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C in u l da Viena, 0 august 
■ Renta ungară, tn aur . . . .  89 26 
, Bonuri de tesaur ung., I emis. H8 76 

.  ,  ,  II ,  75 G8
, împrumutul austr, In h i r  tis . 63 36 

» ,  > argint . 65 65
I Renta austriacă in aur . . .  78 80 
1 Lose din 1866 . . . • • • • ■ •  IU  30 
I Acţiunile b&neel naţionale . . 820

» austr. de credit 263 30 
ungare ,  231 75

A rg in t......................................... 10 90
D u ca tu l.................................   ® 51

I Napoleonul..............................  9 28
| ioo mărci germane . . . . .  57 05

C anal de Berlin, 13 august 
Acţiunile Căilor ferate române. 31 70 
Obligaţiunile rom&ne 6»/o . . 83 90 
Priorităţile 0. fer. rom. 8%  85 50 
împrumutul Oppenheim . . . 101 60 
Napoleonul. . . . . . . . .  16 27
Viena, termen lu n g ...................— —
Pori* ,  scurt . . . .  81 10

Calendarul «filet 
Merourt, 2 August 
Patronul s ile i: Archid, Stefan. 
Răsăritul soarelui: 5 ore 1 min. 
Apusul soarelui: 7 ore 8 min.
Fosele lunet: Lună nouă.

P L E C A  1 E A  T R E N U J R X X jO R .
Bucnreect -Suceava 

Buouresc! . . . ,8 .15n 10.—
Ploesot . . .  
Brăila , . , 
Tecuci il . . .  
Roman . . .  
Suceava, sosire

Bucureşti
Piteşti
Slatina
Craiova

. 9.50 n 12.00 

. 1.53 n 5.45 

. 4.38 n 

. 9.06 4 

.12.03 4

7.15 
11.40 
4.45 
9.55 ñ

Bacoreeo—Vereiorovd
. 7.40 4 10,40 4 
. 10.134 3.— 4 
. 12.814 6.30 n 
. 2.204 3.15 4 
. 6. — n 6.— nVSrdorovo, sosire

Snoouva—liacarescl 
Suceava. . . . 5.11 4 6.464
R im an ................. 8.45 4 12.80 4
T ecuci................12.30 n 5.10 4
B răila...................3.08 n 8.10 n
Ploescl...............7.12 d
Hucuresct sosire 8.30 4

Vere ¡oro va—Buen reset 
Vereiorova . . .
Craiova. . . .
Slat ina. . . . . . . . .  4.45 4
P ite jtl............................. 7.034
Bucuresot, sosire . . . .  9.20 4

: K i

8.58 4 
2.46 d
4.30 4

6.—
6.30 
9.S0 
148 
5.20

Bacaresel—Glnrgla
Bucuresot........................ 9.16 4
Giurgiu, sosire................11.35 4

Glnrgla—Bnnnreeel 
Giurgiu.. . . . . . .  • 7.26 d
Buoureecl, sosire. . . .  9.48 4

Galaţi—Bărboşi 
Galaţi . .  . . . . 1.20 n 8 25 d 
Barbojl, sosire • . 1.55 n 9.— 4

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

6105 n 
8.27 o

4.55 4
7.174

7 .3 0  n 
8.06 n

7 .— 6 
8 .25n

1 va (ine esposiţia, românii mer- 
Paris. vor găsi z iaru l, TIMPUL* 

;ands Magasins du Printemps. 
H ard  Haussmann 70.*

ISPE ŞI TELEGRAFICE
i A U  . T I M P U L U I '

(Agenţia Hnvns)
(13 august, 4 ere d. am.)

Paris, 12 august, 
pgarsa dintre Austria ţi  Turcia e 
bta. Mal multe puteri ar susţine 

H itura prinţului Grorge Bibescu la 
A B,1,K8 riel.

ri'/.ie au striac! a ocupat Stalatz.
Roma, 12 august, 

m alul Lorenţia Nina, notificând nu- 
şr ca secretar de stat, a exprimat 
rin, Petersbnrg, Londra, ţi Berna 
> de a urma negoţierile înjghebate.
I (13 august, 9 ore dimineaţa)

Paris, 13 august.
ea de apel a anulat hot&rirea tri
lul de comerţ privitoare la dividen- 
Htulul fonciar.

Viena, 11 august, 
■esteţte către ‘ Politische Correspon- 

I  ■) rescoalu a  mohametanilor fana- 
|vvut loc la Livno. Comandantul 
fost omorît. Trupele făcend, cauza 

t  cu insurgenţii, afi plecat in  spre 
i* după ce aii pus in închisoare mai 
creştini.

Paris, 12 august.
! iria şi Anglia aii respins cererile 

ve ale Sultanului privitoare la a  
mersului trupelor austriaca.

Madrid, 12 August, 
da republicană formată in Estrama- 
i fost risipită.

I.endra, 12 august
sa de Englitera a urcat escontul la 

I stă.
* Viena, 12 august
jjsd . Comandantul corpului al 13-lea 

|  cartierului general de la Zepce 10 
Insurgenţii aii fugit după iu

ţea  primită lăngfi Zepeo ţi a0 reu- 
pjunge la Seraievo. 
mpten divizie a intălnit, la 8 Au-

Îin depărtare de un ceas spre Nord 
>• Iei ţe, 5,000 de insurgenţi, prin- 
ri şi 30 batalioane de trupe regulate, 
o luptă de 9 ceasuri ei aii fost puţi

<ă-
Btriacii au făcnt o mulţime de pri 
I, să  luat trei tunuri ţi  trei steaguri, 
rile lor su n t: un ofiţer ţi mal mulţi 
I m orţi, 6 ofiţeri ţi 140 soldaţi răniţi, 
tif rul general se va transporta la 
,, in 11 August.«

Viena, 13 august
nptea divizie a ocupat eri Fravnic. 
stabilit o linie telegrafică. Ea a re- 
uit eomnnicaţiele via Banialnca, Var- 

Dncl ţi leiţe. In lnptele de la 5 ţi  7 
t  aii fost răn iţi 7 ofiţeri ţi 160 de

I Londra, 12 august, 
aera comunelor. D. Bnrke declară că 
nmit nici o ţtire  despre trecerea Oxn- 
(pin partea [tuşilor.
•  ’> ştie că Poarta ar fi refaznt a 
k  aranjare cn Grecie, în privinţa 

ioăril graniţelor.
■ceasta d. Diike va adresa, roercnrl, 

mrpelaţis guvernului.
Northcote zice ca flota engleză va 

I ju ru l Constantinopolulnl îndată 
plecarea armatei ruse. D. Northcote 
că aceasta va fi în curănd.

BUCUREŞTI
M a r ţ i  1 ( 1 3  a u g u s t ) ,

De-o seamă de vreme »Românul* 
năvăleşte aprig asupra »Presei,* in
culpând-o câ s'ar fi contrazicând, câ 
ar fi susţinut odată primirea Do- 
brogel, iar azi pledeazâ contra el. 
Lucrul stâ astfel. »Presa* in rea
litate nu s’a rostit pânâ astăzi nici 
pro  nici contra, dar a ţinu t seamâ 
de opiniile amândaror taberilor. In 
unul din ultimii el numeri organul 
conservator a gâsit de cuviinţâ a da 
o deosebită atenţiune moţatel moţi
uni a celor patruzeci şi şase din ca
meră, spre a arăta zice »Presa* — 
respectul nostru pentru orice opini- 
une, care este resultatul unei con- 
vicţinnl onorabile, iar pe de altă 
parte, ca să supunem aprecierii pu
blice modul de a vedea al unor băr
baţi distinşi asupra unei aşa de grave 
cestiunl.

C’un cuvânt »Presa* nu s’a ros
t i t  incă. dar a comunicat publicului 
el moiţunea, lucru ce-am făcut şi 
noi, dar intre — varietăţi. Opiniu- 
nea celor patruzeci şi şase, departe 
de a fi rezultatul unei convingeri, e 
rezultatul fricel. Ce! patruzeci şi 
şase, cu puţine escepţil, fac parte 
din acel partid de cumularzi din 
Moldova, numit fracţiune, oameni 
foarte viteji, când e vorba de-a da 
năvală la posturile şi la moşiile sta
tului, foarte sfioşi msâ faţă cu ori 
ce Împrejurare, care ne-ar sili la 
muncă serioasă şi la gândire seri
oasă, iar in fruntea lor e iscălit d. 
Vernescn, adică un advocat bun, un 
om de ispravă şi un orator simpa
tic in dealtmintrelea, dar ale căruia 
calităţi ca um de s ta t sunt până a- 
curua foarti problematice. După o- 
pinia noastră intimă d. Vernescu 
pare a fi singurul, care a iscălit din 
convingere moţiunea.

»Românul*, căruia opinia celor 
patrn-zecl şi şea se din o rta , mo tio 
belferorum , ii era foarte neplăcută 
iu loc de-a se lega de el de-a drep
tul, se leagă de »Pressa*, ca şi când 
»Pressa* ar fi susţinut ca ale sale 
opiniile d-lor Holbau, Pantazi Ghica, 
Ânghel Rachierul, Misail, Fu lger, 
Şoarec ş. a.

Vom lua şi noi motivele acelei 
moţiuni precum sunt reproduse in 
»Pressa* şi credem câ resfrânge- 
rea lor ne va fi foarte uşoară.

Iată-le:
1) »Ceea ce a făcut, ceea ce face 

importanţa noastră politică şi isto
rică in această parte a Europei o- 
rientale, este câ suntem o naţiune 
de rasă latină omogenă, ce rupem 
formidabila unitate a rasei slave.

