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Cursul da Vloua, io august 
Renta ungarA In aur . . . .  89 15
Bonuri de tesaur ung , I emis. 112 75 

• » > II .  75 68
împrumutul austr, In hârtie . 63 34 

.» ,  > argint. 65 65
Renta anstriaoâ In tar . . .  78 80 
Lose din 1868 « . • • • • • •  11180
Acţiunile b&noet naţionale . . 820 

,  .  austr. de credit 263 30
t .  ungare > 231 75

A rgint...........................................10 90
D u catu l.................................... 5 51
Napoleonul...............................  9 2 8
100 m&rol germane................  57 05

Cursul de Berlin, 14 august 
Acţiunile Cililor ferate româno. 31 45 
Obligaţiunile române 6<>/o . . 83 76 
Priorităţile O. fer. rom. 8°/« 85 25 
împrumutul Oppenheim . . . 101 10
Napoleonul...............................   16 27
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris ,  scurt . . . .  81 35

Calendarnl filai 
Vineri 4 August
Patronul a ile l: 8f. 7 tineri din Efoa. 
BOstrltul soarelui: 5 ere 8 min. 
Aposul soarelui: 7 ora 4 min.
Pasele lunel: Lună nouâ.

PLBOA I S A  TR.BISrTTRXX.OIl
Bueiresel -  Suceam 

Buourescl. , , .  8.15 n 10.— d 
Ploescl . . . . .  9.50 n 12.00 d
B r& ila...................1.53 n 5.46 d 7.15
TeouoiQ...................4.38 n 11.',0
Roman . . .  . . 9.05 d 4.45
Baoeara, sosire . .12.08 ţ  9.55 n

BnouroBe—Verclorora 
Buoaresol . . . . . .  7.10
Piteşti . . .
Slatina . . . . . .  . 12.81 d 6.80b
Craiova . . . . . . .  2.20 )  8.15 4

U Vârdorora, sosire . . 8. — n A— n

. 7.40 d 10,40 4 

. 10.18 d 3.— 4

Saoeara—Boonrescl 
Suceava. . . , 6.11 d 6.46 d
Roman............... 8.45 4 12 30 a
T ecuci...............12.30 n 6.10 j
BrUl a. . . . .  3.08 n 8.10 n 8.58
Ploescl............... 7,12 d 2.46
Bucaresel sosire 8.30 |  4.80

Verelaran—Buonretel 
Verciorora . . . . . . .  11.25 6.—
Craiova ............................ ' 3.— < 6.30
Slatina. . . . . . . . .  4.45 ( 9.80
Piteţtl. .  . . . . . . .  7.03 I 1.08
Buoaresol, sosire . . . .  9.20 ţ 5.20

Buoar esc 1—Ol ur gi a
Buourescl. • ' ....................9.16 d 6.05 n
Giargia, sosire . . . . .  11.35 j  8.27 n

Binrgla—BnenrrsW 
Giurgiu. . . . . . . . . .  7.26 d 4.55 d
Buearesdl, sosita., .  . 9.48 4 7.17 4

Galn|l—Bărboşi
Galaţi . . . . . .  1.20 n 826 4 7.80 n
Bărboşi, Sosiră . . 1.55 n 9.— 4 8.06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi . . . . . .  2.55 n 6.25 n 7 — n
Galaţi, sosire 3.30 n 7.— n 8.25n
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Vleno, 14 august. 
intŞ de «Extrablatt, in privinţa 

L liEnranlnl a o curaţii invenţiune 
Şinn s’a auzit de loc voibindu-se 
nota.

Viena, 14 august, 
iţrtierulni general annnţa :

■ flie anetriace trecSnd defileul 
, fîiru a întâlni rezistenţă, a 11 a- 
ienilza, arde aO fost primite cn 
I de către populnţinnl.

Londra, 14 august.
» comunelor.— Propunerea d-lnl 
a respins. D. Botnke zice ci An- 
¡tmene indiferenţi in faţa agita- 

. nse din regiune* Osului.
?onî ta refb?ă de a se înţelege cu 
•ng'ia va propune mijlocirea el. 

^ i r tn  tratatului de Berlin de ei- 
I  a sosit la Berlin.

Viena. 14 august, 
ioii a i  ocupat Liubinje, 5000 in- 
nuinlmnul sunt aşezaţi la Plam- 
iplitza, lin g i Bitetz. 
i)5 august, 9 ore dimineaţa)

Pctresburg, 14 August.
\  de St. Petersburg. apune:

](ea flotei englezeşti şi a armatei 
i ¡vor face deodată., 
adaogă c i du p i aceea nn mai a i 
¡uşii ei treacă peste Oxus.

Londra, 14 august.
Comunelor.— Guvernul a fâgn- 

jcă o nouă cercetare in pririoţa 
^Irnl d-1 ui Ogle, corepondentul zia- 
A ţ te , .  Sesiunea se va închide vi-

BUCUREST1
,3  ( 15 a u g u s t  )

; prea bine, că, păn’acuma 
nţil noştri nn afi nici o idee 
îapre ceea ce trebne să facă 
rogi a. Ştim de ex. că lnţe- 
:a guvernamentală aşteaptă 
ţlejil să organiseze Cipru], 
ii Bosnia şi Heiţegovina, 
'•rovinciile din Asia 1 mică şi 

Întrebe prin agenţii săi di- 
'jl ce-a fi făcut aceste trei 
jpentru ca apoi şi guvernul 
şă facă un conglomerat eclec- 
kn fisurile cele mal diverse, a 
ine faceri să le reverse cu 
js asupra populaţiunilor Dd- 
ÎDe o cam dată ministeriul 
I  şi alt proiect In petto. Mal 
«pcherl din Viena ar fi pro* 
cumpere pămfintunle, numite 
tului, din Dobrogea şi să le 
ze Intre evrei, adecă să a gri' 

evreii precupeţi din ţară. 
e îndoim, călndfirfitul acestei 
lârl mol sunt şi intenţii po- 
|e unei mari puteri, care In 
Iîmprejurărilor devine din zi 
laf favorabilă atăt statului

român al Dunării cât şi propriilor 
sale populaţinn! române. Această 
putere e Austria. De pe când ăwă 
gurile Dunării şi Dobrogea era fi tur
ceşti s’a fi făcut şi repetat adesea 
cererea către înalta Poartă de-a în
cuviinţa colonizarea deltei cn supuşi 
austriacl, ceea ce Poarta a refuzat 
cu stăruinţă. Ţinta politicei austriaco 
de-a se Întinde cel puţin cu influ
enţa sa politică de la Adria păn la 
Marea-Neagră, necesitatea de pieţj 
orientale pentru desfacerea mărfu
rilor sale, teama justă de precum-v 
pfinirea elementelor slăveneştl toate 
acestea sunt armonizabile cu ins
tinctul de conservare al neamului 
romănesc şi avfind conştiinţă lim
pede di spre rolul modest, ce sun
tem meniţi a juca In istoria acestei 
lumi, din cauza izolării noastre de
pline de celelalte popoare romanice, 
e lesne de Înţeles ca razimul nostru 
viitor va fi o putere mal puţin es- 
cluaivă de cât Rusia, care cn vrerea 
lui Dumnezeii şi aşa fiind scris In 
cartea sorţii, ajungfind stăpână pe 
Basarabia benă oară, a ştiut să 
scoată pănă şi din biserică limba 
românească, de şi pravoslavia ar 
trebni să ştie, că un asemenea lucru 
e cu desfivfirşire anticanonic şi ne
creştinesc. Nu e vorbă, patriarchatul 
ecumenic al Consţantinopolel afi fă
cut tot astfel, biserica Romană a 
urmat aceeaşi cale, dar urmările 

sunt cunoscute. Cu toate protestele 
şi opunerea patriarchatulnl ecume
nic, preoţii greci sfinţii Metodie şi 
Cyrill afi introdus limba alăveană, 
la creştinatcle naţii slave, iar sca
unul Roman afi avut şi mal grele 
infrăngerl, căci biserica protestantă, 
In special Lnther, afi introdus In 
biserică limba naţională Şi această 
respectare a limbii naţionale In bi
serică e nu numai permisă, ci este 
de-a dreptul un postulat al noului 
testament. Naţiile cari nnT respectă, 
ar trebui să şteargă din calendarul 
lor afirbătoarea Coborîrel sf. Duh 
asupra apostolilor, care In frumoasa 
concepţie a noului testament pluti 
In limbi de foc asupra lor, ară
tă  nd că In multe limbi vorbeşte 
spiritul sfânt al Ingăduiril creştineşti 
şi al iubirii aproapelui. E cunoscut 
că după cobortre apostolii afi ştiut 
toate limbile pământului. Pomenim 
In treacăt, că noi Romănil In spe
cial am fost In toţi timpii un mo
del de toleranţă religioasft. Episco
piile alfirnătoare de scaunul papal, 
al Şiretului (mal târziii al Băcăuln!) 
şi al Milcovulut, petrecerea fără su
părare a Armenilor şi Evreilor In 
ţările noastre, libertatea de cult, 
garantată acestora prin anume chri- 
sov de către Stefan-cel-Mare, desele 
raporturi ale epiacopilor catolici 
despre desăvârşite toleranţa şi res-

pectul dovedit pentru cultul apusean 
de efitre po or, boerl şi Domn (la 
8firbfttorI mari Vodă şi boierii luafi 
parte la serviciul divin din biseri- 
cele catolice) toate acestea dovedesc, 
că—cel puţin In această privinţă— 
n’am făcut niciodată ceea ce dorim 
să nu ni se facă nouă. E dar sigur 
că In urma izolării noastre Intre 
elementele străine, acela din ele ne 
va pare mei preferabil şi stâlp mal 
bun de razim pentru zile grele, care 
respecteazâ individualitatea noastră 
altfel indestul de inofensivă şi to
lerantă.

