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Be priimesc in itr&inatate : La D-nil !laasen- 
stein té Vogler ln Vienna, WalB*ehga»»e loo, 
A. Oppttik in Vienna, Stubenbaetei 2; RudolJ 
Masse in Vienna, SeilerstAtte 2 : l'hüipp 
LSb in Vienna, Eiohenbachgaase i l  : JL. Lang 
à  Camp. In Peyta, liavas-La/fite té Comp. 
In Paria, O, Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Ronge 2, Paria; Orainté Comp.Rue Dronot 2 l'a- 
ria; Bug.Micoud, 139—140, Kleet Street London
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Cursul de Vleua, 9 august 
Renta ungarii in aur . . . .  88 60 
Bonuri de tesaur ung , I emis. Il2  75 

• » » H ,  78 —-
Împrumutul austr, In hârtie . «3 26 

t  .  .  argint. 68 70
Renta aastriacâ ln aur . . .  74 85
Loae din 1866............................ 112 75
Acţiunile bânoel naţionale , . 818 -  

,  .  austr. de credit 260 —
. .  ungare j  » 22 75

Argint . . . . . . . . . . .  101 —
Ducatul  .....................5 5 3
Napoleonul................................  9 2 8
100 m&rol germane...............  57 20

Cnrsal de Berlin, 10 augnst 
Acţiunile Oâilor ferate române. 31 10 
Obligaţiunile române 60/o . . 82 75 
Priorităţile 0. fer. rom. 8°/» 84 — 
împrumutul Oppenheim . . . 101 — 
Napoleonul. . . . . . . . .  16 26

I Viena, termen lung . . . . .  — —
Parii | eonrt . . . .  81 10

Calendarul p iti  
Dumineca, 30 Iulie.
Patronul silei: Ap. Sila ;i Siluan. 
BSs&ritul soarelui: 4 ore 58 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 10 min. 
FaMle ionel: Lunâ nouâ.

PLECAREA TPLElXrTTPtlXaOIR.
Bnenrescl — Suceava 

Bucurescl . . . .  8.15 n 10.—
Ploeaol.................9.50 n 12.00
B r â i la ....................1.58 n 5.46 4 7.15
TecuoiO................... 4.38 n l l . t 0
Rom an................... 9.06 d 4.45
Sooeara, sosire . .12.084 9.55 n

SnenreM—Vereiororn 
Bucurescl . . . . . .  7.40
P i t e ş t i ............................ 10.18 d 8 . - 4
S la tin a ............................12.81 d 6.30 n
(Vaiova . . . . . . .  2.20 4 8.15 4

Snoenra—Bucurescl
6.46 4 

12.30 d 
6.10d 
8.10 n

4 10,40 4
4 8--Î

Vùrciorova, sosire 6.— n 6.-

Saoeava . . . .  6.11 d
Roman . ; . . . 8.45 4
Tecuci...... 12.30 n
Brăila......... 8.08 n
PloesoL . . . .  7.12 d
Buouresol sosire 8.80 4

Vereiororn—Bnenrescl 
Vereiororn . . . . . . .  11.25
Craiora. . . . . . . .  3.—
Slatina.................... ...  . 4.45
Piteţtl............................. 7.03
Buoaresol, sosire . . . .  9.20 4

8.68 4
2.45 d
4.304

Bnenrescl—Ginrgln 
Bucurescl. . . . . . . .  9.15
Giurgiu, sosire................11.36

Giurgiu—Bnenrescl
Giurgiu.............................7.26
Bucurescl, sosire.. . .  9.48

Galaţi—Bărboşi
G alaţi..................1.20 n 825
Bărboşi, sosire . . 1.55 n ».—

Bărboşi—Galaţi 
Bărboşi . . . . .  2.55 n 6.25 
Galaţi, sosire , . .  3.30 n 7.—

d 6.05 a 
4 8.27 n

d 4.55 4
4 7.174

d 7.30 ■ 
4 8.05 n

7.— a 
8.25n

va ţine esposiţia, românii mer- 
Parfs. vor găsi ziarul .TIMPUL* 

iipnds Magasins du Printemps, 
rd Haussmann 70.*

;PEŞI TELEGRAFICE
A L E  . TI MPULUI *

(Agenţia HarM)
(9 august, 4 ora d. am.)

Viena, 9 august.
< blatt' publici: »Guvernul răsese n 

numi in curând consuli In postu- 
m vacante in Bosnia şi Erzrgorina.

Lţ a!e Ceretleif va gera provisoriO con* 
general la Seraiero.«
Jonstrantinopol se anunţă »Presei«: 
delegaţi al ligei aibamze s’aO doe 
na, spre a delibera ca mal mnlţl 
roţi asupra nesurilor ce cată a se 
iedera d’a păstra partea septemtrio* 
lEpimlnî, şi oraşul Ianina.«
T fac pregătiri pentru a stabili un 
militar ISngS Sieniţa, cn rcop d'a 

jnnnicsţiunile insurgenţilor bosniaci 
t lor de retragere către Rumelin. 
mdaoblatt* zice ei guvernai austriac 

 ̂srer.it pe cale diplomatici, pe lingi 
Ten privire 'a insurecţiunea boe- 
icsă ci reclamaţinnile Anstro Un- 
'a’avi de Ioc caracterul unui ultima/.

Paris, 9 august.
cablu telegrafic snb-marin va lega 
ind insula Cipru cu Alexandria.

tandra, 9 august.
nui a anunţat camerei comunelcr 

* joţir ză un tratat, pentru a fi autori* 
execute reformele in administraţin- 

«4trci«i asiatice.
pŞ-'rning-Post« desminte ştirea despre 
•J-i.i tx*principelnl imperial, LouisNa- 

preenm şi aceea despre revizuirea 
Ului din Prsga.

(10 angnet, 9 ere diaineaţa)
Rama, 9 august, 

linalul Lenrenţio Nina succede car* 
bii Franchi.

l ondra, 9 august, 
lamentnl se va proroga la 17 an- 

| Hitor.
Perle, 9 august, 

iele duee Nicolae va veni la Paris in 
1 ierni septembre viitor.

VUaa, 9 august..... 
entr Ztg.» zice, c i a VII divizie a avut 
•pte : una aproape de Varcar-Wacnp 
a In 7, aproape de I»ice contra n* 
nmer însemnat de insurgenţi. Prin 
ea trupelor şi a ordinelor resolnte | 
mm rulantului, ducele de Wurtemberg, I 

| ipurtat o victorie botăiitoare asupra 
enţilor, cari ersii superiori in nu- 
După o încăierare sângeroasă de 
jre, i as urgenţii a Q fost respinşi pre* 

•r- enl şi oraşul întărit laice, a fost o*

V’leaa, 9 august.
, Cor.« vorbind de demersurile fl- 
e sultan pe lungă regina Victoria, 

impedeca intrarea austriecilor in 
| I , adauge că această insinuare a Por- 
! n>tt respinsă de cabinetul de St. Ia- 
f » re  l’a invitat că să se conforme 

iril« congresului.
L — ---------------------------------------------- - —

seninătate nici nu o înţeleg; indi
vizi cari nu ati sa fi nu pot preţui 
nimic de real in viaţă şi se aruncă 
de aceea in idealnrl himerice, in pla
nuri nebunatice pentru schimbarea 
construcţiunil societăţii; nişte fiinţe 
cari nu găsesc in inima lor nici o 
umbră de respect pentru sfiuţeniele 
stabilite. Tronul şi altarul, patria, 
familia şi onoarea, lucruri de cari 
nimeni nu îndrăzneşte a ae atinge, 
nu sunt pentru dânşii decât nişte 
superstiţii învechite, nişte prostii 
moştenite de la moşi strămoşi, cari 
trebuiesc stârpite spre fericirea nea
mului omenesc. însuşirile cele mal 
hidoase cari a f face ruşinea omului 
celui mal degradat, la revoluţionar 
devin calităţi însemnate, fiindcă mi
sia lui, raţiunea lui de a fi, este toc
mai distrugerea nemărginită, danţul 
bahanal pe ruine fumegănde.

Istoria ne ofere căte-odată un 
spectacol s te n ii .  Oamenii cari in 
timpuri liniştite ar fi închişi in tem
niţe sau in case de nebuni, se bu
cură in timpurile turburate de o 
vază oare-care. Aceasta provine din 
necesitatea care o simte căte-o 
dată societatea in decursul istoriei 
sale de a mătura remăşiţele înve
chite; atnncea 'I trebne o furtună cu 
orl-ce preţ, e silită să o ia de unde 
poate şi s’o compună din elementele 
cari se ofer. Nn este decăt drept ca 
acele elemente să se bucure, in a- 
semenea împrejurări, de. o stimă 
oare-care, de oare-ce corespund cn 
o trebuinţă momentană. Şi unul 
dentist fii suntem recunoscători când 
ne scoate un dinte stricat. Ne doare 
intr'adevdr, dar ştim că este o bine
facere pentru noi, şi înainte de toate 
ştim că operaţiunea n’o să dureze 
mult timp. Stima ce trebue safi nu 
s'avrm pentru oamenii cari repre
zintă idea revoluţiei, depinde dar de 
cestiunea, dacă avem trebuinţă de 
dânşii safi nu.

Ţara noastră are constituţia cea 
mal liberală din lume, şi ori cine 
poate constata cn plăcere, că ins- 
tituţiunile noastre constituţionale 
afi prins rădăcine adinei In viaţa 
noastră publică. Pentru statul nos
tru, cestiunea socială este resolvată; 
cu libertăţile permise am ajuns pănâ 
la marginea extremă; ăncă un pas, 
şi ni se deschide a bizui libertăţilor 
nepermise, care ar Înghiţi toată viaţa 
noastră de stat.