Mergând a ne pune in contact, a! 
ne amesteca cn rasa slavă din Bul-j 
garia. perdem această importanţă;*

2) , Şerbi,', a protestat, când ar
mata români' s a  îndreptat ca să 
ocupe Vidinul, formulând pretenţiunl 
etnografice şi istorice asupra Vidi- 
nulul. Nu mal este iudoialâ, câ gu
vernul Bulgariei va vedea cn un 
ochiü foarte defavorabil ocupaţiunea 
Dobrogiel de către Români; nu mal 
este indoialâ, câ se vor ivi certuri 
continue intre dânsul şi guvernul 
român: Rusia naturalmente, va in
terveni continuă, ca să ne impace. 
Deol intervenţiunea unul sta t mare 
in afacerile unul s ta t m ic , va să 
zică perderea libertâţel şi indepen- 
dinţel de acţiune a acestuia din 
urm ă;*

3) »Pentru a ţine in respect şi in 
ordine populaţinnile sâlbatice ale 
Dobrogiel, ne va trebui să întreţi
nem acolo o armată sonsiderabilâ.

O armată considerabilă in Dobro- 
gia va să zică mal mnlte milioane, 
ce se vor cheltui pe fie care an, va 
să zică o cauză de slăbiciune eco
nomică a statului român ;*

4. »Pentru a face şederea, in a 
ceastâ ţa ră  bâltoasâ, posibile; pen 
tru a o face productivă, trebuie să 
cheltuim zecimi şi poate sutimi de 
milioane. Gheltuelile, ce vom face 
pentru Dobrogia, vor fi mult mal con
siderabile, decât veniturile, ce ne va 
putea da ;*

5. »Cănd, in fine, după lOsaă 15 
ani, vom fi cheltuit sutimi de mili
oane pentru a face Dobrogia pro
ductivă, guvernul Bulgariei va găsi 
cu înlesnire un prétest ca să ne ceară 
Dobrogia, şi... daca aceasta va con
veni şi Rusiei.... Dobrogia ne va fi 
lnatâ cn mult mal mare înlesnire, 
decât ni se ia astăzi Basarabia.*

Ad 1. observăm, câ neluănd Do- 
brogea nu mal intrerupem formidabila 
unitate a rasei slave şi pierdem im
portanţa noastră politică şi istorică. 
Neluând’o tocmai, lăsăm drum liber 
Rusiei in peninsula balcanică. Iar 
amestecul şi contactul cu rasa slavă 
e nedovedit, de vreme ce Dobrogia 
nu e locuită de Bulgari, ci in cea 
mal mare parte de Români, Turci 
şi Tătari.

Ad 2. observăm că pretenţiunile 
etnografice şi istorice asupra Vidi- 
nulnl, formulate de Şerbi, sunt na
turale, dar nu sunt c’o iotă mal în
dreptăţite decât cele ale României. 
In special Vidinul, inainte de a de
veni turcesc, a fost când sârbesc, 
cănd românesc, când unguresc. în
treg malul drept al Dunării delà Vi- 
din până in marea Neagră, Turcii j 
l’aú luat delà Români şi nu delà 
Bulgari, nici delà Sârbi. In bătălia 
delà Kossowo craiul Lazâr al Serbiei 
fusese pe deplin bătut (1389) pe când 
la 1390 Mircea cel Bâtrân e to t incă 
stăpân itor al maluluidreptal Dunării

pânâ iu marea N eagră, despot al 
Dobrogel şi Domn al Silistrel.

Ad. 3. observăm, că populaţiunile 
Dobrogiel nu sunt sălbatece. Românii 
Îndeosebi aU mal multe mănăstiri 
In Dobrogea, In carii tagma călu
gărească e In mare parte chiar din 
ţara noastră, aU un mitropolit pro
priu (mitropolitul Proilaviel şi al 
Dristulul) iar tătarii sunt In cea 
mal mare parte emigraţi din ste
pele Cnbanulnl adecă din Rusia şi 
sunt agricultori, care chiar din epoca 
aşezării lor produceau Însemnate can
tită ţi de grâu pentru export, ceea 
ce dovedeşte o regulată muncă a- 
agricolâ, ce Întrece cn mult trebu
inţele zilnice. Cine lucrează Insă pen
tru  export şi devine producător şi 
consumâlor In economia Întreagă a 
Europei nu poate fi numit sălba 
tec. Tot cu aceşti tătari o compa
nie engleză a lucrat drumul de fier 
de la Cernavoda până la Kiustengfe 
şi to t aceşti selbatecl aU înfiinţat 
In câţiva ani Înfloritorul oraş Med 
gidie, care In mal puţin de 10 ani 
ajunsese la 20,000 de locuitori şi 
5000 de clădiri. Dd. Holban şi Şoa 
rec sunt cel puţin de zece ori mal 
selbatecl de cât aceşti tă tari. In 
fiae lui Mircea Vodă nu’l era ru
şine de a se numi Domn al ţări
lor Tartarice, lui Carol Vodă a&eme 
nea nu’I va fi ruşine de a fi in parte 
şi Princeps Thartarorum Dobrodicii

Punctul patru hu dovedeşte decât 
sfiala de muncă a fracţiunii. Ţara 
este deja productivă, şi o adminis
tra ţie  compusă din oameni speciali, 
nu din cumularzi, postulanţl şi diur- 
□aşl, o administraţie din oameni cu 
cunoştinţe economice şi tecnice nu 
va cheltui un ban peste ceea ce poate 
da provincia insâşl şi va ajunge to
tuşi la resnltatele cele mal bune. 
Roşii se înţelege că sunt incapabili 
de a introduce o asemenea admis- 
traţie, care să procedeze cu cumpăt 
şi să introducă pe rând şi gradat 
reformele necesare, dar incapacita
tea roşilor nu dovedeşte imposibili
tatea lucrului.

Gât despre punctul 5, (câ guver
nul Bulgariei va găsi pretexte să ne 
ceară Dobrogea) el e copilăresc şi 
ridicol. Mal ântăiU quo ju re  ar face-o 
aceasta invidiabilul guvern al Bul
gariei ?

Bulgaria fi no-tartari câ a hanului 
Boris (Mihail) nu poseda Dobrogea, 
Âsanizil, aU avut-o dar Asanizil eraU, 
precum se ştie foarte bine, români, 
iar după stingerea Asanizilor malul 
drept al Dunării aU fost al ţârii ro
mâneşti. Etnologiceşte e o ţară 
locuită de Români, Tătari şi Turci. 
Câte-şi trele elementele insă sunt 
opuse slavilor şi formează la un loc 
tocmai bariera, ce rumpe formidabila 
unitate etc.

Din ) unt de vedere istoric drep 
tul nostru asupra Dobrogiel e incon
testabil. Romană in vremea împăra
tului August şi loc de exiliu a poe
tului Ovid, bizantină in urmă, tre 
când de la AsanizI la ţara-românea- 
scâ, ea a rămas a ţâri româneşti, 
până ce ne-aU fost luată de Turci 
şi de nimeni altul. Dan II (1374— 
1386), după Engel unul din cel mal 
buni generali al vremii sale, incepuse 
resboiù cn Şişman, regele cel din 
urmă al Bulgariei pentru marginele 
adevărate ale ţâri-româneştl de din
colo de Dunăre, un râsboiU căruia 
Mircea I ’1 pune capăt printr’un tra 
ta t  de pace, primit şi incheiat cn bunâ- 
credinţâ. Mircea, bătut la 0o9sovo ca 
aliat al Şerbilor, de câtrâ Baiazid I 
Fulgerul se supune osmanilor la 
1391, păstrând insă Silistra, Şiştovul, 
Nicopole şi Vidinul. In plină pace 
şi fără nici un motiv Baiazid ocupă 
la 1394 aceste locuri Întărite, ceea 
ce’l face pe Mircea să ia parte la 
cruciata pornită de regele Ungariei, 
unde Insă creştinii fură pe deplin 
bătuţi la 1396. La 1398 Baiazid 
treci Dunărea şi intră In ţara  ro
mânească, dar hărţuit tu tr’una de 
oştirile româneşti el se retrage cu 
ruşine peste Dunăre. După moartea 
In prinsoare a lui Baiazid, ajunge 
în Europa împârat turcesc Suleiman, 
pe care Mircea tl subminează sis
tematic şi’l restoarnâ cu trupele şi 
banii săi, pnind în locu’I pe Musa, 
to t fiu al lui Baiazid, dar prieten 
personal şi frate de cruce al lui.

In to t timpul acesta Bulgaria pro
prie este numai un vilaiet turcesc, 
desfiinţată cu totul ca stat.

In fine după ce Mohamed I în
vinge şi omoară pe Musa, Mircea se 
vede si lit a se  pleca definitiv (1414) 
înaintea acestui Mohamed, a acestui 
Noe, care a mântuit chivotul împă
răţiei turceşti din potopul Tătarilor 

şi din stâncele sfâşierilor din lâun- 
tru. Delà 1414 încetează deci formal 
stăpânirea malului drept al Dunării 
şi Mircea e redus iar numai la titlu] 
de Comite al Severinulul, Voevod 
al Valahiel şi Duce de Făgăraş şi 
Amlaş. 1)

Cu toate consideraţiile acestea 
saU mal bine zicând tocmai in pu
terea lor nu înţelegem panglicâriile 
presei roşie.

Organul ministrului de externe 
vorbeşte de compensaţii suficiente. 
Noi am zis de la început că nu 
există compensaţii pentru Basarabia, 
preenm nu există nicl-o-dată vr’o 
plată pentru o palmă măcar din 
pământul patriei. Aceste sunt lu
cruri sfinte, cari se pierd saU se 
câştigă prin Împrejurări istorice,

1) Cf. Endoxiut v. Harmusaki, Fragmente snr 
Gesciiichte der Române».
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d.ir nici se vând, nici se cumpârâ 
nic! se schimbi. Cam că am ajuns 
de-a vedea trecut In protocoalele de 
la Berlin terminul umilitor de schimb, 
e un fruct al domniei radicalilor, 
care nepuind nici un preţ (amanet, 
chezăşie, zapis) pe sângele vărsat 
al Rom&nilor, era neapărat ca uşu
rinţa lor sâ aibă drept urmare dis
preţul din partea congresului. Clara 
pacta, boni amici. C’un tratat in 
regulă cu Rusia in momentul intrări 
in luptă, nu mal era vorba de schimb, 
compensaţie etc, şi Basarabia ar fi 
rămas a noastră împreună cu Do- 
brogea.

