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va (ine esposiţia, românii uter
ul i Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

■ands Magasins du Printemps, 
ard Haussmann 70.*

:p e ş i  t e l e g r a f ic e
A L E  . T I M P U L U I *

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

Berlin, 13 august.
ista gal e convocat pentru 9 Sep-

Petreeburg, 13 August, 
bţtetnl panslavist din M orcvh s’a di- 

SPresidcntnl, d. Aks&kof, a fost go- 
jMoscva.

Paris, 13 august, 
igenţil din Bosnia bat in retragere 
| Se râie vei.
cipi le Mnntenegrnlm a convocat 

15 Augnst la Grahova pe capii 
I din Herzegovina. 
ian.a de complicaţinnî şi nn ae ştie 

ce. O n ieie rusească va pleca la 23 
bre ia Afganistan; o misie engle- 
se va dnce asemenea in Septembre 

h^ănistan.
voesc să stabilească staţiuni in Af- 

* ■
(14 august, 9 ere dimineaţa)

Londra, 18 august. 
Ars Comunelor.— Ca prilejul discn- 

ngetnluî Indiilor, d. Fawcet pro- 
Bj) moţiune de blam in privinţa spo-

Îieltuelilor militare pentrn Indii.
Breslan, 18 August.

alotajul ce s’a făcut aici, s’aă ales 
iialist şi un liberal-naţional.

Viena, 13 august.
[ gramele primite de la comandirul 
j  spun :
|ţ runirea grosnlni oştirilor de ocn- 
^ n a şaptea divizie, venind de la 
i se va face’ astăzi. A doezecea di- 
I fa generalul Szapary, n’a putut a- 
r< la Zvornir, cn toate că s’a bătut 
"■iulte zile d’a rendnl pană pproape 

ub. Aprovizionarea se împiedica de 
ţi mari, de oare ce toate vitele cor

ali pierit de oboseală. Generalul 
\ y, fără si fie silit de vrăjmaşi, e’a 
i ila Gracanitza, spre a’şi asigura co- 
\  iţii e.*

I Constantlnopol, 13 august, 
din Seraievo spnn că un comitet 

anunţai s’a instituit acolo de către 
j ţie resculată. Guvernatorul Hafiz- 
fost însărcinat să întâmpine pe co-

J— uf suprem al oştirilor austriace, spre 
apel la indulgenţa lui. 
imet Aii este numit comisar al Porţii 
aia pentrn a împăca pe rescnlaţL 

Belgrad, 13 august
tete întrunite la Novibazar orga- 

impotrivirea şi rSsooala. La Seraievo 
confuzie. Autorităţile turceşti nu 
drăzneec să se întoarcă in oraş.BUCUREŞTI

Arcuri 3 (14 august)
I  ------

Miitiib sab nu schimb, eatâ  In- 
Wa! Protocoalele Congresului 
un c i Dobrogea ni-a fost dată 
¡¡limbul Basarabiei; ear toate 

|  guvernamentale tratează ca 
»or pe ori cine îndrăzneşte a 
|ita acest fapt, asigurând că 

asemenea constatare se re
ia dreptul nostru In viitor, şi

\

susţinând In toate zilele că Basara
bia ni s’a luat prin forţa brutală, 
fără nici o compensaţie, şi că Do- 
brogia ni s’a dat numai aşa, başca, 
din pricina admiraţiunil ce o are 
lumea întreagă, de la un eapât până 
la celălalt pentrn politica patrio
tică şi nem ărginit de naţională, ur
m ată de guvernul nostru roşiţi.

La prima vedere s’ar putea pă
rea, că guvernul nostru o face ca 
s tru ţu l care, In faţa unei primejdii, 
âşl ascunde In nisip , crezând 
că dacă el nu vede lumea, nici lu
mea nu T vede pe dânsul; s’ar pu
tea crede că guvernul nostru face o 
asemenea copilărie, de a susţinea un 
luern care nu există in realitate, pur 
şi simplu din naivitate, inchipuin- 
du’şl că, dacă el nu va voi să vază 
că Dobrogea ni se dă in schimbul 
Basarabiei, nici cele*lalte puteri n’o 
vor vedea aceasta, şi că ast-fel drep
tul nostru in viitor asupra Basara
biei va râmănea intact.

Radicalii noştrii nn sunt insă a- 
tă t de naivi precum i-ar putea crede 
cineva după purtarea lor. El sunt 
destul de şireţi, numai naivitatea 
cititorilor lor.

E ciudat. Oamenii cari având Ba
sarabia in mănile lor, att scăpat-o 
cu o uşurinţă criminală, se agaţă 
acuma cu mănile şi cu picioarele de 
un drept platonic, dreptul celui mal 
s la b ! Să fie oare sinceră o aseme
nea procedură ? Să avem încredere 
in nişte oameni, cari sacrifică a tă t 
de uşor rea lita tea , cari se lapădă 
f&râ nici o mustrare de o parte a 
pământului străm oşesc, ţiind insă 
din toate poterile la un vis, fie chiar 
nn vis frumos ?

Nu!
Şi aceasta a lor procedură este 

un şiretlic, nn şiretlic bine chibzuit, 
menit spre a  amăgi iar ţara şi a 
se scuti cel puţin de o parte a res- 
punderil colosale ce ’i apasă.

Radicalii de la guvern ftşl fac 
calculul u rm ăto r: Dacă am mărturisi 
şi noi că Dobrogea nise dă in schimbul 
Basarabiei, aceasta ar insemna că re
cunoaştem şi noi că bărbaţii de cari 
se compunea congresul, n’att fost 
tocmai tocmai nişte briganzi; că 
a ti avut şi el simţul dreptăţii ln- 
t r ’atăta, Iu căt, luăudu-ne o provin
cie att crezut de cuviinţă a ne da 
o a lta  In locul el. Dacă am m ărtu
risi noi aceasta, âşl zic dar radicalii, 
atuncea ţara ne va Întreba cu drept 
cuvânt: Dar, domnilor de la guvern, 
dacă plenipotenţiarii marilor puteri 
n ’att lucrat ca jăfuitorl, cari năpă- 
stuiesc o ţară zioa namiaza mare, ră
pi ndu'l aşa. tam nesam o provincie; 
dacă aceşti plenipotenţiar! a fi cre
zut că este bine şi drept să ni se 
dea o altă provincie In locul celei

răp ite  — atuncea el a r fi făcut-o 
aceasta şi fă â a se fi vâr sat mă
car un pic de sănge din partea 
noastră; de ce aţi je rtfit dar mal 
mult de că t zece mii de oameni şi 
sutimi de milioane? Isprava care aţi 
făcut-o, s’ar fi putut face şi fără 
jertfele colosale. Jertfe le  acestea 
n’att servit dar la alt-ceva de căt 
numai a dovedi incapacitatea d-voa- 
stre. Ne-a costat m ult acea inca
p ac ita te ; dar acum avem destul 
Duceţi vâ cu d zett de vă spăsiţi pă
catele şi lâsaţi-ne in p a c e ! Aşa ar 
grăi ţa ra  in caz că radicalii ar fi 
sinceri, mărturisind el însăşi cum stă  
treaba.

Dar radical şi sincer sunt două 
lucrări.

El preferă a insulta pe plenipo 
teuţiaril puterilor mari, făcândn’Ires- 
punzâtorl pentru greşelile comise de 
dânşii şi a înfăţişa faptele alt-fel de 
cum sunt in realitate, căutănd a a- 
măgi din nott ţa ra  in treagă. Dar 
o ţa ră  nu se lasă a fi am ăgită m ult 
timp.

Ora deşteptării trebue să sune 
odată, fie cât de târzitt. Poporul 
trebue să deschizâ ochi! pentru a 
vedea prăpastia, In care ne a adus 
un guvern fără bază politică solidă, 
care s’a jucat cu interesele ţârei cu o 
uşurinţă ne mal pomenită In istorie. 
Şi constâtăm cu plăcere că ora 
deşteptării nu e departe. Semnele 
nemulţumirii cu regimul roşu, care 
se ivesc In toată  ţa ra , ne pot servi 
de bun augur pentru viitor; căci ele 
ne arată  că şi poporul român e B ' e  
popor, care ştie să judece situaţiile 
In care se afiâ şi nu se lasă a fi 
condus ca o turm ă şi indopat cu 
minciuni.

ID I N  A F A R A

A u a tro -U n g a r ia . — De şi e si
gur, cumcă c’o oştire de 90.000 de 
oameni, precum a trimis-o Austro* 
Ungaria in Bosnia şi Herzegovina, 
resistenţa insurgenţilor musulmani 
va fi învinsă, totuşi greutăţile, ce 
le prezintă ocuparea sunt cu mult 
mal mari de cum se credeaţi la ’n- 
ceput. Relaţiile de pe cel câmp de 
luptă sunt puţin numeroase, de vre
me ce pregătirile şi mişcările a r
matei austriace, pentru a putea fi 
executate cu siguranţă deplină, cată 
să rfimăe mal mult timp sustrase 
publicităţii. Ştirile oficiale de la oş
tirea de ocupaţie constată repedea 
lor înaintare. A 7-a divizie sub co
manda ducelui de W ttrtemberg, pro
cedând energic a ştiut să domineze 
situaţia militară din Bosnia şi să 
asigure resultatele, câştigate prin 
inaintarea Feldzeugmaestrnlul Fiii- 
povicl. Deja la 7 august arm ata de 
ocupaţie a luat locul in tâ rit laiţe

după o luptă crâncenă, luptă pe care 
comandamentul corpului de arm ată 
o numeşte o deplină victorie. Se 
presupune că luându-se aceste in tâ- 
rirl s’ar 6 în frân t aşa zicând sim- 
burul intregel resistenţe, şi că ar
m ata de ocupaţie in inain tarea el 
spre Travnik d u  va mal intălni o 
improtivire, condusă in mod unitar, 
ci numai trupe de insurgenţi des
curajate şi risipite.