întrebăm dar pe radicalii noştril 
ce înţeleg el sub .libertăţile inte-

BUCURESTl ___. J.rioare cari ne lipsesc ăncă şi cari
mbătâ, 3 9  iulie (IO august).- Ie va adnee guvernul radical cu

toată împotrivirea opoziţiei*? Re
publica şi socialismul poate 1

Intr’un num fir viitor, vom arăta 
oăt de bine am merge aici cu re
publica şi socialismul.

voluţionaril din toată lumea 
de obiceifl oameni cu puţine 

ştioţeşi şi-mal puţină avere, en 
şti exaltaţi, cari ar jertfi lumea 
s gă pentru o ideie, a căreia in

Ne est» de neapărată nevoie să 
reproducem, după numârul nostru 
de ieri, următoarele TândurI, ce s'afi 
tipărit, din greşeală, fără a li se 
face corectura in pqgină:

Una dintre foiţele .Românului*, 
intre alte naivităţi şi bazaconii, are 
şi naivitatea de a compara guver
nul nostru actual cu guvernul lui 
Beaconsfield şi opoziţia de la noi cu 
opoziţia lui Gladstone in Anglia, cn 
scopul de a ne da povaţa bună de 
â fi mal moderaţi.

Aceasta ne aduce aminte o vorbă 
franţuzească glumeaţă :

Le bonheur et le malheur vien
nent du même auteur; voilà la res
semblance. Le bonheur rend heureux, 
le malheur, malheureux; voilà la 
différence.

Cam tot aceeaşi osebire este şi intre 
Angli şi noi. Guvernul englez n’a jertfit 
nici un om, nici măcar o picătură de 
sânge şi a câştigat o insulă; guver
nul nestru radical a jertfit mulţi 
oameni, a vfirsat mult sânge şi a 
pierdut trei ţinuturi. Opoziţia din 
Anglia întrebuinţează de mască pres
tigiul moral al ţârii, pe care âl pre
supune pierdut, pentru a putea a- 
cuza isbăndele guvernului intr’un 
mod ridicol ; opoziţia de la noi a- 
cuză pe guvern, că întrebuinţează 
de mască prestigiul moral al ţârii, 
pe care âl presupune câştigat, pen
tru a'şl scuza înfrângerea intr’un 
mod ridicol, etc. Este iutr’adevâr o 
oareşl-care asemănare in încurcătura 
aceasta, păcat numai că e încălţată 
pe dos.

Foiţa nu a tăcut de loc bine de 
a scos la iveală abisul care deosi- 
beşte guvernul conservator al An
gliei de guvernul nostru radical, şi 
va primi de sigur o mustrare aspră 
de la capul dirigent suprem, pen
tru alegerea neindemănalecă a ar
melor cu cari loveşte ln opoziţie.

D I N  A F A R A

Ziarului .Pol. Cor.* i se scrie din 
Bucureşti cu data de 3 august :

Notificarea oficială a decizielor 
congresului de Berlin, se va face ca
binetului de aici in primele zile ale 
sâptămănel viitoare. In acest caz s’a 
pus iu perspectivă convocarea came
relor pentru 10 (22) aug.

Prin cercurile deputaţilor predo
mină ideea, că nn trebuie a se con
voca o constituantă pentru modifi
carea constituţiei, pe căt timp in 
ţară sunt trupe streine, a căror pre
zenţă şi in epoca resboiulul împie
dica funcţionarea constituţiei. A- 
ceastă opinie a deputaţilor, in cele 
din urmă va fi împărtăşită şi de gu
vern.

Căt pentru cedarea Basarabiei ru
şilor , s’afi iucepnt deja de cftte-va 
zile, negocieri intre ministrul nostru 
de esterne şi reprezentantul diplo
matic de aici al Rusiei. Aserţiunea, 
că in privinţa Basarabiei s’ar fi în
cheiat o convenţie intre ambele gu
verne , pănă acum nu s’a adeverit.

Primirea Dobrogiel ce s’a dat Ro
mâniei, preocupă cercurile de aici 
ln cel mal mare grad. Nu s’e decis 
ăncă, dacă 9e va numi guvernor al 
Dobrogiel colonelu Leca, dăndu-i-se 
astfel acelei provincii o adminis 
traţie militară.

Prin cercurile competente s’a con
ceput planul, ca să se cadastreze 
noua provincie, iar locul ce revine 
statului, să se dea chiar şi la colo
nişti strâinl. Acest proiect până 
acum e numai ln embrion, dar ele
mentele esistă, cari voesc săT dea 
tărie şi vieaţă.

Mal ’nainte se lusse dispoziţia, 
care s’a amănat, ca după resboifi, 
armata să intre triumfală tu capi 
tală. Această intrare va avea loc 
la 6 (18) august. Pentru acest act 
solemn, ce se datoreşte bravei ar
mate, principele Carol va veni de 
la Sinaia, reşedinţa sa de vară, la 
Bucureşti.

DJN MÀESTRIILE D-LUI C. A. RO SETTI

Domnule redactor,
Maestrul alhimist politic, şeful re 

cunoscut al demagogiei române, lu
ceafărul liberalismului, leaderul de
mocraţiei române, ilustrul gazetar, 
d. G. A. Bosetti, transformat in mi
nistru de interne, fidel tradiţiunilor 
sale de scepticism şi ironie, constant 
in manipularea sarcasmului şi per- 
siflagiulul pe care le combină şi le 
introduce chiar in cele mal serioase 
afaceri de stat, s’a complăcut zilele 
acestea a mal oferi (şi ca ministru 
de interne) publicului nn spectacul 
tragico-comic, o bufonadă ă la Ga- 
cavela. Gănd bufonadele ar fi pe pro
priul d-sale cont şi spre in parte'l 
delectare, asemenea zefiimale, ase
menea cabazllcurl i s’ar trece cu ve
derea, nimeni n’ar veni să turbure 
chieful, ziafetul şi caifetnl privat al 
d-lul C. A, Rosetti. Cănd din neno
rocire insă sarcasmele, ironiele şi 
bosmalele sunt întrebuinţate de d-sa 
spre înjosirea şi degradarea celor 
mal înalte corpuri constituite, avem 
cuvânt, avem dreptul a le divulga 
publicului, a le stigmatisa şi a cere 
asemenea arlechimade jignitoare unei 
înalte adunări ce poartă numele re- 
presentaţiunea naţională, să nu ema
ne chiar de la ministrul de interne.

Ştim toţi că graţie măestriel d-)ul 
C. A. Rosetti, şi prin subtila influenţă 
morală a d-lul I. G. Brătianu.fără de

nici o ingerinţă (nici chiar a comitete
lor de salut public) a isbntit a se in
troduce in cameră din pură voinţă 
naţională-liberală, un buchet cu aşa 
marafet, cum alt in nici o cameră 
nu a mal fost. Buchet compus de 
fruntaşi tot unu gi unu, corifei, stră
luciţi patrioţi ca dd. Serurie, Pâtâr- 
lăgeanu, Campiniu, Grigorescu, Măr
gări tescu (cel ce postulează un paşa- 
llcat in Dobrogea). Din nenorocire 
insă acest buchet avea un cusur, pe 
care ochiul cel ager, pâtrunzător şi 
a tot străbătător al d*lul C. A. Ro- 
seti, nu iutărziă a ’l zări şi a se pune 
la lucru, spre a remedia râul safi 
cusurul, care consista in lipsa unei 
panglice cu care să se lege preciosul 
buchet patriotic din cameră. El bine. 
agerul, inteligentul şi mult eruditul 
prefect de Rămnicu-Sărat,d. Grigorie 
Geani, auzind că şeful sâfl are tre
buinţă de o asemenea panglică, căută 
in tot târgul Râmnicului şi nu găsi 
(căci marfa a ajuns acum la preţ). 
Iu fine după multă slrguinţă şi stră
danie, d. prefect râsfoiud prin ooş- 
uiţele cu năut, fasole şi arpagic a le 
lui Hristache băcanii, găsi o panglică 
c&m feştelită, cam terfelită, cam ghe
muită şi cu totul incoloră. Cu a- 
ceastă ocazie se făcu tevatură mare. 
Prefectul ordonă a se pune panglica 
in nrnă şi a se scoate de acolo cu 
alai, saltanat şi pompă, spre a fi tri
misă timbrată şi liberă de orl-ce 
taxă vamală la cameră, unde după 
prealabilă pnrificaţiune, spălare, căl
care, netezire şi după un puternic 
soporific naţional-liberal, mult dorita 
panglică să fie întrebuinţată a lega 
ilubtrul buchet din cameră safi mo
derna falangă macedoneană, compusă 
de delii capioldaşl al d-lul G. A. 
Rosetti. Veţi fi auzit poate şi dum
neavoastră, d-le redactor, că paglica 
safi '  »utatul fabricat ieşit ca un 
Derpreft machina, este un specimen 
de biped, tipul cel mal perfect al 
lacheului care a desbrăcat livreaua 
stăpânească şi voeşte acum a poza 
in om liberal şi independent. El se 
intitulâză Eustate Ghristoforeanu, dar 
adevăratul săfi nume este Năstase 
Cristescu. După ce a trădat pe ve
chiul săfi stapăn, de la care s’a hră
nit şi înţolit, se alipi pe lăngă fraţii, 
Flevi, prin a căror protecţie se alese 
membrn al consiliului judeţâan Răm- 
nicu-Sărat, unde străluci prin fapte 
odioase şi prin cea mal necumpă
tată aviditate de a ’şl căpătui toate 
rudişoarele (pănă la al noulea neam) 
punăndu-le in slnjbnliţe, cbivernisănd 
şi pe Ristache băcanul (vestit a- 
dorator al lui Bacus) cu oare-carl 
clădiri la primărie, pentru care de 
şi a primit plata, insă totuşi nu sunt 
terminate. Alegerea acestui famul 
constitue un scandal fără margini.

Toţi oameni de bine afi fost in-
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dignaţl văzând sfidarea re s'a aruncat 
judeţului, ţ&rel. şi opiniuncl publice 
prin ipocritul simulacru de alegere 
sev&şit in ziua de 20 şi 21 iulie. 
Preste 150 de delegaţi s’aU retras, 
zic&nd c& preferii mal bine a li se 
tăia mâinile de cât a vota pentru 
acela care a şters talere, a ţinut 
cureaua caleştel, a fost b&tutla spete, 
ş'a ridicat o mânii patrucidâ asupra 
propriul său p&rinte.