Cine ne alungă limba din biserică 
şi din instrucţia educativă (a şcoa- 
lelor elementare şi secundare) cine 
nu ne lasă să fim ceea ce suntem 
a rupt-o cu conştiinţa noastră na- 

> ţionalâ şi cn simpatiile noastre in
time, ori cât de bune ar fi relaţiile 
lui internaţionale cn statul nostru 
Numai o sectă fără de patrie şi 
fără de simţ iBtoric, numai cetâţe 
nil liberi, egali şi înfrăţiţi al uni
versului întreg, numai republica uni
versală, reprezentată la noi prin ur
maşii fanarioţilor, C. A. Rosetti ş, 
a. a putut da mână de ajutor unui 

1 element străin, a cărui tendinţă este 
nimicirea noastră naţională.

Am premis toate acestea, nu pen
tru a repeta dreptele invinuiri con 
tra  republicanilor de la guvern, căci 
lucrul e ştiut de toată lumea şi a- 
bia mal are nevoie de a fi repetat; 
dar pentru a arăta, că intru cât in
teresele Austro-Ungariel şi României 
sunt armonizabile, neatingându-se 
nici una din râdăcinele existenţei 
noastre, buna înţelegere şi o sinceră 
simpatie, bazată pe reciprocitatea 
intereselor, e nu numai cu putinţă, 
ci chiar foarte probabilă pentru vi
itor.

Aşa dar n’am avea nimic de zis 
in contra unei apropieri in relsţi- 
unile statului nostru cu statul au
striac. Lucrul âusă de care ni e tea
mă este, că guvernul radical, fără 
experienţă şi fără cunoştinţa lucru
rilor după cum fii cunoaştem, in loc 
de a armoniza interesele Austrii de 
la gurile Dunării cu ale noastre să 
nu ne strice şi mal rfifi, fâcfindu'l 
aceleia promisiuni car! nu va fi in 
stare să le ţină, căci împrejurările 
din Dobrogea sunt departe de a fi 
atât de lt murite, de cum li se par 
capetelor seci de la noi.

Comparând inceputnrile tuturor 
statelor, observăm la cel dăntfiifi pas 
un lucru, ce se repetă aproape in 
mod identic la toate şi pretutinde- 
nea. Teritoriul intreg ocupat de 
uu popor, se priveşte ca apar- 
ţinfind statului. Aşa sub regii Ro
mani ş la începutul republice! tot 
pâmfintul era considerat ca fiind al 
statului. Ceea ce aveafi cetăţenii Ro-

manl era numai posesiunea bunurilor 
imobile. In vechiul stat germanic 
lucrul stă tot aat-fel. Speculum saxo- 
uicurn şi mal târzifi Schwabenpiegel 
păstrează in ordinea feudalităţii ur
mele unul drept originar, conform 
căruia tot teritoriul era al statulnl 
iar oamenii liberi stetea după o deo
sebită ordine in legătură cu capul 
suprem al statului, cu impfiratul. In 
cronicele româneşti ne intimpinâ a- 
semenea memorabila frază: La în
ceput tot pâmfintul ţfiril era pămfint 
domnesc. In ţfirile slave lucrul e a- 
celaş deşi poate sub altă formă.... 
c'un cuvânt originea proprietăţii 
imobiliare e pretutindeni posesiunea 
conferită de stat, pentru servicii a- 
numite, mal cn seamă insă rfisboinice. 
In acelaşi spirit se aplica Ia noi bună 
oară până mal ieri alaltăieri, adecă 
până la introducerea orbească a co
dului Napoleon,împărţeala de pământ 
intre membri unei comunităţi rezăşeşti 
care descindea adesea de-a dreptnl din- 
tr-o singură familie. Precum Cân- 
teştil, Bfilşeştit, Stureeştil nu sunt 
de căt membrii unei familii rea&rite 
din bătrânul Canta , Balş, Stnrza, 
tot aşa Bucureşti nn sunt de cât 
membrii familiei lui Bucur, Stoie- 
neştil al lui 8toian, Floreştil al lui 
Fior ea ş. a. m. d. Se înţelege, că 
intre membri egal îndreptăţiţi alunei 
familii, care s’a immulţit la 8—400i 
de inşi, trebuia să existe un alt drept 
de moştenire de căt acolo unde o 
riginea proprietăţii era cu totul alta 
in cât totalitatea moşiei râzâşeştf 
era privită oa aparţinând personali 
tăţil juridice abstracte a bfitrănulul 
cutâruia ori cutâruia, iar membrii 
acelei personalităţi juridice, înrudiţi 
de-a dreptul şi resărind dintr’o mamă 
şi dintr’un tată aveafi pârticelile lor 
de pămfint in posesiune numai.

Această esplicare lungă a fost de 
nevoie pentru a lămuri, că romănil 
ocupând nona provincie, să nu pro 
cedeze in mod barbar,, apucând şt 
stârpind rfidăcina existenţei econo
mice a populaţiunil, să nu creazâ, că 
ceea ce se numeşte pămfint al sta
tului e intr’adevfir al statului, căci 
acolo proprietatea e in acel stadiu 
genetic, in care statul e privii ca 
personalitatea abstractă, a cărui pro
prietate e teritoriul intreg, pe când 
elementele proprietăţii individuale 
sunt reprezentate sub forma pose
siune!, conferite de stat pentru ser
vicii ostăşeşti. E caracteristic pentru 
statele primitive, că numai persoane 
abstracte pot fi proprietare in sensul 
dre ptulul nostru civil: adică biserica 
şi statul. In faptă lucrul stă astfel : a 
statului român sunt numai acele lo
curi, cari nu sunt a ni mărul, res nul- 
lins; or unde insă se iveşte un posesor 
fie colectiv, fie individual, la intra
rea steagului român in acea ţară,

el devine proprietar pe ceea ce po
sede, rfimâind a se regula numai 
modus vivendi pe proprietăţile co
lective (păşuni, căşle, etc.);

Astfel numai s'ar realiza de la 
cel d'ăntăl pas in Dobrogea un pro
gres real in viaţa juridică a popo
rului. Dar a procédé in mod barbar, 
a lua vorba turcească de proprietatea 
statului in inţeleaul strict şi definit al 
proprietăţii private a statului, pre
cum stă lucrul la noi in Romănia, 
a déposséda Turci, Tătari, Români 
şi Bulgari pentru a parcela pâmfin
tul lor, câştigat cu sudori şi cu sânge, 
la colonişti, ar însemna aşi atrage 
de la început ura populaţiunilor, ba 
a ajunge la conflicte sângeroase 
chiar. Elementele turanice din Do
brogea ne trebuesc tocmai pentrn 
că nu sunt slave. Ele trebneso cru
ţate, trebue să se simtă in patria 
lor veche, dar intr’o mal bună stare, 
sub o mal bună administraţie. Cum 
că prin aceasta slavii de acolo n’ar 
fi nedreptăţiţi, se înţelege de sine.

Din nefericire superficialitatea şi 
şi pospăiala in toate a radicalilor, 
cunoscuta lor lipsă de respect pen
tru orice résultat al unei desvQltărl 
istorice, cultura lor mal mică decât 
a lucrătorilor de rând din apus, ne 
da fi şi acum ca totdeuna o rea pre
vestire despre modul barbar, in care 
vor procédé. Dea Dumnezefi să ne 
inşelâm noi şi să fie el mal buni, 
de cum fii cunoaştem.

Acum venim iar la punctul de la 
care am . pornit. Numai pe locurile 
acelea, cari nu sunt intradevlr ale 
nimârul, s’ar putea aşeza colonii. 
Auzim, că lumea noastră oficială e 
încântată de propunerea bancherilor 
de la Viena şi că guvernanţii noştri 
aşteaptă proiectele de organizaţie 
ale Angliei, Rusiei şi Austriei pen
tru a aranja administraţia Dobro- 
giel, care ar avea a se face de o 
comisie de diurnaşl.

Părerea noastră este alta. Ar tre
bui trimis un om cn foarte întinse 
cunoştinţe administrative, financiare 
şi economice, Înzestrat cu puteri 
discreţionare, care să unifice incet 
incet ţara cu patria mumă. Şi ar 
trebui să fie un om mal in vfirstâ, 
nu un Pache, Macke saû Sache, scos 
din cutia unei curtizane parisiene 
şi cules de pe uliţele Bucureştilor 
ipour civiliser en deux jours la sau
vage Dobroudja.“ Cel din urmă ha
mal Turc ori Tătar e un om mal 
preţios şi mal folositor decât tot 
comitetul de redacţie al .Românu
lui* bună oară, ne mal vorbind de 
alte ziare liberale.

Alţi oameni trebuesc acclo.



D I N  A F A R A .

Convenţia ligei albaneze.
„Pol. Corr.* primeşte din Prizread 

textul convenţiei inoheiate de c&tre 
delegaţii triburilor albaneze, pentru 
stricta aplicare a căreia s’afi obligat 
cu toţi printr’un jurământ solemn. 

Convenţiunea zice:
Art. 1. Constituirea unirii noastre 

are de scop respingerea hotărltâ a 
ori cărei incorporări a ţării noastre 
in tr’o ţară str&inft şi apărarea pă
mântului nostru de invaziunl străine; 
ori ce primejdie ar proveni din even
tualităţile menţionate, se va intăm- 
pina prin intrebuinţare a diferitelor 
mijloace.