Se ştie că mohametanii fanatisaţl 
şi populaţia ortodoxă, resvrâtită  de 
agenţi panslaviştl, şi-att dat acolo 
mâna pentrn a se opune ocupaţiei 
austriace. La aceste greutăţi, cari ar 
fi mal lesne de învins, se mal adaogă 
anevoinţele terenului, neajunsurile 
climatice, lipsa de drumuri, asprimea 
tem pera turei, lipsa de orl-ce mij 
loace de subsistenţâ, adesea chiar de 
apă de bâut, toate acestea la un loc 
fac ca oameni şi vite să poată înainta 
foarte cu grett. Spre sud, indată după 
ce treci de Msglal, care deja la J 
August era in m âni austriace, dru 
mul ce merge la Seraievo părăseşte 
valfa Bosniei şi apurâ de-a lungul 
malului pâri ului Lieşniţa, pe care 
trece de tre i ori până ce dă de un 
şir de dealuri acoperit cu păduri nu 
m it Velia-Planina. De sigur că pâ 
durile acestea sunt ocupate de in
surgenţi. După trecerea lor ajunge 
la târguşorul Zepce locuit de moba 
m et ani lângă Bosna. Mergând to t 
înain te in susul riulnl Bosna, valea 
devine to t mal ingustă şi mal in 
gustă până la castelul Yranduc, pus ca 
un zăvor in mijlocul drumului. Acesta 
castel e cheia Bosniei, ce trebue luată 
pentru a pâtrunde In inima ţârii 
Dar după luarea acestui castel n ’al 
ajuns Încă la capâtul greutăţilor 
Mal sunt âncâ munţii păduroşi al 
Vitreinţel şi de abea de aci se des
chide terenul şi doué drumuri pe 
ambe malurile Bosniei duc la Seraievo. 
Capitala Bosniei lnsë e asemenea 
În tărită  de câtră fanaticul Hagi-Loja. 
Acest om estrao rd inar, trupeş şi 
puternic, având farmecul vorbirii, a 
ştiu t să fauatizeze poporaţiunea mu
sulmană, care — de şi e pus premitt 
pe capul lui — nu numai că nu In- 
drâsneşte a ’1 atinge, dar âl urmează 
fără vorbă.

Ziarul „le Nord* vorbind despre 
memoriul care apără pe Serbia in - 
contra insinuării, cum că ea ar căuta 
să incurce şi mal râfi situaţia Bos
niei pentrn a putea pescui in apele 
turburi, zice că trebue să se fe
rească cineva să nu trim ită in lu
me acuzări neîntemeiate a tâ t  in 
contra Serbiei cât şi in contra Mun- 
tenegruluî.

„W. T. B* primeşte o telegramă 
din Roma care annnţâ in trarea  In 
funcţiune a cardinalului Nina ca

secretar de s ta t papal. El a trim is 
ţo circulare către to ţi nunţii papali, 

n care declară că va urm a direcţia 
ţin u tă  de către predecesorul sâtt 
Franchi.

„Independenţa română* din Iaşi 
face descrierea nopţii memorabile 
de la 10 M artie 1871, când radi
calii afi incercat să râstoarne dom
nia. Faptele s’att petrecut intr'ade- 
vâr aşa precum le relatează orga- 

| nul din Iaşi, şi daca foaia noastră 
a ren u n ţa t de a se ocnpa vre-o-datâ 
cn am ânnntele acelei nopţi, canza 
e lesne de inţeles. Nn avem obiceitt 
a ne lăuda cn împlinirea unei da
torii.

De atunci incoace... câte nn s’a 
sch im bat! Partidul conservator, per
secutat cu invierşunare pe terenul 
public, ba chiar pe acela al dreptu
lui privat, exclus in căpeteniile sale 
de la sfatul ţârii, tocmai când a- 
ceasta avea nevoie de oameni cu 
experienţă, cu eănge rece şi cu in
cerca t patriotism , a eşit in dealt- 
m intrelea oţelit din luptă, d a ra  a- 
vnt nenorocirea de a vedea impli- 
n induse  toate prorociile câte le-a 
ro stit conservatorii in Senat şi prin 
presă de desastroasele arm ări ale 
domniei roşiilor.

Aceste urm ări sunt a tâ t  de cu
noscute, incât nici nu le mal înşi
răm după „Independenţa ro m ân ă ; 
iar daca reproducem istoricul acelei 
nopţi, o facem numai pentru că re
la ţia  e foarte veridică şi e oare-cum 
o pagină ce aparţine istoriei, scrisă 
sau de un m artor ocular satt după 
relaţia  unul asemenea.

Ia tă  cnm o povesteşte foaia din 
I a ş i :

‘Abdică, Carol, abdică», zicea cu o vo
ce tremnrăndă graţioasa noastră Suverană, 
in noaptea de la 10 martie 1871, Aogu- 
gustnlui el soţ, Măriei Sale Domnitornlnl, 
faţă fiind prefectul de poliţie, cere venise, 
in nnmele guvernului, a vesti pe Domn 

că poporul vine la palat pentru d l  detrona! »
Şi Măria Sa Domnitorul, ţinănd in an- 

gneta ea mănă măinile îngheţate ale Mă
riei Sale Doamnei, ordonă prefectului Simi- 
on Mihăleecn, actualul director general al 
ministernlnl de interne, eă poftească le 
palat pe foştii caimacami, din măna că
rora Înălţimea Sa primise coroana ţăreî.

Pe cănd prefectul poliţiei capitalei in- 
deplinea restnrnătoarea sa misiune, bande de 
resvrătitori etrăbătesB nliţile vociferând 
sălbatic; iar d. Ioan Ghica, şeful cabine
tului, înconjurat de coneiliaril tronului şi 
de d-nil I. C. Brătiann, C. A. Rosetti, 
Cogălniceanu şi alţii deliberai! asupra e- 
ventualităţilor situaţiunel, in cabinetul 
prefectului, aşteptând resultatul misinnil- 
M ilui lese u.

Lascar Catsrgi se prezintă Domnnlnl 
şi scăpă, de astă dată, ţara de o nenoro
cire imensă, iar tronnl din potop. El con
vocă imediat, chiar in noaptea aceea, A- 
dnnare spre a’i comunica Domneasca ab
dicare, la care actualn) ministru de finanţe



T I M P  CIL

CSmpineann respanse ameninţător cn o 
«fidare : »Intre ţară ţi Măria Sa esta an 
abil* ! Ş'a treia ti, dapS disolvarea came
rei revoluţionare, nn manifest insultător 
apăru la Galaţi, ţ'acest manifest ara sem
nat de domnii Ion Ghica , CogSIniceann, 
I. C. Brătianu, N. Păcleann fi Nicolae Io- 
neacn.

Semnalul restnrnSrei apăru tărziQ, căci 
nbitnl menţionat in cameră se astupase 1 
Liscnr Catariţi, gen. Floreacn, M. Costache, 
Creţuleson, Mavrogheni, Teii şi ne-uitatnl 
Coata-Forn, scăpaseră ţara din prăpastie.

Ţara nn trebne să nite aceasta 1
Cinci ani de zile ţara şi tronai aii 

fost necurmat insultate de cătră actualii 
consiliarl ai Măriei Sale ţi adepţii lor; ţi 
cănd aureola măririi, primai act al inde- 
pendinţeî noastre, incinse frnntea Savera- 
nnlnî, tot puternicii de azi afl răonit din 
înălţimea tribunei restnrnătoare: »Trăda- 
,re! Vănzsrel S’a înfipt cuţitul pănă la 
»măuer in peptnl Romăniei ingenuchiate 
»şi corpul el sângerând s’a arnncat la pi- 
»cioarele grafului Andrassy* 1

Şi cnvinte restnrnătoare se colportară 
printre mase; şi o lucrare surdă incepn 
a mina tronul; ţi ameninţări de asasinat 
s'aQ adresat palatului; fi dnpă cinoi ani 
de linişte, de ordine, de mărire, de progres, 
de stimă ţi de consideraţiune, aceia cari 
odinioară scăpaseră tronul de o răsturnare, 
s’Att văzut huiduiţi, insultaţi, daţi jude
căţii, afiţaţi ca prevarictorii şi trădătorii 
prin comunele urbane şi rurale, şi desem
naţi urgiei poporului spre a’i sfăţia; şi 
foştii consiliarl al tronului, cari aQ lucrat 
la mărirea ţării ţi la strălucirea tronului 
romăn, aQ fost aduşi prin forţa publică, ca 
criminali, înaintea vestitului comitet de 
şapte; şi Lascar Catargi, rădicat de pe 
moşia ea şi tărit intre gendarrai, fu adus 
in prezenţa comitetnlni de Salut Public. 
Ţara inspăimăntată incepn a nn mai gr&i; 
voinţa tronului se paralizâ; iar miniştrii 
Ini Vodă Caro), stăpânii sitnaţinniî, dis- 
pnseră dnpă plac şi voinţă de banal con
tribuabililor şi de sănge'e ţării.