Este de remarcat câ chiar sub- 
prefecţii regimului când li s’a pro
pus o asemenea tn undată candida
turi, ah a ratat reprobaţia lor. Iar 
sub-prefectul Marginel de sus, d. 
Alexandru A. Plaino a dat o palmă 
teribilă odiosului regim demagogic, 
dăndu’şl dimisia motivată.

Primiţi vă rog, d-la redactor, în
credinţarea osebitei mele stime.

R&mnicul S&rat, 1878 iulie 27.
Căfă N icu /eS iu .

Iată copia după dimisia d-lul A. 
A. Plagino.

Domnule prtfect,
Demnitatea mea ne mal permităndn’raî 

a repnrta solidaritatea faptelor ce se pe
trec în acest jndeţ,

Vă rog să bine-voiţl ca pe ziua de 21 
onrent inclusiv, să mă consideraţi ca de
misionat din postnl de snb-prefect al plă- 
şel Marginea de sas.

Bine-roiţI vă rog, d-le prefect, etc.
1878 iulie 21

A. A. Plagino, (Cueu Plagmest,)

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN
P rotocolu l No. IO.

Ştdinfa din 1 Iude 1878,
(Urmare.)

Corniţele Corti doreşte a uni a- 
pelnl Italiei cu acel făcut de pleni
potenţiarii franţezl. Excelenţa Sa, 
esprimănd speranţa că Romănil se 
vor resigna la retrocedarea Basara
biei, susţine câ ar 6 drept de a li 
se da o mal mare întindere de frun
tarie meridională in Dobrogia.

Principele Gorciakoff observă, câ 
intr’o şedinţă precedentă a demon
strat deja că despăgubirea oferită 
principatului era suficientă, câ Do
brogia compensa cn prisos cesiunea 
Basarabiei şi că de altmintrelea Ro
mânia păstra Delta Dunării. Alteţa 
Sa ăşl esplicâ greU in ce sens gene- 
rositatea Rusiei ar putea să se eser- 
cite, de oare-ce Dobrogea s’ar mări 
in paguba principatului bulgar, deja 
atât de mult redus. Principele Gor- 
ciaroff doreşte cel puţin a cunoaşte 
ce teritorie se aU in vedere.

Preşedintele întreabă dacă înalta 
Adunare este de părere ca discuţiu- 
nea liniei de tras trebue să se facă 
in şidinţâ plenară.

Principele Gorciakoff esprimâ do
rinţa, ca această cestinne să fie ter
minată in presenta şedinţă. O dis- 
cuţinne urmată in detaliu, in sânul

unei comisiunl, ar fi prea inoeatâ; 
ar fi preferabil a se hotărî pe dată, 
chiar cu preţul vre-unul act de ge- 
nerositate din partea Rusiei.

Corniţele Şuvaloff, spre răspuns la 
cererea de o concesiune mal mare 
ce a fost adresată guvernului săU de 
d. prim-plenipotenţiar al Franţei, de 
acord cu colegii săi din Austro-Un- 
garia şi Italia şi sprijinită de restul 
Europei, crede că trebuie a declara 
că Rusia s'a purtat deja generos, ofe
rind o provincie care intrece cu 3 500 
kilometre pătrate întinderea Basa
rabiei şi care presintâ incâ 150 ki
lometre de ţărm dunărean şi un li
toral important pe marea Neagră; 
dacă inst România doreşte a obţine 
incâ oare cari localităţi in cari ele
mentul român s’ar afla, dacă nu in 
majoritate, cel puţin destul de com
pact, plenipotenţiarii Rusiei aU oare 
care latitudine pentru o asemenea 
combinaţiune. Dela Raşova până la 
Silistria, este o fâşie de pământ p e j 
care populaţi unea română este de
stul de numeroasă, şi Excelenţa Sa 
crede că in triunghiul ce pleacă de 
la răsărit de Silistra spre a atinge 
fruntaria actuală, ar putea să fie con
simţită o oare care sporire de teri
toriu de către guvernul săă.

Principele de Bismark doreşte, ca 
şi principele Gorciacoff, ca această 
cestinne să poată fi terminată astăzi; 
ar fi fericit dacă sporirea propusă, 
şi a cărei acceptare ar garanta una
nimitatea congresului in favoarea 
independenţei române, nr satisface 
pe Români. De altă parte, opera 
congresului n’ar putea fi, după opi- 
niuneâ sa, durabilă, precum a obser- 
vat’o deja, dacă ar subsista un sim ■ 
ţimănt de demnitate rănit in poli
tica viitoare a unul mare Imperiu, 
şi ori care ar fi simpatia sa pentru 
statul român, al cărui suveran apar
ţine familiei imperiale a Germaniei, 
Alteţa Sa nu trebuie să se inspire 
decât de interesul general care con
siliază de a da o noâ garanţie pâcel 
europene.

D. Waddington exprimă din noU 
dorinţa ca Mangalia pe marea Nea
gră să fie cnprinsă in noua frunta
rie ; o discuţiune se angajazâ intre 
plenipotenţiari asupra traseului liniei, 
in care corniţele Corti doreşte ca 
Silistra să fie cuprinsă, precum şi a- 
supra termenilor cari ar putea sâ-I 
indice esact întinderea.

Corniţele Şuvaloff, spre a satisface 
dorinţa d-lul prim-plenipotenţiâr al 
Franţei, dă citire redacţiunel urmă
toare :

«Având in vedere presinţa de ele
mente române, plenipotenţiarii rnşl 
consimt a prelungi frontiera Româ
niei in lungul Dunărei, plecând dela 
Raşova in direcţia Silistrel. Punctul 
de fruntarie pe marea Neagră 3â nu 
treacă dincolo de Mangalia.“

Acest text, care implică câ Man
galia este aşezată dincoace de frun
taria română, este acceptat de con
gres.

D. prim-plenipotenţiar al Franţei 
mulţămeşte d-lor plenipotenţiari al

Rusiei câ aU bine-voit a intra, in 
calea indicată de dânsul.

Lord Salisbury cerând ca insula 
Şerpilor să fie adăugată sporirel con- 
redată României, plenipotenţiarii Ru
siei declară câ consimt la aceasta.

Preşedintele, rezumând rezultatele 
discuţiunel, constată câ unanimita
tea înaltei adunări recunoaşte inde
pendenţa României, sub condiţiunile 
analoge cu cele impuse Sârbiel, şi, 
afară de aceasta, sub condiţiunea ca 
România să primească, in schimbul 
Basarabiei, Dobrogea augmentată de 
linia al cărei traseU s'a determinat.

Uaratheodory-paşa citeşte propu
nerile următoare:

«1. Tributul actual al României 
ya fi capitalizat şi suma va fi văr
sată in tezaurul otoman intr’un ter
men de..

,2 . România va suporta o parte 
din datoria otomauâ, proporţională 
cu veniturile teritoriului ce ’I va fi 
definitiv anexat.

«3. Pentru tot teritoriul cedat, 
România este substituită drepturilor 
şi obligaţiunilor Sublimei Porţi in 
ceea ce priveşte antreprisele de lu
crări publice şi altele de acelaşi 
fel.“

Preşedintele observă că congresul 
nu poate discuta aceste cestiunl in 
şedinţă plenară, şi congresul decide 
trâmiterea propunerilor d-lul prim- 
plenipotenţiar al Turciei la comisi- 
unea de redacţiune.

Caratheodory-Paşa, având in ve
dere cestiunea de indemnitate in 
l-iul aliniat al articolului V din tra
tatul de San-Stefano, observă că, 
articolele tratatului nefiind accep
tate ca obligatorii de România care, 
nu poate reclama beneficióle stipu
late de ele, ar trebui să se suprime 
clauzele eventual inserate in favoa
rea el. Aceea a indemnitâţel este din 
acest număr precum şi aceea a drep
turilor Românilor in imperiul oto
man. Excelenţa Sa cere dar ca ar
ticolul V să fie redus la prima frasâ, 
adică la recunoaşterea independen
ţei principatului.

Lord Salisbury aprobă această 
propunere, şi preşedintele crede că 
in adevâr aceste cestiunl particulare 
ne făcând nict cum parte din obiec
tul discuţiunilor congresului, rămân 
de desbătut intră Turcia şi princi
patul român.

Congresul decide că finele l-iulul 
aliniat al articolului V este supri
mat.

Un schimb de idei are loc asupra 
celui de al 2-lea aliniat intre lord 
Salisbury, d. Desprez şi corniţele de 
Saint-Vallier, din care rezultă câ 
scopul acestei dispoziţiunl ar fi de 
a asigura beneficiul juridicţiunel şi 
protecţiunel consulare supuşilor ro
mâni din imperiul otoman, inalta 
adunare este de părere de a lăsa 
acest aliniat pe seama comisiuuel de 
redacţiune.

Congresul trece la cestiunea Mun- 
tenegrulul.

Preşedintele dă citire articolului 
1 din tratatul de San-Stefano, şi

întreabă dacă puterile special inte-
j  _ a aav/i  on ro  n qa

tarielor. ,
Corniţele Andrassy propune de a 

Se încredinţa acest punct comisiunil 
de delimitaţiune, şi baronul de Hay- 
merle dâ citire moţiunel următoare : 

«Muntenegru! va primi o sporire 
de teritoriu, a cărei întindere se va 
stabili prin o definire ulterioară a 
fruntarielor.

«Această definiţinne neputându-se 
face in plenum congresului, comisiu- 
nea de delimitare, numită de coo-
gres, va fi însărcinată de a formula 
şi a supune congresului traseul frun
tarielor. (A  se vedea anexele protoco
lu lui).

«Cele doă anexe aci alăturate con
ţin propunerile plenipotenţiarilor 
Austro-Ungariel pentru traseul frun
tarielor şi pentru rezervele relative 
la Antivari şi litoralul săU.*

Corniţele Şuvaloff face cunoscut câ 
plenipotenţiarii ruşi s’aU înţeles cu 
colegii lor austro-ungarl asupra tu- 
tulor principielor delimitaţiunil: cât 
despre detalie, va aparţine comisiu- 
nel de ale fixa.

Preşedintele zice câ congresul află 
cu plăcere, că înţelegerea s’a stabi
lit intre puterile mal interesate asu
pra Gestiunii limitelor Muntenegru- 
lul şi constată dorinţa unanimă a 
înaltei Adunări, de a lăsa detaliele 
pe seama •comisiunil de delimitare.

