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Cursul de Viona, 10 august 
Renta ungarii In aur . . . .  89 26 
Bonuri de tesaur ung., I emis. I l2  75 

.  ,  ,  II ,  76 68
împrumutul anstr, In hArtie . 63 36 

.  ■ .  argint . 65 65
Renta austriacă In aur . • . 78 80
Losc din 1866 ............................ 111 80
Acţiunile b&noel naţionale . . 820 

a ,  austr. de credit 263 30 
* .  ungare .  281 75

A rg in t......................................... 10 90
D u ca tu l................................... 5 5l
Napoleonul ...............................  9 38
100 m&rcl germ ane................ 57 05

Cursul de Berlin, 15 august 
Acţiunile C&ilor ferate romilne. 80 87% 
Obligaţiunile romAno 6o/. . , 83 60 
Priorităţile 0. fer. rom. 83/« 84 50
împrumutul Oppenheim . , , ÎOO_
Napoleonul...............................16 30

I Viena, termen lung ................— —
Parii ,  wurt . . . .  81 35

Caleudarul file i 
I Sămhută, 5 August 

Patronul s ile i: M irt. Eusigid.
Resăritul soarelui: 4 ore 6 min.
Apusul soarelui: 7 ore 0 min.

I Fasele lunel: Luni nouă.

BucarescI —Suceava 
Bucurescl . . . .8.15 a 10.— <
P lo e tc l.................9.50 n 12.00 <
Brăila . . . . .  1.58 n 5.45 ţ
Tecuci a .................4.38 n
Roman . . . . .  9.05 J  
Suceava, sosire . .12.03 4

Beeuresc—Verclorova 
Buouretel . . . . . .  7.40 d
P i t e ş t i ................... 10.13 4
S la t i n a ...................12.81 )
C ra io v a ...................2.20 4
Vdrciorova, sosire . . 8. — n

P L E C A  1 E A  T R . E I T X J R I L O R
Suceava—Bucurescl i Bucurescl—Giurgiu

i Suceava. . . . 6.11 d 8.46 d Bucurescl......................... 9.16 4 6.05 n
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1 7.154 I T ecu c i........ 12.30 n 6.10d flt . .  .
11. 0 Î  B răila. '. . . . 8.08 u 8.10 n 8.684 I _. . « tw glu-B ueureae
4.45 4 Ploesol...............7.11,1 2.46 î  Giurgiu. . . ...................  7 26 d 4 55 J
9.55 n Bucurescl sosire 8.30 4 4.30 4 I Buouretel, s o r r e . . . .9 4 8 4  7.17 ^

Vere!orara-Bucurescl Galaţi—Bărboşi
. .  . G a la ţi.................1.20 n 826 4 7.30 n'!:*3 2SrV:: : : : : Ssi *“&• — • •M■ »--3*»■

6.30n Slatina.................... ...  . 4.45 d 9.80 d Barboţi—Gnlntl
8.15 4 P i t e j t l . . .........................  7.03 4 L08 d ) Bărboşi................... 9.65 n 6.25 n 7 —a
6.— n I Buouretel, totire . . . .  9.20 4 5.20 4 I Galaţi, sosire . . .  8.80 n 7.— n 8.25n

fâl va ţine esposiţia, românii mer
ii la Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

„Grands Magasins du Printemps, 

ilevard Haussmann 70.*

IDEPEŞI TELEGRAFICE
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havae)
(15 august, 4 ore 4. am.)

Constantinnpol, 1 6  august 
J  Ppaita a trimis astăzi represintanţilor 
•4 in striScăUtc o circulară relativă la 

şeii e elenice. Această circulară se sfor- 
jă a combate argumentele coprinse in 
uKtaudul d-lui Deliu uni şi conchide 

4 respingerea cererilor Greciei.
Constandlnopol, 15 august. 

?riniipile Lubnuoff a iun,anat marelui 
r o notă, prin care anunţă că o maro 

tiQte din forţele ruseşti vor pleca chiar 
primele zile ale săptSmănel viitoare, 
mcipele Labauoff a cerut ca retragerea 
el engleze s i se facă in acelaşi timp.

Paris, 14 august.
► Juni nai des Debals, povăţui şte pe 
itria  d'a ocupa cursul superior al Du- 
î, afară de Belgrad. Acest ziar adaogă 
|âceasta iste  singurul mijloc d’a stăvili 

aviemul şi d’a restabili liniştea in 
(d in i peninsulei Balcanilor.

Viena, 15 august.
Astăzi, sărbătoarea Sf. Marii, bursa Vie

ţi fost inducă.
(16 august, 9 ore dimineaţa)

Paris, 15 august.
SnglejiI au respins cererea or-ştinilor,
0 tindea ca limba grecească să fio limba 
ială in insula Cipru.

Ca ir, 16 auguiL
hLar paşa a sosit. Dedată a fost pri- 
de Kedivul.

Londra, 15 august.
un era Comunelor. — D. Burke spune 

jfatt inctput n> geţieri in vederea pre- 
Batumuluî. Lăzii au înfăţişat o pe- 

I |  cătră consulul englezesc din Trape- 
Id, in care petiţie declară că el or să ri

gle* gui englezesc in potriva Muscali 
însă înfăţişarea acestei petiţii nn va 

iziou şi aderarea Englejilor la cele cu 
80 in ti’ăusa.

Viena, 16 august.
Hny.iş paşa s'aiii făţişi t  cu o deputăţie de 
tttaşî la comsndirul înalt al oştirii de 
palie, rugăndu’i eu înceteze a mai merge 

in it.
Jem ralul F iipovici, arătând hotărirea 
ită de către Congres io tr’un singur glas 
privinţa ocupării, a răspuns că, polri- 
iustrncţiilor, va înainta mardi către 

aievo, şi a inviţi t  pe Hezif-psşa şi pe 
atnşl eâ'şl Întrebuinţeze toată inrînrirea 
j a împedica pa locuitorii, puşi reă la
1 de a mal urma înainte cu impotri 
şe lor nefolositoare.
uenerslul Szapary vesteşte din Doboi 
a doezecea divizie a fost atacată cu 
lenţă la 13 august lăngă Grscaniţa 

icul a fost respins, şi divizia a doă 
o» urmează, în zioa de 14 eugosţ 
Omni către Doboi, din pricina lipsei de 
ajlţil. Această mişcare s’a săvârşit în 
sm ărşiti oiănduială, răniţii fi carele 

d in siguranţă, deşi insurgenţii aii 
yţn t mersă această divizie.

b u c u r e ş t i
V i n e r i  4  a u g u s t)

Domnul C. A; Kosetti'" ministrul 
1 interne, inima partidului roşu 
1 România, omul care, fiind la mi

V

t

i “

nister snă nu , lucrează de do! ani 
încoace ca un adevărat dictator, dis
punând dupft pofta d-lul de viaţa, 
averea şi onoarea cetăţenilor, simte 
că partidul d-lul este sdrUucinat din 
temelie in urma perderil Basarabiei 
cauzată prin politica de aventuri şi 
uşurinţă ; că toată ţa ra , şi mal cu 
seamă Moldova, este sătulă de bene* 
dicţiunile radicale cn toată situa- 
ţiunea financiară strălucită, to t a tâ t 
de strălucită ca rezultatul politic do
bândit la congresul dela Berlin: un 
deficit in lucrurile esenţiale şi un 
spor in lucrurile secundare; in tr’un 
cuvânt, d-lul simte că sfârşitul dic- 
tatoratulul se apropie — şi dictato- 
ratul e a tâ t de dulce!