PROTOCOALELE CONGRESULUI de BERLIN

P ro to c o lu l No. 13.
Şedinţa de la 5 iulie 1878• 

(Urmare)
Asupra al. III Lordul Salisbury 

cere ca după cuvintele ¡»comisinnet 
speciale, Iu care elementul indigen 
mal ales va participa, vor fi însăr
cinate...* s& se lasere cuvintele ur
mătoare : „de către Sublima Poartă*.

Congresul dă asenţimăntul săfi 
asupra acestei modificaţiunl, şi pre
şedintele observă că, lu tr’o şedinţă 
trecută, înalta adunare a decis a 
Înlocui, tot In acelaşi aliniat, cuvin
tele »guvernul imperial al Rusiei* 
prin următoarele „comisiunea eu
ropeană*.

Art XV, astfel amendat, este 
adoptat In Intregnl săO. Congresul 
trece apoi la propunerea plenipo
tenţiarilor Franţei şi al Italiei.

Corniţele Andrassy declară că aderă 
cu totul la această propunere.

Lordul Beaconsfield doreşte, Îna
inte de a se hotărî de congres ces- 
tiunea importantă ce i-sa supus, să 
presinte orl-care observaţiuul în 
scop de a preveni o eroare ce a r 
putea aduce declaraţiunea delega
ţilor elenicl. Excelenţa Sa constată 
că Englitera a insistat totd’auna pe 
lăngă Grecia şi Turcia în vederea 
unui bun acord, neapărat trebuin
cios, după sine, pentru a cunlpăui 
influenţa unei a treia rase, aceea, 
care turburănd pacea, a condus la 
întrunirea congresului. Mal ăntăifi. 
aceste sforţări a Marel-Britani! a fi 
fost înlesnite de amăndouă părţile. 
Dar cele două ţări se găseaţi în faţa 
unei mari dificultăţi, fruntaria in
suficientă şi imperfectă de la 1831: 
pentru orl-care om de stat compe
tent, această fruntarie este nn pe
ricol şi un desastru, a tă t pentru 
Turcia căt şi pentru Grecia; confor- 
maţitinea s’a Incurajază tălhăriele şi 
tălhăriele aduc negreşit agitaţiuni 
In provinciei ! limitrofe. La începu
tul răsboiulut din urmă, pe cănd 
s’afl speriat locuitorii din districtele 
vecine cu fruntariele, Englitera a 
făcut observaţiuul Turciei, care le-a 
ascultat cu favoare; dar Escelenţa 
Sa regretă vie a adăoga că, astădată, 
Grecia nu s’a purtat tot a ş a ; bu
nele sfaturi ale Engliterel n’att pu-

tu t prevala la Athena împotriva 
opiniunel contrarie, şi astfel s’aü 
ivit grave dificultăţi. Lordul Hea- 
consfield crede, cu toate acestea, de 
a sa datorie să adaoge că insurec- 
ţiunea din Epir şi din Tesalia n a 
fost aprinsă de guvernul grec, care, 
diu contra conform consilielor date 
de Englitera. s’a silit să o stingă. 
Englitera a dat, de altfel să înţe
leagă guvernului de la Athena că 
nu trehue să se Intemeeze pe spo
riri teritoriale.

Excelenţa Sa, cântând motivele 
acestei atitudini, cugetă că trebuesc 
atribuite falşei idei ce s’a ivit, asu
pra principielor cari vor cărmui con
gresul după incheiărea tratatului de 
la San-Stefano. O opiniune greşită 
atribuia congresului intenţiunea de 
a procede la împărţeala unul Stat 
imbătrănit, eară nu de a intări, cum 
a şi făcut inalta Adunare, vechiul 
imperiü pe care ’1 considera necesar 
pentru menţinerea păcel. Intr’ade- 
văr, adese-orl după un mare răsboifi, 
se produc schimbări teritoriale : Tur
cia nu este singurul Stat european 
care a suferit perderl; Englitera a 
perdut şi dăusa provincii la cari 
ţinea foarte mult şi a cărora p e r-1 
dere este simţitoare pentru dănsi 
incă az i: aceste invoell şi retroce
dări nu pot fi numite împărţeli, şi 
deci guvernul grec se inşală cu to
tul asupra vederilor Europei. Exce
lenţa Sa respinge cn această ocaziă 
insinuaţiunile unei părţi din presă 
care a cualificat de impărţire deci
şi unea congresului asupra Bosniei 
şi Herzegovinel. Din contra, această 
decisinne a fost luată tocmai pen
tru a înlătura o împărţire. Trecutul 
istoric o justifică iu destul: Bosnia 
părăsită, ne avănd nici nn element 
de bună cârmuire, înconjurată de 
State independente saü semi-inde- 
pendente, ar fi devenit peste puţină 
vreme teatrul unor lupta sângeroase. 
In vederea acestei situaţiunT, Marea- 
Britanie a făcut apel la o putere 
vecină, tare şi interesată la men
ţinerea păcel; Europa, impărtăşind 
aceiaşi ideiă, a însărcinat pe Austro- 
Ungaria cu ocuparea şi administra- 
ţiuuea Bosniei; Excelenţa Sa rea
minteşte că, in multe rindurl, saü 
iu ţările vecine, saö in altă parte, 
Austria a fost insăciuată cu aceiaşi 
misiune, priu urmare, iniţiativa lu
ată de Marea-Britaniâ uu probează 
că favorisează vre-o impărţire.

Vorbind iar de Grecia, lordul Bea- 
consfield zice că nimenea n’ar pntea 
să aibă vr’o îndoială asupra viito
rului acestei ţări, că statele, ca şi 
indivizii cari aü un viitor, aü mij
loace să aştepte. Dar, tot-d’o-dată, 
Excelenţa Sa este convinsă că Gre
cia şi Turcia vor proceda la recti
ficarea frnntarielor lor, că ast-fel 
se vor inlătura cansele de neuniri 
şi de turburărl, şi se va asigura o 
pace temeinică. Primul plenipoten
ţiar al Marel-Britanii adaogă că nu 
nu ar voi să recomande, pentru a 
atinge acest scop, măsuri coercitive ; 
pentru sine, Sultanul, experimentat 
prin nenorociri aşa de mari, merită 
mult respect şi simpatii. Excelenţa 
Sa crede insă că ocaziunea ar tre
bui să’I serve pentru a exprima in- 
t r ’un mod foarte ferm ideea că o 
rectificare de fruutariăar fi un punct 
de inaltă politică favorabilă la pros
peritatea celor două state. Lordul 
Beaconsfield consideră că linia pro
pusă de d. prim-plenipotenţiar al 
Franciel poate da loc la discuţiane; 
dar unanimitatea fiind de dorit mal 
înainte de toate, Excelenţa Sa va 
retrage orl-ce obiecţiune inaiutea 
unul vot unanim din partea celor- 
1-alte puteri. Primnl-plenipotenţiar 
al Marel-Britanil terminănd zice că 
speră şi chiar că este convins că 
Saltanul va da o soluţiune echita
bilă in cestinnea fruntarielor.

Principele Gorciaoow zice că in 
principiti nn există o mare deosebire 
intre propunerea franceză şi argu
mentele prezentate de primul ple
nipotenţiar al Marel Britanii. Lordul 
Beaconsfield recunoaşte, ca şi d. 
Waddington, că o înţelegere asupra 
unei îmbunătăţiri a fruntarielor este 
de interes urgent; afară de căte-va 
deosebiri de amănunte asupra atri- 
buţiunilor teritoriale, ideea-mamă

este to t aceiaşi, şi Alteţa Sa T dă 
adeziunea sa.

Corniţele Schuvalow voia să pre
zinte o observaţiuna asupra elocin- 
telul discurs al d-lul prim-plenipo
tenţiar al Marel-Britanil. Principele 
Gorciacow a constatat iu trecut ain- 
cerile simpatii ce are Rusia pentru 
guvernul şi populaţiunile elenice. 
Rusia doreşte totdodată bunele re- 
relaţiunl intre naţionalităţile greacă 
şi otomană. Dar Lordul Beaconsfield 
a declarat că înţelegerea intre Greci 
şi Turci este necesară pentru a im
púdica o altă naţionalitate,— aceea 
ce a fost mal ales obiectul delibe
rărilor congresului, adică populaţiu
nile slave,—de a turbura pacea eu
ropeană. Corniţele Şuvalow poate 
fi de aceiaşi părere; dănsnl afirmă 
că populaţiunile slave nu vor mal 
turbura pacea, îndată ce Europa le 
va inzestra cu instituţiunl care vor 
garanta viaţa ş proprietăţile lor şi 
care vor asigura prosperitatea lor. 
Excelenţa Sa consideră că această 
nouă situaţiune, iar nu o înţelegere 
iutre Greci şi Turci iu dauna Sla
vilor, va fi garanţia păcel europene,

Propunerea d-lor plenipotenţiari 
francezi şi italieni fiind supusă vo
tului Înaltei Adunări, Carateodory 
paşa declară că nu are cunoştinţă 
despre invoirea guvernului séü a- 
supra propoziţiunilor de rectificare 
ce i-se făcuse mal nainte. Se crede 
dar iu drept de a rezerva cu totul 
iu această privinţă părerea guver
nului séü.