Principele de Hohenlohe intrebând 
dacă comisiunea de delimitare va 
trebui să supună lucrarea sa con
gresului inainte de a le transmite co* 
misiune! de redacţiune, corniţele de 
Saint-Vallier emite părerea, împăr
tăşită de înalta Adunare, câ congre
sul va trebui in adevăr să sancţio
neze d’ântâiU lucrarea comisiunil de 
delimitare, care apoi in urmă se va 
trâmite comisiunil de redacţiune pen
tru cestiunile de formă.

Garateodory paşa relevă impor
tanţa considerabilă ce guvernul săfi 
pune pe cestiunea fruntarielor Mun- 
tenegrulul şi desvoltă motivele ce 
angajazâ pe Poartă a dori ca linia 
să nu fie prea mult intinsâ din spre 
Albania. Excelenţa Sa indică, in spri
jinul acestei opiniunl, diverse raţiuni 
strategice şi etnografice. Trecând a- 
pol la cestiunea porturilor, primul 
plenipotenţiar otoman insistă con
tra cesiunii portului Antivari către 
Muntenegru. Poarta nu ar avea o- 
biecţiunl in contra Spizzel, dar ea 
manţine câ Antivari e albanez, că 
Muntenegrenii nu vor şedea acolo de
cât cu forţa, contra dorinţei popu- 
laţiunilor. Excelenţa Sa. făcând alu- 
siune la atacurile reciproce ce se 
ivesc neîncetat intre Albanezi şi j 
Muntenegreni, anunţă că guvernul 
săU a primit, in această privinţă, 
telegrame neliniştitoare. Carateodo- 
ry paşa reaminteşte clauza inserată 
in bazele pâcel, şi in privinţa câria 
stipulaţiunile tratatului de San-Ste
fano trebue să fie numai ca o des- 
voltare. Excelenţa Sa afimă câ ple
nipotenţiarii de la San-Stefano n'aU

putut fi esact informaţ 
rel lucrurilor, că a fo 
mijloc, şi termină atn 
atenţiunea congresului 
nel de consideraţiunl ce 
şi care presintă un ic 
pentru Turcia.

Preşedintele, afirmân 
sul va aprecia neapăa 
invocate de Caratheodo: 
sideră câ trebne totd’i 
ţină In seamă, că Sublin 
manţine angajamentele 
Stefano, afară de cele n 
Europa.

Corniţele Şavalow faci 
serve, câ primul plenipo 
man nu cunoaşte încă 
propusă de Austro-Ungs 
Excelenţa Sa speră câ 1 
mulţâmitâ, căci această 
ăl Înapoiază o parte di 
ce ea a concedat la Sat 

Primele trei aliniate 
lulul 1 sunt reservate c< 
delimitare şi al 4-lea re 
vigaţiunea pe Boiana, es 
comisiunea de redacţium 

Asupra aliniatului 1 -ii 
lulul 2 ast-fel conceput: 

«Sublima-Poartâ recnn 
nitiv independenţa princip 
teuegru.“

Lord Salisbury zice 
săU n’a recunoscut nici 
ceastâ independenţă şi i 
marea cuvântului «definii I

Resnltă din schimbul ,-fc 
s j  stabileşte In această pj n 
Germania a recunoscut in li 
independenţa principatul: P 
Austro -Ungaria a recunosc U 
’nainte intr’un mod fora o 
tele de Saint-Vallier, în lA< 
Întrebări a preşedintelui,' h 
că Franţa a recunoscut’o a 
Plenipotenţiarii Rusiei d 1 
guvernul lor n’a Încetat i > 
de a o recunoaşte, de oai li 
cipil Muntenegrulu! nu er n 
maţi de sultan şi nu pl n 
but. Excelenţele Lor cer n i  
testului acestui articol. Cf > 
Launay observând că se ţ $ 
articolul In tratat şi câ mu 
va indica opiniumle respe fi 
şedinţele declară incident! ti 

I şi, cu consimţimdntul Ins n 
nări, pronunţă trâmiterea- li 
lui la comisiunea de redac I

Baronul de Haymerle t  * 
moţiune relativă la libert» • 
telor In Muntenegru.

«Toţi locuitorii Muntene V 1 
vor bucura de o deplină 
pletâ libertate a eterflP  
practicei ezterioare a cultf ‘ 
şi nn se va putea adnce n*- 
dicfi saU la organizaţinnea [! 
a diferitelor comuniuni, swp 
porturile lor cu capii lor spk *

Caratheodory paşa citeşti: ' 
punere relativă la Însărcina r 
cipatnlul cu o parte a data !■' 
blice otomane.

«Muntenegrnl va lua In sar 
parte din datoria publică a

FOILETONUL „TIMPULUI“

S T A N C i j f ”
Povestire de la începutul veacului

Pe la incepntnl veacului acestuia, lo
cuitorii ţării de sas, rămaşi in partea Mol- 
(Iovei după deslipirea Bucovinei, simţiră 
trebuinţa de a infinţa nn tărguşor, pen
tru a inlocni tărgul Suceava, lnat sub 
stăpânirea Nemţilor.

Pe toată întinderea graniţei, incepănd 
din munţii Slatinei pănă in părăal Raco- 
vel, nn era sat mal in apropiere de Su
ceava decăt satul RădăjeniL

Locuitorii acestui saf, cari cn inima 
sfâşiată, vedeau că nn se mal pot dace ca 
odinioară la Snceava pentrn a’şl vinde 
vitele, a’şl cumpăra cele trebuitoare la ca
sele lor şi a ee inchina la Sf. Ioan, ho
tă rîră să ceară de la cărmnirea de atnncl, 
voia să infinţe/.e nn tărguşor,

Nn departe de tărg pe şoseaoa ce merge 
spre mnnţl, se vede şi astăzi o biserică, 
şi mai la deal o casă mare fără ferestre şi 
cn zidurile ¡negrite de nrgia timpului 
Acea casă de care poporul zice că e lo
cuită de dnhnrile necnrate ale apropiatu
lui ţintirim, era aşezarea paharnicnlnl [or- 
dachi, nn boer bogat şi puternic. Acest

boer era om frnmce, dar cam sprenţareţ, 
cunoscut de toate satele din împrejurime 
prin dărnicia şi caifetnrile Ini, de slngî, 
cal, trăsuri, căni de vănat şi altele, dar 
totodată şi fadul, fiind nnnl din vechil 
pămănteni, pe care fanarioţii năvăliţi a- 
supra ţării, nu ’1 putnse nici greoi nici 
sărăci.—El se insuiâ cam tărziii, fiind-că'I 
plăceau cele frnmnşele de-a răndnl, şi nn 
prea înţelegea ca nn om tăn&r să se lege 
cn jorămănt de o singură femea.

Era spre toamnă, din fandai văilor se 
ridica la cer o păclă deasă, prin care abia 
străbăteafi razele soarelui de Ia răsărit. 
Paharnicul Iordaohi, harnic precnm eraQ 
toţi pe vremea aceea, se deşteptă astă dată 
şi mal dimineaţă, căci era joi şi joile avea 
obieeitt să se ducă la Snceava, nnde era 
zi de tărg. Boemul ieşi in balcon, şi bătănd 
in palme, chiemâ pe Ioan sfi-i dee de spalat, 
Acesta, o slugă veche cn care boemi de 
mnlte ori sta de vorbă, fiindcă era privit 
mal mnlt ca om de casă decăt ca slngă, 
înfăţişă pnrt&nd pe o mănă nn prosop alb 
cn ţarţamnrl, in in cealaltă nn lighean 
mare de alamă ce strălucea de curăţenie, 
iar pe lighean era aş>zat nn ibric turcesc 
de acelaş metal cn nn gnrlnin Inng.

«Ioane, sis» boemi, cănd vine zioa de 
joi, atăla m’am deprins cn primblarea la

Snceava, incăt fără greş, mă deştept mai 
dimineaţă de căt de obiceiU, cn găndnl că 
o să plecăm; şi en toate aceste, lnernl la 
inoepnt ăml părea o şagă, iar acnm mă 
snpără on tot dinadinsnl. Nemţii, păreai! 
blănzi mai nainte şi ne l&saii să trecem 
graniţa fără mnlte greutăţi, aU întărit a- 
cum trecătorii» cn catane şi ne fae felu
rite pedinL Care vra să zică, n'o să mai 
treci deacnm, paharnic« Iordachi, de la 
Tămpeşti la Snceava, n’o să’ţi mai săraţi 
nici sora, nici fratele, nici prietenul ce aU 
remas dincolo, şi incetnl cn încetai, o să 
ne facem străini unii de alţii, ei Nemţi şi 
noi Moldoveni.

—  Doamne, cucoane, respnnse Ioan dănd 
stăpSnnlni săă de spălat, precnm din grăi! 
se face nrzică, aşa Moldovannl nn se face 
Neamţ. Fetele cele frumoase ce le vedem 
noi in toată joia, coborindn-se din munţii 
Solcăl şi-a Snceviţel, precum şi plăeşil cel 
cn mnsteţele negre şi cn pletele pănă la 
brăfi. Moldoveni snnt şi Moldoveni vor 
rămăne. Vor trece ani la mijloc, şi din 
stejarul îmbătrânit tot mladă de stejar va 
ieşi.

«Să te anză Dumnezeii, măi Ioane. Dar 
iată ciasnl e inaintat şi eQ mă ied cn 
vorba. Zi indată să’mf pne caii, să mer
gem la iarmaroc. Astăzi dacă nn mă înşel

e cea d’ăntăiQ zi de tărg care se face in 
FolticenI, şi dacă nn patern merge ia Su- 
ceva , să ne măngăem măcar cn KYiltiranilf-

Ion care era bncovinean şi fecior de 
oameni, se cam m&hni de a nn merge la 
Snceava, nnde avea obiceiil să se întâl
nească in toate joile cu Mă rioara, fiica 
Ini popa Andrei, din Mărăt&i, insă n’avea 
cum să calce voea stăpănnlni şeii.