Dar asupra tuturor acestora vom 
mal reveni.

PROTOCOALELE CONGRESULUI de BERLIN

Protocolul No. ÎS.
Şedinţa de la 4 Iulie 1878> 

(Urmare)
Muntenegrul nu va putea să aibă 

bastimente de resboiâ nici pavilon 
de resboiâ maritim.

Portul Ântivar şi toate apele mun- 
tenegre vor fi inchise bastimentelor 
de resboiâ ale tutulor naţiunilor.

întăririle esistente intre lac şi 
litoral pe teritoriul muntenegrean, 
vor fi dărămate şi altele nu vor pu
tea fi ridicate.

Poliţia maritimă şi sanitară, atăt 
in Antivari căt şi d’a lungul coa
stei Muntenegrulut, vor fi esercitate 
de către Austro-Ungaria prin basti
mente uşoare cari vor apăra ţăr
murile.

Muntenegrul va adopta legislaţiu- 
nea in vigoare in Dalmaţia. Pe de 
o altă parte Austro-Ungaria se fă- 
gădueste a construi şi întreţine o 
linie de drum de fer prin noul te- 
ritorifi muntenegrean.

Pe aceste căi o deplină libertate 
de comunicaţinne va fi asigurată.

Escelenţa Sa adaogă, că zicănd 
că fruntaria trebueste să treacă la 
o distanţă de aproape 6 kilometre 
de calea Bilekulul, comisiunea a în
ţeles că această distanţă poate fi 
schimbată, după trebuinţele geogra
fice, de la 3 pănâ la 10 kilometri, 
dară că trebue să se ţie in seamă 
acest principia, că linia trebue să 
treacă prin creştetul munţilor şi ast
fel calea sus menţionată (Bilek-Ko- 
rito-Gacko până la coamă intre So- 
mina-Planina şi muntele Curilo) să 
nu fie dominată.

D. plenipotenţiar al Austro-Un- 
gariel constată şi dânsul că pleni
potenţiarii Rusiei, fiind de părere 
că vecinătatea fruntariei lângă Di- 
nos ar putea să compromită sigu
ranţa Podgoriţel şi că ar fi necesar 
de a înlătura fruntaria la o distanţă 
de 8 până la 10 kilometre de Pod-i 
goriţa, propun in schimb o rectifi
care de fruntarie in favoarea Alba
niei, plecând de la Mokra saâ de 
mal departe in linie dreaptă, până 
la numărul 2166 a harţei austriaco. 
Comisiunea europeană a delimitârel 
va fi insărcinată de a studia pe loc 
dacă această depărtare de la frun- 
tariâ poate fi făcută şi de a regula 
cestiunile teritoriale care ar putea 
resulta din această rectificare in da
una Clemenţilor. Se inţelepe de sine 
că, dacă in sânul comisiunel nu se 
stabileşte unacord asupra ceste! ce- 
stiunl, linia hotârită de tratat ră- 
măne ear aceeaşi.

Corniţele de Launay reaminteşte 
că, atunci când a avut loc in sânul 
comisiunel de delimitare discuţiunea 
asupra paragrafului relativ la Spiza, 
dânsu{ a întrebat motivele şi valoa
rea acestei alipiri. Italia, având şi 
dânsa a apăra in Adriatica mari 
interese, a dorit lămuriri ulterioare 
in această privinţă, orl-căt de re- 
strins ar fi fost intinderea teritoriu
lui incorporat cu Dalmaţia.

Baronul de Haymerle nu heaită 
a repeta explicaţiunile ce a dat 
in această privire d-lul plenipoten
ţiar al Italiei. Teritoriul anexat 
este mic: are aproape o jumătate 
saâ trei sferturi de leghe pătrată 
de întindere şi o popnlaţiune de a- 
pronpe 350 de familii; in ceea-ce 
priveşte motivele cari afi povăţuit

pe guvernul Austro-Ungar, ele con- 
staü in consideraţiune, că posesiu
nea Spizzel, care domină Antivari, 
poate singură să asigure şi să înles
nească scopul Austro-Uugariel, de a 
veghia ca portul Antivari şi litoralul 
săâ să păstreze un caracter pur co
mercial.

Mehemet-Ali-paşa anunţă că a trâ- 
mis comisiunel de delimitare, asupra 
aceluiaşi subiect următorul document:

, Mehemet-Ali-paşa are onoare să 
supue Alteţei Sale preşedintelui şi 
Escelenţilor lor membrilor comisiunel 
de delimitare, consideraţiunile şi re
sérvele ce 'I aâ dat tragerea nouel 
liniei de fruntarie a Muntenegrulul, 
precum a fost adoptată de către 
comisiunea sus menţionată. Escelenţa 
Sa roagă pe Alteţa Sa preşedintele 
să binevoeascâ a anexa aceşte ob- 
servaţiunl şi reserve, la raportul ce 
va fi adresat congresului in această 
privinţă. Pentru ca lucrările congre
sului se constitue o operă de pace 
şi de unire statornică n’ar trebui 
să se eviteze de a se pune, fără o 
uecesitate absolută, popoare de rasă 
şi de religii diferite sub dominaţiu- 
nea unei rase străine? Plenipoten
ţiarul otoman propune, prin urmare 
ca, pentru a mări teritoriul actual 
al Muntenegrulul, să nu i se dea de 
cât teritorii a cărora locuitori ar fi 
de aceeaşi rasă, şl mal toţi de a- 
ceeaşi religie ca Muntenegrul: dân
sul consideră ca o nedreptate ane
xarea către Muntenegru a unor ţi
nuturi locuite de Albanezi musul
mani şi catolici, precum sunt dis
trictele Plava, Gusinje şi Antivari.

Excelenţa Sa crede că ar fi fost 
mal nemerit de a se mărgini in spre 
Albania a ceda Muntenegrulul teri
toriul Kuci DrekalovicI şi cursul 
Moraca păuâ la lacul Scutari, lăsând 
Turciei cazaşele albanese Plava şi 
Gusinje, precum şi oraşul Podgoritza 
cu un raion suficient pentru apărare.

Tot aceleaşi argumente pot fi in
vocate pentru ne deslipirea Antiva- 
rulul de la Albania.

Turcia neopuindu-se să se cedese 
Spiza Muntenegrulul, acest principat 
va avea ast-fel un liber acces la 
mare, şi posesiunea Ântivarulul care 
va fi pentru Turcia o perdere foarte 
simţitoare, nu ’I este necesară.

In ce priveşte cazasul Eolaschin, 
locuit exclusivamente de către mu- 
sulmani-bosniacl, Excelenţa Sa pro
pune să se lase Turciei, din . punc
tul de vedere al importanţei sale stra
tegice. N’ar avea să facă nici o ob- 
jecţiune dacă pentru cázasele Ko- 
lachin, Plava, Gusinje, Podgoritza 
şi Antivari. s’ar da Muntenegrulul 
un equivalent despre Herzegovina.

Plenipotenţiarul otoman adaugă 
că colegii săi şi dânsul aâ referit 
guvernului lor pentru a cere instruc
ţiuni in privinţa hotarului adoptat 
de majoritatea comisiunel."

Carateodory paşa roagă pe con
gres să ia act de această declaraţie. 
Excelenţa Sa adaogă că, asupra u- 
nor puncturl speciale din documen
tul austriac, este dator a referi incâ 
guvernului săâ.

Preşedintele zice că plenipoten
ţiarii otomani vor putea prezintă 
mal pe urmă aceste observaţiun! 
inaintea comisiunel de redacţiune 
căreia se va trámite raportul comi
siunel de delimitare, şi Alteţa Sa 
constată tot odată acordul înaltei 
adunări asupra fruntarielor Munte
negrulul.

Congresul trece la cestiunea Du
nărei şi la examenul textului res
trâns in care d-nil plenipotenţiari 
austro-ungarl, conform deciziunel lu
ată in şedinţa trecută, aâ fost si- , 
liţl să îngrădească principiile prece
dentei lor propuneri, inserată in pro
tocolul No. 11.

Corniţele Şuvalow anunţă că, din 
pártele, plenipotenţiarii ruşi aâ pre
parat asupra acestei cestiunl pro
punerea următoare, căreia Excelenţa 
Sa âl dă citire :

„1. Pentru a investi cu o nouă 
garanţie libera navigaţiune a Du
nărei, recunoscută ca un interes eu
ropean, principiile proclamate prin 
actul final al congresului din Viena, 
de la 1815, şi aplicate Dunărei prin 
tractatele de la 1856 şi 1871, se 
confirmă si sunt menţinute in de-
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plina şi întreaga lor vigoare 
garanţia tutulor puterilor.

2. Fortificaţiunile ridicate d a Iun 
gul fluviului, de la Porţile-de-Fer 
până la gurele Dunărei, vor fi dă
râmate şi nu se vor mal putea ri
dica alte. Toate bastimentele dej 
resboiâ sunt excluse' de pe dânsul a  
fără de cele uşioare, destinate pen
tru poliţia fluvială şi serviciul vă
milor. Cele staţionare la gurele flu
viului sunt menţinute dar nu vor 
putea să urce r!ul mal in sus de 
Galaţi.

3. Comisiunea europeană este men
ţinută in funcţiunile sale. Toate con
venţiile internaţionale şi toate ac
tele ce garantează drepturile, pre
rogativele şi obligaţiunile sale sunt 
confirmate.

„4. Actul public, din 2 noembre 
1865, relativ la o-ganizarea el, va 
fi revizuit pentru a putea fi pus in 
armonie cu circumstanţele actuale. 
Această lucrare va fi incredinţată 
unei comisiunl speciale in care vor 
fi admişi comisari din partea tutu
lor statelor mărginaşe, şi această lu
crare va fi supusă la cercetarea şi 
la sancţiunea reprezentanţilor pute
rilor 8emnâtoare." ,

Preşedintele observă că este o mi 
că diferinţă intre această propunere 
şi aceia depusă de că re plenipoten
ţiarii austro-ungarl.

D. d’Oubril zice că reprezintănţil 
Rusiei aâ avut scopul de a evita a- 
menuntele şi de a se mărgini la 
expunerea principielor.