Nevoia ăl invaţă dar in tr’o bună 
dimineaţă a face d-lul însuşi o că
lătorie politii â prin Moldova, pentru 
n imboldi prin graiul vid pe agenţii 
şi misionarii de agitaţiune din pro- 
incie, pe aşa numiţii deputaţi. D lui 

se duce la laşi, la Vasluiă, la Ro
m an, la Galaţi, in toate centrele 
Moldovei, nude crede a avea ăncâ 
adepţi supuşi voinţei d-lul, şi Între
buinţează toate mijloacele, se roagă, 
promite, ameninţă, face tot, numai 
şi numai pentru a scăpa din p ri
mejdie dulcele dictatorat. Spre a-1 
cest scop, opoziţia trebue înfăţişată j 
ca desbinatâ, pentru a face pe oa- j 
menii din provincie să crea?n că uii j 
există in România un a lt partid or
ganizat şi st)Ins legat, decât numai 
partidul radical, că numai el prin 
urmare este in stare a guverna ţara. 
Foaia principală a partidului, .Ro
mânul* primeşte dar ordinul a face 
această treabă, şi iată cum âşl în
deplineşte datoria. In revista de erl 
foaia ministerială scrie următoarele :

Pentru astăzi ne vom mărgini a 
constata că, pe când n .ţiuuea ro
mână se pregăteşte cn linişte, prin 
cugetare şi prin matură cumpănire, 
a lua in posesiune noul loc ce i-1 
asigură tra ta tu l de la Berlin, şi a 
se folosi de to t ce’I este înlesnit 
prin acel tra ta t, rftmănftnd a’l în
drepta cu timpul prin muncă şi slr- 
gninţă părţile vătămătoare, opozi- 
ţiunea se debacdeazâ in cea mal 
glumeaţă confuziune.“

Aci deocamdată, in treacăt, o ob- 
servaţiune de formă.

Noi conservatorii avem intre alte 
păcate şi păcatul neertat de a ţine 
la limba românească. Noi mergem 
cu fudulia noastră conservatoare a- 
t&t de departe până a crede, că şi 
limba noastră este destul de bună 
şi c& nu avem nevoie de o limbii in 
Urnafionalil, compusă din lepădătu
rile tuturor limbilor din lume.

fii rugăm dar pe redactorii .Ro
mânului*, pe înfocaţii patrioţi din 
partida liberali- naţionali ţi  naţională- 
liberală, când se ocupă de opoziţie 
să aibă cel puţin extrema bună-vo

inţă a i e şi vorbi cel puţin limba 
naţională, ca să-I putem înţelege.

.Opoziţiunea se debandează in cea 
mal glumeaţă confuziune*, este o po
citură de limbă, ce nu şade bin 
mal cu seamă unor oameni cari fac 
paradă cu naţionalismul lor.

.Românul* urmează :
.Nu de mult cele doă principale 

organe ale opoziţiunil, .Pressa* şi 
.Timpul*, declaraâ că aă găsit in 
fine un târâm comun de înţelegere 
şi că, de aci înainte, .marele par
tid conservator*, dreapta şi centrul, 
vor urma de a lucra in cea mal de
plină inţelegere pentru fericirea Ro
mâniei. *

Astăzi deja pactul e rupt, despăr
ţirea e făcută in cestiunea Dobro- 
gel. .Timpul* rămâne consecinţe 
cu ceea ce a zis to t-d 'a-una; ei 
cere cu stăruinţă primirea Dobrogel. 
.Pressa* face insă o voltă, safi mal 
exact un salt periculos, şi fără cea 
mal mică grije de demnitatea el, 
pretinde că nici o dată n’a susţi
nut anexarea Dcbroge! şi acum 
e gata a se rosti pentru refuza
rea el.*

Din cele citate rezultă dar, că pe 
când naţiunea se pregăteşte a primi 
Dobrogea şi a munci până ce’I vor 
trece sudori pentru a îndrepta re 
lele şi a acoperi deficitele pricinuite 
de politica nebună % guvernului ac
tual, opoziţia care, se inţelege, nu 
aparţine de loc la naţiune, âşl pe
trece timpul cu debandare. Am fi 
curioşi să ştim ce ar zice redactorii 
.Românului,* dacă i-am asigura că 
acea confuziune glumeaţă, in ca
re opoziţiunea se debandează, nu 
există decât iu scumpul lor cap, 
şi că motivul debandării dăruit opo
ziţiei este ales foarte neindemnatec. 
Cum? Lumea să creazâ că cele două 
partide conservatoare, unite pentru 
a apăra interesele ţârii împotriva 
unul guvern ri sipitor şi aventuros, 
să se de8părţeascâ din cauza mo
ţiunii d-lor Bobeica, Holbau şi Şoa- 
rec etc ?

Fireşte cel de la .Românul*, cari 
aâ învăţat in şcoala radicalilor a 
susţinea, fârâ nici un pic de ruşine, 
azi una şi mâne a lta , trebue nea
părat să creazâ că şi opoziţia tra 
tează cu tot atâta uşurinţă şi ne
păsare lucrurile cari se ating de 
viaţa intimă şi de viitorul ţârii. Dar 
nu : opoziţia a zis odată că trebue 
să ne supunem hotârlrilor tratatului, 
ceea ce implică in sine şi primirea Do- 
brogel, şi opoziţia se gândeşte bine 
inainbe de a’şl da părere; incât n’are 
nevoe să vină a doua zi zicând: 
m'am înşelat, părerea mea de erl 
nu a fost bună, azi mi-a plesnit in 
cap o alta.