Preşedintele zice c ă , in circum
stanţa de faţă, plenipotenţiarii oto
mani aü drept covănt să se abţină 
trebuind să aştepte noul instrucţiuni. 
Alteţa Sa constată, almintrelea, că 
poterile, afară de Poartă , a căruia 
învoire este rezervată, primesc pro
punerea in unanimitate.

Corniţele de Saint-Vallier prezintă, 
in numele plenipotenţiarilor Austro- 
Ungariel şi Franţiel, propunerea ur
mătoare :

»Populaţiunile miridite vor con
tinua a se bucura de privilegiile şi 
imunităţile ce posed ab-antiquo.*

Lordul Salisbury crede că ar fi 
primejdios de a se sancţiona privi
legii văii definite şi a da usurilor 
forţa unul angajament internaţional.

Corniţele de Saint-Vallier zice că 
propunerea austriacă şt franceză nu 
modifică de loc situaţia anterioară, 
raporturile intre guvernul otoman 
şi Miridiţil aü fost, totdanna, s ta 
bilite pe baza imunităţilor şi privi- 
legielor.şi cere numai menţinera lor.

Mehemed-Ali-Paşa observă că faţă 
cu serioasele reforme ce Sultanul ’şl 
propune a acorda, privilegíele, imu
nităţile şi uzurile excepţionale ale 
evului meziü vor dispare. Aceste 
schimburi vor fi graduale, fără indo- 
eală, şi statu-quo va subsista căt-va 
timp, dară Excelenţa Sa n'ar voi 
ca guvernul séü să fie silit a’l pre
lungi intr'un chip nemărginit, chiar 
după ce vor stabili reformele.

Baronul de Haymerle insistă in 
favoarea propunerel a căruia obiect 
este nnmal menţinerea a unei auto
nomii seculare, căruia Exelenţa Sa 
arată principalele puncte. înalta A- 
dunare este favorabilă autonomiilor, 
şi Miridiţil merit mal cu seamă bine- 
voinţa sa.

Mehemed-Ali-Paşa persistăud a a- 
răta inconvenientele privilegiilor ce 
aparţin seminţielor albaneze, corni
ţele de Saint-Vallier repetă că, cănd 
e vorba să apere o transformare 
considerabilă in Peninsula Balkani- 
lor, plenipotenţiarii austro-ungarl şi 
francezi aü creeut necesar de a a- 
sigura populaţiunile miridite cerénd, 
pentru dénsele, menţinerea pură şi 
simplă a statu-quo.

Sadullah-Bey este de părere că 
acceptăud această propunere , con
gresul va fi in contra-zicere cu art. 
XV care stipula reforme; şi nu vor 
fi dénsele anulate proclamăndu-se 
menţinerea a statu-quo.

Intre plenipotenţiarii otomani şi 
corniţele de Saint-Vallier are loc uu 
schimb de idei, dupe care plenipo
tenţiarii otomani declar, că pentru 
momeut, nici o schimbare nu se va 
aduce situ&ţiuuel muntelui miridit.

Faţă cu această afirmaţiune, con
statată de preşedintele şi despie care

congresul ia act, plenipotenţiarii au- 
stro-ungarl şi francezi cer inserţiu- 
nea, in protocol, a propunerel,lor, ur
mată de declaraţiunea plenipoten
ţiarilor otomani, pe care o socotesc 
ca o satisfacţiune îndestulătoare pen
tru  scopul ce aă invedere.

Ordinea zilei pentru viitoarea şe
dinţă, s’a fixat pe măine 6 Iu lie : 
cestiunile privitoare la teritoriul 
Asiei şi strămtorile.

Şedinţa se rădică la orele 5.
(Urmează semnăturile).

Protocolul No. 14 .

Şedinţa din 6 Iulie 1878,
Eraft p resin ţl:
Pentru Germania principele de 

Bismark, d. de Bfilow, principele de 
Hohenlohe SchMingsfflrst.

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

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

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

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Lauuay.

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. 12 este adoptat.
Preşedintele face menţiune de pe- 

tiţiunile din lista N. 10 şi relevă 
mal cn seamă pe aceia a lui Mal- 
com-Eban, ministrul Persiel, cerănd 
a fi admis la congres cănd se va 
statua asupra cetăţel Eothur-

Alteţa Sa cerănd in această pri
vinţă avisnl înaltei AdanărI, lord 
Salisbury exprimă opiniunea că Mal- 
com-Ehan ar trebui ascultat, şi prin
cipe] e Gorciacow declară că nu are 
obiecţiunl de făcut. Plenipotenţiarii 
dafi consimţimăntul lor şi preşedin
tele anunţă că ministrul Persiel va 
fi invitat a veni Luni in sinul con
gresului.

La ordinea zilei sunt cestiunile 
privitoare la teritoriul din Asia. 
Aceste cestiunl sunt tra ta te  in art. 
XVI, XVIII şi XIX (aliniatul 6) ale 
tratatului de la San-Stefauo. Preşe
dintele zice că articolele XVI şi XIX 
trebuesc a fi singure discutate astă
zi, articolul XVIII relativ la cetatea 
Eothur remăuănd reservat pentru 
şedinţa la care va asista Malcom- 
Ehan.

La dorinţa lordului Salisbury. con
gresul decide a se ocupa mal ăntăifi 
de art. XIX aliniatul 6, privitor la 
Ardahan şi Ears.

Lord Sălisbury, lăsăud la o parte 
redacţiunea delimitării indicată in 
articolul XIX şi ale cărei numeroase 
datalie ’I par a fi mal ultil discu
tate in conferinţele particulare ale 
plenipotenţiarilor special interesaţi,

I atinge pe dată principial chiar al 
anexării Ardahanulnl şi Earsulul. In 
opiniunea Excelenţiel Sale, achisiţi- 
unl a tă t de considerabile ar sdrun- 
cina pnterea şi prestigiul Sublimei 
Porţi in Asia şi ar face foarte in- 
doioase menţinerea liniştel in aceste 
ţinuturi. Fără a insista asupra unei 
teze ce ’I pare evidentă, lord Salis
bury intreabă pe plenipotenţiarii 
ruşi, daca consideraţiunile ce repre- 
sentanţil Engliterel afi invocat in 
convorbirile lor particulare cu Ex
celenţele Lor afi modificat determi- 
naţiunile lor de a reţine fortereţele 
Ears şi Ardahan, in caşul cănd Ru
sia ar crede că trebue să stăruească 
in această hotărire'; lord Salisbury 
declară că ar reserva pentru Eugli- 
tera dreptul de a ocroti interesele 
sale şi influenţa sa asupra popula- 
ţi uni lor prin mijloacele ce ea va 
crede convenabile.

Primul plenipotenţiar al Rusiei 
pronunţă cuvintele armătoare :

»Mulţămită spiritului de concili- 
aţiuue şi concesiunilor reciproce din 
cari In conştiinţă reclam şi efi o 
mare parte In numele Rusiei, opera 
congresului a progresat către sco
pul săfi, acela de a da o pace care este 
cerută de interesele Europei întregi

şi care ar 8 singura deiw 
menii eminenţi întruniţi jir 

Şedinţa de astăzi estet*' 
unul object a cărui soluţpB' 
tabilă, străină de micile li'

F
corona opera ce urmărin

Concedăm Erzerum, j  
valea Alaşkerd. Aceste 
două puncte fac drumul c 
şi principala cale comerţ 
Persia.

Sunt ăncă autorizat a i 
usănd de dreptul săfi d e lii 
ta te, Augustul mefi s tă p l t 
clara Batumul port frau ti#  
corespunde intereselor msftrt'
tutulor naţiunilor comerci 
cu seamă poate celor < 
Britanie, al cărei corner 
cel mal mare număr de '

Termin reînomd sperat» 
şedinţa de astăzi vom fao* 
pas către Înaltul scop al 
noastre*.