Baronul de Haymerle arată dife- 
rinţele intre textul austro-ungar şi 
acel citit de corniţele Şuvaloff. Exce
lenţa Sa semnalează mal ales in lu
crarea sa fixarea Galaţulul ca pun
tul pănâ la care se va putea in- 
tinde acţiunea comisiunel europene 
a Dunării, măsurile de surveghiere 
ce propune pentru poliţia fluviului, 
n fine nouele dispoziţiunl relative 

la Porţile-de-Fer. Aceste modifica- 
ţiunl aduse la un tra ta t solemn par 
Excelenţei Sale a nu putea fi hotă- 
rite de o comisiune specială, dar 
consacrate de autoritatea congre
sului.

După o schimbare de idei intre 
plenipotenţiari asupra adoptârel for
mei de discuţiune in privirea celor 
doâ texet şi a competinţel congresu
lui, înalta Adunare decide, după 
propunerea preşedintelui, sprijinită 
de dd. Waddington şi corniţele de 
Saint-Vallier, că mal ântăiâ se va 
da citire documentului coprinzând 
principíele propunerii austro-ungare: 
şi că, in scopul de a stabili un a- 
cord intre cele doâ texte, un pleni
potenţiar austro-ungar şi un pleni
potenţiar rus se vor întruni impreunâ 
cu unul din colegii lor, in timpul 
unei suspendări de şedinţă.

Baronul de Haymerle şi d. d’Ou
bril sunt desemnaţi pentru pregăti
rea acestei inţelegerl, cu concursul 
comitelui de Saint-Vallier.

După o observaţiune a lordului 
Salisbury relativă la interesul ce ia 
Englitera in cestiunile de naviga
ţiune a Dunării de jos, principele de 
Bismarck zice că opiniunea care în
făţişează Dunărea ca o mare arteră 
a comerţului german cu orientul se 
reazemă pe o ficţiune, căci navele 
germane venind din susul Ratisbone! 
nu coboară Dunărea pentru expor
tarea mărfurilor in orient.

Preşedintele citeşte apoi resuma- 
tul articolelor preséntate de d. Ba
ron Haymerle.

Art. I. .Libertate de navigaţiune. 
Escluderea bastimentelor de răsboiâ 
pe tot cursul Dunării intre porţile 
de fer şi gurele sale. (Aplauso.)*

árt. II. .Prelungirea duratei co
misiunel europene internaţionale, in
tinderea competinţel sale până la 
Galaţi, independinţa sa de puterea 
teritorială şi admiBiunea unul co
misar român."

D. d’Oubril observând că guvernul 
sââ are să objecte asupra pasagiulul 
relativ la prelungirea duratei comi
siunl europene, d. Desprez propune 
să se indice că durata însemnată 
comisiunil ,va putea fi prelungită" 
şi d, Waddington răspunzând d-lul 
d’Oubril arată avantagiul textului 
austriac, care permite comisiunel de 
a urma prin tacită de reconducţiune.

sub Prima frasă a articolului este re- 
servată pentru deliberările comite 
tulul sus menţionat: finitul artico 
lulul este adoptat.

Art. III. .Conformitatea regle
mentelor de navigaţiune şi poliţiei 
fluviale pe tot percursul, in josul 
Porţilor de Fer.*

D. d’Oubril consideră că această 
dispoziţiune prejudecâ situaţiunea 
ţermurenilor.

Corniţele Andrassy insistă asupra 
utilităţel practice de a pune in 
principia unitatea reglementelor de 
navigaţiune.

Art. III. Este şi dânsul rezervat 
pentru acordul ulterior intre pleni
potenţiari.

Art. IV. .Substiţiunea Austro-Un- 
gariel la puterile ţermurene in pri 
vinţa dispoziţiunilor ale art. VI 
tractatului de la Londra din 13 mar 
tie 1871 in privinţa lucrărilor la 
porţile de Fer şi la cataracte.* (A 
doptat.)

Preşedintele constată acordul a 
supra art. I şi IV, precum şi asu 
pra aliniatului al 2-lea al articolului 
I I ; primul aliniat al acestui din ur 
mă articol şi art. III vor fi discu
tate intre plenipotenţiarii desemnaţi 
in timpul unei suspendări de şedinţe 
ce va avea loc dupe terminarea or 
dinei de zi.

Congresul trece la art. XXII al 
tratatului de la San Stefano relativ 
la eclesiaştl ruşi şi călugării din mun 
tele Atos.

Marchizul de Salisbury reamin 
teşte că inaintea şedinţei, a distri
buit colegilor săi o propunere tin 
zând a inlocui art. XXII cu dispo- 
ziţiunile următoare :

.Toţi locuitorii imperiului Otoman 
in Europa, de orice religie, se vor 
bucura de o complectă egalitate de 
drepturi. El vor putea concura la 
toate posturile publice, la funcţiuni 
şi onoruri şi vor 6 admişi chiar a 
da mărturii inaintea tribunalelor.

.Eserciţiul şi practica exterioară 
a tutulor cultelor vor fi cu totul li
bere şi nici o piedică nu se va pu
tea aduce, fie in organisarea ierar- 
chicâ a diferitelor confesiuul, fie in 
raporturile lor cu şefii spirituali.

Eclesiastil, pelerinii şi călugării 
de orice naţionalitate, călători saâ 
aşezaţi in Turcia din Europa, saâ 
din Asia, se vor bucura de o de
plină egalitate de drepturi, avanta- 
gil şi privilegii.

.Dreptul de protecţiune oficială 
este recunoscut reprezentanţilor di
plomatici şi agenţilor consulari al pute 
rilor, in Turcia, atăt in privinţa per
soanelor susmenţionate căt şi in pri
vinţa posesiunilor lor, stabilimente
lor religioase, de bine facere şi al
tele in locurile sfinte şi aiurea.

.Călugării muntelui Atos vor fi 
menţinuţi in posesiunile lor şi a- 
vantagiile de mal înainte şi ae vor 
bucura, fără escepţie de o egalitate 
de drepturi şi de prerogative.*

Lordul Salisbury explică că, cele 
doâ prime aliniate ale acestei pro- 
punerel arât aplicaţiunea in impe
riul Otoman a principielor adoptate 
de Congres, dupe cererea Franciel 
in ceea ce priveşte Serbia şi Româ
nia ; cele trei din urmă aliniate aâ 
de scop să întindă la eclesiastil tu 
tulor naţiunilor beneficiul stipulaţi 
unilor artic. XXII, specialmente la 
eclesiastil ruşi.

Preşedintele observă şi dânsul că 
inţelesul propunerel engleze este de 
a subustitui creştinătatea intreagâ 
unei singure naţiuni şi incepe ci
tirea documentului, prin aliniate: 

Asupra aliniatului ântâl, Caratheo- 
dory paşa zice că, fără îndoială, 
Turcia primeşte principiile propune
rel, dar Excelenţa Sa n’ar voi să fie 
considerate ca o inovaţiune, şi dă ci
tire, in această privinţă, următoarei 
comunicări, ce a primit din partea 
guvernului sââ :

In faţa declaraţiunilor făcute in 
sânul congresului in diferite circum
stanţe in favoarea toleranţei re li
gioase, sunteţi autorizaţi a declara, 
din parte-ne, câ părerea  Sublimei 
Porţi, in această privinţă, să acordă 
cu totul cu aceia urm ărită  de către  
Europa. T radiţiun ile  sale cele mal 
statornice, politica sa seculară, in
stinctul populaţi unilor sale, in fine,

i

V

toate o imping la aceaib 
periul, milioane de su|it 
nulul sunt de religiuni.tr 
ferite şi niminea n’a f 
in credinţa sa şi exerc 
sâfi. Guvernul este deci 
in toată rigoarea sa, a 
şi dându’I toată extensi 
poartă.*

Primul plenipotenţia: 
ar dori, prin urmare, di 
se uneşte cu propuneri 
fie cel puţin constatai 
principiile de care este 
conforme cu cele cari ir iş 
vernul sââ. Excelenţa St 
contraria cu ceea ce sâ ut 
Serbia şi România nu ( 
legislaţiunea imperiului i| 
galitate saü incapacita! \ 
pe motive religioase şi i ţ  
dauge câteva vorbe peí r 
râta că această regulă ti 
una aplicată in imperiul * 
numai in Europa, dartp 
Congresul ar putea să si 
exemplu: .conform cu diuj 
Turciei şi cu disposiţiunilujj 
ce afirmă că voieşte sâ .L

Lordul Salisbury n’ari* 
nimic la cererea lui C; 
paşa, observând dar că 
posiţiunl se pot găsi in dcl 
Porţel, dar câ n’aâ foşti/ 
in totd’auna in practică.» 
aceste, Excelenţa Sa nu (Ir 
comitetul de redacţiune ¡1 
tat a insera adăogirea re 
plenipotenţiarii otomani. I

După o discuţiune asupi 
telor ,in Europa* pe caria 
dory paşa propune a le jt
.in Europa şi in Asia* 
decide că desemnarea spe 
ropel va fi ştearsă, şi ci 
să fie trimes la comitetul 
1;iune cu recomandaţie de s 
seamă declaraţiunile Subli 

Aliniatele 2 şi 3 sunt 
fără modificaţiunl.

Asupra aliniatului al 4-L 
theodory paşa arată că dl - 
protecţiune oficială este i | . 
prin cuvintele .posesiunii!, 
astilor, etc. dar E. S. cel 
rea cuvântului .posesiuni* tj 
du-se pe protocolul de , 
relativ la dreptul de prof 
streinilor, şi care exclude ( 
tecţiune specială asupra i 
Dacă imobilele eclesiástica 
in virtutea protocolului 1£ 
ridicţiunea locală s’ar găsi, 
menele aliniatului al 4- 
totdodată sub protecţiune; 
a reprezentanţilor diploma 
genţilor consulari, ar rezi 
dificultăţii administrative 
ciare.