Aşa dar şiretlicul .Românului* de 
a face pe ţară să creazâ ca opoziţia 
se debandează, este to t a tâ t de co
pilăresc şi de rea credinţă ca şi a-

sigurarea lui, că conservatorii acuză 
pe radicali de a fi dictat el tratatul 
de la Berlin. Nu, d-lor radicali, a- 
tă t de departe nu mergem. Dacă aţi 
fi in stare a dicta Europei, atnncea 
am fi şi noi in partea d-voastrâ, 
şi n'am avea nevoe a face opoziţie 
Noi acuzăm pe guvernul actual, că 
nn a făcut uu tra ta t cn Rus.a, In 
care să stipuleze lftmurit renunţa
rea  rl la reluarea Basarabiei. Şi 
iată cum motivăm noi această acu
zare.

Toată lumea ştie că înainte de a 
fi fost strimtoratâ armata rusească 
lângă Plevna, guvernul român ardea 
de nerăbdare de a lua şi el parte la 
resboiul activ, fără a fi primit insă 
de Rusia. Ce motive putea avea Ru
sia pentru a refuza un ajutor destul 
de iusemnat? Calităţile vitejeşti ale 
armate! române nu nfi fost ăncâ cu
noscute, incât nu se poate susţinea 
că Rusia ar fi resp ns ajutorul ro
mânilor din cauza jaluziel pentru 
laurii, cari vor culege pe câmpul de 
bâtaie. Se ştie asemenea câ to t in 
acelaşi timp Rusia întrebuinţa toate 
mijloacele pentru a îndupleca pe Ser
bia să intre in resboifi. Trebuia dar 
să aibă motive întemeiate pentru 
respingerea ajutorului oferit de bună 
voie din partea guvernului român. 
Şi iată motivele Rusiei. Guvernul 
rusesc, care înştiinţase de mult pe 
cel român despre dorinţa Rusiei de 
a relua Basarabia, nu voia să pri
mească ajutorul românilor, fiind câ 
ăl era teamă ca nn cumva guvernul 
român să ceară, drept resplatâ pen
tru  ajutorul oferit, renunţarea for
mală la reluarea Basarabiei. In fiue, 
situaţia armatei ruseşti devine din 
zi In zi mal problematică, momen
tul favorabil pentru România se a- 
propie, diplomaţii ruşi se sfătuesc! 
Intre dânşii dacă ajutorai români
lor este a tâ t de neapărat In cât 
Rusia să renunţe pentru dâDsul la 
ori ce pretenţii In privinţa Basara
biei şi — marele dnce ne trimite 
cnnoscuta telegramă .să  venim cu 
ori ce condiţiune*. Nn trebue ca 
cineva sâ fie mare politic pentru 
a putea vedea câ vorbele ,cu orl-ce 
condiţiune* este un strigăt de re
semnare şi că insemneazâ lămurit : 
.Veniţi ca sâ facem un tra ta t spe
cial in privinţa Basarabie!.*

Acuma noi, opoziţia, cari nu sun
tem ăncâ a tâ t de debandaţl precum 
ar voi să ne vadă .Românul*, uol 
acnzăm pe guvernul radical câ a 
respins invitarea Rusiei la încheie
rea unul tra ta t special, in care a- 
ceasta sâ renunţe la orl-ce preten- 
ţiunl in privinţa Basarabiei.

Cel de la .Românul*, in tot d’a- 
una bogaţi cu prisos in răspunsuri, 
ne spun câ dacă am fi încheiat un 
asemenea tra ta t cu Rusia, dd. Brâ-

tianu şi Cogâlniceanu n'ar fi avut 
onoarea de a intra pentru un sfert 
de ceas in sala congresului. Aceasta 
insemneazâ parcă ar zice : Domni
lor, ce voiţii Dacă nu ne-nm fi 0- 
mortt mama, n'am fi avut cinstea 
de a asista U îngropăciunea el, unde 
trebuia să fie faţă at&ţia boieri mari. 
Sâ le fie de bine acelora cari se 
po t mulţumi cunn asemenea respuns. 
Pe no! unii şi pe toată ţara cu noi 
o asemenea ghiduşie nu ne poate 
mulţnmi. II rugăm pe cel de la foile 
guvernamentale şi mal cu seamă pe 
cel de la .Românul* să fie, dacă 
li e cu putiuţâ, puţin mal serioşi 
când discută cestiunl de o însemnă
tate a tâ t de m are; împrejurările 
priu cari trecem snnt destul de grele, 
şi ţara vrea să fie luminată, ear nu 
amăgită.

D I N  A F A R A

Anstro-Ungaria. — Ştirile des
pre repedea inaintare a trupelor aus
triaco in Bosnia şi in Erţegovina se 
inraulţesc văzând cu ochii. înainte de 
cincisprezece zile trupele au intrat 
la puncte diferite, iar acum se aude, 
ca tarele castel Vranduc, care in» 
chide drumul din valea Bosnel, aă 
fost părăsit de insurgenţi fără de 
luptă şi câ aceşti diu urmă s’a re
tras cn fuga la Seraievo; iar punc
tul iu tărit Travnik aă fost asemenea 
ocupat de divizia a 7 austriacă. A- 
fată de intâmplarea intr’adevSr ne
norocită de la Magia!, celelalte lupte 
aă costat puţine vieţi şi daca furia 
elementelor, arşiţele cumplite şi ploile 
repezi şi reci n’ar fi adaos suferin
ţele oştirii, campania aceasta s’ar fi 
putut numi foarte uşoară.

Lucrurile s’aă petrecut astfel. Trei 
corpuri principale aă intrat deodată 
una din Doboi peste Cosim, Magia 1 
şi Zepce la Vrauduc; a doua din 
Banjaluca peste Vorcor Vakuf şi 
Iaiţe la Travnik, a treia din Vergo- 
vaţ peste Llubuska la Mostar. Bă
tăliile cele mal însemnate a fost la 
Zepce şi la Iaiţe, cari bâtă ii nă avut 
drept urmare deş rtarea din partea 
insurgenţilor pe deoparte a castelu
lui Vranduc, pe dealta a oraşului 
iu tărit Travnic.