Preşedintele constată ii 
comunicaţiunel ce prirnu: 
tenţiar al Rusiei face în r 
vernuluf săfi; abandonulB 
şi a văel Alaşkerd şi mal 
constituirea Batumulul Iu p 
formează nişte modificaţii |f 
derabile tratatului de la Sai i 
Alteţa Sa adaogă că concei t 
urmă înlesneşte evacuarea li" 
lui şi sch’mbul acestei cet ii 
zerumul. Principele Bismai :ţ 
fericit ca guvernul britanic v 
mari interese In acele ţin di 
fie satisfăcut prin ace] araki 
s ar realisa un progres d«ţ 
sensul păcel, daca congres!: 
legăndu-se astăzi asupra» 
punct important, n’ar mal ir  
se preocupe de căt de defe P

Principele Gorciakow c * 
cunoaşte opiniunea înaltei ‘ i  
preşedintele face apel la a a 
plenipotenţiarilor Marel-Bri ii

Lord Beaconsfield a asci J 
municaţiuunea principelui G ii 
cu un mare in teres; el cug ii 
Alteţa Sa că această co | 
spontanee a M. S. Impe 
Rusiei se recomandă celei i 
rioase consideraţiunl a con \ 
In momentul cănd înalta£ 
se aproprie de termenul 1 
sale, şi cănd toţi plenipotei ţ  
silesc a resolve dificultăţile ii 
talifi ce subsistă ăncă, plen  
ţian l Marel-Britanil sunt f jk 
constata, din partea anul I  
suveran, nn demers împăciika 
aşa de mare valoare. O ap  
propunere, chiar de nu ar ' 
partea unei puteri aşa de d 
teresată şi de la un om ■: 
a tă t de experimentat ca Alt 
pare, îu orl-ce caz, de n 
aplana unnl din cele nu 
obstacole la o soluţiune dt 
toată Europa.';

Primul plenipotenţiar britsii 
sideră ca o fericită ideie ac  ̂
transforma, la finele nnul rr 
bel, o cetate contestată inti 
franc şi intr’un intreposit o 
pentru toate naţiunile. Excea 
aprobă cu totul şi acceaptă 
propunere, şi deşi dorinţa Ei 
a fost ca această cetate $

I

care n’a fost lua tă , să răni» 
suveranitatea Sultanului, lol 
consfield consideră ca o sole bj 
vantagioasă ca acest port slU 
in interesul prosperităţel Rusţf 
ciel şi tutulor popoarelor, ui 
comun pentru energia lor co 
şi pentru spiritul lor de in 
dere. Excelenţa Sa repetă, 
că ar fi preferit ca Baturnu 
nind port liber, să nu fie cc 
teritoriul sfift; plin de incri 
declaraţi unile împăratului 
lord Beaconsfield vede, fără i 
in av&ntagele libertăţef acesl 
o compensare la o anexare 
el nu ar putea-o aproba, i 
pfiate evita de a zice că esl 
bil de cugetat, că pe cănd 
cită de crearea unul port fn 
buie să se preocupe, in aceli 
de mijloacele de a preveni, I 
puţin, de a restringe cert 
noi turburărl. Provincia Ba 
adevăr, nu este satisfăcută i l  
posesiune rusă ; ea se afinii 
mănile unor populaţiunl ce i 
in stare de a o apăra şi in |



lin ie i ar putea, in această, cir-1 nile din Europa asupra cărora a'a 
'i înţă, provoca grave pericole. | pronunţat deja, apoi vin cesiunile 
®ţa Sa doreşte ca, pe cănd va J din Asia consemnate in aliniatul b :

„Ardahan, Kars, Bajazid şi teri
toriul până la Saganlugh*. Alteţa 
Sa reaminteşte că chiar de acum 
Rusia consimte a nu coprinde in ce-

lona propunerea graţioasă a Im- 
ilut Rusiei, congresul să esprime 

jtă  dorinţa ca toate măsurile 
re să se ia spre a evita de- 
I ale căror consecinţe ar fi de- 

J iile. Spre acest sfărşit, ar tre- 
i se aibă legitime preveninţe 
>1 o valoroasă populaţiune, care 
6tat cu tărie contrarie noului 
ce congresul voieşte a I im- 
Excelenţa Sa insistă ca prin
şi consideraţiunile etnografice 

fi ajutat pe înalta Adunare de 
ilia interesele divergente ale 
alitâţilor din Turcia de Eu- 
să nu fiu perdute din vedere 
aice priveşte Turcia asiatică 

a gfeaconsfield crede că nu este 
i  perdut spre a se adopta dis 
l( proprii ale preveni. El se 
Işte  in a indica înaltei Adu 

I stare de lucruri ce nu ar pu 
1« temediată de influenţa unei

i puteri. Excelenţa Sa acceptă 
rtarea unul port franc la Ba

1 Iar ar dori ca congresul să e- 
ţze amănuntele acestei hotă* 

■eocupăndu-se de necesitatea 
ti reveni conflictele : este de da- 
\ jprezentanţilor marilor puteri, 

u  interesate iu cestiune, de a lua 
$ ţiunli contra eventualităţel u- 
ai a menea pericol.
J  iedintele, după acest discurs, 
i aşte un progres considerabil 
ij > înţelegere. Acordul stabilit 

iRusia şi Anglia asupra Ba- 
l ridicat de Rusia in port 

mi aste un resultat de mare va- 
4  Este adevărat că primul ple- 
. ţiar al Marel-Britanie pare 
| îeocupat de oare-carl pericole, 

<1 putea ameninţa liniştea po- 
( inilor din acele ţinuturi şi prin 

a păcel europene. Dar Al
ia speră că aceste pericole ar 

de evitat prin nişte dispo- 
de detaliu şi poate că s’ar 

Remedia esaminăndu-le mal de 
, daca plenipotenţiari/ Marel* 

ar bine-voi să dea asupra 
or lor esplicaţiunl mal des* 
iCele-lalte puteri ar putea 
fcuncl indica espedientele ce 
avea in vedere. In resumat, 

Ide de Bismarck crede că 
Adunare se felicită de a găsi 

intre representanţil Rusiei 
J tiel mal mică decăt se temea, 
dea in această bună voinţă 
ă un nofi motiv de a spera 
fericită soluţinne, care va fi 

cu bucuriă de Europa in-

iţele Andrassy a ascultat cn 
re declaraţiunile Principelui 

)ff şi el crede că transfor- 
< Saturnului in port-franc este 

¿tagifi evident pentru toate 
I europene. Primul plenipo 
al Austro-Ungariel, reamin- 

Irecedente ce afi avut bune 
e, opinează ca şi lord Salis- 
L intrevorbirl particulare intre 

intanţil celor doă puteri mal 
interesate ar putea aplana 

iţile, ce se opun incă la o in 
i ce el o doreşte din toată 
Excelenţa Sa declară că ac- 

Ifijnal d’inainte resultatnl con** 
or ce se vor arma intre cele 
ieri.

i! rim -plenipotenţiar al Franţei 
I :cl o obieoţiune de îidicat in 
J declaraţiunilor ce afi fost 
1 şi se mărginesc numai in a 
1. acordul ce este pe cale de
ii .bili.
4 iele Corti nu poate decăt să 
( îze in numele Italiei la cu- 
ii blegilor săi, şi exprimă spe
li i inţelegerea nu va iutălni 
I trl dificultăţi
p «jodory-paşa se reservft, de 

fibuinţâ, a reveni asupra ces- 
ăni va fi putut aprecia mal 

i  răcterul şi ţinta punctelor ce 
i  sen ţiar ii britanici afi in ve-

I /dintele reciteşte pasaginl art. 
j ?e face obiectul discuţiunil : 
[î i consideraţiune, etc. „Impă- 
ţ .Rusiei consimte a înlocui 
) iei mal mari părţi din şu
ii Jumerate in paragraful pre- 

jprin cesiunile teritoriale ur- 
.. Aci sunt trecute cesiu-

siunl Baiazidul şi teritoriul pănă la 
Saganlugh.

Corniţele Şuvaloff zice că ar fi mal 
esact de a suprima cuvintele : „pănă 
la Saganlugh* şi de a rezuma ast-fel 
concesiunile ruse, care sunt: Baja
zid şi toată valea Alaşkerd, sub re
zerva că Turcia va restitui distric
tul Kothur Persiel.

Congresul studiază pe harta pre
zentată de corniţele Şuvalow, lini- 
ele esacte ale concesiunilor rase 
Preşedintele constată că transfor
marea Batumulul in port franc este 
deja primită, şi tot asemenea este 
căt priveşte punctele indicate de co
rniţele Şuvalow. Cât despre traseul 
esact al liniei de fruntarie, Alteţa 
Sa crede că această lucrare nu poa 
te fi făcută de congres şi trebue re 
zerv&tâ unei comisii speciale corn 
pe tente.

Lord Salisbury declară că a avut 
objecţiunl la mal multe puncte din 
art. XIX al tratatului. Excelenţa Sa 
se temea mal ântâifi că posesiunea 
Batnmnlul să nu fie un pericol pen 
tru libertatea mârel Negre. Conce
siunea graţioasă oferită astă-zl de 
Rusia, dacă dânsul o înţelege bine 
ăl pare că depărtează această te
mere. Apoi ocuparea Bai&zidulul 
dă temerea că calea comercială i 
Persiel să nu fie interceptată ; Exce 
lenţa Sa constată asemenea că, in 
faţa concesiunel vâel Alaşkerd, a 
ceste temeri nu mal sunt justificate 
fii rămâne incă datoria de a rea 
minţi interesele unei viteze naţio 
nalitâţl musulmane care refuză do 
minaţiunea rusă. Excelenţa Sa in 
siBtă asupra avantagelor unor cod 
vorbiri particulare spre a rezolve 
ultimile dificultăţi de detalifi ce mal 
sub8istâ.

Principele Gorceacow zice că ar 
preferi o discuţiune in congres şi că 
dânsul e gata să respuuzâ indatâ la 
obiecţiunile ce ar prezenta plenipo
tenţiarii Marel-Britanie.

Principele de Bismark se asociază 
la cererea lordului Salisbury, care’l 
justifică prin numeroasele detalii ale 
cestiunel ce nu ar putea fi discutate 
in şedinţă plenară, fii va consulta 
insă asupra acestui punct opinia- 
nea congresului.