D. d’Oubril zice câ cu văi 
sesiune* se găseşte in tei ; 
tatulul déla San Stefano. i 

Carateodory paşa insistâu 
dificultăţilor practice ce ai. 
pina aliniatul ast-fel concaj- 
cipele de Bismark reamin 
privilegiul despre care est 
este intr’adevâr acordat e( 
lor ruşi prin tratatul de< 
Stefano şi întreabă dacă Ti 
ferâ sâ intinzâ acest avan 
toate puterile.

Mehemed-Ali-Paşa zice că 
ţiunea otomană, in materii 
bile, a fost condiţiunea rai 
rel dreptului de proprietat 
cia pentru străini. Daca se 
tabili protecţiunea consulari, 
câte va imobile, dreptul de 
tate poate fi contestat. I j  

Corniţele Corti fără să I h 
la suprimarea cuvântului ,paiţ 
socoteşte câ s’ar putea a 
articol numai .in conform 
legile şi convenţiunile in vi 

După observaţiunile retlu 
plenipotenţiarilor, congresul 
la ştergerea cuvântului „pol 

D. Waddington. asupra lij 
urma aliniatului 4, crede de 
sa să se reamintească drept 
băndite de Franţa şi obset 
mintrelea, că s’aâ făcut dii 
guvernului rezerve exprese,' 
ntrunirel congresului, in j 

priveşte locurile sfinte.
Preşedintele constată câ 

rezerve aâ fost făcute de $ 
ca condiţiune a participârel
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• s .  şi că observaţiu ne a d-lull 
j agton este ou totul fundată.
1 Stele Andvassy adaogă că ele 
■t in tr’adevâr prezentate de la 

_ t  guvernului Austru Ungar,

5 dat consimţimântul sâfi asu-
flr.
mul plenipotenţiar al Franţei 
ri să se ia in seamă drepturile 

r el chiar in aliniatul prin care 
„ constata menţinerea statului-

J «şedinţele propune să se adao- 
ftră vătămarea drepturilor do
te de Franţa.'
mcipele Gorceaoow exprimă do* 
că statu-quo să fie indicat ca 

jmut de toate puterile. 
Waddington supune congresu- 
mftto*!rea redacţiune cn care 

se sfărşeas ă aliniatul al 4. 
«ptnrile dobândite de Franţa 

im totul reservate şi este bine 
că nici o atingere nu se va 

face statului quo din locurile
I

* mată propunere este adoptată 
'  ̂lanimitate. Ea va trebui să 

ierată In aliniatul al 4, care 
isemenea adoptat, 

s Jl’oubril cere, ca In aliniatul 
In urma cuvintelor „călugări 

Milei Athos* să se adaoge aces- 
,»>rl-care ar fi locul origine!.* 
optă aliniatul al 5, cu această 
ire.
hă cererea mal multor pleni- 
jiaril, ceşti unea greacă care 

■4 i ordinea zilei, nu se discută 
•fiinţa de azi.

■d Salisbury propune discuţiu- 
irt. XVI a tractatului de la 

l ! iefano relativ la Armenia. Es- 
’ (I Sa ar fi gata să primească 
i rel din urmă rânduri ale a- 
1 articol care ţinteşte la tm- 
j ăţirile şi reformele ce se a*
: Armenilor, dacă congresul ar 

-3 nţa supresiunea celor trei d’ân- 
rândurl cari par a subordona 

• T area trupelor ruse, coucesiunel 
■ ir reforme de către Sublima 
ă. De altfel lordul Salisbury 

•i ppune apoi un articol special 
*4 rviuţa armenilor. Corniţele Şu- 
' fără să insiste asnpra unei 

juni, la care nu este astăzi 
1 Bt, s ax teme cu toate aces- 
«*! i evacuarea trupelor ruse, daca 
*j ea loc înaintea stabilirel lm- 
H ăţirilor făgăduite, să nu fie 
I ilnl unor turburărl serioase. 

■ cere a se amăna orl-ce obser- 
-•* ae până cănd congresul se va 
f* mal cu desâvărşire de cesti- 
^ lArmeniel.
m lînţa este suspendată pentru o 
£jate de oră pentru conferinţa 

nlarâ a plenipotenţiarilor In* 
iţi cu regularea Inţelegerel 
câtor-va puncturl relative la 

ţiunea Dunărei, 
redeschiderea şedinţei, d. d’Ou 

*îă citire următoarei redacţiunl, 
la căria s’aă Înţeles reprezen- 

Austro-Ungariei şi Rusiei, 
^.niatul I al articolului II: 

n an Înaintea espirărel terme 
Însemnat duratei comisiunel 

jene, puterile se vor Înţelege 
alprelungirel şi modificaţiuni- 
3 vor judeca necesare art. III; 
eglementele de navigaţiune şi 

m  ie fluvială de la Porţile de 
<Şănă lâ Galatz, vor fi elaborate 

tre comisiunea europeană, asis- 
( de delegaţii Statelor ţermu- 
ji ?şi puse In conformitate cu a- 

are afl fost saft vor fi intro- 
pentru parcursul In josul Ga- 
I*.
igresul aderă la această redac-

>ă o observaţiune a comitelui 
relativă la articolul 11, 

ble de Saint-Vallier zice că 
i |'iul singur a fost votat, că 

• este reservatâ comisiunel de 
[ ţhine şi că s'a Învoit numai a 

ins tata utilitatea unei Inţele- 
Inaintea espirărel termenului 

ât pentru durata comisiunel 
■pne.
toarea şedinţă este fixată pe 

la orele 3, la ordinea zilei 
»liscuţiiinea asupra afacerilor 
;I, amânată In şedinţa de la 

I a ie. Şedinţa se ridică la orele 5.

P rotocolul No. 13.

Şedinţa din 5 Iulie 1878,
Eraţi presinţl:
Pentru Germania principele de 

Bismark, d. de Bttlow, principele de 
Hohenlohe SchillingsfQrst.

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

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

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

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Launay.

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

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

Şedinţa se deschide la 3 ore şi ju
mătate.

Protocolul No. 11 este adoptat.
Preşedintele face menţiune des

pre pretenţiunele resumate in lista 
No. 8.

La ordinea zilei este articolul XV 
al tratatului de San Stefano.

Primul plenipotenţiar al Franţei 
cere a face congresului o comuni
care prealabilă.

D. Waddington, mal 'nainte de a 
trata asupra obiectului ce are in ve
dere, ţine a asigura pe colegii săi 
otomani că, in circumstanţele de 
faţă, 'şl face o scrupuloasă datorie 
de a nu pronunţa ver-un cuvânt ce 
ar putea atinge legitimele d-lor sus
ceptibilităţi.

De aceea se va feri de orl-ce con- 
sideraţiune retrospectivă asupra cău
şelor din care s’a născut râul a că
ruia tămăduire este in cestiune. — 
Singura sa dorinţă, aceeaşi ca a tu- 
tulor plenipotenţiarilor, este de a 
pune un capăt situaţiunel turbură
toare din Orient, de a prevedea şi 
intâmpina dificultăţile ulterioare prin 
intocmirea unei stări de lucruri dăi- 
nuitoare şi de a ţine in seamă di
feritele interese, ce sunt strins legate 
in Balcani.

Dar printr'aceste interese, cele ale 
rasei helenice sunt de o mare im
portanţă : d. prim-plenipotenţiar al 
Franţei este convins că, pe câtă 
vreme Sublima Poartă nu le va sa
tisface intr’un mod îndestulător, va 
rămâne espusă, spre fruntaria sa, la 
turburărl cari se vor produce necon
tenit. Excelenţa Sa crede că conce
siunile făcute in acest sens vor pro
fita guvernului otoman, şi este con
vins că Poarta nu respinge ideea de 
a intra in negociaţiunl cu Grecia in 
vederea unei rectificări a fruntarie- 
lor. Regularea acestor neincetate di
ficultăţi este, in adevăr, pentru Tur
cia o condiţiune de siguranţă şi de 
prosperitate interioară, căci pe câtă 
vreme vor dura aceste turburărl des- 
voltarea resurselor sale va fi para
lizată.

In ce priveşte pe Grecia, scopul 
congresului nu este, fără îndoială, 
de a satisface aspiraţiunile escesive 
a câtorva organe ale opiniunel he
lenice, dară d. Waddington cugetă 
că ar fi echitabil şi politic alipindn- 
i se populaţiunl ce vor 6 o putere 
pentru dânsa, şi cari sunt pentru 
Turcia o cauză de slăbiciune. In a- 
ceastă ordine de idei, Excelenţa Sa 
reaminteşte opiniunea unul principe, 
căruia la 1830 i se oferise coroana 
Greciei, şi care, d'atuncl chemat la 
cârma unul alt stat, a dobândit prin 
Înţelepciunea sa, o mare autoritate 
in Europa : acest principe considera 
că Grecia nu va putea trăi in con- 
diţiunile teritoriale ce i se făcuse, 
mal cu seamă fără golfurile Arta şi 
Volo Împreună cu teritoriale mărgi
naşe, şi experienţa a arătat cât de 
esactâ era această apreciaţiune. Cu 
hotarele actuale Grecia nu poate 
prospera; guvernul săfl nu poate po
pri dificultăţile şi conflictele ce se 
ivesc periodiceşte la fruntarie, şi 
condiţiunile economice in care se află 
ţara nu o Înlesneşte să îndestuleze 
sarcinile ce afi toate statele civili
zate.

Primul plenipotenţiar al Franţei 
crede că îndatorează d'o potrivă inte
resele celpr doă state, propunând con-
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greşului să indice intr'un mod general, 
şi fără să atingă suveranitatea Por- 
ţel, hotarele ce ar dori să se în
semneze Greciei. Autoritatea înal
tei Adunări europene ar da ambe
lor guverne otoman şi grecesc, forţa 
morală necesară, celui d'ăntâifi pen
tru a consimţi la concesiuni opor
tune, celui d'al douilea, pentru a se 
impotrivi la cereri peste mâsurâ. 
Dară pentru a atinge ac sată ţintă, 
Exelenţa Sa crede că trebue, pe 
d'o parte, să ceară de la Turcia sa
crificii imposibile, pe d’al ta, să facă 
apel la moderaţiunea Greciei. Pri
mul plenipotenţiar al Franţiel a 
crezut dară util să însemneze, ca 
bază pentru negociaţiunl, o linie ge
nerală arătând , totodată , Turciei 
măsura intenţiilor Europei şi Greciei, 
limitele peste cari nu poate să treacă.