Despre vestitul Hngi-Loja se mal 
spun următoarele : El e originar din 
Rumelia şi a fost născut la Uscub 
saă prin împrejurime. De mic se a- 
plicâ la studii teologice, pe cari le-a 
absolvit iu cele mal renumite me- 
dresele (şcoli inalte) din Constanti- 
nopol şi Adrianopol. După ce şi-a 
sfârşit studiile a intrat in tr’o mo- 
nastire(Tekb) de dervişi cerşetori, şi 
câlfttori apoi mulţi ani prin Asia 
cerşind. In calea lai veui şi prin A- 
rabia, vizită ca hagiă Meca şi Me-
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dina, şi de la acest hagiallc âşf are 
şi titlul. întors in patrie se aşeză 
la Salonic, apoi in Seraievo pentru 
a aranja hagiallcurl in comun la 
Meca. In vremea celor treizeci de 
zile ale ramezanulul 1-aâ vâzut mulţi 
umblând aproape gol pe uliţele o* 
raşulul. Tot astfel mergea şi la me
sele notabililor turci, lucru, care nu 
scandaliza de loc, de vreme ce ha
giul trecea de sfânt.

PROTOCOALELE CONGRESULUI de BERLIN

P ro to co lu l No. 15.
Ş t dinţa de la % iulie 1878. 

(urmare)

1. Fruntaria de Sud a Rumelie' ori
entale.

Cn incepere de la riul Ardă, lăngâ 
satul A lacali, fruntaria se urcă pe 
creasta muntelui Bestepe Dagh pe 
care o urmează până lu un punct 
situat pe Mariţa, la 5 kilometră m;tl 
sus de podul Mustafa-paşa, se sue 
către Nord pe linia de împărţi™ a 
apelor intre Demirhanli Dere şi mi
cele afluente ale Mariţel, până la 
Bftdeler Bair. De acolo ea străbate 
Valea-Tnndza, indreptându-se direct 
c&tre Bojtlk Derbend, pe care il lasă 
la Nord împreună cu Sudzak. De la 
Bdjâk Derbend, ea reia linia împăr
ţirii apelor intre afluentele Tu miza 
la Nord şi Mariţa la Sud, pănă in 
dreptul punctulnl Kaibilar, care râ- 
măne la Nord, trece la Sud la Al- 
mali, intre bisinul Mariţa la meazâ- 
zi şi diferitele cursuri de apă cari 
se dirig drept către Alarea-Neagră, 
intre satele Belevrin şi Alatii, ur
mează la Nord de Karanlik crestele 
Vosna, Luvak, S\v. llia, linia ce se
pară apele riulul Karagac Sw, şi 
ajunge la Marea-Neagră intre cele 
două riurl cu acest nume.

Plecănd de la riul Ardă, frunta
ria de apus va urma traseul de la 
San-Stefano, adică munţii Isiklar, 
Earakolas, Cepei, Esek-Eulaghi, Bal
canii Negri (Kara Balcan) pănă la 
muntele Krnsevo.

2. Fruntaria occidentală a Rumelie! 
din spre vilaetul Salonicului.

.Fruntaria occidentală a Rnmeliel 
se separă de aceea a Bulgariei la 
muntele Cadir Tepe, din catena Rho- 
dope, urmănd linia impărţiril ape
lor dintre basinele Mariţa şi aflu
enţii săi de o parte, şi Mesta Karasn 
şi afluenţii acestuia de alta, şi se 
dirige către Sud-Est şi Sud pe cul
mea munţilor Despoto-Dagh, către 
muntele Erusevo (punctul de pleca- 
care al linii traseului de la San- 
Stefano.)*

Congresul aprobă, fără discuţiune, 
această delimitare.

Principele de Hohenlohe dă apoi 
citire proiectnlul de delimitare ur
mător pentru Serbia, primit de ma
joritatea comisiunel:

.Traseul va arma fruntaria actu
ală prin thalwegul Drinel, lăsănd 
principatului Mali-Zwornic şi Sa- 
khar.*

Ea va urma apoi in lungul vechel 
limite a principatului pănă la Ko- 
paonik, de care se va deslipi la 
piscul Kanilug. De acolo ea se va 
confunda cu limita occidentală a 
sangiacnlul Niş pănă la satul Kon- 
cul, pe Morava, trecănd mal ântâifi 
prin creasta dealului Sud al Kopa- 
oniculul, apoi prin Marica şi Mrd&r 
Pianina (formănd împărţirea apelor 
intre basinul Ibar şi Sitnica de o 
parte, şi Toplica de alta) lăsănd de- 
buşeul Sud al defileului Prepolak 
Turciei păna la muntele Djka, in- 
lorcăndu-se apoi către Sud prin 
creasta impărţiril apelor dintre Bre- 
venica şi Medvedja Sărbiel, de unde 
se va cobori intr’o direcţiune Est 
intre satele Patrilja şi Dukat, spre 
a strebate riul Medvedja şi a se urca 
pe creasta Goljak Pianina (forrnăud 
împărţirea apelor intre Kriva-Hjeka 
de o parte, şi Poljanika, Yeternica 
şi Morava de alta) de unde va des
cinde intr'o direcţiune Sud la Kon- 
cul pe Morava, lăsănd acest sat Băr
biei. Din acest punct frnutaria va 
urma thalwegul Mor viei pănă la 
Lusan, lăsănd acest sat Turciei —

de unde se va dirige prin Bovovce 
şi Novo-Selo — lăsănd aceste sate 
Turciei — pănă la culmea munte
lui Kujan. Din acest punct, frunta
ria se va contopi din nod cu limita 
administrativă meridională şi orien
tală a sangiaculut Niş, formănd îm
părţirea apelor intre basinele Var- 
dar, Struma, Ilker şi Lom de oparte, 
şi Morava şi Timok de alta.

Această limită administrativă este 
mal cu seamă marcată prin creasta 
Sa. llia-Planina, virful muntelui, 
Kljac. creasta JBabina-Glava, culmea 
munţilor Crni-Vrh. unde se confun
dă cu fruntaria occidentală a Bul
gariei indicată mal sus.

Alteţa Sa, după terminarea ace
stei citiri, expune două dificultăţi 
ce s'aü ivit in sinul comisiunel; una 
cu privire la defileul Prepolak, alta 
relativă la districtul Vranja. In ceea 
ce se atinge de Prepolak, delegaţii 
austriacl ăl lăsaseră Turciei: comisia 
militară insă propunănd de a se a- 
corda Sărbilor o rază de o mie de 
metri la Sud de Prepolac, delegaţii 
turci s’aü opus. Cestiunea n’a fost 
decisă : căt despre districtul Vranja, 
maioritatea comisiei era de părere 
de a’l lăsa Sărbilor, dară acest sen
timent a intâlnit oposiţiunea dele
gaţilor turci şi englezi.

Mehemed-Ali-paşa indică pe cartă, 
inconvenientele atribuţinuel, către 
Sârbia a Vranjiel: o dată defileu- 
rile acestei regiuni trecute, nu se 
mal presintă nici un obstacol pănă 
la Uskub. Excelenţa Sa declară dară 
că Vranja este necesar liniel^de a- 
părare a imperiului şi insistă, insă, 
ca Prepolac să fie lăsat Turciei.