Principele Gorceacow expune că 
sunt doă categorii de cestinnl : pri
mele, cari sunt technice şi afi de 
obiect determinarea limitelor defi
nitive, nn pot, in adevăr, fi rezol
vate in congres, şi tratatul din San- 
Stefano, a indicat mal dinainte că 
vor trebai să fie supuse unei comi- 
siunl speciale. In cât priveşte pe 
cele d’a doua categorie, Alteţa Sa 
mulţumeşte lordului Beacousfield că 
a respuns cu atâta lealitate la ob- 
servaţiunile sale; d. prim plenipo
tenţiar al Angliei s’a mărginit insă 
in a ’şl esprima temerile relative la 
siguranţa populaţinnilor. Bar prin 
cipele Gorceacow âşl explică mai 
puţin obiecţiunile lordului Salisbury 
şi roagă pe Excelenţa Sa să bine 
voiascâ a determina mal lămurit ne- 
liniştele ce a enunoiat.

Lard Salisbury zice că a voit să 
vorbească de naţionalitatea Lăzilor 
cari nu voesc să primească domi na
ţiunea rusă, şi ale căror repugnanţe 
ar putea aduce pe viitor grave în
curcături.

0 discuţiune se ingajazâ intre prin
cipele Gorceacow, lord Salisbury şi 
Mehmed Aii paşa, asupra număru
lui Lăzilor din Lazistan, populaţi
une ce primul plenipotenţiar al Rn- 
Biel, după nişte date pe care dânsul 
se oferă a le comunica, zice că nu 
trece peste 50,000 de suflete, pe 
când plenipotenţiarii Angliei şi Tur
ciei o estimează la 200,000 indi
vizi.

Preşedintele, observând că această 
cestiune secundară nu interesează o- 
pera păcel, insistă ca plenipotenţi
arii Marel-Britanil şi Rusiei să se 
înţeleagă asupra acestui punct şi a- 
supra celor-lalte objecte speciale ce’l 
despart, in convorbirile particulare. 
Această procedură este admisă d’o-
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parte şi de alta, şi congresul decide 
d’a aştepta rezultatul acestor expli- 
caţiuul mutuale spre & continua exa 
minarea articolului XIX.

înalta adunare trece la articolul 
XVI, relativ 1& Armeni, şi de care 
a fost deja vorba intr'o şedinţă pre
cedentă.

Lord Salisbury a depus, in acea
stă privinţă, o propunere care a fost 
impârţitâ plenipotenţiarilor. Exce
lenţa Sa cere suprimarea primelor 
linii ale art. XVI până la cuvântul 
„ţara*, şi ar dori să adaoge la fine 
frasa următoare :

„Ea se va inţelege iu urmă cu 
cele şease puteri semnatare asupra 
ţintei acestui angajament şi mâsu- 
relor necesare spre a ’1 pune in e- 
secutare.*

Excelenţa Sa adaogă că interesele 
Armenilor trebnesc ocrotite, şi că 
scopul propunerel sale este de a le 
da speranţe de îmbunătăţiri imedi
ate, precum şi de progrese in vi
itor.

Carateodory paşa admite că, in 
resbelul din armă, triburile nesupuse 
afi suscitat mari desorJinl; dar Poarta, 
indatâ ce a fost informată , a luat 
măsuri spre a le pune un capăt. 
Propunerea lordului Salisbury pare 
a se referi la măsuri ulterioare; Ca- 
rateodory paşa ar voi să se ţină iu 
seamă de dispoziţiuuile ce Poarta a 
adoptat, şi să se adaoge la para
graf cuvintele următoare: „Poarta 
va comunica celor şease puteri re- 
z uita tul măsurilor ce afi fost deja 
luate in această privinţă.* Această 
adiţiune, satisfăcând tot-o-datâ pe 
guvernai otoman, ar complecta şi 
sensul textului prezentat de pleni
potenţiarii englezi.

Corniţele Şuvalow preferă redac- 
ţiunea lordului Salisbury. Daca Poar
ta a luat măsuri ce nu afi fost puse 
in practică, este inntil de a le men
ţiona.

Preşedintele observă că este poate 
dificil de a pune in practică nişte 
măsuri represive printre triburile in
dependente, şi Alteţa Sa se indo- 
eşte de eficacitatea practică a arti
colului propus de lordul Salisbury.

Carateodory paşa insistând asupra 
adiţiunil ce a indicat, lord Salisbury 
cere a se amâna discuţinuea spre a 
se face oare-care modificare iu textul 
primitiv.

Cestiunea este amânată pentru o 
şedinţă viitoare.

Congresul trece la cestiunea strică
torilor. %

Lord Salisbury declară că, daca 
achiziţiuuea Batumulul ar fi fost 
menţinută in nişte condiţiunl cari 
ar fi ameninţat libertatea mărel Ne
gre, Anglia nu s’ar fi putut angaja, 
faţă ca cele alte puteri, de a’şl in
terzice intrarea in această mare. Dar 
Batumul, fiind deci irat port-franc şi 
comercial, guvernul englez va relnoi 
ingajamentele, cu modificările impuse 
de decisiunile deja luate de congres.

Principele Gorciacofl, observând 
că in nici nn chip aceste pericole 
nu s’ar fi pntut ivi, de oare-ce Ru
sia nu are bastiment in Marea Nea
gră, este şi dânsul de părere ca le- 
gislaţiunea actuală să nu fie modi
ficată.

Resultâ din diacuţiunea ce se an- 
gajază intre plenipotenţiarii Marii- 
Britanii, Rusiei şi Franţei, asupra 
caracterului stătu quo ante, că con
gresul inţelege prin această expre- 
siune ordinea de lucruri stabilită de 
declaraţiunea din 1856 şi de art. II 
al tratatului de la Londra din 13 
Martie 1871 căruia se dă citire.

Corniţele Şuvaloff crede că congre
sul uu are să discute asupra acestui 
punct actele din 1856 şi 1871. Ce 
cere Rusia f Ea cere numai stătu quo 
ante pentru strlmtorl. Marchizul de 
Salysbury face ca stătu quo să de
pindă de condiţiuuile posesiune! Ba
tumulul de către Rusia. Ar fi lesue 
de probat că Batumul nu coustitue 
o ameninţare pentru nimeni, şi că 
posesiunea acestui port nu ne este 
necesară decât spre a asigura cornu- 
nicaţiunile noastre cil marele teri
toriu ce Rusia posedă deja pe această 
parte a litoralului mârel Negre şi 
spre a’şf asigura comerţul. Escelenţa 
Sa constată că declaraţiunea liber
tăţii portului a trebuit să depărteze 
ultimele indoell. Acest port va de

veni un punct important pentru co
merţul lumii întregi; el u’ar putea 
fi o ameninţare pentru strlmtorl, şi 
totul consiliază, prin urmare, men
ţinerea statului quo.

Lordul Salisbury inţelege că Ba- 
tuufiil nu va fi decât un port comer
cial, şi astfel. acceptă in principifi 
stătu quo ante pentru strimtorl.

Io urma unei observaţiunl a lui 
Carateodory-Paşa relativă la oportu
nitatea de a declara că Bulgaria nu 
va avea forţe navale in marea Nea
gră, ca consecinţă a statului quo ante 
admis in acest moment, rămâne ia- 
ţeles că Bulgaria, fiind principat tri
butar şi neavând pavilion de resbel. 
nici o dispoziţiune uouâ nu poate fi 
inserată in această privinţă.

Preşedintele constată consimţi- 
mântul unanim al înaltei Adunări 
la menţinerea statului quo ante in 
cestinnea stricătorilor Dardanelelor 
şi Bosforului.

Preşedintele dă citire articolului
XXIV. şi congresul recunoaşte că, 
după declarr ţiunea precedentă, nu 
are să discute prima frază a aces
tui articol relativ 1» deschiderea 
strîmtorilor. Cât despre a doua frază, 
care priveşte blocurile fictive, pri
mul plenipotenţiar al Italiei obser
vând că această stipulaţiune nu este 
de cât reproducţiunea principiului 
declaraţiunel diu Paris cu data diu 
16 Aprilie 1856, Caratheolory paşa 
constată că acest pasagiu n'are nici 
o utilatate practică, de oare ce 
Poarta e legată prin declaraţiunea 
din Paris.

Preşedintele adaogă că pentru a- 
cest motiv congresul nu se va ocupa 
de acea frasâ. Congresul nu are deci 
a re visul acel articol, şi 86 mârgi- 
nesce a menţine stătu quo ante ca 
suficient.

Alteţa Sa citeşte apoi articolul
XXV, care este privitor la evacuarea 
Turciei de Europa şi de Asia de 
către trupele ruse. Principele de Bis
marck crede că cele două puteri be
ligerante statuând Iu mod regulat 
asupra acestui punct, congresul tre
bue să considere acest araugiament 
ca strict bilateral.

Primul plănipotenţiar al Frauciel 
supune Iu această privinţă, o dorinţă 
a sa colegilor săi din Rusia: Esce
lenţa Sa Întreabă daca uu le ar fi po 
sibil de a face o declaraţinne con
statând că guvernul rus se va sili, 
spre a libera pe România de sarci- 
nele ce ar resulta dintr’o ocupaţiune 
prelungită, de a face evacuarea pe 
calea Dunărei şi Varnel.