Art. 2. Intenţiile şi dorinţele 
noastre sunt indreptate asupra apă
rării drepturilor M. S. Sultanului, 
care este neresponsabil. Toţi aceia 
cari lucrează spre dărămarea împă
răţiei safi înduplecă pe alţii spre 
executarea intenţiunilor lor trădă
toare, sunt consideraţi ca vrăjmaşi 
al naţiunii şi al patriei, şi aceia 
intre locuitorii cari ar turbura lini
ştea cetăţenilor, apac&ndu-se de ja f 
şi de violări, vor fi goniţi din ţară.

Art. 3. Delegaţii acelor districte 
cari consimt la această convenţie 
sunt primiţi cu plăcere in liga noas
tră, şi numele lor vor fi inscris in 
cartea făcută din adins spre acest 
scop, care va purta numele: „Fidelii 
Imperăţiel şi al patriei.*

Art. 4. Gonformăndu-ne vom oc
roti averea şi onoarea supuşilor ne
musulmani ca şi cănd ar fi onoarea 
şi averea noastră, pedepsind insă 
aspru pe resvrâtitoril dintr’ănşil.

A rt. 5. Cheltuielile pentru puterea 
arm ată, care va fi trimisă din vr’unulj 
din districtele ligei, vor fi acoperite 
după înţelegerile ce se vor face in 
ace astă privinţă, şi subvenţieie ce vom 
prim i din sţrăinătate vor fi transmise 
direct armatei.

Art. 6. Avănd in vedere împreju
rările prin cari trece acuma penin
sula balcanică, nu vom permite nici 
odată, fie prin amăgire safi încura
jare , intrarea unei armate străine 
in ţara noastră. Noi nu recunoaştem 
nici administraţia bulgărească, nici 
măcar numele acesteia. Afară de a 
ceasta adresăm Serbiei cererea sin
ceră de a ne respecta drepturile şi 
de a ne da indărăt locurile acele cari 
le a luat in posesiune pe nedrept 
in caz că cererea noastră nu va fi 
respectată, vom trimite bande jăfui- 
toare in potriva Serbiei, şi vom lucra 
pănă la cea din urmă picătură de 
sănge pentru a redobândi in pute
rea noastră locurile cari le are in 
posesiune.

0 asemenea procedură vom adopta 
şi in potriva Muntenegrulul.

Art. 7. Privind ca aparţinând la 
unirea noastră şi pe fraţii şi con
fraţii noştri de pe peninsula balca
nică, cari sunt expuşi acuma la nevoi, 
ne vom pune in relaţiunl cu dânşii 
şi i vom sprijini după puterile noa
stre.

Art. 8. In toate localităţile, in cari 
s’afi intâmplat prădăciunl şi silnicii 
se vor trimite ajutoarele trebuin
cioase din districtele invecinate.

Art. 9. Acel cari se vor retrage 
din liga noastră, safi vor trăda-o, safi 
vor lucra intr'alt mod in contra el 
vor fi pedepsiţi după vina lor.

Art. 10. Nici nnul din liga noa 
stră nu va avea dreptul de a merge 
in Sârbia ori in Muntenegru, fără 
să'şl fi cerut mal ăntăl invoire, 
cel cari vor contraveni aceste dis 
posiţil vor fi aspru pedepsiţi.

Art. 11. Ori care nu va îndeplini 
punctual serviciile cu cari va fi in 
sărcinat, şi va dovedi negligenţă 
recrutarea safi espediarea de ajutor

armat, safi se va face vinovat de es- 
cese şi de trădări va fi pedepsit cum 
se cuvine şi i se va confisca averea, 
după ce va fi fost mustrat mal ăn
tăl inaintea tuturora.

Art. 12. Recrutarea trupelor, ce 
sunt a se trimite in oare cari părţi 
de ţară şi durata serviciului lor se 
vor fixa printr’un anume reglement.

Art. 13. Comunicările, relative la 
concentrări de trupe safi altele nea- 
pörate se vor transmite la destina
ţia lor prin curieri de încredere.

Art. 14. Autoritatea nu va avea 
să se amestece intru nimic in con
ducerea ligei, precum nici liga noa
stră nu se va amesteca in afacerile 
administrative interne, decăt numai 
in cazuri cu temeifi şi importante.

Art. 15. La locurile respective se 
vor trimite copil de pe aceste hotă
rî I.

Art. 16. Noi toţi vom fi pleni
potenţiarii nobililor Gheghl, Tosci 
şi Bosniaci, cari din copilărie eser- 
citează meseria armelor şi sunt gata 
a'şl sacrifica chiar existenţa lor pen
tru apărarea patrie i; jurăm pe iu
birea noastră de patrie, că Prizrend 
va fi centrul ligei noastre. Yom a- 
pSra pe locuitorii de apăsări tiranice 
şi ne vom sili să păstrăm liga a- 
ceasta şi pentru urmaşii noştri. Cel 
nemulţămiţl cu această ligă, contra-

___________ T I M P U L

deoBţef, condamnat ji încarcerat, inferat de 
jnetiţie; credeam cS nn mal poate sS ser
vească. Ce garanţii morale pntea să mal 
ofere el, al cărui trecut era veştejit?

Ce incredere puteam b&’I datt efi atunci 
oănd mă înlocuia? Dacă raţiuni mal pu
ternice decăt cele morale ’1 mănţifi ănofi 
la postul sSB, am crezut de demnitatea 
mea să nn mă fao solidar cn dănsele.

V’am cerut revocarea primarului din 
Ginrgia, doctorul Alexescu, pe motivul că 
acest domn este departe de a corespunde 
aşteptărilor alegătoriloră săi; că abandon 
oraşul in cea mai complectă nepăsare; că 
substitue voinţa sa legel căutănd, venitu
rile comunale in regie fără avisul comite
tului permanent, făcănd contraote pentru 
sume respectabile; că neglige astfel legea 
contabilităţii, care exige licitaţione; şi 
ca răspuns la această legitimă cerere, el 
stă ăncă pe fotoliul de la municipalitate.

Sunt măhnit să vă spnn aceste adevă
ruri, dar am datoria să le pun in evidenţă.

Conştiinţa mi se revoltă cănd văd pe a- 
cest om desbrăcat de ori ce simţ de lega
litate, că 'şi acoperă corpul cu sdrenţele 
legel ce a sfişiat, şi cănd priveşte cu or
goliu pe cel ce se încearcă să le adune ca 
s’o reconstituiască!

N’am inţeles, repet ăncă odată, d-Ie mi
nistru, să ajung la limanul binelui, ser- 
viudu-mă cu nişte atarl oameni.

Pe căt sunt incapabili a secunda o ac
ţiune onestă, pe atâta sunt de capabili a 
compromite pe omul onorabil, care 'i pri
veşte funcţionănd şi tace.

Cunosc inima d-v. generoasă, cunosc 
simţimintele patriotice, cari aU fScut-o s$ 
vibreze in totd’auna, şi de aceea nu’ml su
plic această tăcere, decăt prin faptnl că

\k

venind legel Cheri, vor fi conside- I 'ml-aţl retras încrederea cu care m*aţl o- 
raţl ca nemnsulmanl şi încărcaţi de I norat pănă acum.
toţi cn batjocură şi ocară.

După ce am jurat cu toţii impli- j 
nirea punctuală a acestor hotărirl, 
le iscălim.

Cu toate acestea, lăsaţi-nă eăcred, d-le 
ministre, că ceea ce nu mi-aţi acordat mie 
din lipsa de oonfienţă veţi conoede-o celnl 
care mă va înlocui

Sunt sigur, că omul nepărtinitor şi de 
bine care ăml va sucoede — căci d-v. nu
ştiţi să faceţi altă alegere — va invisa- 

„Pressa* de azi, 3 august, publică gea cegtinnea tot cnm am privit^  efl>
di misiunea d. C. Caramallu din pos-l Fao parte din acei oameni cari nu zio 
tul de prefec al districtului Vlaşca.l lotdauna bmt, pentru ca gă se mănţină în- 
D. 0. Caramallu, după cum zice I demnităţile ce ocupă, safi cari practică acest 
d-lul însuşi „stimează şi iubeşte* pe I Pr*nc'P’® pentru ca aă ajungă unde se
ministrul de interne. Dar cu to a tă . . , , . . ,  ,_ .I Aceste fiind cuvintele pentru cari mă 
stima şi iubirea lui se vede nevoit retrag din funoţiunea de prefeot al jnde_
la dimisiune, din cauza nelegalită- I ţulul Vlaşca, ce ocup, vă rog să primiţi, 
ţilor cari le aprobă d. ministru de I d-le ministru, asigurarea înalţii mele con-
interne din cauza a nişte raţiuni şi 
relaţiunl de partid. Adică d. C. A. 
Rosetti inoepe a fi părăsit şi de al 
sâl, pe cari i prinde căte o dată cu 
drept cuvânt desgustul, vâzând pe 
prorocul cum predică toată zioa mo
rală, şi făcând insă el însuşi toc
mai contrariul de ceea ce zice. 

înfăţişăm şi lectorilor noştri acea

sideraţii şi profundului mefi devotament. 
(Sem) Prefect. C. G. Caramaliu.

P R O T O C O A L E L E  C O N G R ES U LU I de B E R LIN

F ro io c o lu l N o. 15.
Şedinţa de la 8 Iulie i878. 

Prezenţi :
Pentru Germania, principele de

dem ising, care este o dovadă nouă S ” “ * !  d* d? .¡?ttlow’ P " nciPele de1 Hohenlohe Schilhngsfûrst.pentru domnia virtuţii.
No. 4710, anul 1877, Maia 15 

D -lut ministru de interne,
Cu regret mă văl nevoit să mă retrag 

din înalta demnitate, cn care aţi bine
voit să mă onoraţi, şi ou durere sunt ] P ^  
forţat să 'ml motiv» z demisia nea.

Cănd am primit să servesc, nn am a- 
t de căt o singură cugetare, o unică do

rinţă : aoeea de a fi folositor judeţului, in 
fruntea căruia mă punea incrcderea dv.