Corniţele Şuvalow se mărgineşte 
in a face cunoscută atitundinea co
misarilor ruşi in sinul comisiunel; 
el aü abandonat delimitarea de la! 
San-Stefano spre a primi delimitarea 
propusă de Austro Ungaria, şi, căt 
despre cele două cestiunl supuse in 
acest moment congresului, el s'aă 
dat in partea majorităţel experţilor.

Corniţele de Saint-Vallier observă 
că ar fi esenţial ca să se lase Săr
biel cetatea Vranja, importantă pen
tru principat din punctul de vedere 
al populaţiunel. Excelenţa Sa nu cre
de alt-fel că Sublima-Poartă s’ar pu
tea plănge de combinaţiunea adop
tată, avantagioasă Turciei care re
intră in posesiunea Djumel şi a părţii 
de Sud a sangiaculul Sofiei.

Preşedintele punănd la vot cesti
unea de a se şti dacă Prepolac va 
remăne Turcilor saâ Sărbilor, pleni
potenţiarii Germaniei, Austro-Unga- 
riel. Franţei, Marel-Britanie, Italiei 
şi Turciei sunt de părere de a lăsa 
acest punct Turciei: plenipotenţiarii 
Rusiei declară că primesc votul ma- 
jorităţel.

Preşedintele consultă apoi înalta 
Adunare in privinţa Vranjel. Pleni
potenţiarii Germaniei, Austro-Unga- 
riel, Franţei şi Rusiei sunt de pă
rere ca acest district să fie anexat 
Serbiei; plenipotenţiarii Marel-Bri- 

i tanie, italiei şi Turciei să pronunţă 
! ca el să remănă Sublimel-Porţl.

Principele de Bismark constată 
resultatul votului şi propune înaltei 
Adunări de a se adopta totalitatea 
traseului fruntarielor Sărbiel, alipin- 
du-se Prepolac Turciei şi Vranja 
Sărbiel.

Caratheodory-paşa declară că dfin- 
sui trebue să aştepte in privinţa 
Vranjel instrucţiunile guvernului săă.

Lord Salisbury reclamănd din noü 
contra ceşti unii Vranjel, care *1 pare 
p<-ricoloasă pentru Turcia, refusă de 
a consimţi, in aceste condiţiunl, la 
traseul fruntarielor sărbe.

In faţa acestei declar&ţiunl, pre
şedintele recunoaşte că dacă va fi 
menţinută, ar tredui să constate, 
cu părere de rftâ, amânarea regu- 
lârel acestei cestiuul pănă la un a* 
cord ulterior.

Corniţele de Saint-Vallier insistă, 
din noâ, ca oraşul Vranja să fie lă
sat Săreiai. şi intr’un scop de con- j 
ciliaţ une, el propune o linie de tran- 
sacţiune care să fie stabilită la Sud 
şi in apropriere de Vranja: oraşul 
şi populaţinnea ar ţine de princi
palul sârb, pe când Turcia ar afla, 
m întinderea de teritorii ce i s'ar 
acorda, condiţiunile de siguranţă ce 
ea reclamă. Această propunere dă 
loc la un noü schimb de idei, şi con

gresul decide că comisia de delimi
tare va avea să determine, la sud 
de Vranja, traseul unei linii care, 
lăsănd oraşul de partea Serbiei, să 
dea Turciei spaţiul necesar spre a’şl 
asigura apărarea posesiunilor.

Preşedintele pune apoi la vot sta
bilitatea traseului fruntarielor sărbe, 
care se adoptă de congres. Alteţa 

i Sa constată cu mulţumire acest re
zultat şi adaogă că protocolul re- 
mâne deschis pentru instrucţiunile 
cerute de plenipotenţiarii otomani.

Remăne, apoi, bine inţeles că toa
te cestiunile tratate de comisiunea 
de delimitare sunt inaintea comisiei 
de redacţinne pentru detaliele de 
formă.

Principele Gorceacow dă citire co- 
municărel următoare :

.In  momentul când inalta adu
nare, întrunită la Berlin sub auspi
cíele M. S. impăratulul Germaniei, 
are să termine opera de pacificare 
ce a întreprins, plenipotenţiarii Ru
siei cred a corespunde sentimente
lor sale exprimând urarea ca aceas
tă operă, împlinită intr’un spirit de 
conciliaţiune, să asigure Buropel o 
pace solidă şi durabilă.

Rusia este particular interesată in 
aceasta. Ea a făcut mari sacrificii 
in timpul resboiulul; a făcut şi mal 
mari, cu scopul de a se restabili 
pace» şi a se mânţine înţelegerea 
europeană. Ea este in drept de a 
spera că cel puţin aceste sacrificii 
nu vor fi gratuite şi că opera, ale 
cărei fundamente s'a pus, nu va re- 
mâne sterilă din lipsă de execuţiune, 
precum aü fost precedentele încer
cări de pacificarea Orientului. Ea nu 
poate admite perspectiva reinoirel 
crizelor penibile, asemene cu aceea 
cărei congresul din Berlin este che
mat a’l pune un capăt. Plenipoten
ţiarii Rusiei sunt convinşi că acesta 
este şi cugetul înaltei adunări, care 
nu ar voi să ridice un edificiü efe
mer, care ar expune pacea Orientului 
şi a EuroepI la noul pericole.

In această convincţiune, plenipo
tenţiarii Rusiei aâ ordinul de a în
treba congresul, înainte ca el să 
pună capăt lucrurilor sale, cari sunt 
principíele şi modul cu cari ’şl pro
pune el a asigura executarea înal
telor sale decijzun!.*

Preşedintele zice, că această co
municare va fi pusă la ordinea de 
zi a viitoarei şedinţe, fixată pe 
mâine, care va mal coprinde şi re
gulares punctelor rezervate in ces
tiunea Batumulel, rectificarea frun
tariei teritoriului Khotur, şi o co
municare asupra stărel lucrărilor co-1 
mitetnlul de redacţiune.

Şedinţa se ridică la 6 ore :
(Urmează semnăturile).

Protocolul No. 10.

Şedinţa de la 9 Iulie. 1878.
Prezenţi :
Pentru Germania, principele de 

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

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

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

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

Pentru Italia corniţele Corti, co
rniţele de Launay.

Pentru Rusia principele Gorciacoff, 
corniţele Şuvaloff, d. (TOubril.

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

Şedinţa se deschide la 2 ore şi ju
mătate.