Boerul se îmbrăcă intr’un antereii de 
eutnie galbenă, se încinse la brii! cn nn 
şal turcesc de preţ, şi fiindcă era toamnă 
şi cam rece afară, imbrăcă pe deasupra şi 
o dnlamă blănită de postav cafeniii, pase 
in cap o căciulă ţnrcănească de oae ţigae, 
şl lnăndn’şl zioa bană de la pabarniceasca 
Zoiţa, nevasta sa, se sni in trăsură, luâ 
pe Ion pe capră şi plecă. Dabia ieşise din 
ograda cnrţil, că intălni o ceată de ţigani 
cari cobor ea fl incet spre tărg. EI aveai! 
după obiceiO, o mulţime de care şi căruţe, 
nalte’n roate, pline en pojijia şetrelor şi 
on o grămadă de copii. îndată ce zăriră 
pe boer, incepnră cn toţii să-I joace 
tţnanana., dăndu-se de-a tnmba împre
jurul trăsn rel şi să'I ceară oăte o pă
răluţă. Boemi porunci viziteulnl să meargă 
mal tare, ca doar ar pntea intrece şirul 
carelor. Dar cănd ajunse la capătul şira
gului nn putu înainta, căci drumul era

impedecat de o bătălie cumplită 
intre vreo cinci saQ şease lăeş! J .

«Ce este? strigă boer ni către/ 
dicăndu-se in picioare, ce opriţi 
Nn aveţi destul loc să vă bateţi 
parte?

La vederea t răsurei,"lopta înot 
sura fa in clipă incnnjnrată dtţ 
cari lnănd indată pe boer drept j ‘ 
începură cn toţii a i se tângui.-^

—Cuconaşul», măncaţi-aş ochilfp. 
ţigancă naltă şi nscată apropiin 
mal mult de trăsură, am s&’ţl ' 
toată patarania, te rog să mă ai 
şi apoi intoroăndn-se oătră c 
treagă ce era imprejur: Tăceţi h(. 
nn vă and gara 1 strigă ea cn ni, 
ruucitor, am să spun ed boerulni 
voi

__Cuconaşule, măncaţi-aş occhi)
zed să-ţi ierte păcaoele oele grele) 
văd împărat; dar iată ce-I prici 
lăeşil aceştia, vrea3 să omoare pt 
Dndon, fiind că s’a îndrăgit euJStHl 

n mal vrea sa meargă on el dinooŢ ‘ 
hotar.
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M
jrţională cu veniturile teritorie- 
I i ar fi definitiv anexate.

I o  observaţiune a comitelui Şu- 
primul plenipotenţiar otoman 

& propunerea nu are in vedere 
t districtele de curând anexate 
«negrului.
rd Salisbury citeşte proiectul 

Mulul adiţional urm&tor:
Coţi locuitorii teritoriului ane- 
Muntenegrulul ’şl vor conserva 
•rietăţile şi acel cari âşi vor fixa 
linţa lor personali afarft din 

^eipat, vor putea să şl conserve 
{imobilele lor, arendu-le sad fâ- 

< u-so să fie administrate de alţii, 
comisiune turco muntenegrean& 

«<* 1 însărcinat* de a regula, in 
: de trei ani, toate afacerile re*

* i -e la modul de înstrăinare , de 
^  oatare sad de sus pe comptul 
'* ş fuel-Porţl, a proprietăţilor sta- 
1 i| Tşi fondaţiunilor pioase (Vakuf).' 
^  »mitele Şuvalow cere in acest 
b ]| l suprimarea stipulaţiunel re- 
s», la propriet&ţl, stipulaţiune ce 
i^ie găseşte in documentele ana- 
1t . a privitoare la celelalte princi-

. Preşedintele observftn că in 
Ifir congresul trebue să trateze 

'■ potriva situaţinnl semene, lord 
... ibury este de idee că propunerea
* ar putea fi supusă comisiei de 

ăţiune, care se primească ins&r-
■ rea de a o generaliza.
 ̂ Dngresul aprobă această proce- 
i şi trece la liniatul 2 al arti- 
îlul II.
omítele Andrassy observă că a- 

aliniat şi cele care urmează nu 
*, ( a raţiune de a fi, o dată in* 

sndenţa proclamată. Ele privesc
* »rturile Muntenegrenilor cu Poar
ei earl nu pot fi regulat de con-

\ceastea sunt nişte afaceri spe 
principatului, şi in cari, in ceea 

flţfariveşte Austro-Ungaria, nu este 
de cum dispusă a accepta ar* 

adagiul eventual ce 'I deferă aii* 
ui 4. Exelenţa Sa adaogă că 

nn interes general, ca statele 
^inoscute independente să devie 

ăne pe destinele lor şi să inveţe 
din propria lor existenţă. Nu* 

ăştigănd convicţiunea că sânt 
Dnsabile de politica lor şi că vor 

i ge fructele bonelor relaţiunl tot 
cum vor suferi consecinţele re- 
■ raporturi, se va da acestor 
şi statelor limitrfe garanţia u< 

rfA coesistenţe posibile. Excelenţa 
cere dară suprimarea tuturor a- 
.or alineate.
flenipoteoţiaril Rusiei consimt la 
asta.

i iar.iteodory paşa doreşte manţi- 
sa in principio a aliniatului 2, 

supune legilor şi autorităţilor 
Muntenegrenii şezători in impe* 

Otoman şi demonstră necesitâ- 
practice cari fac indispensa- 
pentru folosul chiar al locui

ţi Muntenerului stabiliţi in Tur* 
dispoziziunile al căror obiect 

i el.
Jongresul, unindu-se cu această 
niune, decide ca al 2 aliniat să 

t trimis comisiunel de redacţiunel, 
bă al 3 şi al 4 să fie suprimate, 
ti 5 aliniat relativ la evacuarea 
itoriulul Otoman de către trupele 

â btenegrulul este obiectul a di- 
4 se observaţiunl din partea ple* 
4 btenţiarilor francezi, cari cer man
ii airea lui, şi a comitelui Şuvalow 

Id e şi doreşte viü grabnica eva- 
re a teritoriului turc, este insă 

tjtrarifl, in principio, termenelor 
cate ca o precisinne adesea irea- 

 ̂bilă.
Á lehemed-Aii paşa obiectează că 
■î itenegrenii neavfind bagage şi alte 

pedimento*, pot prea lesne pă- 
teritoriul Otoman in termenul

j  t .
j  Plenipotenţiarul Rusiei insistând, 
• iitele de Launay propune de a 
ii Kui termenul de 10 zile indicat 

articol, prin cuvintele : „in cel mal 
T t  termen posibil* corniţele An- 

i issy fice să se pană ,2 0  zile safl 
i mal curând de este posibil.*
I Jongresul admite trâmiterea ce* 
( inel la comisinnea de redacţiune. 
i1 'reşedinţele constată că înalta 
I mare a terminat toată ordinea 
► de zi. Pentru viitoarea şedinţă, 
i tă pe mâne, marţi 2 iulie, la 

¡nea de zi este navigaţiunea Du
bi, indemnitatea de resbel şi, de

T I M P U L

se va présenta, raportul comisiunel 
de delimitare.

Şedinţa se ridică la 5 ore.
(Urmează semnăturile.)

A naxa 1 la  protocolul 10. 

Fruntarie pentru Muntenegru.
(Carta st atu lui-major austriac)

Noua fruntarie va pleca delà cul
mea muntelui Uino-Brdo la Nord de 
Klobuk şi se va ţine pe înălţimile 
ce mârgiuesc Trebisnica, in direc
ţiunea Pilatovel, lăsând acest sat 
Iu partea Muuteuegrulul. De aci 
fruntaria va merge pe Înălţimi iu 
direcţiunea Nord, la o distanţă de 
aproape 6 kilometri de drumul: Bi- 
lec, Korilo, Gacho, până la trecă
toare» dintre Somino Pianina şi mun
tele Curilo. Ea va continna apoi că
tre Est prin Vratkovitsi, lăsând a- 
cest sat de partea Herzegovinel, 
păuâ la muntele Satitso, de unde 
se va intoarce către Nord, trecfiud 
intre satele Râvno şi Zanjevina şi 
apoi pe dealurile orientale (musce
lele) ale munţilor Lebersuik şi Vo- 
lujak, lăsând basinul Sugeska Her
zegovinel, până la Piva la aproape 
10 kilomotri de juncţiunea el cu 
Tara. Din acest punct fruntaria va 
sui Piva, şi va străbate muntele 
aproape de satul Nedvine pentru a 
atinge Tara, in susul câeia se va 
sul până la Mojkovac. Apoi va urma 
culmea dealului până la Sitzkojezero 
de unde se va confunda cu vechia 
graniţă până la satul Zabrdje. Din 
acest punt noua fruntarie se va di* 
rige ptiu vârfurile munţilor către 
Paklen, de unde va merge d’alungul 
vërfulul ’marel catene a munţilor 
albanestl, formând impârţirea ape
lor intre Lim de o parte şi Droc, 
precum şi Cieona (lem) de alta. Ea 
va urma apoi limitele actuale intre 
tribul Kuci-GrekalovicI d’o 'parte şi 
Kut8k&-Kraina, precum şi triburile 
Elementi şi Grudi şi Hoţi. Apoi tra
versând lacul, fruntaria va trece a- 
proape de mica iusulâ (ostrovul) 
Gorice-Topal, de unde va străbate 
muntele, spre a ajunge la mare, la 
Oadul Crucel, lăsând Albaniei dis
trictul Dulcigno.

La Nord-Vest acest litoral va fi 
limitat de o linie care va trece de 
la ţărm intre satele Susana şi Zubci, 
spre a se termina la punctul extrem 
Sud-Est al fruntariei actuale a Mun- 
tenegrulul pe Vrsula Pianina.

Anexa 2 la  protocolul 10.

Alipirea Anti varului şi a litoralu
lui sfifl de Muntenegru va fi consim
ţită cu condiţiunile următoare:

Ţinuturile situate la Sudul ace
stui teritoriu, dupe delimitarea con
ţinută in anexa N. 1, până la Bo- 
iana cuprinzfinduse şi Dolciujo, vor 
fi restituite Turciei.