Ştiam, d-le ministru, că mare era res- 
punderea ce 'ml asumam in circumstan
ţele anormale prin cari trece ţara, şi greii 
ingajamentul ce contractam in conştiinţa 
mea.

Am esitat mult înainte d’a intra in a 
coastă arenă de luptă; dar d-v„ care po- 
edaţî stima şi amornl mefi, aţi făcut să 
Be aplece balanţa de parte-vă, şi aţi reu
şit a 'ml schimba şovăirea in deoiziune.

Din fatalitate insă, vin împrejurări, in 
cari şeful ou subalternul divergiază, nu 
numai asupra modulul, ou care să se poată 
ajunge scopul cel bun, dar chiar şi asu
pra oamenilor destinaţi a contribui la ob
ţinerea lui.

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

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

Pentrn Marea-Britenie corniţele de 
Beaconsfield, marchizul de Salisbury, 
lordul Odo Russell.

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Lannay.

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

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

Şedinţa se deschide la 2 ore şi ju 
mătate.

Protocolul No. 14 este adoptat. 
Preşedintele face menţiune de pe- 

tiţiunile din lista N. 11.
La ordinea zilei este articolul 

XVIII al tratatului de la San-Ste- 
fano relativ la cetatea Khotur şi la 
rectificarea fruntariei turco-persiană. 
Acest articol este ast-fel conceput: 

„Sublima Poartă va lua in stri-
Acest din urm ă caz este acela care mă I oasă consideraţiune opiniunea emisă

obligă să mă retrag. de comisarii puterilor médiatrice in
Nu pretind că daca rtfazaţl un lucru ,J privinţa posesiunilor cetăţel Khotur, 

nu credeţi einoeramente oă nu este bine eă I şi se angajă a face să 86 esecute 
1 acordaţi; dar am vanitatea eă cred că a-1 lucrările delimitărel definitive a frun
tariei cănd m’am convine că nu mal pot fi I tăriei tnreo-persiane.1
util, ou mijloacele ce 'ml procuraţi, este 
de demnitatea mea să mă retrag.

Mă eaplic :
V’am cerut destituirea directorului pre- 

fecturet Ştefan Apostoleeca, pe motiv că a- 
cest d., in calitate de copist, a fost dat ju-

Preşedintele opinează că acum e 
timpul, conform decizinnit luată de 
congres in ultima sa întrunire, de a 
asculta pe reprezentantul M. S. Şa 
hui Persiel.

Excelenţa Sa Malcom-Khan este

introdus, şi preşedintele él roagă să 
comunice congresului observaţiunile 
guvernului sâfi in privinţa articolu
lui din San-Stefiino.

Malcom-Khan zice că nu are nici 
o comunicar^ de făcut, dar că do
reşte numai să cunoască deciziunea 
congresului.

Principele de Bismark observă că 
inalta anunare n’a luat incă nici o 
rezoluţiune, dar a voit să se asigure 
dacă restituirea cetăţel Khotur ar fi 
primită de M. S. Şahul.

Malcom-Khan se declară autorizat 
de guvernul sâfi a accepta cn recu
noştinţă restituirea districtului Kho
tur : el se referă, pentru Întinderea 
teritoriului, la delimitarea făcută de 
comisiunea anglo-rusă. Excelenţa Sa 
adaogă căte-va consideraţiunl asu
pra situaţiune! fruntariei persiane de 
la Baiazid pănă la Muhamera şi 
roagă pe inalta adunare de a ţine 
in seamă dorinţa guvernului sâfi de 
a se pune de congres un termen di
ficultăţilor neîncetat renăsrânde. Gu
vernul persian se supune mal dina
inte la abitr&giul ce s’Ar fixa de 
inalta adunare.

Preşedintele crede că congresăl va 
face totul spre a aduce o înţelegere 
intre Tnrcia şi Persia cu ocaziunea 
cetăţel Khotor.

Malcom-Khan se retrage şi, pre
şedintele rugănd pe plenipotenţiarii 
ruşi de a face cunoscută opiniunea 
or asupra articolului XVIII, corni

ţele Şuvalow doreşte să determine 
esact caracterul actual al cestiunel. 
Ln negociaţiunile ce afi avut loc in
tre Rusia şi Turcia după incheerea 
tratatului din San-Stefano, Rusia a 
consimţit să inapoeze Sublimei Porţi 
Baiazidul şi Valea Alaşkerd, dar sti- 
pulănd, ca schimb, restituirea teri
toriului Khotur. Aşa că Khotur este 
inapoiat Şahului cu titlu de schimb. 
Căt despre delimitare, ne există nici 
o dificultate, de oare-ce Malcom-Khan 
a declarat că acceptă pe aceea a 
comisiunel anglo ruse. Corniţele Şu 
v&low nu poate de căt să sprijine, 
alt-fel, dorinţa Persiel de a ajunge 
căt mal curând posibil la regularea 
fruntarielor sale.

Preşedintele întreabă dacă s’a fă
cut vr’o propunere in afară de men
ţinerea pnră şi simplă a articolu
lui XVIII.

Citirea notelor adresate de Mal
com-Khan congresului stabileşte că 
ministrul Şahului, din parte'l, n'a pre- 
zintat nici o propunere.

Corniţele Şuvalow nu este de o- 
piniune de a se menţine pur şi sim
plu articolul; Exelenţa Sa repetă că 
situaţiunile respective s’afi schim
bat de la tratatul de San-Stefano 
incoace : este vorba acum, din par
tea Turciei, nu de „a lua in serioasă 
consideraţiune* ci de a executa un 
angajament, un schimb, şi acest ca
racter al cestiunel trebue să fie in
dicat limpede intr’o nouă redacţiune.

Principele de Bismark exprimănd 
dorinţa de a şti daca plenipotenţia
rii ruşi doresc să se insărcineze cn 
acea redacţiune, şi lord Salisbury 
afirmă pentru această lucrare con
cursul plenipotenţiarilor englezi de 
o potrivă interesaţi in gestiune din 
puntul de vedere al comerţului Per
siel, corniţele Şuvalow anunţă că la 
viitoarea şedinţă va prezenta un nofi 
articol, după ce se va fi consultat 
cu colegii din Anglia.

Preşedintele constată că princi
pióle articolul XVIII sunt confirmate, 
sub rezerva complimentului ce tre- 
buesc a prepara plenipotenţiarii An 
gliei şi Rusiei.

Carateodory-Paşa zice că, pentru 
ceea ce ’1 priveşte, nu ar avea nici 
o schimbare de propus la art. XVIII. 
Dânsul nu are cunoştinţă de nego- 
ţiaţiunile posterioare tratatului sâfi; 
dar că totuşi plenipotenţiarii oto
mani sunt Indispoziţia comitelui Şu
valow pentru redacţiunea noului ar
ticol, pe căt va fi vorba de a se 
confirma decisiuuea dată de comisin 
nea mixtă in privinţa cestiunel di» 
trictulul Khotur.

Preşedintele aminteşte c ă , in şe 
dinţa precedentă, congresul pusese 
la ordinea zilei de astă zi, rezultatul 
intrevorbirilor complimentare asu 
pra diferitelor cestiunl de detalifi 
relative la cetatea şi portul Batum.
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____ ______________
Plenipotenţiarii interesa 
insă in putinţă d ea  faot 1 ;gi 
deriziunile lor, cestiunealpfh 
pentru şedinţa viitoare.

Procedând la punctul ijui'1 
ordinel de zi, preşedinta)jţ 
că lord Salisbury s’a ang 
mnnica înaltei Adunări r r  
unei înţelegeri ulterioare 
potenţiari! otomani asnpn 
nel articolului XVI privii 
meni.

Lord Salisbury dă citiri 
nel concertată intre pleni 
Marel-Britanie şi al Turoi

Sublima Poartă se a l  
realiza, fără nici o intărf 
bunătăţirile şi reformele 
trebuinţele locale in pfof 
cuite de Armeni şi a gar; 
ranţa acestora contra K 
Circazienilor. Ea va da 
in mod period:c de m âsâi,‘a 
in acest scop puterilor că;!' 
gbia la aceasta.

Congresul dă consimţim# 
acestui articol.

Preşedintele zice că, in ■ 
dinţă, Carateodory-Paşa a r  
greşului o moţiune relativ, r  
ţiunea archiepiscopulul Gh I* 
supra monastirilor închinat» I» 
acelei moţiuni este :

„Considerănd că diferen 
sântele locuri din Orient şi il'i 
relativ la bunurile inchina M 
conform termenilor protocos iii 
ferinţelor marilor puteri iii 
Paris in 1858, 1859 şi 18 j 
conferinţei întrunită ad-hot aî| 
stantinopol in 1864, trebe li 
regulat pe cale de a rb itra j^  
până astăzi incă neresolvat

„Llenipotenţiaril otomai 
pe această înaltă  Adunare, 
voiască a lua in considei 
moriul săntelor locuri di! 
inscris pe lista petiţiunilor 
ta te  congresului la No. 49 
care petiţionarii se referă 1; 
spre a se fixa un termen p ti
nerea m practică a arbitra 
să se numească un supera 
caz de diverginţă*.

Primul plenipotenţiar al 
declară că dânsul nn a foi 
propunere proprifi zisă, da) 
gata a ’şl apropia conclusio 
mori ului adresat înaltei AdE 
sfintele locuri. Excelenţa Si 
atenţiunea congresului asupi 
rabile! situaţiunl a sân telo ţi 
ortodoxe, oare reclamă purn 
esecutare a aranjamentelor M 
conferinţa ţinută Ia Paris ij j; 
arbitragiul şi numirea unnjr 
arbitru prevăzute de pro toc V 
30 Iulie 1858. Congresul i r 1 
congresului pentru numirea ,; 
per-arbitru.