Protocolul No. 15 este adoptat.
La ordinea zilei este redactarea 

definitivă a art. XVIII a tractatu
lui de la San Stefano, relativ la te
ritoriul de la Khotur şi Ia frunta
ria turco-persană.

Corniţele Şuvalow citeşte proiec
tul de articol următor, asupra că
ruia plenipotenţiarii Marel-Bntanil 
şi al Rusiei s’afi invoit, şi care ur
mează a fi trimis comisiunel de re
dacţiune, dacă va fi primit de că
tre congres :

Valea Alaschkerdulnl şi oraşul Ba- 
yazid, a căror anexiune la Rusia a

fost primită de către M. S. Sulta
nul, prin art. XIX al tractatului de 
la San Stefano, remănănd in pose
siunea Turciei, guvernul Rusiei şi al 
Turciei, aâ convenit, prin urmare, 
ca Sublima Poartă, in schimbul a- 
celor teritoriul de la Khotur, întoc
mai cum a fost delimitat de către 
comisiunea mixtă Anglo-Rusâ.

Carateodoiy-Paşa declară că ple
nipotenţiarii otomani nu aâ aâ pri
mit încă instrucţiunile lor.

Din observaţiunile schimbate in 
această privinţă, intre corniţele An
drassy , lordul Salisbury, Carateo- 
dory-Paşa şi corniţele Şuvalow, re
zultă că traseul propus pentru te
ritoriul de la Khotur este acelaş a 
cărui delimitare a fost indicată, a 
cum câţl-va ani, de către comisiu
nea Anglo-Rusă.

Congresul, mal nainte de a se 
pronunţa, cere a se amâna rezolva
rea oestiunel pentru a doua zi, până 
se se va comunica respunsul defini
tiv al Porţel.

Preşedintele intreabâ dacă acor
dul s’a stabilit intre plenipotenţia
rii englezi şi ruşi, asupra invoelilor 
privitoare la Baturn, asupra cărora 
trebuiaâ să se inţeleagă in şedinţa 
precedentă.

Lordul Salisbury regretă că o ne
înţelegere asupra traseului liniei de 
fruntarie a survenit tocmai la urmă, 
şi pune in intârziere acordul intre 
ambele puteri.

Prinţul Goiciacow zice că in ceea ce’l 
priveşte personal, nu este in diver- 
ginţe de opiniunl cu lordul Salisbury 
asupra circonscripţiunilor teritoriale. 
Primul pleninipotenţiar al Rusiei a 
luat pe respunderea sa pernonală, de 
a primi un traseă noă asupra căruia 
convenise cu primul plenipotenţiar 
al Marel-Britanil. Alteţa Sa citeşte, 
In această privinţă, declaraţiunea 
următoare:

Plenipotenţiarii Ruşi aâ adus deja 
la cunoştinţa congresului, că impe- 
ratorele, Augustul lor stăpân, are 
intenţiunea de a face din Batum 
un port liber. Sunt autorizaţi de a 
adăoga că intenţiunea Majestâţel 
sale este âncâ de a face din acel 
port un port esenţialmente comer
cial.

Lordul Beaconsfield împărtăşeşte 
cu totul ideile exprimate In docu
mentul citit acum de principele 
Gortchacow, şi preţueşte tare spi
ritul sincer de conciliaţiune de care 
Alteţa Sa a dat probă In convorbirile 
privitoare la districtele în cestiune. 
Primul plenipotenţiar al Marel-Bri- 
tanil a fost animat de aceleaşi sim- 
ţiminte. Căt pentru nelaţelegerea 
asugra liniei de fruntarie, Excelenţa 
Sa propune de a Încredinţa discu- 
ţiunea punctelor In litigiâ comisi
unel de delimitare şi speră că nu 
va mal fi nici o dificultate.

Preşedintele regretă că nu s’a 
putut stabili acordul, direct, si se 
teme că, având recurs la comisiune, 
să nu fie mijlocul cel mal repede 
de a regula această afacere.

Principele Gortchacow explică din 
noă, că traseul ce propusese şi in
dicase pe hartă, constitue o conce
siune Însemnată, de adâogat la acel 
la care Rusia consimţise deja. D-sa 
era autorizat a crede că nici o di
ficultate nu ar mal fi survenit, re
lativ la linia mal nainte de Olti ce 
primise sub respunderea sa perso
nală, şi asupra căreia d-sa se În
chipuise că părţile interesante că
zuse cu totul de acord.

Preşedintele propune că cel pu
ţin  asupra consimţimântulul pute
rilor, comisiunea de delimitare, dacă 
dânsa urmează a fi sesisată de acest 
diferent, să păşească Înainte In lu
crările sale fără a mal recurge la 
eoncursul unor ofiţeri Bpeciall, şi să 
decidă rezemându-se pe majoritatea 
sufragielor.

Această propunere este primită 
In unanimitate de către congres.

Preşedintele ia act de această 
decisiune şi la observaţiunea lui 
Caratheodory-paşa relativă la Valea- 
Alachkerdulul, râspunde că Alach- 
kerdului, este afară din cestiune, 
comisiunea nu va avea dar a ltă  În
datorire de cât a se ocupa cu tra
seul liniei de Olti.

Înalta adunare trece la declara
ţiunea presintată de către prinţul

Gortchacow, In şedinţa pre fl
Primul plenipotenţiar al ii 

nu’şl explică bine ţinta 
cument. Principiile şi modujţj 
nite a asigura resoluţiunile jjţP 
sulul, aâ fost deja indicata1 
sul deliberaţiunilor Înaltei < 
o parte din decisiunile eoni 
urmează a se executa imedi 
lalte părţi privesc pe nişte 
uni speciale instituite cu atr 
definite; toate garanţiile n 
aâ fost prin urmare deja da 
nâtura tratatului de pace 
de almintreiea lntr’un mod 
la cea mal strictă obligaţii 
pulaţiunile prevăzute Intr’â^1 
misiunile complecteazâ tont 
garanţii, şi Excelenţa Sa n 
ce alte condiţiunl s'ar mal 
cere. Guvernul otoman a t 
congresul că va pune In es 
In cel mal scurt timp resol 
înaltei adunări. Caratheodşţf 
crede că noul dizpoziţiunl ci 
scopului ce şi Rusia a declt 
voeşte să atingă.