Corniţele Şuvalow răspunde, că 
propunerea făcută de primul pleni
potenţiar al Franciel nu ar putea 
să aibă un caracter absolut. Ar fi 
vorba numai de a alege calea pe 
mare mal bine de cât pe cea de 
uscat. Escelenţa Sa este gata a răs
punde acestei dorinţe, dar declara- 
ţiunea sa trebue a fi subordonată 
unei grabnice evacuări a Varnel de 
către trupele turce. Daca plenipo
tenţiarii otomani bine-voesc a dec
lara In congres că nu mal e nici 
un obstacul la evacuarea imediată 
a acestei fortăreţe, Corniţele Şuva
low e gata a răspunde la cererea 
primului plenipotenţiar al Franciel.

Caratheodory-Paşa cere amânarea 
unei cestiunl asupra căreia nu este 
lu star« de a da un răspuns precis.

D. Waddiugton observă că nu a 
presentat o propunere, ci un simplu 
apel la buna-voiuţa Rusiei, In cas 
când circumstanţele ar permite de 
o evacua teritoriul otoman fără a 
trece prin România.

Corniţele Şuvalow ar satisface cu 
fericire dorinţa d-lul Waddiugton şi 
regretă că d-nul prim-plenipotenţiar 
otoman uu poate astăzi da iuforma- 
ţiunile necesare decisiunel guvernu
lui rus.

Caratbeodory-paşa Întrebând daca 
alinatul 3, al articolului XXV, rela
tiv la evacuarea Asiei, va ti Inserat 
In noul tratat, preşedintele zice că 
această inserţiune uu pare necesară, 
de 6re-ce nu e vorba de cât de o 
stipulaţiune Intre Turcia şi Rusia ; 
evacuarea din Europa a fost singură 
objectul unul araugiament european.

Alteţa Sa constată că ultimele 
articole ale tratatului din S^n-Sbe- 
fano(XXVI,XXVII,XXVILI şi XXIX), 
nu suot de căt stipulaţiuul locale şi

militare, şi exprimă speranţa că, In 
viitoarea şedinţă, congresul, infor
mat de resultatul intrevorbirelor ce 
trebuesc a se stabili asupra cestiu- 
nilor reservate Intre plenipotenţi
arii ruşi şi englejl, va putea termina 
examinarea cestiunel asiatice.

Principele de Hohenloh-*, ca pre
şedinte al comisiunel de delimitare, 
cere ca, la ordinea de zi a şedinţei 
viitoare, să se pună un raport al 
acestei comisiunl asupra unor ces
tiunl cari nu pot fi resolvate de cât 
de plenum congresului.

Corniţele Şuvalow espuue că, pen
tru diverse teritorii, atât din Eu
ropa cât şi din Asia, cari nu afi 
făcut obiectul deliberărilor speciale 
ale înaltei Adunări, nici o Imbuaă- 
tâţire a soartel populaţiunilor creş
tine n'a fost stipulată expres. Tra
tatul de la San-Stefauo, creând o 
mare Bulgarie, uu avea lu vedere 
In art. XV de cât populaţiunile 
grece şi câte-va teritorii ce ar fi 
putut scăpa atenţiunii.

Situaţiunes s'a schimbat: crearea 
unei Rumelil restrinsâ lasă la o 
parte mal multe populaţiunl creş
tine cari ar putea să uu fie asimi
late nici cu reformele ce e vorba 
de a se Introduce lu Rumelia ori
entală, DicI cu cele ce tratatul din 
oan-Stefano proecteazâ pentru pro- 
vinciele grece.

Soarta creştinilor diu Orient con
stituind uua diu principalele preo- 
cupaţiunl ale Europei şi congresului, 
Escelenţa Sa ar voi să spere că 
stipulaţiuuile art. XV se vor Întinde 
şi la toate populaţiunele creştine 
din peninsula Balkanilor; pentru 
cari nu este stipulată nici o orga- 
nizaţiune specială.

Principele Bismarck crede că con
gresul 'şl-a apropriat art. XV lu 
totalitatea sa şi că el ăl Întind i lu 
principifi la toate părţile imperiului. 
S’ar putea, cu toate acestea, re- 
serva, la trebuinţă, aceste cestiunl 
de detalifi unei Întruniri diplomatice 
viitoare.

Corniţele Şuvalow afirmă că este 
fericit de a vedea constatându-se 
că stipulaţiuuile art. XV se aplică 
la toate părţile Turciei de Europa, 
cari n’afi un regulament special.

Corniţele Aodrassy este de acord 
cu plenipotenţiarii Rusiei asupra ne- 
cesitâţel de a se îmbunătăţi soarta 
creştinilor, dar Escelenţa Sa nu crede 
oă oonstituţiual gata mal d inainte 
ar fi cel mal bnn mijloc de a atinge 
acest acop. Diplomaţia trebue să se 
mărginească ia a stabili principiele 
şi să se păzească de a intra In de
talii, cari sunt adesea un pericol 
pentrn populaţiunl.

Caratheodory paţa cere ca con
gresul să ia In consideraţiune peti- 
ţiunea Înscrisă sub No. 49, lu lista 
No. 10, şi lu care Prea Sânţia Sa 
părintele Gherasim. arîhiepiscop al 
Filadelfiel, tratează cestiuuea bu
nurilor închinate d u România. Ex
celenţa Sa se reservâ de a supune 
congresului o propunere formală In 
această privinţă.

Şedinţa se ridică la 5 ore.
Urmează semnăturile.
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A D E V E R A T E  I N J E C T I U N I  Şl C A P S U L E
F l  I  G  O  R .  J D

F A V R O T
Aceste Capsule posedă proprietăţile tonice a Gucb'onului ad&ogate pe l&ngă ao- 

ţiunea an ti blenoragiei de Copahu. Ele nu obosescu stomahul şi nu prov6cA nici 
diaree nici greţft ; constitueaou medicamentul prin esoelenţA in tratarea b61elor 
contagiose a ambelor secse, scurgeri vechi seu recente, calare a beşicei şi curze- 
rea f i r i  voie aurinului.

Pe la (Inele tratam entului

F R Ü  M U S E  Ţ A ! RECOMPENSA NAŢIONALA 16,600
F r.

FRÁGEQIMEA TINEREŢE! A PELti

tonice şi astringente 
evita ¡ntéroerea.

şi când ori-ce durere a dispărut, usul 
INJECŢIUNU RICORD 

este miŞilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a

A D E V E R A T  S I R O P  D E P U R A T I V
I  C  O  F t  D

F A V R O T
Acest sirop este ne&part pentru a vin deca cu deseverşire maladiele pelei şi pen

tru  a sflrşi do a curaţi săngele după un tratamentu anti-sitilitic. El feresce de t6te"f ' < -, ,
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, ca oontra facere per
/ r o t .

iericul6să töte medioamentel
RICORD, care nu vorù purta sigliulû C. KAV 

DEPOSITO G E N E R A L.— F* Favrot, 102, strada R ichelieu, in  Paris : In 
Iassy, Racovits, Koni a ; Bucurescî, Rissdorfer, Z um er, Theil ; Galatz, Tatu- 
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Eau dentifrice de Îermo >1$ Savon Kermo Eiu de toilette Ffrmo

Sub-semnatul, Jeseph J. Ferme, nSscot in România, are on6rea a face 
cnnoacnt onor. pnblic în general şi ştim. d6mne în special, că In urma 
nneî absenţe de 10 ani din ţdră, reîntorcândnse de curând, oferă reeul- 
tatnl stndielor şi practicei sale in diversele ţări din Enropa şi America 
pe unde a voiajat.

A r t ă  H a  c m r â  numită: Eau dentifrice de Fer mo, se reco- 
.xAUcI) U tJ  11 i c i ,  mandă pentru spălarea şi albirea dinţilor, 

dispariţinnea mirosului renmatiamnln! şi a dnrirei de gură precum şi 
încetarea curgerii sângelui şi întărirea gingielor.

Acest mijloc de purifioaţiunea polei, 
recunoscut tn tot A lumea, •'& arătat 
ca eel mal bun şl cel mal activ din 
t6te miji 6cele de Înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pete de s6re, coloritul 
şiretul, reşiţa, pete galbene, precum 
si tite necurăţeniele pelei. RAVIS- 
SÂNTE dă pelei o frigeŞime a tine
reţe! lirtetrum isl rosa-descbisăşica 

,de catife, face pelea şi minile alb- 
luritor şi delicat, este recoritore şi 

păstrdŞă pelea fragedă pănă in vîrsta cea mai 
înaintată.

PREŢUL: I flccon mare 8 fr., I flacon mic 5 fr.

Săpun Ravissante

Quî* a i. a rocii r este an  E lix ir  vino» oonţinend 
principiale celor 3 specii de qulnqulniu 

b e  ur arnarnetune p lăcută el este cu m ult daperfor 
v inurilor seu siropurilor de qulnquioa Şl lucrează ce 
âperlitf, tonic, hac febrifug, In oontra affectiunilor  
âtom ackului, a  slăbiciunilor, â  anem iei ş i  a  fr ig u 
rilor m ved u te , etc.