Preşedintele esprimă indoi. 
asupra competinţel înaltei 
in această cestinne streină i 
să-şi tratatelor din 1856 şi] 
şi celui de San Stefano. Ari 
tuşi să recomande atenţiun pl 
gilor sâl şi intreabă dacă 
din plenipotenţiari are de p ;s 
niscareva observaţiunl in t  
privinţă.

Lord Salisbury ar fi dispifj 
siste, dar Excelenţa S a n u v l  
ar fi sancţiunea unei decil 
congresului in această m atei 
momentul ce independenţa R 
nu ar atărna de la această 
ţiune.

Principele de Bismarck zk 
calitate de reprezentant al Gei 
este de părerea lordului St 
şi nu cunoaşte, in adevăr, I 
mijloc de coerciţiune ce cong 
putea esercita in această afi

Carateodory-Paşa mulţămt ş 
şedintelul că a presentat In 
donări această oeatiune.
Sa crede că este de dorit 
dificultate să primească o st 
spre a preveDi discuţinnl uit 
intre România şi Poartă. Prii 
nipotenţiar otoman cere, ce 
ca in cazul când înalta l 
n'ar cere de trebuinţă a esa 
facerea, cestiunea să poată 
ta tă  in afara congresului d 
puteri.

Principele de Bismarck zic ; 
adevăr acesta ar 6 singurul el 
lisabil de a trata cestiunea ţ

a
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il sêï vor consimţi a scrie 
il i lor in acest sens.
>. ] o Şuvaloff aminteşte că 
]*  plenipotenţiarilor fran- 

. I tvă> la libertatea religioasă 
J-rsele garanţii acordate tu*
1 ilor a creat un drept nob 
litntulor principielor şi care 
; pe cel interesaţi a susţine

3 ii loc justele lor reclama-■

ţin te le  este de acord asupra
lmnet.cn plenipotenţiarii Ru-
|©ţa Sa este de opiniune, in 
I & a*ar putea introduce in 

J  i articol care ar da puteri- 
sentate in congres sarcina 

1-he». de prin refresentanţil 
l  mstantinopol, fie prin alţi 
|h i a?upra esecuţiunil diverse- 
^■iţiuni la cari se face alu- 
‘iltiunea sântelor locuri ar
I  intre şi ea in acest control. 
I i  de Bismarck adaogă, cu 
montul înaltei Adunări, că 

B te priveşte această din urmă 
< i ae va nota in protocol că 
i sânţii puterilor sunt gata a 
j| v* rnelor in această privinţă 
jîi jtnanda solicitudine! lor esa-1
* răceşte! afaceri, sab pe ve- 
4:ze, sab pe acele ce vor re-
I I deliberaţiunile congresului.
4 linea' zilei vine raportul co- 
i de delimitare.
|  pelo de Hohenlohe, preşe- 
I comisiunel, indică mal ântâib 

fruntariei de nord a princi- 
I Bulgariei care urmează ţâr- 
i pt al Dunării de la vechia
* i a Serbiei pănă la linia de- 
ţ A de rongres intr'o şedinţă 
jită, şi care pleacă de Ia nn 
iţire răsărit de Silistra pănă 
■ âlia, la marea Neagră. Pun- 
!i i răsărit al Silistrel nu este 
l i t ,  dar nu este vorba de o 
I laţegică : aceasta este o eon
ii ifăcută României, şi traseul 
I > acestei concesiuni rămâne

|  lele Şuvaloff aminteşte că, in 
j nu este aci vorba de o linie 
că. Plenipotenţiarii ruşi ab 
antonul acordat României ;

, decisiunea ca o linie, ple- 
I ila  răsăritul Silistrel şi mer- 
j .;Mangalia care ar fi coprinsă 
joritil român-, să servească de 
Iposesiunilor române in Do - 
jj. Aceasta este o cestiune de 
şed in ţă ; punctul important 
imărul de elemente române 

| ins in Bulgaria, această linie 
' a ti trasă cu Îngrijire şi ar 
| i confiată unei comisiunl eu-
II,'' ,
,tele Andrassy zice că, cele
.rate extreme fiind fixate, de- 
- irebuesc, in adevăr, lăsate u- 
t Lisiunî.
piele Hohenlohe observă că 
»oate ăncă preciza puntnl
* o hi partea Silistrel, dar că 
Ëea a indicat ca acest pirat 
iotul unde s’ar putea stabili

l oeste Dunăre la răsăritul Silis- 
i>d care ar lega cele două ţăr- 
jtn ine ale fluviului, 
iţele Şuvalow admiţănd că un 
ar uni amăndouă ţărmurile 

' ( era necesar, şi baronnl de 
jymetle adâogând că, după pă- 
f experţilor, un singur punt in 
îriml este propice la con- 
raea unul pod, preşedintele 
ă  dacă congresul acceptă 1 

[iuntăriei de nord a Bulgariei; 
[Silistrel până la Mangalia; 
fa detalielor pentru Btùdiele 
misiuni europene, 
a Adunare dă consimţimân- 
acestor propuneri cari regu- 

initele de nord ale principa-

 ̂|  pele Hohenlohe trece la tra- 
ariei de la vest. Ea tre- 

I vrmeze, de la Racoviţa, pe 
' | > vechia fruntarie orientală 

până la Stara Pianina.
, *t|ă linie este acceptată de
I s.
ripele de Hohenlohe expune, 

[luntariă de sud, ast-fel cura 
It de comisiuuea de delimi-

I I  termenii următor! :
I ataria incepe de la gura şi 
1 Uwegul riuleţnlnl unde se 
Iţele Hodzak ôj, 8elam-Kiâj , 
|k ,  Kulebe-Sudzuluk; strebate

oblic valea Deli Kamtsik la trecănd 
la sud de Belibe şi de Kemhalik şi 
la nord de Hagimahala tăind valea 
Deli Kamtsik la 2*/i kilométré in 
sus de Cengel ; se sue pe vărful 
muntelui la un punt situat intre 
Tekenlik şi Aidos-bredza şi merge pe 
Karnabad-Balcan, Prisevica-Balcan , 
Kasan-Balean la nord de Kotel pâuâ 
la Demir-Kapu. De la Derair Kapu 
ea va urma creasta Balcanilor pâuâ 
la piscul Kosica.“

Congresul adoptă această linie pâuâ 
la Kosica.

Principele de Hohenlohe indică că 
de la acest punt înainte, delimitarea 
sangiaculnl Sofiei a întâlnit dificul
tăţi in sinul comisiunel. Majoritatea 
s’a pronunţat psntru traseul urmă
tor ;

.Fruntaria pârăşeşte creasta Bal* 
canulul la piscul Kosica, se coboară 
către sud intre satele Pirtop, lăsat 
Rumeliel orientale, pănă la pâriul 
Tuzlu Dere, urmează acest curs de 
apă pănă la juucţiuuea lui cu To- 
polonica, apoi acest r ib , până la 
confluenţa sa cu Sonovskio Dere, 
lăsând Rumeliel orientale o zonă de 
o rază de două kilomètre in susul 
acestui confluent, se sue iarăşi intre 
pâriele Smovskio Dere şi Kamenica 
urmând linia impărţirel apelor, spre 
a se întoarce către vest la înălţi
mea Voiojak şi a ajunge drept la 
puntnl 875.

.Linia de fruntarie taiâ apoi, in 
linie dreaptă, capul basinulul pîrî- 
nlul Ichtimau Dere, trecănd intre 
Bogdina şi Katanla spre a se uni cu 
linia împărţirii apelor, ce separă ba
smele Isker şi Marica intre Kamurli 
şi Hadzilar, urmează această linie 
pe piscurile Velina Mogila, piscul 
1098, Zmailica Urh, Sumatica şi a- 
tingfi limita administrativă a san
giaculnl intre Sivri Tas şi Cadir 
Te pe.

.Nu se vor putea ridica intărirl 
intr’o rază de zece kilometri împre
jurul Samokovulul.

.De la Cadir Tepe, linia frunta
riei se dirige către sud-vest ur
mând linia de împărţire a apelor 
intre basinele Mesta Karasu de o 
parte, şi Struma Karasu de cea-laltă 
parte, trecănd pe crestele munţilor 
Rhodopelul, numite Demir Kapu, 
Iskof Tepe, Kadimesar Balcan şi 
Aji Ged.k pănă la Kapetnik Balcan, 
şi se confundă a st-fel cu vechia 
graniţă administrativă a sangiaculnl 
Sofiei.

.De la Kapetnik Balcan, linia 
graniţei eBte indicată de linia im
părţirel apelor intre văile Rileka 
reka şi Bistrica reca, şi nrmează 
ast-fel muscelul numit Vodenica Pia
nina spre a descinde in valea Struma 
la confluentul acestui rib cu Rllska 
reca, lăsând satul Baracli de partea 
Turciei. Ea se reurcâ atunci la snd 
de satul Jelnisca spre a atinge, pe 
linia cea mal scurtă, catena Golema- 
Planina la piscul Gitka şi a se uni 
aci cu vechia fruntarie administra 
tivă a sangeaculul Sofiei, lăsând, to 
tuşi, de partea Turciei totalitatea 
basinulul Suha reca.

.De la muntele Gitka, fruntaria 
se dirige către muntele Crai vrh prin 
munţii Carvena Jabuka, urmând ve
chia limită administrativă a sangia- 
culul Sofiei in partea superioară a 
basinelor Egri Su şi Lebuica, se urcă 
cu aceasta pe crestele Babinapolaua 
şi ajunge la muntele Crai vrh.