Aceasta este scopul următoarei 
rezolnţiunl ce are onoare a supune 
deliberărilor congresului in înţele
gere cu primul plenipotenţiar al I- 
taliel:

.Congresul invită pe Sublima- 
Poartă a se inţelege cu Grecia in 
privinţa unei rectificări de frunta
rie in Tesalia şi Epir , şi este de 
părere că acestâ rectificare ar pu
tea să se intinzâ pe valea de la 
Salamiryas (vechiul Penens), d’alun- 
gul coastei Mârel Egee, şi pe aceea 
de la Kalamas in’spru Marea Ionică.

Congresul este incredinţat şi va sta
bili o înţelegere intre părţile i nteresate 
pentru aceasta. Cu toate acestea, 
pentru inlesnirea negociaţiunilor, pu
terile sunt gata să ofere celor două 
părţi mijlocirea lor directă.*

Primul-plenipotenţiar al Italiei do
reşte să adauge la argumentele des- 
voltate cu eloquenţâ de d. Wadding
ton câteva cuvinte pentru a susţine 
o propunere ce interesează prea mult 
cauza pâcel europene.

Pentru ca opera congresului să 
poată avea mijloace de lungă durată 
ar trebui să dispară, pe cât se 
poate, cauzele viitoarelor conflicte. 
Este de prisos de a a reaminti aci 
dureroasele complicaţiunl ce s’afi ivit, 
in timpul din urmă, intre Turcia şi 
Grecia. Trebuie să căutăm mijlocul 
de a preveni pe viitor asemenea pri
mejdii. Acest rezultat trebuie să in
tereseze pe Turcia mal mult incâ de 
căt pe celelalte puteri. După ce pe
ninsula balcanilor a fost teatrul unor 
dureroase evenimente, Turcia trebu- 
ieşte să dorească foarte pacea şi li
niştea. Insă este chip de indoialâ ca 
o înţelegere sinceră să poată fi sta
bilită intre Turcia şi Greoia, fără a 
se face oare cari concesiuni aspira- 
ţiunilor acesteia din urmă) Guvernul 
regelui şi naţiunea italiană se inte
resează mult de această cestiune, şi 
plenipotenţiarii Italiei sunt inter
preţii acestor simţiminte, adresând 
plenipotenţiarilor Turciei un apel 
amical in sensul propunerel ce a fost 
supusă congresului.

Preşedintele zice că această pro
punere va fi esaminatâ tot intr’o 
vreme cu art. XV al tractatului de 
la San-Stefano. Alteţa Sa crede că 
trebuie ca ea să fie supusă votului 
înaltei Adunări, după votul definitiv 
a acestui articol, discutat deja in 
şedinţa a noua.

Primul plenipotenţiar otoman, re- 
ferindu-se la documentul citit intr'o 
şedinţă anterioară de către delegaţii 
guvernului helenic, dă citire urmă
toarelor consideraţi uni :

„După ce delegaţii helenl afi fost 
ascultaţi, această înaltă Adunare a 
decis a reţine numai declaraţiunea 
d-lul Delyannis.

„Referindu-se, dar, la conţinutul 
acestei declaraţiunl, plenipotenţiarii 
otomani vor constata că Grecia n'a 
ridicat inaintea congresului nici o 
plângere in contra Turciei, şi că nici 
n'a căutat a lua de baza acţiunel 
sale, pe lângă marele puteri, uu 
principifi oare care a dreptului care 
dirige raporturile a doâ state inde
pendente intre dânsele.

„D. delegat helenic a espus că, 
din cauza numărului mare a persoa
nelor originare din provinciile oto
mane limitrofe, ce sunt stabilite in 
Grecia, mişcările a căror teatru sunt 
adesea aceste provincii otomane, is- 
besc tare in regatul Greciei, şi că 
resultă, in relaţiunile dintre cele

douâ state, o încordare ce ar dis
pare, daca sar satisface dorinţele ce 
a emis şi care ÔI par conforme cu 
interesele Europei şi ale Turciei.

„împărtăşind opiniunea d-lul de
legat elenic asupra caracterului ce 
trebae să présidé in raporturile ce
lor douâ state, plenipotenţiarii oto
mani cred că rezultatul dorit n’a- 
putea să fie asigurat, pe câtă vreme 
nu se va renunţa la ideile ce in a- 
parenţă afi fost sugerate in această 
privire.

„Mişcările la cari s'a făcut alu
ziune afi avut cauze independente 
de acţiunea Turciei. Acela de la 
1854 coincideazâ cu resboiul din 
Criineea, acela ce s'a terminat acum, 
se ştie bine, că era o contraciocnire 
a evenimentelor ce afi frământat 
Turcia europeană până la porţile 
Constantinopolulul, şi in ce priveşte 
insurecţiunea Cretei de la 1866, să 
ştie in ce chip ea a fost stâmpâratâţ 
îndată după încetarea relaţiunilor 
diplomatice şi comerciale intre cele 
douâ state.

„Dară, cu toate că aceste mişcări 
afi avut ast-fel o origină cu totul in
dependentă de voinţa Turciei, acea
sta n’a făcut totuşi mal puţin, de 
cât tot ce depindea de dânsa, pen
tru a préserva relaţiunile sale ofi
ciale cu regatul elenic, consecinţe ce 
ar fi putut aduce avânturi cărora 
Grecia nu ar fi fost in state sa o- 
puie rezistenţa cerută. Ar fi dară 
de prisos de a insista mal mult pen
tru a arăta, că cererea delegaţilor 
elenicl nu se leagă prin vre-un punt 
nici cu scopul ce ’şl propune con
gresul, nici cu ideile ce ’1 cârmuesc. 
Oportunitatea safi conveninţa de a 
se anexa provinciile unul stat vecin, 
nu pare a fi un motiv suficient. Nu 
s’ar putea susţine dară că Grecia 
nu posedă un teritorii! destul de 
mare pentru populaţiunea ce are. 
Marea ce o înconjoară din toate 
părţile ’I oferă mijloacele unei des- 
voltârl nelimitate. Turcia din parte’l 
ţine să ’şl conserve aceste provin
cii, a cărora populaţiunl ăl sunt le
gate, şi pe cari ideea anexărel lor 
la Grecia le-a ingrţjit, dupe cum 
lesne se poate convinge din petiţiu- 
nele sub numerele 15, 19 şi 23 care 
s’afi prezintat la congres.

„Din puntul de vedere a păci ge
nerale Alteţa Sa a exprimat cu o- 
caziunea condiţiunel acordată dele
gaţilor unul al stat, itinderea ce se 
poate acorda cererel elenice, dară, 
intr’un ordin de idei mal restrâns, 
nu s'ar putea perde din vedere in
fluenţa ce faptul singur a ascultârel 
acordat d-lul delegat elenic, poate e- 
xers* asupra spiritelor. Mal multe 
8imtome concurează să se dea acestei 
idei o importanţă reală.

„Grecia procedează la inarmârl; 
contractează împrumuturi; şi ple
nipotenţiarii otomani nu se indoesc 
că marele puteri vor da cabinetu
lui de la Atena sfaturi de natură 
a întări pe guvernul elenic in dis- 
poziţiunea sa de a meţine bune re- 
laţiunl cu imperiul otoman*.

Preşedintele procedează la citirea 
art. XV, rugând pe colegii săi să 
prezinte, asupra fiecăruia aliniat, 
observaţiunele ce ar putea sâ’l pri
vească.

Aliniatele I şi II sunt aprobate 
fără discuţiune.

(va urma.)

CREDITUL FONCIAR URBAN

Publicăm mat la vale bilanţul »Credi
tului Fonciar Urban* pe semestrul I-ifi 
al anului curent.

După acest bilanţ totalal împrumuturi
lor acordate, de la fondare p in i la finele 
semestrului I-ifi 1878, este de 6,098,100 
franol.

Din această sumă s’a amortisat prin tra
geri la sorţi şi prin sorţi şi prin plăţi 
anticipate fr. 720,023—72 ct.

Scrisurile foneiare in oiroulaţiune egalea
ză valoarea datorită de împrumutaţi adică, 
fr. 5,367,076—28.

Impramuturile acordate in Semestrul I-ifi 
1878 sunt de 640,000 franci. Cifra, la pri
ma vedere pare neinei mnată : ou toate a- 
ceste» dacă trebue eă ţinem compt că mal 
tot s mestrul I-ifi a fost un semestru de 
nesiguranţa generală, de la incheerea păo«I

de la St-Stefano pănă la incheerea tracta
tului dela Berlin, apoi nu putem de căt 
să recunoaştem că ea exprimi, pentru timpi 
anormali, operaţiuni destul de mulţumi
toare.

Capitalul social atinge suma de 111,000 
frânei; capitalul de reservă fir. 15,232—75.

Anuităţile intărziate cari la finele anu
lui 1877 erafi de franci 144,605—11, la 
finele Semestrului I-ifi afi scăzut la fr. 
98,931—51, inoasăndu-se in acest interval 
46 mii franci plus, anuităţile curente.

Resursele administrative pentru seme
strul I-ifi sunt de fr. 47,783—31. Cheltu
ielile se resnm la fr. 24,533—30.

Scrisurile foneiare eşite la sorţi şi ne- 
presentate Ia plată, atinge suma de 51,000 
franci. Cupoanele exigibile şi nepresentate 
asemenea la plată, figurez in bilanţ pen
tru  suma de 179,612 franci.

Fiind-că vorbim de bilanţe şi de corap- 
turl, este locul şi timpul chiar, ca ţara 
să inceapă s&’şl cunoască şi in astă ramuri 
fie ştiinţă forţele sale.