Prinţul Gortchacow nu 
oportunitatea objecţiunilor p ţi 
plenipotenţiar otoman, Alt* I 
nu vede de căt foloase dând pi 
garanţiele cele mat nemurit 
tratat făcut de oamenii cel aâ 
nenţl al Europei şi care nu n 
a râmâne litera moartă. Es 
portant ca stipnlaţiunile unu 
mem'a act să fie respectate: 
Salisbury simţea odinioară 
tatea pentru Europa, de a 
veghia esecutarea reformelor 1

î l

f

c ia ; dar âncâ esecutarea umil 
tat ce In curând se va semai 
Berlin nu trebue oare să I  
objectul unei supravegheri j n 
nue. Alteţa Sa de alminterlt 
ţine mal mult la un termen I 
un altul al declaraţiunel saltă 
ceea ce doreşte Rusia, este ni 
nerea In practică a stipulaţ ii 
tratatului se coprinzâ garanţi» 
este o cestiune de demnitate ft 
tru înalta adunare.

Prinţul Bismarck zice că d 
unea se va Înlesni prin o proj 
formală ce ar presinta plen?] 
ţiarii ruşi.

Prinţul Gortchacow râspun 
ar fi gata să ceară de la pt 
ce iaâ parte la congres, garai 
colectivă a esecutârel resoluţi 
Înaltei adunări.

Prinţul Bismarck râspunde I  
i s'a dat mandatul de a exp 
In această privinţă, In calita’l  
preşedinte, opiniunea congretp 
D-sa nn poate vorbi de căt ti 
mele Germaniei. In consecinţă, 
părerea sa, este evident că, 
puterile să Înţeleg asupra uno 
tiuni cari preocupă Europa • 
proape un secol, şi cari m> 
seamă de 20 ani Încoace deşt 
solicitudinea sa, dânsele nu a 
tenţiunea de a lucra In zadar, 
toate trebuesc să supraveghe: 
să controleze esecutarea unor 
pulaţiunl cari formează un tot 
care nu se poate primi o pari 
refuza cea l'altă; Alteţa Sal 
nn crede ca fie-care stat isotyl 
fie obligat să intervină pentru I
cutarea acestor Învoiri, şi că I  
esista o garanţie solidară şi
tivâ; In această ordine de id< I 
guţin se pune Alteţa Sa, p) 
a pnvi situaţiunea Germaniei; 
ţul Bismarck nu crede că se 
afla o formulă menită de 
Europe! asigurările cele mi 
solute că nu se mal vor ivi 
nimentele cari aâ mişcat'o, ş 
miţând chiar chiar ca puteri 
se angajeze solidariceşte ca f 
seze de forţă la trebuinţă, s’s 
pune să provoace intre dânsele 
mal grave disimţimente. Scopul 
greşului este numai de a face 
operă umană, supusă, ca orl-ce - 
flnctuaţiunel evenimentelor. A 
Sa s’a temut, la inceput, când 
tru prima oară s’a citit dedai 
nea rusă. ca nu cum-va cererea 
ţulul Gorciacow, sâ treacă pesl 
sursele congresului. In urma < 
ţiunilor insă date de primul ţ 
potecţiar ai Rusiei , prinţul G< 
cow ar fi mulţumit cu o reda< 
indicând că obligaţiunile intr’’ 
şi consemnate toate in trac 
viitor, vor forma o întocmire la
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tiiire reprezentanţii puteri- ¡ 
Gonstantinopole vor su- 

>. rezervăudu-se de a aviza, 
cănii această, ezecutare ar 

oasă sad inbărzietoare. Al- 
nu presupune ca prinţul 
w să aibă in vedere nişte 
runl menite a regula ezecu- 
rior angajamente reciproce, 

le exemplu, evacuarea for* 
şi a teritoriilor, de oare-ce 

ireu acestor clauze de c&- 
din puterile interesate ar 
consecinţă din partea celei 

eexecntarea clauzelor cores - 
primul plenipotenţiar al 

_vut mal ales in vedere 
4* unite înaltei Adunări ‘ reta 

Jprotecţiunea creştinelor 
ĵăl de Bismark nu crede ca 
că se pare de mal 'nainte 
că resoluţiunile luate so 

toată Europa u n ită , nu 
! uta. Ar trebui să aşteptăm 

mei infracţiuni pentru a 
r, şi in cazul acesta, pute 
suite de către reprezentanţii 

$ îoustantinopole s'ar putea 
fi şpre a face un apel la noul 
J' Idi plomatice. Dacă insă gu- 
1  îs ar insista pentru intro*
1 ;n tra -ta t a unul articol 
{: ca puterile să aibă de mal 
|  reptul de a controla prjm 
* or, executarea rezoluţiuni- 

si Adunări, prinţul de Bis*
: ceea ce ’1 priveşte per* 

j i are nimic de zis.
plenipotenţiar al Rusiei 

■ > că prinţul de Bismark a in* 
Bine inţelesul propnnerel 
»doreşte in adevăr ca un 
Serat in tractat să exprime 
¡área deciziunilor congre 

>  pusă sub supravegherea 
intregl. Alteţa Sa obser- 
îâ sarcina de a semnala 

c hile comise ar trebui să in- 
] i numai reprezentanţilor la 

nopole, dară şi guvernelor 
icâ tractatul conţine ex- 
conceptate in sensul cu 
prinţului de Bismark, ple- 
frii Rusiei nu vor insista.

Şuvalow zice că pleni- 
|  Rusiei aü avut mal cu 
ncdere de a evita greşelele 
|ţm at tratatul de la 1856. 
I avticoll stipulând imbunâ- 
itru populaţiunile creştine 

lirinl otoman, nu aü fost 
xecnţiune. Ceea ce a can- 

Apel frecuente străgănirl, 
reuniunea congresului: a* 

dificultăţi nu ar mal tre* 
prezinte încă o dată. 

ţa Sa ia act cu plăcere de 
pronunţate de către pri- 

ifcotenţiar al Turciei, carele 
că semnătura tratatului 

I lin  va da sancţiunea cea 
|B ă şi cea mal obligatorie 
. ii or sale. Acest caracter 
j ¿obligatoriii, plenipotenţi- 
, fel caută a’l afirma. Adăo- 
| rtii olil tratatului formează 
■tbht, la a cărui «secutare 

j âşl rezervă dreptul de a 
] tis, prinţul de Bismarck a 

sentimentul de care a fost 
Rusia, la declaraţinnea sa. 
:um de căutat mijloacele 
>ent ra a exercita acest con-

htele constata că această 
urmează a fi adusă din 

tiune când pleniptenţ5aril 
1 prezintă Ia urma redacta- 
i propuneri.