.De la muntele Crai vrh, linia 
graniţei se contopeşte cu limita ad
ministrativă, ce separă sangiacurile 
Nisch şi Sofia urmând linia împăr
ţirii apelor intre Struma şi Morava, 
pe piscurile munţilor Streser, Vilo 
Golo, Mesid, JRavnasiva. Ogorelica, 
Kosturnica şi Lubus până la Grotoska 
Pianina.

.Incepănd de la această catenâ, 
ea descinde către nord-vest urmând, 
la distanţă de două kilométré aproape, 
ţărmul sting al Dioljanskei reka şi 
al Lukivichei reca, taie, la 1,000 de 
metri la nord-vestnl satului Segusa, 
calea de la Sofia la Pirot, se dirige 
in linie dreaptă către Vidlic Pianina 
şi, de acolo, pe muntele Radocina 
din catena Rodza Balcan, lăsând Ser
biei satul Doikinci şi Bulgariei sa
tul Seuakos.

.Din vărful muntelui Radocina, 
fruntaria înaintează către vestul

crestei Balcanilor prin Ciproveo Bal
can şi Stara Pianina, până la ve
chia fruntarie orientală a principa
tului Serbiei aproape de Kula Smil- 
jeva Cuka.

Principele de Hohenlohe termi
nând această expunere, adaogă că 
nn s’a putut lua o hotârire in pri
vinţa acestui trasefi, de oare ce ple
nipotenţiarii Rusiei n’att găsit iu a- 
ceastâ delimitare o compensaţie su
ficientă pentru părţile ce fuseseră 
deslipite de sandjac la est şi la sud.

Preşedintele n-gretâ că membrii 
comisiunel nu s’ab putut înţelege 
asupra acestei cestiuni şi exprimă 
părerea ca congresul să o decidă 
prin majoritate de voturi.

Corniţele Şuvalow reaminteşte că 
congresul, intr'una din primele sale 
şedinţe, a admis in unanimitatea ca 
sandjacul Sofiei să fie incorporat 
principatului Bulgariei, sub reserva 
rectificârel strategice a fruntarielor. 
Când această-cestiune s’a transmis 
esaminărel specialiştilor tutulor pu
terilor, e! ab inţeles că era vorba 
de a lege inLre mal multe creste 
de munţi pe acelea cari ar cores
punde mal bine la trebuinţele apâ- 
rârei, Aceasta nu a fost opiniunea 
oficerilor de stat-major englezi: el 
ab cerut a restringe frontiera din
coace de catena de munţi şi ab 
schimbat, cu acest chip, o rectifi
care strategică intr’o cesiune teri
torială.

Plenipotenţiarii Rusiei, inspirându- 
se in discuţiune de nn spirit de con- 
cilaţiune, ab admis linia ce a întru
nit sufragiele majorităţel comisiunel, 
dară el ab făcut această sub reserva 
de a primi un equivalent in traseul 
fruntarielor occidentale ale sandja- 
culul.

Equivalentul ce li s’a propus nu 
li s’a părut suficient, căci abia fă
cea cât jumătate din ceea-ce Bul
garia perdea de altă parte.

Excelenţa Sa r* aminteşte înaltei 
Adunări că ea a consimţit in una
nimitate la incorporarea sandjaculul 
Sofiei in Bulgaria, şi plenipotenţiarii 
Rusiei ţin expres a’l mânţine, daca 
nu in limitele sale administrative 
actuale, cel puţiu in dimensiunile 
teritoriale in care a fost concedat.

Prin urmare, corniţele Savalow 
se roagă ca congresul să bine-voea- 
scâ a statua, in principib, asupra 
unei sporiri de teritorib in partea 
despre apus a sandjaculul Sofiei.

Lord Salisbury explică că Anglia 
a consimţit la cedarea sandjaculul 
Sofiei către Bulgaria şi Rusia a con
simţit a se ceda Turciei cele două 
văl Struma şi Mesta-Karusu. O esâ
ni i nare mal aprofundată a făcut să 
se vază că o parte a vâiel Struma 
se găsea coprinsă in sandjacul Sofiei. 
Aceasta a fost causa reclamaţiunel 
delegaţilor britanici, cari ab cerut 
o rectificare in fruntariele de snd 
ale sandjaculul.

Corniţele Şuvalow respunde că, 
daca plenipotenţiarul britanic se ba- 
seazâ pe această consideraţiune, dân
sul ’I va opune un alt argument, 
Congresul a decis ca sandjacul Sofiei 
să fie schimbat, cu .condiţiunea ca 
valea Struma să fie esclusă din el 
şi din Rumelia orientală.* Prin ur
mare, această vale nu poate fi re
vendicată de plenipotenţiarul engles, 
căci ea stă esclusă din Rumelia, ori 
aparţinând sandjaculul Sofiei, ori 
rămânând separată de dânsul.

Baronnl de Haymerle ţine a rea
minti că plenipotenţiarii austro un
gari n’ab rădicat dificultăţi In pri
vinţa sandjaculul 8ofieI. Numai tn ce 
priveşte compensaţiunea cerută de 
plenipotenţiarii ruşi, ab insistat re- 
presentaţil austro-ungari ca Bulga
ria să nu se mal întindă la nord, 
şi ab propns ca equivalentul să fie 
luat mal bine din caza Djuma de 
cât din Pirot.

Mehemed-Ali zice că, in realitate, 
Bulgaria a obţinui tot sandjacul So
fiei, afară de rectificările strategice 
prevăzute, şi că protocolul primitiv 
a fost eseentat cuvânt cu cuvânt. 
Escelenţa Sa crede deci inutil de 
a mal concede ceva Bulgariei din 
Serbia.

Corniţele Şuvalow insistă ca Bul
garia să obţină un equivalent sufi
cient din Serbia.

Preşedintele cere ca plenipoten-

ţiaril ruşi să determine esact equi
valentul ce el reclamă.

Principele de Hohenhole cn de că 
trebue a adâoga că comisiunea a 
propus, in unanimitate, de a se da 
principatului bulgar o cale militară, 
afară de equivalentul pe care Rusia 
1 gâsesce insuficient. Această propu
nere a fost formulată in aceşti ter
meni :

,Ia  cas de resbel şi chiar in cas 
când Serbia ar conserva neutralita
tea, aceat principat va putea fi in
vitat de a permite trupelor şi con- 
voiurilor bulgare libera trecere pe 
linia dintre Vidin şi Sofia, pe drumul 
de la Sofia la Pirot şi din acest 
pune la Vidin, prin trecătoare» Sf. 
Nicolae. Serbia nu va pntea să re
fuse aceasta, şi aceste treceri nu vor 
fi considerate ca o violare a stârci 
de neutralitate.*

Corniţele Şuvalow zice că reserva 
făcută de comisiune spre a asigura 
o liberă trecere in favoarea Bu'ga- 
riel, probează până la ce punct frun
taria occidentală a Bulgariei este 
puţin satisfăcătoare, de oare-ce e 
vorba de a se da Bulgarilor posibi
litatea unei retrageri, garantându- 
li-se o cale militară prin Serbia. Pre
şedintele întrebând care era equiva- 
lentul reclamat de Rusia in favoa
rea Bulgariei. Excelenta Sa se con
formează acestei dorinţe, formând 
o propunere care ar putea, tot-o-datâ. 
să inlâture di vergi nţeie ce esistâ 
intre plenipotenţiarii anstro-ungart 
şi rnşf. După părerea plenipotenţia
rilor austro-ungari, cele două puncte 
Pirot şi Trn ar trebui să aparţină 
Serbiei, pentru că populaţiunea din 
ele e serbâ. Plenipotenţiarii ruşi nu 
împărtăşesc această opiniune si con
sideră cele două centrurl bulgare. 
D. RisticI a insistat mult asupra a- 
lipirel de Serbia a punctelor Pirot şi 
Trn, pretinzând că, dacă dorinţele 
populaţiunel ar fi consultate, ea s’ar 
fi declarat în favoarea alipire! el de 
Serbia. Oomitele Şuvalow n'ar fi 
cedat asupra acestui punct, şi, fără 
a se face partizanul sufragiului uni
versal, ar fi cerut, in fine, ca Ges
tiunea să fie reservatâ unei oomisiunl 
europene care să decidă, la faţa 
loculn! şi după interesele populjţiu- 
nel, daca Pirot şi Trn vor trebui 
să ţină de Serbia sab de Bulgaria.

Petiţiunile presentate de locui
tori In favoarea unei anexări aerbA 
n’ab nici o valoare In ochii comi
telui Şnvnlow ; spre a demonstra 
puţina lor consistenţă, este de ajuns 
a constata că aceste localităţi sunt 
astăzi ocnpate de trupele serbe şi 
că mitropolitul bulgar, care repre
zenta interesele acestei naţionali
tăţi, a fost esilat de principele Ser
biei.

Totuşi, spre a ajunge Ia o con- 
clnziune practică, şi spre a résolve, 
prin aceeaşi dispoziţiune, cestinnea 
compensaţiunel şi diverginţa de opi- 
niunl ce esistâ cu privire la Pirot 
şi Trn, dânsul oferă un compromis ; 
el cere ca Trn să fie incorporat 
Bulgariei şi lasă Pirotul Serbiei.

Preşedintele, resumănd discuţia- 
nea, şi propunerea făcută de corni
ţele Şuvalow, esprimă dorinţa de a 
se stabili o Înţelegere pe bazele a- 
cestea.