Piuă acum România nu număra in rău- 
dul fiilor săi decăt celebri advocaţi, celebri 
medici, literaţi distinşi, şi buni ingineri, 
înfiinţarea mal multor stabilimente finan
ciare, vin astăzi si ne constate că ea po
sedă şi căţl-va eminenţi financiari şi un nu
măr oare-care de distingi comptabilt cari ştifi 
să conceapă şi să pue in mişcare ou o 
ştiinţă, o răbdare şi o precisiune admira
bilă machina celor mal mari şi mal difi
cile stabilimente financiare.

D. Constantin Marcovici oare s organizat 
dificila comptabilitate a Creditului finan
ciar rural, d Etie Bosiam care a aşternut 
bazele şi a organizat comptabilitatea Cre
ditului fonciar urban, d. Teelu care con
duce de mal mulţi ani cu succes compta
bilitatea Societăţii Dacia, d. Ciurcu oare a 
organizat comptabilitatea Societăţii Uni
rea, d. Ioan Em. Petreseu in fine care a 
complectat comptabilitatea Primăriei ca
pitalei cu noul elemente statistice şi eco
nomice proprii a crea diferite resurse, sunt 
comptabilt romani pe cari ştiinţa, meritul 
şi munca, vin să’l arate astăzi ţârei, ca 
posedănd un nofi element de lumini intr'o 
nouă ramură cu un mare şi briliant viitor.

Şi fiind-că suntem asnpra Âreditulul 
Fonciar Urban» trebue s’o spunem aci, că 
aceia cari afi urmat pas cu pas marşa a- 
cestuî stabiliment de la foudare şi pănă 
acum, n’ab decăt să se felicite de succe
sul comptabilităţiî sale, după cura se fe
licita de prudenta şi inteligenta sa direc
ţiune, şi să constate impreună cu noi, că 
Creditul fonciar urban, este unul din a- 
cele rari stabilimente financiare romăne 
cari afi mers progresând, chiar in mijlo
cul evenimentelor reebelulul oriental, la 
care şi noi Românii a trebuit să luăm o 
parte din cele mal active şi prin conse
cinţă să suferim I mefienţa, penuria, lipsa 
de afaceri şi toate relele ce aduc totd’a- 
una situaţiunile incerte create de reebele, 

* Curier. Fi nane.»

BIBLIOGRAFIE
Marşul triuinfulul Românilor, 

poezie muzicală pentru piano şi voce. 
De vânzare la fraţii Ioaniţiu, calea 
Liscani, pe preţ de 1 fr. 25 b.

L Dumitrescu. Radu Buzescu 
safi Han-Tătarul, roman istoric. E- 
diţiunea II. Bucureşti, tipografia So- 
cec. Preţul 2 lei.

Ion C. Lcrescu. — Rusia, leită, 
poleită, aţa cum este, scriere istorică- 
criticâ. De vânzare la toţi corespon
denţi! „Telegrafului*. Preţul 1 1. şi 
50 b.

Gr. G. Tocilescu. — Inscriptiu-
nile de la Schitul Verbila, {judeţul 
Prahova) Preţul 50 bani. 

Biblioteca Poporului Roinăn.
Partea l-a : Poeziile vechi romă neţ ti 
(Populare, Vâcăreştil, Momuleanu, 
Conachi, Beldiman, ş. a.y Editura 
Lojel Eliopole. De vtnzare la toate 
librăriile ; un olum de aproape 300 
pag. pe preţul de 50 bani.

Ronettl Roman, Radu, poemă; 
de vlnzare la librăria SzâlIOsy, edi
torul.

Sava Soimescu, Virtutea Militar ă 
poezii; de vlnzare la librăriile So- 
cec, Danielopolu, SzollOssy şi in ju 
deţe la librăriile corespondente : pre
ţul 50 bani.

Dr Felix, — Raport general pe 
1877 asupra serviciului sanitar al 
oraşului Bucureşti.

N- Scurtescu, Istoria Romănilor 
pentru clasele primare, in editura 
librăriei Luis, str. Lipscani, preţul 
50 b.
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I CÂŞTIG MULŢAMITOR
găsesc COMERCIAMŢÎ stabili« şi călători, PERSÓNE ACTIVE ?¡ AGENŢÎ 
SOLIZI DIN ORl-CE BRANŞA prin vinfarei ca rate a rentei de aur ţi ar* 
gint, garantată de statal anstr&'ungar, care intre tóte efectele europene de stat 
este cea mai rentabili. Aceste hârtii snnt înzestrate în modal CEL MAÍ STRĂ
LUCIT ca malte avantage ţi speranţe la câştig. — Pe lângS condiţiile fórte 
favorabile, agentul de vâu4are mai are avantagiul, că hârtiile nóatre, din cansa 
marel încredere de care ae bncnrS institninl nostru de bancă *) sa pot vinde 
fórte bine. — Ofertele se pot adresa direct către casa nóstrS de bancă, ţi ce
rerile personale câtre rspresentantnl nostru, D. DAVID GRÜN, Otel »Dacia* 
No. 78,de la 4—6 ore.

(778-2)

Institutul de Bancă şi Schimb din Pesta
Budapest, Josefsplatz No. 6

ARNOLD W. BRAUN.
*) Institutul nostru de bancâ esistâ deja de mai bine de 30 ani.

P R O S P E C T U S
DE

L’Institution Française et Italienne
Dirigée par MESDAMES M AZZANTINI

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces Dames, ayant quitté la France leur patrie après la guerre de 

70-71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Française et Ita
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoivent 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant munies 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distinguésie.

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: cours 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitude 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par an, y 
compris la musique, le dessin et la danse.

Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel & Weiss, 
qui ont visité l'Institution personellement et où on peut voir le pros
pectus détaillé.

MM

CE SE POATE CAPATA
P E I V T R U  S  F B A P l í C I

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN  PA N ZA R EA
L I N D E R I A  D I N  V I E N  A

Calea Hogoşoiel Palais „Dacia“
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

franci : 
lrnncl : 
franci : 
franci :

& banei : 
5 franci:

5 franci : I Pantalon séü I Camisen de Pichet de drnă.
5 trancl : 0 cămaşă de Oxford englee.
4 frânei 50 bani : I păreaţi Isutene bărbăteşti.
5 frânei: 6 perechi manchote cri ce fason.

6 gulere pentru bărbaţi do olandă fină. 
ta  gulere engl., In on-care fason ţi mărime.
tt părechl ciorapi patentate, 
ti gulere moderne pentru dame, după alogere. 

franci : 12 bătute albe de păniă adevărată, 
frunoi : ta  batiote bine colorate tivite ţi spălate.

1 prosdpe de păniă curată.
6 şervete da masă de păntă adevărată.

Pentru t  franci: ta  şervete albe de eeaiü.
Pentru 5 franci : 1 cămaşă modernă, simplă săli brodată*

2 batiste ou monograme fin brodate.
1 batistă franoesă lin brodată ou dantele.

Pentru 3—8 franci: 1 corset de damă 
Pentru 6>/a b u n e l: 0 cămaşă de nipte de dame.

3 peptorl fin brodate pentru oămăşl de bărbftţl.
1 fustă de piehet de iarnă.
1 camison modern brodat, 
t  faţa de masă oolorată ou oiuourl, pentru oafd.
1 oămaşă suA o pereche de îsmene de damă, bogat brodate. 
1 fusta costum plissé.
1 bucată Tulpan.

42 de co(I =  I bucată Chifon franţuzesc.
I bucată Robe d’entants en laine couleur.

Pentru
Pentru

i  franci: 
S franci:

Pentru i banal: | 
Pentru 8 trancl: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franol: 
Pentru 5 franci: 
Pentru S banei: 
Pentru 5 franci; 
Pentru 25 franci: 
Pentru 10 franol:
Pentru 18—24 tran c l: I bucată Tartan engles du 5 coţi.
Pentru 20 Iranel: 24 coţi Pichet.
Pentru 5—12 trancl: 0 tlanală seu o pereche de îsmene de lină.
Pentru IO— DO (rad e i: 1 bucată pAnrt de ttumburg, de 30—40 coţi.
Pentru bb— 6b franci; 1 bucată pănxă de belgia de tH> ooţf.
Pentru 7&— îuo franci: i  bucată pănaă Uorona de &0 coţi.
pentru 115—H o banei: 1 bucată l'oilo batiste franoes.
Pentru 12—36 franci. Plapântâ de lină Torte fine.

Alară de articolile menţionate se găseşte tof-d’a-una trusouri complecte.

Calea Mogoşoiel Palatul „Dacia“.
CemăipiUdin dietrlcte însoţita ee preţul rospuetiv ie  vor efectua toarte grabnic oenitiiuoicc 
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Avis Doimilor Medici.
SIROPUL

Doctorului FCRttET. 
Col mal bun remedid

peutru ouraripirea Guturaiului, Tusei,Tu
sei mâgâreecl, Insomniilor, Iritaţiunilor, 
nervöse, şi contra tutulor bölelor de pept 
satisfăcând atât dorinţa medicilor, cât ţi 
a bolnavilor; o linguriţă este destul.

In Paris la D. CHABLE, rne Viviennr 
36, şi in 8treinâtate se aflâ la toţi farma
ciştii şi droghistil.

Deposit la farmaciile D-lor Ziirner, Ris- 
dorfer ţi Eitel, ţi la Ovessa D. drogistul.