ACSLAfl FERRUGINOS combi uf 
de fe r ;

ml labila. Quina Jaroche devine anul d 
tuend cel mat offload Io contra sărăciei i 
a dacoloraliunet iui,a chloroid, algmpt 
a leu: tn. a convale»c*-ntâl»r prea lungi; 
favoriseaza digestí unea, etc.

P A R IS , 9 9 ,  S tra d a  D rono t, şi U  pbaruiacfatl.

I CÂŞTIG MULŢĂMITOp*

de Dr. Lejosse din Paris. Acesta este cel mal bun 
şi cel mal renumit săpun din lume. Cine a făcut J 
ou el odată o încercare nu va mal Întrebuinţa un I 
alt săpun.

Preţul unei bucăţi 2 franci.
Deposital pentru Bomănia in Buc-reacl la d-nu ! 

BRUS, FARMACIA la SPERTNŢA.

Săpunul de pete, trn acdtereaşi frăgtsimea poliţei. 
A „  x  rvVknvoH nnn,it®: JSan de toilette de Ftrmo, ae n -

x x j j d  t i u  U U I  c iy ., comandă pentro albirea obrazului, sróte- 
ren fetelor, dispariţinnea şi prevenirea abîrcitnrelor şi pentrn snbţierea 
peliţeî.

Aeiste preparative fiind supns9 anAliael laboratornlul chimic al spita- 
1 uIni Colţes, aii fost găsite bune pentru care am şi căpătat certificat din 
partea d-lnî Doctor respectiv şi voe, pentrn a le oferi Publicnlnî, din 
partea Onor. Poliţiei a Capitale!.

Sub-semnatul speră că Onor Pnblic, va Încuraja încercările fericite 
ale nnnl Rouiân. stimnlândn'l ast-fel a continua cn descoperirile sale 
şi in viitor, spre a îmbogăţi prodnsele Române de aréBtá categorie, care 
pină in cele din nrmă ar treni să înlocuiască pe cele- slreine.

Snb-iemnatnl speră asemenea că Onor. Ziaristică Română, dnpe cere 
va fi convins de proprietatea acestor preparative, tl va recomanda şi 
mai călduros Onor. Pnblic.

Depositnl vînŞăriî, Piaţa Constan tin-Vodă, in faţa Circului.

Buourescl — August 1878. 
(774-8)

Ioseph I. Ferino
sub-hirnrg.

• • • • • • • • • • • • • •

B e r l i n .
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Cine dorsce să obţie la Berlin prin 
anunciurl publicate in fiarele cotidiene, 
ver un succes, să se serv dacă spre acest 
scop de oel mal mare şl cel mal mult 
citit jurnal poliţie cotidian TribQne oare 
apare in capitala Imperiulnl german. 
Jnrnalnl apare de 18 ani in tóte <j.ilele 
i ese momentan iu 28,000 esemplare. 
'rlbOne se eăresce in tóte cetcurile a 

publicului bine situat precum şi in tóte 
localele publice cafenele etc. găsindu-se 
elite o dată chiar mai malte esemplare 
in cafenelele mal mari. 8utele de oolpor- 
tator se occup cu imediata colportare 
indată după apariţiuuea fie cărui nu- 
mir, şi să îngrijesc şi de vendare ca 
numfiru ncest Şiar popular- Cu tóte că 
(jiarul este aşa de róspAndit intr'un mod 
gratdios, totuşi precinl inserţiunilor este 
eftin, căci linia de 8 silabe costă nu
mai 35 pfenigi s&fi bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol, s's 
dobindit de Espediţiunea de anunoiarl 
Adoll Sle'ner, in Hamburg pentrn o samă 
fróte importantă. Tóte comándele de 
inserţiuai urmezi a se irainta espedi- 
ţiunei de anueciuri Adolf Stoiner in Ham
burg. Corespondenţa cu rasa. A. Steiner 
póte fi şi rom&nesce fiind-că lo acest 
birou sunt angajaţi corespondenţi pe 
tru tóte limbele europene. Costul inse
ratelor comandate ee póte tronsmite şi 
in timbre poştale rom&ne.

găsesc COMERCIAMŢÎ stabiliţi şi călători, PERSÓNE ACTIVE şi 
SOLIZÍ DIN ORÍ-CE BRANŞĂ prin vânzarea ea rats a rente! d s l 
gint, garentată de statul austro-nngar, care între tóte efectele europei 
este cea mai rentabilă. Aceste hârtii sunt înzestrate în modnl CFL M. j  
LUCIT cn mnlte avantage şi speranţe la câştig. — Pe lângă condi ? 
favorabile, sgentnl de vâoŞare mei are avantagiol, că hârtiile nóstre, 
mare! încredere de care se bucnră institninl nostru de bancă*) sa 
fórte bine. — Ofertele ae pot adresa direct către casa nóstrS de bar 
rerile personale către rspresentantnl nostrn, D. DAVID GRÜN, Otel 
No. 78,de la 4—6 ore.

Institutul de Bancă şi Schimb din Pesta
Badapest, Josefsplats No. 6

m-ti ARNOLD W. BRAUN.

V

*) Institntol nostru de bancă esistă deja de mal bine de 30 anî.iR»\ţ
Ut
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A K U i r C I U  I M P O R T A IT  T X

CIL Iii TICH1D SI eiNDIITO liGiSD

p “ L A  S T É U A  A L B Ă
SUB FIRMA

F i m r o  « « î i
a
IStrada Carol I No. 5.

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

r Strada Carol I No.
(Curtea Vechie) 

vi8-â-Tis de 8ig. Pragl u

Ţ ) a  Q r p n  H a t  Băieţeşti, nu-M-r\j d i  t, LiCLclD jjjaj o poşte ileparte 
de Bucurecî; 2,500 pog6ne de arătură, 
fâneţă şi pădure, care acesta servă şi de 
islaz. Doritorii ge vor adresa la D. N. I. 
LAHOVARY, calea Mogoş6iel, No, 28.

(772-2)

Am ondre a insciinţa pe onor. PT. Pnblic că mi-a sosit penii 
Besonul de iarnă un bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbi UE 
Dame şi Copil, după fasonele cele din nrmă, — preenm şi un mi 
transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de Iucht şi de Vaca, ca 
Mantale de Cauciuc pentru pl6e, prima calitate; asemenea şi Gal 
de Gumi.

Sub-semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru i

X
X
X
X
X

FJEtJ^-JSTZ  G T J U T H E R  x
à la VILLE DE BRUXELES X

Podul Xogoşoiel No. lü vis - à - vis de Consulatul Russesc
Recomandă magazinul aefi asortat In tot-d’a-una fdrte bine cn rufăriă de bărbaţi şi de 

Q  dame, gulere, ţnanchete, batiste de lino, olandă şi m ătuă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame, u  
X  Banele fine (crêpe de aanté) camisdne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi Q  
V  ffl'nf' cele mal noi forme şi culori, umbrele de §6re ji de pldie etc. etc. Atr&gdnd tot 
y ţi de-o-datâ atenţiunea onor. Clientele cu din eausa cri tel am redut fdrte mult preţurile,

v :x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  XXXXX^>

D ©  a r C l l d a i t ,  Moşia Albeşti din 
districtul Prahova plasa Cricovu, avend 
staţie de drum de fier pe dînsa, şosele spre 
Brăila, magazii, pâtnle şi oase de locuit 
bune. Informaţiunî se pot lua in Strada 
Colţea No. 60 sad Strada Scaunelor No. 14.

(756-4)

renumită esenţă japoneză, care 
vindică indată ori-ce durere de 

cap ge găsesce la farmacia d-luî F. Brue 
vis-â-vie de biserica Sărindar.

O l credere ce a dat menţionatei mele firme de un interval de 12 a 
1 ' care pănă acnma a depus probe suficiente de fina calitate a măr:
.  ca şi de eftinătatea preţurilor, eperănd că şi de acum înainte, Ife 
(Lî bine-voi ai da concursul seu găsind tot-d’a-una atât mărfuri fi I 

şi fasonate cât şi preţuri forte moderate. 
aA Cu tdtă stima

PH1LIPP G0LDSTE1NJ

A

3
PHAEMACIA LA „SPEBANTIAJ

26, CALEA M0G0Ş0AEI, 26.

DEPOUL MEDICAMEMTELORFRANCE
N Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea ee angajezSţi 
R ori-ce comande din r» sortul medical.
f _____  B n x J
e w w v

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA|i

« H V N B A V M
• W  J i .  B E X j X X B

. 1 1 ® S  K  w
FCRNISORUL

20, COLTIXJL BULEVABDtTLTJI SI 

F ace cunoscut onor. Clientele, că i a sosit pentru sesonul actual 
mal moderne, fasöne elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
B edin gote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasöne

PREŢURILE CELE
Se priimeşte şi corniimji de tóte felurile de haine care se 

eféctuédíí cn mare promptitudine.

CÜRTIEI
MOQOSIOAIEI, CASA O-ElEOÊlsrTJ, 20

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

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate
Lingerie de tête felurile
Crayatte Plastron, Régate etc. negre §i colorii
Umbrele şi objecte de fantasie
Mânaşi şi tête lucrurile de moda

MAI MODERATE
J O S E F  G H Ü W B A U M

Furnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoşoieî, Casele GrecăiŞ

T ih e l A  W e is s , P a la t a l  BD a c ia * .