Corniţele de Saint-Yallier constată 
că corniţele Şuvalow a indicat o 
transacţiune ce va permite comisiu
nel de delimitare de a formala, In 
această privinţă, o propunere ulte
rioară asupra căreia congresul va 
avea să se pronunţe. Excelenţa Sa 
crede ftncâ că Înalta adunare fiind 
de acord asupra celei tnal mari părţi 
din fruntaria de Sud a Bulgariei, 
de la mare până la 8amakow, ar 
putea să’ş! exprime imediat votul 
asupra acestei linii, reservând par
tea ce se află ăncă In discuţiune 
pentrn o altă şedinţă, In care con
gresul se va pronunţa tn cunoştinţă 
de cauză, după presentarea nuni ra
port complimenter al comisiunel. ~

Preşedintele adoptă opiniunea vo- 
ţârei punctelor deja dobândite, dar 
nu este de părere a se lăsa cele
lalte puncte la decisiunea comisiu
nel dreptul de a statua asupra de- 
talielor.

Baronul de Haymerle şi lordul 
Salisbury opinează că comisiunea ar 
trebui să fie autorizată a decide, *

asupra acestor detalii, prin majo
ritate de voturi.

Principiul atribnţiunil Piratului 
Serbiei şi a Trnulul Bulgarie este 
acceptat de congres, care admite 
asemenea ca comisiunea, fără a mal 
referi Înaltei Adunări, să poată sta
tua asupra detalielor prin majori
tate de voturi.

Principele de Hohenlohe espune 
că representanţil englejt, In sinul 
romisinnel, ar dori să adaoge pe 
lângă linia Balcanilor o rază stra
tegică de 5 chilometri. Această ce
rere nu sa  primit de comisiune, 
dar aceasta a adoptat o resoluţiunt 
care consistă lo a se adâoga la ul
timul aliniat al propunerel engleze 
inserată In protocolul No. 4, pag. 
8, resoluţiunea următoare:.

„Comisiunea europeană va lua in 
consideraţiune necesitatea pentru M. 
S. Sultanul de a ’şf putea apâra frun
tariele Balcanilor in Rumelia orien
tală*.

Acest adaos fiind primit de con
gres, preşedintele supune la sufra
giele Înaltei Adunări traseul frua 
tăriei or bulgare, afară de ceetiunile 
de detalib privitoare la Pirot şi Trn, 
cari râtnâe a fi hotărlte de către 
comisiunea ds delimitare. Acest tra- 
seb este adoptat in unanimitate.

Principele de Hohenlohe trece la 
fruntaria Rumeliel orientală şi dă 
citire propunerel următoare presin- 
tatâ de comisiune:

(Ya arma).

C R O N I C A
„Monitorul* de Marţi publică următoa

rea lege prin care se deschide d-lnl mi- 
nistrn de interne nn credit extraordinar 
de 70,000 lei, spre acoperirea cheltnelelor 
oe se vor ocaziona cn cn aplicarea legel 
de rechiziţioni pe annl 1878.

Ârt. I. Dn credit extraordinar de 70,000 
lei este deschis d-loi ministru de interne 
asupra eserciţinlnl anulai curent, pentrn 
acoperirea cheltnelelor ce se vor ocaziona 
prin faptul aplicări! legel de rechiziţinnt 
| i  in annl acesta, precum de exemplu fa
cerea recenaimăntnlnl cailor gi alte ase- 
marea lncrărL

Art. II. Acest credit se va acoperi dio 
excedentnl de venituri ale exerciţinln! anu
lui 1878,

B IB L IO G R A F IE

Marşul triumfului Romanilor, 
poezie muzicală pentru piano şi voce. 
De vânzare la fraţii loaniţiu, calea 
Lisc&nl, pe preţ de 1 fr, 25 b.

I. Dumitrescn. Radu Buzescu 
sab Han-Tătarul, roman istoric. E- 
diţiunea II. Bucureşti, tipografia So- 
cec. Preţul 2 lei.

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

Gr. G. Tocilescn. — Inscriptîu- 
nile de la Schitul Verbila, (iude(ul 
Prahova) Preţul 50 bani.

B iblioteca Poporulnl Român. 
Partea I-a : Poeziile vechi româneşti 
(Populare, Yâcâreştil, Momuleanu, 
Conachi, Beldiman, ş. a.) Editura 
Lojel Eliopole. De vtnzare la toate 
librăriile ; nn olnm de aproape 300 
pag. pe preţul de 50 bani.

R onetti Roman, Radu, poemă; 
de vlnzare la librăria Szóllósy, edi
torul.

Sara Soimescn, Virtutea Militară 
poezii, de vlnzare la librăriile So- 
cec, Danielopolu, SzdllOssy şi in ju 
deţe la librăriile corespondente : pre
ţul 50 bani.

Dr Félix, — Raport general pe 
1877 asupra serviciulnl sanitar al 
•raşnlul Bucureşti.

N- Scnrtescu, Istoria Romănilor 
pentru clasele primare, in editura 
librăriei Luis, str. Lipscani, preţnl 
50 b.

St. C. Mihăilescu. — Industria şt 
Res belul, studib de sociologie. La li
brării, preţul 2 1. n.

G. L. Frollo, —- Utili lalea Studielor 
neolatine, prelegere ţinută la facul
tatea de litere din BucurescI, pen
tru inaugurarea cursnlul de Istoria 
literaturilor neolatine. La librării, 
preţul 2 L o.



j CÂŞTIG MULŢÂMITOR
găsesc COMERCIAMŢÎ stabiliţi şi călători, PERSÓNE aCTIVE şi AGENŢI 
SOL1ZÍ DIN ORÍ-CE BRANŞĂ prin vânzarea ca rate a rentei de aur ţi ar* 
gint, garantată de statnl austro-migar, care între tóte efectele europene de stat 
este cea mal rentabilă. Aceste hârtii snnt înzestratp în modnl CFL M AÎ STRĂ
LUCIT cn multe avantage şi speranţe la câştig — Pe lângă condiţiile fdrte 
favorabile, agentul de vânzare mai are avantagiul, că hârtiile nóstre, din causa 
marel încredere de care se bncnră institniul nostru de bancă *) se pot vinde 
fórte bine. — Ofertele se pot adresa direct către casa ndstră de bancă, şi c - 
rerile personale oătre representantnl nostru, D. DAVID ORUN, Otel »Dacia* 
No. 78,de la 4—6 ore.

( 7 7 8  — 1 )

Institutul de Bancă şi Schimb din Pesta
Badapett, Joteffplatx No. 6

ARNOLD W. BRAUN.

IMPORTANT
POUR DES PJÉBES de FAMILLE

*) Institutul nostru de bancă eeistă deja de mal bine de 30 ani.

P R O S P E
DE

CT ü S

Une famille distinquée de Vienne, désira 
prendre en pension nn jeune homme qni 
doit faire ses études h Vienne. Elle ne 
reçoit en tout que dtnx pensionnaires, dont 
elle surveillera conscimeie .: m ut les-étu- 
des ainsi que la conduite. On parle le fran
çais et l’on cultive la mns:qne dan< la 
maiso . Meilleures référeuu«s dénué-.«.

S'adresser ponr renaignements an Bureau 
de ce Journal. (770—0)

T R O M PE T TA  W A Ţ I L O R

L ’ Institution Française et Italienne
Dirigée par MESDAMES MAZZANT1NI

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.

Iutreg.i colecţie de când a apărut sub 
numele de Buciumul şi până în (jioa când 
a încetat d’a mai vorbi dimpreună cn ilns- 
trnl eî scriitor Cesar Bolise.

Acest monument al literatnrel Române, 
la a cărui clădire a lucrat pal-spre-ijooe 
ani şi trei săptămâni marele măiestru, se 
află de vânzare la Tipografia naţională, 
strada Academiei No. 24.

ION POLE8CU
fost adirinistrator ţi colaborator al 

acesCUl 4iar.

T \ _ . . f t — J  „  séü de închiriat
H O  V © D Ç f t r e  chiar de acum oa
sele din Strada Episcopiei, No. 9.

De vên^are, tuat Strada He- 
Ces Dames, ayant quitté la France leur patrie après la guerre de j restroa şi strada Victoria, lingă grădina

\ v
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3
é
9

APA âe GURA
F.au dentifrice de Formo ){}

SĂPUN de PETE j APÀ de O B lt
Savon Kormo Eau de toilette F> j ■

9
9

9

Snb-seranatnl, Joseph J. Fermo, născut în România, are ouérea 
eu nosent onor. pnblio fn general şi stim. dôrone în special, că ta 
1 ne! absenţe de 10 ani din ţâră, reîntorcâuduse de curând, oferă 
titol stndielor şi practicei sale in diversele ţări din Europa şi Aulei 
pe nude a voiajat.

A n ă  î l  A c m r ă  numită: Æa« dentifrice de Ferma, se Ic 
2 i p a i  U.O g U I d i ,  nmndă pentru spălarea şi albirea dii|)i 

dispariţinnea mirosului renmatismnlnl şi a durerai de gnră preot 
încetarea curgerii sângelui şi întărirea gingielor.

f i ă n n n i l l  d û  rvo+ n  numit : Savon Fermo, se recon 
[ O a p u m u  U q  p e t e ,  pentru scotarea ţi frăgesimea pi 4

A n ă  ri o, a VyPÎIîI  numită: Eau de toilette de FermoMird 
. A .¥ »  comandă pentru albirea obrazului. 1 1 4

rea petelor, dispariţinnea şi (revenirea sbîrcitnrelor ţi pentru sub! 
peliţef.

Aciste preparative fiind supuse analisel labor»torului chimic al i 
loial Colţen, «fi fost găsite bune pentru care am şi căpătat certifica 
partea d-lni Doctor respectiv şi voe, pentru a le oferi Publics Iql 
partea Onor. Poliţiei a Capitalei.

Sub-semnatol speră că Onor Public, va tncursja încercările ftţlf' 
ale unnl Român, stimulftndo’l ast-fel a continua cn descoperirile ti . 
şi io viitor, spre a Îmbogăţi produsele Române de arăată categorie, yf 
pină in cele din nrmă ar treni să înlocuisacă pe cele streine.