EPITROPIA SEMINAR1ULUI
NIPHON MITROPOLITUL

P T J B I i l O A T I U N E

Epitropia având trebuinţă a cumpăra 
obligaţiuni Domeniale purtând cuponul de 
Inlie annl cnrent pentru suma de 51 mii 
lei, a decis a ţine licitaţiă pentru <jioa de 
16 August viitor orele 12, in localul 8e- 
minariulul Strada Filaretu No. 2; amatorii 
de a vinde asemenea obligaţiuni se vor 
presenta in arătata (ji ţi oră spre a con
cura la lioitaţiă fiind însoţiţi şi de cuve
nitele garanţii; iar porsona asupra căria 
se va adjudeca acesta licitaţiă, va preda 
Epitropieî un borderou în care se va in
dica seriile şi numărul obligaţiunilor vfin- 
dnte valârea fie-căruia titlu şi câte cu- 
pone conţine. (765—1)

M O U L .  A T E L I E R

1
DE

3
FOTOGRAFIE si PICTURA \

X. F .  M A . 3 S T I D I  <5z: C o m p
21, Calea Xogoşidel 21; vis-â-vis de cofetăria Capftş.

Se efectuează orl-ce fel de fotografie şi pictnră, de ori-ce fel de mărime,

I
E

în modul cel mai noO şi elegant aprobat in cel mal inalt grad prin 
oferă un lnern solid frumos cu fidelitatea a natnreî. d

In 4ioa de 26 August viitor orele 12 se 
va ţine licitaţiă la cancelaria Epitropieî 
Strada Filaret No. 2 pentru darea prin 
antre-prisă pe termen de nn an a carne: 
de vacă necesară pentru nutrimentul Ele
vilor ţi personalului de servioiii. — Ama
torii de a se angaja cn acâstă antre-prisă 
se vor presenta la arStata-4i ţi oră la can- 
celariă spre a cod cura la licitaţiă; condi- 
ţiunile se pot vedea în orl-ce 4i de lnern 
la cancelarii. (771—1)

In 4iua de 5 August viitor se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropieî, Str. Fila- 
retn No. 2 pentru veu4»rea porumbului 
aflat la moşiile Eisjna ţi Bâţcoveni din 
recolta anului trecut adică: de la 100—170 
kile on aprocsimaţiS la moşia Kiajna 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 4ioa arătată orele 12 spre a con
cura la licitaţiă, fiind inBoţiţi şi de cu
venitele garanţii in nnmerar safi efecte 
publice. (762—0)

In 4io* de 16 Angnst viitor, s’a decis a 
se ţine licitaţii la cancelaria Epitropieî 
Strada Filaretu No, 2, pentru vân4area 
grâului ce va eţi din 300 pogâne cultivate 
pe moşia Bâţcoveni! Judeţul Vlaţca ţi 200 
pogâne pe moşia Kiajna din Judeţul Ilfov. 
Amatorii de a cumpăra aceste producte, 
se vor presenta în arătata <ji orele 12 la 
localul cancelarie! spre a concura la lici
taţii, fiind însoţiţi ţi de cuvenitele garanţii 
in numerar safi efecte publice, cunoscând 
tot o dată că aceste prodnete se vând după 
joc fără ca Epitropia sa’şl ia vre nn anga- 
ament de transport. (768— 1).

Fiind-că tn ^ioa de 10 Inlie curent des
tinată pentru arendarea prin licitaţiă a 
moşiilor Kiojna din Judeţul Vlsţoa pe ter
men de 5 ani, cn începere de la 23 Apri
lie viitor, conform publicaţii No. 86 inse
rate in Monitorul oficial No. 131, nn s’a 
présentât indestnl concurenţi care să ofere 
preţuri avantagiose; se pnblioă din noii 
4ioa de 16 Angnst viitor când d-nil ama
torii se vor presenta la cancelaria Epitro- 
piei Strada Filaretu No. 2 orele 12 înso
ţiţi de cuvenitele garanţii in nnmerar satt 
efecte publice spre a concura la licitaţiă; 
iar condiţinnile se pot vedea in orl-ce 4i 
de lucru la cancelariă. (767—1)

Conform regulamentului de desciplină 
ai acestui SeminariQ ia 1 Septembrie viitor 
s'a decis a se ţine oononrs pentru admi
terea elevilor în acest institut.

Cererile de admitere urm¿4® a & adre
sate Epitropieî de la 15—25 Augnst fiind 
însoţite de nrmătârele acte;

I. Certificatul de absolvirea cursurilor 
făcnte.

II. Actul de botez ţi
III. De Vaccină.
Materiile concursului vor fi obiectele de 

studii ale claselor inferiâre acelei iu care 
aspirantul voesce a frecuanta.

Etatea concurenţilor va fi între 12—16 
ani, ei vor fi de naţionalitate Română ţi 
de religiune ortodocsă.

Epitropia pnblică acesta spre cunoscinţa 
generală. (763—0)

In 4>os de 10 Inlifi cnrent când s’a fost 
decis a se arenda prin licitaţii moşia Letca- 
Nouă din Judeţul Vlaţca pe termen de 5 
an! cn incept re de la 23 Aprilie annl viitor 
conform publicaţie! No. 86 inserată in Moni
torul No. 134, nepresentândnte amatori; 
Epitropia publici din noii 4ioa de 16 August 
viitor pentru când amatorii de a lua in 
arendă acesta moşii se vor presenta la lo
calul Seminarului Strada Filaretu No. 2 
orele 12, însoţiţi fiind de cuvenitele ga
ranţi în numerar safi efecte publice spre 
a concura la lioitaţiă, iar condiţiile se pot 
vedea in ori ce 4* de lnern la cancelarii.

(766-1)

AVIS IMPORTANT
APA de GURA ! SĂPUN de PETE { APÁ de oţ

Eau dentifrice de Fermo |, Baron termo Esu de toilette

Snb-semnatnl, Joseph J. Fermo, născut în Romania, are onâre 
ennosent onor. public în general ţi ştim. dâmne in special, că i 
unei absenţe de 10 ani din ţâră, roîntorcftnduse de curând, ofer; 
tutui stndielor ţi practicei sale in diversele ţări din Europa ţi |  
pe unde a voiajat.

Apă d .6  g u r ă  dentifrice de Fermo, ŞV*

9
9

P  9  ■ mendă pentru spălarea şi albirea Jjtfij
dispariţiunea mirosului reumatismului ţi a durerai de gură pr< rf 
încetarea curgerii sângelui ţi întărirea gingielor.

Săpunul de pete, p e n tru  acóten  a ţ i  frăgesim ea

Apă de obra4, E* ‘ *> M * ' * ’ * ~ ~

f

tcomandă pentru albirea obra^lu! 
rea petelor, dispariţiunea ţi prevenirea sbiroitnrelor ţi pentru st 
peliţei.

Aceste preparative fiind supuse analisei laboratorului chimie al 
lului Colţea, afi fost găsite bune pentru care am ţi căpătat certift 
partea d-lu! Doctor respectiv ţi voe, pentru a le oferi Publicu 
partea Onor. Poliţiei a Capitalei.

Sub-semnatul speră că Onor Public, va incureja Încercările 
ale unni Român, stimulându’l aet-fel a continua cu descoperir*r 
ţi in viitor, spre a înbogăţi produsele Române de acesta categor 
pînă în cele din urmă sr treui ră înlocuiască pe cele streine. 1 ji*'

Srb-ten natul spiră 8si menea că Onor. Ziaristică Română, du) 
va fi convins de proprietatea acestor preparative, îl va recomi 
mai oălduros Onor. Public.

Depositul vîmJSriî, Piaţa Constantin-Vodă, in faţa Circulai.

Bucurescl — August 1878. 
(774-5)

Ioscph I. Fer ^
sub-hirurg. **

A N Ú N C I U  I M P O R T A N T .
. C I L  M U TECEID SI BENCM IM  MAGASIN

LA STÉUA ALBJ
SUB FIRMA

5MHKP
Strada Carol I No. 5.

(Curtea Vechie) 
vis-à-vis do Sig. Prager

Strada Carol I No.
(Curtea Vechie) I 

vis-à-vis de Sig. P ia l

&
H

Am on6re a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit peni 
sesonul de iarnă un bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbi 
Dame şi Copil, după fasânele cele din urmă, — precum ţi nn ml 
transport de CistUB lungi de Lak rusesc, de lucbt ţi de Vacs, ar 
Mantale de Cauciuc pentru pl6e, prima calitate; asemenea ţi Gaf 
de Gumi.

Sub-semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru J 
credere ce a dat menţioi.atel mele firme de un interval de 12 J 
care până acuma a depus probe suficienta de fina calitate a măj 
ca ţi de eftinătatea preţurilor, sperând că ţi de acum înainte, 
bine-voi ai da concursul safi găsind tot-d'a-una atât mărfuri f 
ţi fasonate cât ţi preţuri fârte moderate.

Cu tâtă stima
PH1LIPP eOLDSTEIN.I

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X F R A N Z  O - t j i T T I i E
X
X
X

à la VILLE DE BRUXELES
Podul Mogojóiel No. 16 v ie-à -vis de Consulatul Russ« If

X Recomanda magazinul sefl asortat in tot-d'a-una fórte bine ou rufirit de b&dl
A ------„  ----- ------------------------- t - . a .  I__ i .  !• .  . » ___J «  _ x : . . x  _ î _ _____* ____a___ k I _ L . l ldame, galere, manchote, batiste de lino, olandA |i  mitasA, ciorapi pentru bărbat I 
flanele fine (crêpe de santé) c ami séné, crrosette. broderie dantele, cravate de t iflanele fine (crêpe de santé) camiséne, groşette, broderie dantele, cravate de 

j k  ie n» ’ cele mal noi forme ţi culori, umbrele de 1ère ţi de pléie etc. etc. Atr | 
^ţde-o-datft atenţiunea onor. Clientele o& din causa cri sel am redus férte mult'

v:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»f
. . . . . . . . . . . . . . . .

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE COMMISES
C .  A D  A m

à Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge, 2*
Il ee charge de tout*a les commissions commerciales et d’achat des 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers ei 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités defini 
parle français, allemand, rnsse et polonais.
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LA TYPOGRAFIA THIEL & WE
p a l a t u l  . d a cia .« 

şi la tête librăriile din ţâră 
■e afla de vénjare :

REGULIlf
CE TREBUE PĂI .

MST0DIA DE CODA NTDBALA
drept cou trust la

VÄTÄMÄRILE PRACTICEI MEDICALE
8ingura | i  «igura p a rt eontra ^  %

mortel prématuré |i  ULngtsirol cromce de r
Aug. wiih. König. AJUNGE LA 0 BATRANETAI

P R E Î J U L  2 L E l  N U O I. PERfUL 50 CENTIM.

Typ. Tibel A Weiss, Palatal .Dacia