Comuna Spica până la limita sep- 
temtrionalâ a teritoriului précisât 
in descrierea detaliată a frnntarie- 
lor va fi incorporată Dalmaţiei.

Muntenegrul se va bucura de li
bertatea de navigaţiune pe Boiana.

Muntenegrul nu va putea avea 
bastimente de resbel nici pavilion 
de resbel maritim.

Portul Antivari şi toate apele tnnn- 
tenegrene vor remâne iuchise bas
timentelor de resbel streine.

Fortificaţiunile asistente pe teri
toriul muntenegrean vor fi dărâmate 
şi nn se vor mal putea ridica altele 
noul.

Poliţia maritimă şi sanitară, atât 
la Antivari cât şi in tot lungul coa
stei MuntenegruluT, va fi făcută de 
Austro Ungaria cu vase uşoare de 
coastă.

Muntenegrul va adopta legislaţi- 
unea maritimă in vigoare in Dal
maţia, Din parte’l Austru-Ungaria 
se angajează a acorda protecţiunea 
sa consulară pavalonulul de comerţ 
muntenegrean.

Muntenegrul va trebui să se în
ţeleagă cu Austro Ungaria asupra 
dreptului de a construi şi întreţine 
prin mijlocul noului teritoriu mun
tenegrean un drum de fer.

Pe aceste cât o deplină libertate 
de comunicaţiune va fi asigurată.

P ro to co lu l No. 11.
Şedinţa de la  2 Iulie 1878-

EraQ presinţl:
Pentru Germania principele de 

Bismark, d. de Bfllow, principele de 
Hobenlohe Schillingsfilrst.

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

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

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

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Lauuay.

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

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

Şedinţa bq deschide la 3 ore fără 
un cart.

Corniţele Şuvalow cere congresu
lui de a lua o hotârire asupra unei 
ceşti uul relativă la lucrările comi
siunel de delimitare. Fixarea frun- 
tarielor Serbiei şi Muuteuegrulul a 
fost încredinţată acestei comisiunl 
care speră că va fi, cât mal curând, 
in stare de a prezintă resultatul stu- 
dielor sale; dar delimitarea Bulga
riei, indicată, pentru liniele sale ge
nerale, in documentul citit de lor
dul Salisbury in a 4-a şedinţă şi ac
ceptat de congres, ea u’a fost trâ- 
misâ comisiunel de delimitare. Ex
celenţa Sa exprimă dorinţa, ca a- 
cest document să fie încredinţat co
misiunel care să fie autorizată a 
statua asupra detalielor, şi apoi să 
supună congresului rezultatul deli
berărilor sale.

După un schimb de ide! din care 
rezultă, că comisinnea e gata a se 
insârcina cu această lucrare, care de 
altmiutrele, nu este de cât o ce ştie 
de formă, preşedintele constată că 
congresul lasă comisiunel grija de a 
prepara delimitarea fruntâriel bul
gare.

La ordinea zilei este discuţiunea 
articolului XII X III din tratatul de 
San-Stefauo , relative la Dunăre şi 
la fortereţe. Preşedintele dă citire 
articolului XII şi baronul de Hay
merle prezintă înaltei adunări pro
iectul următor de redacţiune nouă 
a acestui articol:

„ l . Spre a asigura, prin o nouă 
garanţie, libertatea de navigaţiune 
pe Dunăre, toată partea fluviului, 
plecând de la Porţile' de Fer păuâ 
la vărsarea sa in Marea-Neagrâ, este 
declarat neutru. IaBulele situate in 
acest percurs şi la guri (insulele 
Şerpilor) precum şi ţârmil rialul 
sunt cuprinse in această neutrali
tate.

«Prin urmare, fortificaţiunile ce se 
găsesc acolo vor fi rase, şi nu va fi 
permis de a se ridica altele noul. 
Toate bastimentele de resbel sunt 
excluse din partea suszisâ a fluviu
lui, afară de bastimentele uşoare 
destinate la poliţia fluvială şt la 
serviciul vămilor. Vasele staţionare 
la guri sunt manţinute, dar nu vor 
pntea să se urce in Busul fluviului 
mal departe de Galaţi.

,2 . Comisiunea europeană a Du
nărei de jos este manţinntâ Iu func
ţiunile sale, pe cari le va exercita 
Începând de la Galaţi până la mare. 
Durata sa se va Întinde şi după 
anul 1883, până la Incheerea unul 
nod acord. Drepturile, obligaţiunile 
şi prerogativele sale sunt conservate 
neatinse. Imunitâţile de cari se bu
cură stabilimentele sale, lucrările şi 
personalul sâti, In virtutea trata
telor esistente, suut confirmate.

«In exerciţiul funcţiunilor sale, co
misiunea europeană va fi indepen
dentă de autoritatea statului, de al 
căruia teritorii) ţine Delba-Dunârel; 
ea âşl va avea semnalele şi însem
nele proprii pe bastimentele şi sta
biliment 'le sale ; ea âşl va numi şi 
plăti singură fuucţionarii. Obligaţi
unile sale financiare vor fi obiectul 
unul noi) reglement, şi statutul or- 
ganizaţiunel sale va fi supus unei 
revizuiri, spre a fi pus In armonie 
cu circumstanţele cele noul.

«Afară de statele ce iad parte la 
comisiunea europeană In virtutea 
tratatului din Paris, România va fi

representatâ In sânul el prin un 
delegat.

,3 . Regulamentele de navigaţiune 
şi de poliţie fluvială In jos de Por
ţile de Fer vor fi conforme cu cele 
ce ad fost sAd vor fi Introduse de 
comisiunea europeană, va veghia la 
esecntarea acestor reglemente. In 
percursul dintre Porţile de Fer şi 
Galaţi, comerciul şi navigaţiunea nu 
vor fi lovite de nici o taxă specială, 
ce ar avea de efect de a favoriza 
comerciul şi comunicaţiunile de pe 
uscat In prejudiciul celor de pe 
fluvid.

«4. Ca modificaţinne a articolului 
VI al tratatului de la Londra din 
13 martie 1871, esecutarea lucră
rilor destinate a face să dispară 
obstacolele, ce Porţile de Fer şi ca
taractele opun navigaţiune!, este 
Încredinţată Austro-Ungarief. Sta
tele riverane ale acestei părţi de 
fluvid vor acorda toate facilităţile 
ce ar putea fi cerute in interesul 
lucrărilor.

Dispoztţiunile articolului VI diu 
tratatul precitat relative la dreptul 
de a percepe o taxă provizorie, des
tinată a Întâmpina cheltuelele lu
crărilor tu cestiune, sunt manţinute 
In favoarea Austro-Ungariei.*

Lord Salisbury aderă la princi- 
piele geneaale desvoltate In această 
propunere, dar el observă că acest 
text constitue o legis laţi une Întreagă, 
ce nu se poate accepta In detaliele 
sale la prima lectură. Excelenţa Sa 
consideră cestinnea ca foarte im
portantă şi ar dori să fie discutată 
de congres, dar lutr'o şedinţa ul
terioară.

Preşedintele crede că numeroa
sele detalie atinse de propunerea 
citită, sunt In afară de sarcina con
gresului. Plenipotenţiarii sunt adu
naţi spre a accepta, respinge sad 
Înlocui articolele tratatului de San- 
Stefano, dar o reglementare aşa de 
desvoltată a unui punct special — 
(deşi, pe cât poate judeca de la pri
ma vedere, este dispus a'I accepta 
dispoziţiunile) —  él pare că nu este 
in atribuţiunile înaltei Adunări.

Baronul de Haymerle observă că 
propunerea austro-ungarâ conţine 
mal multe principie esenţiale : 1 neu
tralitatea Dunării până la Porţile- 
de-Fer; 2 permanenţa comisiuni! eu
ropene; 3 participarea României la 
lucrările acestei comisiunl; 4 atri- 
buţiunea Austro-Ungariel singură a 
lucrărilor de făcut la Porţile-de-Fer.

Corniţele Şuvaloff consideră ca şi 
preşedintele, că această legislaţiune 
nu ar putea fi discutată de congres 
in detaliele sale, dar el crede că 
trebue a semnala pe dată, că nu ’( 
înţelege ideia capitală, ce trebue să 
se inţeleagâ prin neutralizare ? care 
'I va fi întinderea şi in ce scop este 
cerută această mâsurâ ?

Lordul Salisbury crede că Rusia 
fiind de aci inaiate riverană a Du
nării, un element nofl se află intro
dus iu cestiunile privitoare la navi- 
gaţiunea fluviului. DispoziţiunI spe
ciale sunt trebuincioase comerţului 
şi Excelenţa Sa doreşte ca congre
sul să reţină cestiunea, amânând to
tuşi discuţiunea el până ce puterile 
se vor fi pus de acord in privinţa 
procedural ce trebue urmată.

Preşedintele crede că poate men
ţine la ordinea zilei discuţiunea art. 
XII şi X III şi corniţele Andrassy este 
de părere că in adevâr nu este con- 
tradicţiune intre propunerea austro- 
ungarâ şi aceste articole. Excelenţa 
Sa o consideră ca un amandament 
făcut necesar prin noua situaţiuue 
ce re8nltâ din atribuirea Dobrogel 
Românilor, a Basarabiei Ruşilor, etc.

Preşedintele emite ideia că mal 
multe principie ar putea fi estrase 
din propunere şi preséntate votului 
congresului.

Principele Gorbchacofi reaminteşte, 
că tratatul de la Paris a confirmat 
actele tratatului diu Viena asupra 
libertăţii navigaţiunil fluvială, şi că. 
conform declaruţitinilor plenipoten
ţiarilor Rusiei dintr’o şedinţă prece- 
dinte, retrocedarea Basarabiei n’ar 
putea esercita nici o influenţă asu
pra libertăţii fluviului. Alteţa Sa nu 
'şl poate dară esplica necesitatea de 
noul dispoziţiunl in această cestiune.

Principele de Bisinarck repetă că 
congresul nu are de discutat cestiu-

nile de detalifi, asupra cărora pute
rile interesate ar putea lesne să se 
inţeleagâ intre dânsele. Alteţa Sa 
stârne in a cugeta, că propunerea 
austro-ungarâ ar trebui să fie tră- 
misâ, sad la comitetul de redacţiune, 
safl referită plenipotenţiarilor Aus
tro-Ungariel, cari să estragâ din- 
tr'ânsa princ ipiei« de căpetenie, sin
gurele susceptibile de a fi votate de 
congres.