Sub-semnatul speră asemenea cu Onor. Ziaristică Română, dupe 
va fi cod vine de proprietatea acestor preparative, II va recoman 
mai călduros Onor. Public.

Depositnl vimjării, Piaţa Constsntin-Vodă, în f*ţa Circului.

70-71, ont fondé'à  Florence en 1873 une Institution 'F rançaise et PeDtrn 8mbele imobi,ï “ M______ aria Calvină No. 4 la proprietarul
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoivent lor D-nu Thevenot séü, aceiaşi adresă la 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices é tan t munies | d’n11 advocat Athauasiade. (757—0) 
du diplôme supérieur e t secondées par des professeurs distinguésie.

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: cours ¡De arendat ¡ f o S î i , nu-
. __ o pofte >leparte

élémentaire e t cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes de Bocurecî; 2,500 pogéne de arâturâ,
e t chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitude j care servit çi d
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 I 
compris la musique, le dessin et la danse.

isla z. Doritorii se vor adresa la D. N. I. 
LAHOVARY, calea Mogoş6iei, No, 28.

(772—0)

Des renseignements on peut avoir k l’imprimerie Thiel & Weiss, 
qui ont visité l'Institution personellement e t où on peut voir le pros
pectus détaillé.

De arendat, ¡í"¡r, iy jacnira 
dio

BucureacI — August 
(7 7 4 -  2)

1878. Joseph I. Ferm
sub-hirurg.

99 9 9 9 999 9 9 9 •  •

/ÇXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXn 
x  F R A N Z  G t i l T T H E ;
X à la VILLE DE BBUXELES
w  Podul Stogoşoiel No. 18 via - à - ris de Consulatul Russes®
I f  Recomand & magazinul tefi asortai in tot-da-ona fôrte bine en ruflril de b&rbtC
Kh  dame, gulere, manchote, batiste de lino, olandft fi mitas&, ciorapi pentru b&rbatl ţ i1 

flanele fine (crêpe de santé) camiséne, groşctte, broderie dantele, cravate de o&H 
fe V • » cele mal nol forme şi culori, umbrele de sére fi de pléie etc. etc. Atr&gfl

i de-o-dată atenţiunea onor. Clientele oA din causa orisel am redut fórte mult prtl

districtul Prahova plasa Cricovu, avênd | «orxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl
staţie de drum de fier pe dinsa, şosele spre
Brăila, inegalii, pătnle şi case de locuit 
bone. Iuformaţiuni se pot lua in Strada 
Colţea No. 66 eafi Strada Scaunelor No. 14.

(756-0)

MOU ATELIER DOCTORUL BLUMENFELDt’a mu
tat Ca-

DE

FOTOGRAFIE si PICTURI
le» Moşilor No. 27 vls-a-vis de Pomu-Verde 

1 (Tamis.)

PO-HOrenumită esenţă japoneză, carel
vindică îndată ori-ce durere de TTv» T ) rn fû Q f ir  de 

cap se găsesce la farmacia d-lui F. Brus ^ ^  P ^  U lv o U l din 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

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

biserica Calvină.

la o 
Germ|

reşce a preda lecţinnl in t6te 
gimnasialui, sc61el reale sa fi norii 
pentru băeţi cât şi pentru fetiţe.I 
dresa la administraţia acestei foii

X_ F .  1SÆ A - I s T I D I  < te  Com p.
21, Calea Mogoşioel 21,* vis-à-vis de cofetăria Capâş.

M W t m æ m u m M k m M m m r n m m m M œ m s M m m m m m m m

I L I N G E R I E L E
I  Se efectuează ori-ce fel de fotografie şi pictnră, de ori-ce fel de mărime, 
I  in modul cel mal nofi şi elegant aprobat in cel mal înalt grad prin care 8e 
I  oferă un luern solid frumos cu fidelitatea a natureî.

l î K e i a m î K u m

ANUNCIU IMPORTANT.

CELE MAI EFTIN E, PRACTICE ŞI DURABILE I
se p6te cumpăra cu ooaeiunea liquidărel a

FABB1CEI DE PAUZA SI UNGERIE DU TURA IN MPOSJTOL GENERAL IN RUCDRES|
Calea Mogoşoieî, Palatul Dacia, vis-à-vis de magasia D-nel A. Carissi

unde se pot găsi încă următorele mărfuri tn alegerea cea mal strălucită şi bogată, pentru a cări 
cualitate şi provenienţa se ia garanţia cea mal severă

CEL MAI TECH1D SI R E N D M IT O  M AGASIN
LA S T É U A  A L B Á

SUB FIBUA

Ü Ü I
Strada Carol I No. 5.

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

§M
iSU

Strada Carol I  No.
(Curtea Vechie) 

vis-â-vls de Sig. Prager.

I Cămaşe de damă de 0iua, de Olandă şi de Chiffon, brodate, simplă şi garnisite de fr. 4, 5, 8, 11 până la 18 
I Cămaşe de damă de ndpte, de percal franţuseec şi de olandă, eemple şi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la 19 
I Cămaşe bărbătdseă albă semplă, de Chiffon şi de Olandă, cu gulere séü fără gnlere dc 4.50, 6, 9, 11 până la 16 
I Cămaşe bărbătăscă colorată şi de Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camison de damă, de Percal frances, de Baţistă şe de Piqnet de ernă, seuiplu şi brolat în 100 de desenurî, cele i 

elegante de fri 3, 5, 7.50, 9 până la 16 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă şi de Piqnet de érnl, garnisite şi brodate de fr.

3.50, 5, 7, 8, până la 11 fr. . . .  1
I Fustă de damă, de Peroal şi de Piohet de droă, semplă, garnisite şi brodate, de fr. 4.50, 6.50, 9.75, 12, 18 pi 

la 24 fr. .y . .. ,, Ă X
I Pereche pantaloni bărbătesol, de Croisé alb, de Pichet de drnă, şi de Olandă, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la 9.50 
I Corset de damă diferite faeonurî de fr, 3, 4,50, 7 până la 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe de flanel colorate de fr. 8, 10, până la 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. 10, 12, până la 15 fr.
I Cămaşe de f anelâ albă séfi oolorală de fr. 7, 9, 11, până la 14 fr.
12 Gulere bărbătesol de Percal şi de Olandă cele maî moderne fason«, de fr. •>, 7, J până la 11 fr.

Am onóre a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentrn 
se8onol de iarnă un bogat asortiment de tnoălţăminte pentru Bărbaţi,
Dame şi Copil, după fasonate /¡ele din nrmă, — precum şi un mare 
transport de Cismo lung! de Luk rusesc, de luoht şi de Vace, ca şi 
Mantale de Cauciuc pentru plóe, prima calitate; asemenea 

l Gumi.
Sob-eemnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentrn în- |~J | I

6 Perechi Manchete fason după alegere de Percal şi de Olandă de fr. 5.50, 7.50, până Ia 9 fr.
- w dame, de bumbac, de lin», de fild’ecosse şi mătase, de fr. 5, 8, 11, 14, până la 26

credere ce a dat meaţio. aţei mele firme de nn interval de 12 ani 
care până acuma a depus probe suficiente de fina calitate a măriei 
ca şi de eftinâtatea preţurilor, sperând că şi de acnm înainte, va 
bine-voî aî da eoncnrtnl şefi găsind tot-d’a-una atât mărfuri fine 

| şi fasonate cât şi preţuri f6rte moderate.
| Cn t6tă stima

PH 1L 1PP  G0LDSTE1N.r n u u r x  w u d d ís ií/ J J . r

i  ]P H A R M A O IA  L A  „S P E E A N T IA "
4  26, CALEA MOGOŞOAEI, 18. P

4 D E P O U L  M E D 1 C A M E M T E L O R  F R A N C E S E .  f
M Obiecte de Canciuc şi Articole de Toalete. — • Asemenea se angajézá a efectua r  
I  ori-ce comande din freortnl medical.

 ̂ I w  W W  W #  W i l  V W  w w  ^

6 Perechi Ciorapi bărbătesci şi de ------------  - .
I Plapumă da lină său de mâtasâ, de £x. 12, 16, 19, 21 până la 35 tr.
I Tart n engleseo de fr. 18 21 până la 29 fr.
I Batistă de linó ou Monograme brodate de fr. 8, 5, până »  7 nr.
6 Baitste albe cu berdure colorate tivite, de tr. 2, 3, 4 pană ia o fir.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, 6. 7, până Ia 11 fr-
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 1 4  fr.
I Faţă de masă albă sau colorată de inu curat pontru 6 persono, de fr. 6, 8, 10 până la 12 fr.
I faţă de masă albă de inu ou'ată pentru 12 persóne 10, 18, 16 până la 21 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coţi, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
I Bucată Olandă de Belgia 45 de coţi, de fr. 32, 38, 46 până la 52 fr.
I Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţi, da fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
I Burată de Olandă de Rumburg 62 de coţi, de fr. 60, 65, 76 până la 92 fr.
I Bucată Olandă de Bieleleld 62 de coţi, de fr. 74, 85 până la 115 fr. 
i Toile de Batiste 60 de coţi, de tr. 120 (Ană la 190 fr.

Bucată de Olandă de Rumburg de ceroóf înţro fóiá 27» coţi de lăţime pentru 6 céroéfurl de fr. 42, 48 până la 56 ü 
• Bucată de Pichet de Arnă 36 de coţi de fr.' 26 31 până Ia 46 fr.

ZESTRE COMPLECTE, L1NGERIE PENTRU OTELURI
ou preţuri maî ales reduse.

Singurul Deposit general p e n tru  România 
B ucurescI, Calea Mogoştfieî, P a la tu l Dacia, ris-k-vis de Magasia D-nel A. Carissi.

Tihel A Weies, Palatal „Dacia*.