Această ultimă opiniune, sprijinită 
de d. d’Oubril, este acceptată de 
congres, dd. plenipotenţiari al Ru
siei observând insă că adesiunea 
lor la remanierea proiectului de 
către colegii lor austro-nngarl, nu 
implică nicidecum consimţimântul 
lor la principíele propunerel.

Preşedintele continuă citirea ar
ticolului ^ n , şi cougresnl decide, la 
observaţiuuea lordului Salisbury şi a 
baronului Haymerle, ca cuvintele : 
«Imperiul rus* să fie adâogate la 
euumeraţiunea statelor riverane, 
înalta Adunare, după citirea celui 
de al 2-lea aliniat al aceluiaşi ar
ticol, recunoaşte că România va tre
bui să fie de aci inainte reprezen
tată in comisiunea europeană.

Congresul trece la articolul XUI.
Preşedintele declară că nu vede 

veri un interes european in această 
deciziune, şi in ceea ce priveşte mal 
cn seamă despăgubirea atribuită par
ticularilor ce aú suferit din faptul 
resbelulul, lord Salisbury crede a- 
ceastâ indicaţiuue prea vagă, spre a 
figura intr’uu tratat. Excelenţa Sa 
propune suprimarea articolului.

Corniţele Şuvaloff, nu face nici o 
obiecţiune la aceasta, sub condiţiu* 
nea expresă că nu va resulta nici o 
obligaţiune pentru Rusia.

Caratheodory-paşa este asemenea 
de ideie, de a se suprima acest ar
ticol, spre a se evita complicaţiunl 
inutile, şi congresul, dându’şl con- 
simţimântui la această propunere, 
trece la discuţiunea articolului XIX, 
relativ la indemnitatea de resbel.

Preşedintele inainte de a da ci
tire acestui articol, zice că remâne 
bine inţeles că discuţiunea nu se va 
face astăzi asupra disposlţiuuilor ul
terioare in Asia, ci numai asupra 
indemnităţii propria zisă, adică asu - 
pra celor doâ aliniate ce termină ar
ticolul. Prima frasă a aliniatului C, 
fiind relativă la cestiunea teritorială, 
este lăsată de o parte, şi ordinea de 
zi nu se aplică decât la urmarea a- 
liniatulul astfel concepută: «câtde
spre restul indemnităţii, afară de 
cele zece milioane de ruble, modul 
de plată al acestei sumí şi garanţia 
de dat pentru acea plată, vor fi re
gulate prmtr’o inţelegere intre gu
vernul imperial al Rusiei şi acela al 
M. S. sultanului.

Lord Salisbury relevă importanţa 
cuvintelor «garanţia de dat pentru 
acea plată* şi Escelenţa Sa adaogă, 
că dacă această garanţie ar trebui 
să fie o indemnitate teritorială, ple
nipotenţiarii Marel-Britanie s’ar o- 
pune formal la nna ca aceasta.

Principele GorciacofF declară, in 
numele guvernului sâfl, că cestiunea 
garanţiei remâne in adevârat, de re
gulat intre Rusia şi Poartă, dar că 
expresiunea indicată de principele 
Gorciacolf nu implică nici o achisi- 
ţiune teritorială. (Va urma).
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Marşul triu m fu lu i R om ân ilor, 
poezie muzicală pentru piano şi voce. 
De vânzare la fraţii IoaniţiU, calea 
Liscanl, pe preţ de 1 fr. 25 b.

I. IHllliitrescu. Radu Buzescu 
safl Han-TOtarul, roman istoric. E- 
diţiunea II. Bucureşti, tipografia So- 
cec. Preţul 2 lei.

Ion C. Lerescu. — R u sia, Uita, 
poleita, aţa cum este, scriere istoricâ- 
criticâ. De vânzare la toţi corespon
denţii «Telegrafului*. Preţul I I. şi 
50 b.

Biblioteca Poporului Român.
Partea 7 -a : Poeziile vechi romaneşti 
(Populare, Văcăreşti!, Momule&nu, 
Couacbi, fieldiman, ş. a.) Editura 
Lojel EliopoU. De vlnzare la toate 
librăriile ; un olum de aproape 300 
pag. pe preţul de 50 bani.

Ronetti Roman, Radu, poem a; 
de vlnzare la librăria Ssflllflsy, edi
torul.
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F R U M USE Ţ A!
FRÀGEQIMEA TIN ER EŢE! A PELE! I ASTMA

étendu de 2  à 4  foie autant d'eau

C* mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
! s’aû recunoscut de tóte damele cea cercetaţi de 
autorităţi, eeoelenta, nevătăra&t0r*a (i adevărata

Katarrh, stringer* de 
piept, se vindeoă prin 
TÜBBS l.EWA88EUR. 

Deposite la töte farmaciile mal bane.

Dépuratif, tonique, détersif, il dissipe 
Hále. Rougeurs. Rldea précooaa. Rugooltéo 

Boutons. Edlorosconcos. etc., conserve la peàui 
du visage claire et unie. — a l’état pur, À  

il enlève Masque de groeseaae et ^ S f
Taches de rousseur. V » /

de Dr. L E J 0 8 S E ,  Paris.

J *  « a u  do 18 »̂
V

Modul întrebuiu{ăroieste alăturat şi in limba români.

V E R I T A B I L A

APA GERMANA
Compusă do LESUEUit

Acestă apS face a dispare petele roţii, 
Impedicfi sbâreitorile ţi albeţte pelea.

La Paris, la D. Gastellier, parfomeur, 
47, rne de la Chausâe d’Antin.

Deposit ia Baoareţtl la farmaţia D-lui 
I. W. Zurner, şi la D. Appel & C-ie.

Aoast mijloc de purilioapunaa pelol 
recunoscut in Iotă lumea, o’a arăta  
ca cel mal bun ţl cel mal activ di 
tdte mijldcele de ¡sfrumuoptare spro 
a depărta sigur polo de sire, coloritul 
şiroiul, roşită, pete galbene, precum 
ai tite necuri|eniele palei. RAVI8- 
SÂNTE d& pelel o trâgeţlime a tina 
retel (irte frumisă roaa-dezchiaă şi ca 
de catifc, face pelea şi mănile alb 
lucitor şi delicat, cote recoritâre şi 

uăatnidă pelea fragedă pini in vlrsta cea mai 
înaintată.

PREŢUL: I llccon mare 8 Ir., I flacon mio 5 Ir

S ă p u n  R a v i s s a n t e
de Or. Lejosee din Paris. Acesta este cel mal bun 
şi cel mal renumit săpun din lume. Cine a făcut 
ou el odat& o încercare nu va mal întrebuinţa un 
alt s&pun.

Preţul und bucăţi 2  francă,
Dcposital pentru Rom&nia In Buourescl la d-nu 

BRUS, FARMACIA la SPERTNŢA.

ARSENIAT de AUR
Dinamizat de Doctorul ADDISON

’ Acest prf tio. recouatituant, datorit combinării a doi medi-t 
eamente eroice, combate victorios Anemia şi Bilele sistemulu 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
Mulţ&mită proprietăţilor tonice şi prontitudinel acţiunii sale, nare rival contra slăbi

ciunii organismului ce reaultă dia bdle lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GELIN, No. 88, uliţa Rochechouart şi la principalele fa maoil. 

Trimis franco.
Deposit in Bucureşti la farmaciile d-lor Zurner, BisdOrfer şi la d. Ovessa, droghist.

CE SE POATE CAP ATA
P E N T R U  »  F R A N C I

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN FANZAREA
L I N  G E R I  A D I N  V I E N  A

Calea Xogogóiel Palais „Dacia“
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru
Pentra
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

frânei : 
franci t

franci : 
franci :

franci : 
franol :

5 franol: 1 Pantalon seu I Camisen de Pichet de irnă.
5 franol: 0 cămaşă de Oxford engles.
4 IrancI 50 bani: I păreoh Ismene bărbăteşti.
5 Irantt: 6 perechi manehete ori ca fason.

Pentru 5 franci: 6 gulere pentru bărbaţi dc olandă fină.
Pentru ş franci: 11 gulere engl,, in ori-oare fason şi mărime.

8 păreohl ciorapi patentate.
8 gulere moderne pentru dame, după alegere, 

franci: 12 batiste albe de pănză adevărată, 
franci: 11 batiste bine colorate tivite şi spălate.

6 prosdpe de pâniă curată.
6 şervete da masă de pâniă adevărată, 

franol: 11 şervete albe de oeaifi. 
franol: 1 cămaşă modernă, simplă săQ brodată*

2 batiste eu monograme fin brodate.
1 batistă francesă fin brodată ou dantele.

8 franci: 1 corset de damă 
Pentru 81/* franci: 0 cămaşă de nbpte de dame.
Pentra 5 franci: S pepturl fin brodate pentru oimăşl de bărbaţi.

1 fustă de pichet de iarnă.
1 camison modern brodat.
1 faţă de masă colorată ou cioourl, pentru cafâ.
1 cămaşă şed o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
1 fustă costum pliasâ.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42 da coţi =  I bucată Chifon Irenţuzesc.
Pentru 10 Iranel: I bucată Robn d’entants en iaine couleur.
Pentru 18—24 IrancI: I bucată Tartan engles de 6 coţi.
Pentru 20 trancl: 24 neţi Pichet.
Pentra 5—12 trancl: 0 flanală seu o pereche de ismene de lină.
Pentru 18— 15 franci: I bucată pănză de Kumbnrg, de 86—45 ooţl.
Pentru 55— 68 franci: l bucată pănză de Belgia de 60 coţf.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pănză Corona de 58 coţi.
Pentru 115—110 franci: l bucată Toile Batiete franoea.
Pentru 12—3ă franci. Plapămă de lină forte fine.

Afară de articollle menţionate so găseşte tol-d’a-una Irusourl complecte.

Calea Xogoşoiel Palatul „D acia“ .
Comănţlilodin districle Însoţite eu preţul respectiv te ver efectua learte grabnic eonseilnciee

Pentru 8 franol: 
Pentru 5 franci: 
Pentra 5 franol: 
Pentru 5 franol: 
Pentru S franol; 
Pentru S franci;

Berlin.
Cine dorsce să obţie la Berlin prin 

anunoiurl publicate in fiarei? cotidiene, 
ver un succes, s& se servescă spre acest 
scop de oel mal mare şl oel mal mult 
citit jurnal poliţie cotidian TribQne oare 
apare in oapitala imperiului german. 
Jurnalul apare de 18 ani în tdte tjilele 
şi ese momentan în 28,000 esentplare. 
TribQne se g&sesce in tdte cercurile a 
publicului bine situat precum şi în tdte 
looslele publice cafenele ctc. gasindu-se 
câte o dat& chiar mal multe esemplare 
in cafenelele mal mari. Satele de colpor- 
tator se occup ou imediata oolportare 
îndată după apariţiuuea fie c&rul nu* 
mdr, şi s& îngrijesc şi de vânzare cu 
numdru ncest <jiar popular. Cu tdte e& 
i]iarul este aşa <le răspândit într’un mod 
grandios, totuşi preciul inserţiunilor este 
eftin, câcl linia de 9 silabe cost& nu
mai 85 pfenigi sad bani. 44.

Partea inseratelop alo acestei fol, s’s 
dobindit de Espediţiunea de anunciurl 
Adolf Steiner, în Hamburg pentru o sumă 
frdte importantă. Tdte oomandele de 
inserţiunl urmedă a se înainta espedi- 
ti anei de anueciurl Adolf Stoiner In Ham
burg. Corespondenţa cu cast. A. Stoiner 
pdte fi şi romănesce fiind-că lo acest 
birou sunt angajaţi corespondenţi pei- 
tru tdte îimbele europene. Costul inse
ratelor comandate ee pdte tronsmite şi 
in timbre poştale romftne.

ENTROPIA SEMINAR1ULUI
NIPHON MITROPOLITUL

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

In de 26 Angcst viitor orele 12 se 
a ţine licitaţia la cancelaria Epitropiel 

Strada Filaret No. 2 pentra tarea prin 
antre-prisă pe termen de nn an a carnet 
de vacă neresarS pentrn nntrin entul Ele
vilor ţi personalului de per viei ii. — Ama
torii de a se angaja ca acestă antre-pripă 
se vor presenta la arătata-iji ţi oră la can
celarii spre a concura Ia licitaţiă; condi- 
ţiunile se pot vedea in orl-ce <ji de lncrn 
la cancelariă. (771—2)

In Şina de 5 August viitor se va ţine 
licitaţia la cancelaria Epitropiel, 8tr. Fila- 
retn No. 2 pentrn vânzarea porumbului 
aflat la moţ’ile Eiajna ţi Bâţcoveni din 
recolta annlni trecut adică: de la 100—170 
kile cu aprocsimnţiS la moţia Kiajaa ţi de 
la 200—250 kile idem la Bâţcoveni. — Do
ritorii de a cumpăra aceste producte sunt 
invitaţi a se presenta la localul cance
lariei in Şioa arătată orele 12 spre a con
cura la licitaţiă, fiind însoţiţi şi de cu
venitele garanţii in numerar sau efecte 
publice. (762—0)

Epitropia având trebninţă a cumpăra 
obligaţiuni Domeniale purtând cuponul de 
Inlie annl curent pentru suma de 51 mii 
lei, a decis a ţine licitaţiă pentrn ijioa de 
16 Angnst viitor orele 12, în localul Se- 
minarinlni Strada Filaretn No. 2 ; amatorii 
de a vinde asemenea obligaţiuni se vor 
presenta in arătata <ji ţi oră spre a con
cura la licitaţiă fiind însoţiţi ţi de cuve
nitele garanţii; iar perse na asupra căria 
se va adjndeca acesta licitaţiă, va preda 
Epitropiel nn borderou in care se va in
dica seriile ţi nnmărnl obligaţiunilor vân- 
dnte valorau fie-cărnia titlu ţi câte cu- 
Ip6ns conţine. (765— 1)

OCHI SI PLE0PE
P O H ü l ö A  AVTI  -  n P iîT i i lL l i lC A

a Văduvei FARMER, de Saiol-Andre
din mmm;  w \

Aceasta precioaa pomraada, cunoscuta de tota 
lumea, este leacul cel mai r fiica ce pentru vinde
carea botelor de ochi şi de ploope. Succesul aeu 
este infailibil in ophthalmii. — Pentru a se teri
de contra tăceri Irebueate exigeai : Borcanul de 
faienria alba însemnat cu iniţialele V.-P., legătură 
cu stoara roşia, pecetea de ceara roşia, accopc- 
riaul cu hartia alba purtând aemnatura :

Un imprimat indi
când modul intre 
buintarei remediului 

da cumperatorului *AL SXIGB).

Deposit la Pharmacia Dlnl RAC0VITZ, la Jaasi. 
Pharmacia ZURNER, la Bucureşti 

ii ia tot• Pharmaciani et Drecuisti din Romania

De arendat Moţin B alctesd , nu
mai o poţte departe 

de Bucureei; 2,500 pogâne de arătară, 
făndţă ţi pădure, care acâsta servă ţi de 
ielaz. Doritorii se vor adresa la D. N. I. 
LAHOVARY, calea Mogoţdiei, No, 28.

(7 7 2 -3 )

CERNEALA  N
M ATHrrn ->t.n:ssY i  k ‘

* } W  ‘
Crucea Legi unei de Onoare la Bxpdkl 

Universala dio 1887
CERNEALA NOUA DUBLU-V|

PEN TRU COPIAT

Adoptau de toate admlotstraOnnlle cells u  I
Deposit la Ton Papetier: şi Dat

TBOMPITTA CABPiffll
întreg., colecţie fie când a apj 

numele de Buciumul ţi până în (1 
a încetat d’a mai vorbi dimpreani) 
trul el scriitor Cesar Bolise.

Acest monument al Hteratnrel j 
la a cărui clădiră a lucrat paljil 
ani ţi trei săptămâni marele mal j 
află de vânzare la Tipografia n{ 
strada Academiei No. 24.

J6N  POLF-SClJI
fost administrator şi colaj 

acestui dmr.

E au e t Poudres dentifrices
du

3L R P I E R R E
fie la facnltatea fie medicină din Paris.

P A R I S  -  8  P L A C E  I D E  L ’O P E R A  -  P A I  
Se găsosce la toţî farmacişti, partumoril ţi coaferif.

Medalia de merit decernată Casei D o c t o r u l u i P iir r e  ţi reoompeni 
mat mare obţinută de dentifrices.

0
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N O U rW 1 E R

DE

j FOTOGRAFIE PICTUR

3
T  F .  L A  .A .  IN " XL I  C omP-

21, Calea Mogoşioel 21; ris-â-vis de eofetăria Capftş.

Se efectuează ori-ce fel de fotografie ţi pictură, de orl-ce fel de mă 
în modal cel mai nofl ţi elegant aprobat în cel mai înalt grad prin ca
oferă un lucru solid frumos cu fidelitatea a natnrei.

0 P E R I L E  M U S I C A L E
t

imprimate In ediţiunea nâstră

T Z H IE X L  Sc w e i s s ,  t y p o q r a f t
Strada Lipscani, palatul »Dacia.*

FB
CONSTANŢI NEBCO D., Souvenir da Zizin, Valse pour pianoforfce........................  a
CARLSON C., (juatre moroeaux Roumaina, pour pianoforte.................... .... 2
FLECHTENMCHER A., Muma Iul 8tefan, pentru o voce şi pi ano • • • • • •  1
GEORGESCU TH., Douiă suspine, rom« pentru o voce oi plano • • • • • • • •  1

„ s Sep, rounm. naţională, pentru o ViOB cu pi ano • • • • • •  1
KRATOCHWIL A. K*. Hora, Vidţa României piatra pi ano......................... .... 1
MEDEK J. W., România, QaadriQe de Concert pentru piano . ............................. 4
MUSICESCO G., Kânduiala cununiei pentn piano............................................. S
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Donnţa) für Singst. undCIavierb« . . . . . .  gir

op. 11. Lebewohl  ̂(Adio Moldova) Singst, und Clavierb................. ...  • l^l

i

.  .  op. 4. Grande Etude pour pianoforte , ,  , .  ........................  .  .  .  1

.  .  op. 17. Hora. Mariera pentru pianoforte............................. .... . . . .  1

.  > op. 18. Durerea 'ml este mare, Valee brii. pentra piano........................  2
> .  op. 19. Visuri Ce de ecpil, Quadrille pentru piano . .  . • ,  t
.  .  La Favorite, Schottisdi pour piano  .................. . . * . , . . . .  L
.  .  Iţik-Polka pentru piano . V
» .  op. 20. Apele de la Vkeiresol, Schottsicb pour piano.............................. l

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano .............................................. 2
Tôte aceste se v8nd cu rabat de 25,/,.

m r « v ş v * f i n ş f * f ş i  t n

»
MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA

L J L  B E L L E

J O S E F
FÜRMSORÜÍ,

530, COLTIUL BULEVARDULUI SX 

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

Costume complecte de Fantasie 
£  edili gote Hardington 
Jaq u ette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fason e

PREŢURILE CELE
8e priiîueşte şi comamïï de tdte felu rile de haine ca re  se 

eí’cctuédií cu m are  prom ptitudine.

O ' . A . I R / I D r N ' I I È I R Æ Î

C U R T I E I
M O G O S I O A I E I ,  O A J S A  O - R E O Î a S T C J ,  5 3 0

UN ‘MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele cele 
cele din urmft jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate
Lingerie de tdte felurile
C ravatte Plastron, Régate etc. negre şi colori!
Umbrele şi objecte de fantasie
Mânuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE

iV<

• V O S U R K * '  f t R Ü N B A U M
Furnisorul Curţii, No. 20 Colţnl Bulevardului şi Mogoţoiel, Casele Grecian. ?<

Typ. Tihel â  Weiss, Palatul .Dacia*