H lory paşa mulţumeşte co* 
J valow pentru »predarea 
ţ áre ce Excelenţa Sa a dat 
I pronunţate de către d-sa, 
I «nipotenţisr al Turciei va 

leea sa când congresul se 
X i discnţiunea articolului

ÎS d-sa insă insistă, de a* 
’V e că toate puterile ce 
|j un tractat trebnesc să 
picior de perfectă egali- 

k*n toate obligaţiunile sale, 
jiât urmează a fi, in ade- 
Ifttorifl, pentru toate sta- 
jiD semnătura lor pe dân-

Îjn ţa Sa se referă la ob- 
I  precedente şi repetă că 
|i|inn l de control ar fi 

jn i chiar susceptibile de a 
Lmltâţi serioase.

1

Preşedintele zice că este prefera
bil de a amâna această discuţiune, 
până in momentul ce plenipotenţiarii 
Rusiei vor face o propunere in sen
sul care a fost mal înainte indi
cat.

Prinţul de Hohenlohe, iu calitate 
de preşedinte al comisinnel de deli-1 
mitare, reaminteşte că congresul a 
lăsat acestei comision! sarcina de a 
decide, prin majoritatea voturilor, 
asupra fruntarielor Sandjaculul-Sofiel 
şi a districtului Vranja. Alteţa Sa 
supune înaltei adunări rezoluţiunea 
următoarea relativă la Sandjakul- 
Sofiel ce se adoptă de către comisiune 
in nnamitate :

Linia de fruntarie intre Serbia şi 
Bulgaria se leagă cu linia deja 
admisă, la nn chilometru de Segusa, 
spre Nord-Vest, merge in linia directă 
spre montele Stol, şi de aci, prin li
nia de separaţiune a apelor intre Mo
rava şi Sukowa-de-Sus, cu afluenţii săi, 
se împreună trecând prin Descani- 
Kladanec, Drainica-Planina, Darko- 
wska-Planina, Crna-Trava şi Gacina, 
cu inălţimele la Mecsid-Pianina.

Gât pentru Vranja, «omisiunea & 
decis, ca o maioritate de 5 glasuri, 
contra 2, ceea ce urmează :

Având de punct de plecare inăl
ţimele de la Polanica, fruntaria mer
ge prin contrefortul KarpinsI-Pianina, 
până Ia confluentul numit Koinska, 
împreună cu Morava, trece Morava 
şi o apucă in sus, prin linia de îm
părţirea apelor intre pârlnl Koinska 
şi plrlul care se scurge in Morava, 
lângă Neradovce, spre a se uni cu 
Pianina Sv. Ilija, in sus de Tlrgo- 
vişte. De aci, lungeşte Înălţimea de 
la Sv. Ilija, până la Kljae şi trecând 
prin punctele indicate pe harta de 
la 1516 şi 1547. şi prin Babina Gora, 
ajunge la Crni-vih.

Congresul sancţionează aceste doâ 
resoluţiunt; dar, asupra unei obser- 
vaţiunl a lui Carateodory-Paşa, este 
bine înţeles că protocolul râmâne 
deschis pentru instrucţiunile ce ple
nipotenţiarii otomani aştept in fie
care moment de la Poartă.

La ordinea zilei este o comunicare 
a comisiunil de redacţinne.

D. Desprez, raportor al comisiunil, 
reaminteşte că preşedintele congre
sului, in şedinţa precedentă, a ma
nifestat dorinţa de a cunoaşte starea 
lucrărilor comisinnel de redacţiune 
şi planul general ce dânsa âşl pro
pune a urma, in distribuirea mate
riilor. Escelenţa sa espune că lucră
rile sunt foarte înaintate. Gomisiunea 
aşteaptă, pentru a le termina, ca să 
i se înainteze raporturile comisiunil 
de delimitare, atât pentru Europa 
cât şi pentru Asia, şi diferitele pro
iecte de stipulaţiunl pentru Asia. 
Cât pentru plan, comisiunea putea 
Bă aleagă, safi ordinea adoptată la 
San Stefano, safi ordinea lucrărilor 
congresului. Dânsa s’a mărginit in 
această din urmă distribuţiune, şi 
prin urmare, articolif tractatului vor 
fi distribuiţi in modul următor : 1 
Bulgaria, 2 Ruinei ia orientală, 3 
provinciile creştine din Turcia Eu
ropeană, 4 Muntenegrul, Serbii, Ro 
mânia, Dunărea, 5 Asia. Vor urma 
apoi diferitele clause generale care 
ating întregul imperiu otoman. Ex 
celenţa Sa adaogă că această espti
nere trubue complectată prin men
ţiunea că tractatele de la Paris, de 
la 30 Martie 1856 şi acel de la Lon
dra de la 13 Martie 1871, sunt men
ţinute in toate părţile unde dispozi
ţia ni le lor nn vor fi modificate safi 
abrogate prin tractatul viitor.

Preşedintele pnnând întrebarea 
dacă consideraţiunile ce d. Desprez 
a citit şi care nu privesc decât pla
nul general la redacţiunea tracta
tului, corespund cu intenţinnile adu
nării. Lordul Salisbnry ridică obiec- 
ţiunl contra dispoziţiunil generale 
care menţine tractatele anterioare, 
fără a precisa intr'un mod mal e- 
sact, punctele modificate prin învoi
rile actuale. Excelenţa Sa nn găseşte 
mal cu seamă această deoiziune su
ficientă in privinţa stricătorilor.

D. Desprez observă că redactarea 
propusă ocroteşte statul qno, şi co
rniţele Corti judecă această redac
ţiune cu atât mal mult oportun cu 
cât dânsa consacreazâ acest princi
piu de drept public, care zice că or

T I M P U L

ce c-lausă neabrogată râmâne in 
vigoare.

Resultâ din discnţiunea ce se ri
dică asupra acestui punct şi la care 
iafi parte lordul Salisbnry, d. Desprez, 
corniţele Andrassy, prinţul de Ho
henlohe şi preşedintele, că majorita
tea congresului este favorabilă redac- 
ţiunil propusă, şi recunoaşte, in mal 
multe puncte ale disposiţiunilor sale, 
mal cu seamă in ceea ce priveşte navi- 
gaţiunea Dunărei, etc., că tractatul 
dela Paris subsistâ; că, pe de altă 
parte, principiul stabilit de art. 2 al 
tractatului de Londra este menţinut 
in toată integritatea sa.

Lord Salisbury insistând asupra 
acestui din urmă punct, d. Desprez 
observă că redacţiunea coroisiunl ci
tează intr'adins tractatul dela Lon
dra impreunâ cn cel dela Paris, şi 
preşedintele opinează asemenea că 
tractatul dela Londra, departe de a 
fi atins, este din contra confirmat 
prin menţiunea de care este obiectul.

Corniţele de Lannay crede că ar fi 
preferabil să nu aibă loc o discu
ţiune generală -d să înceapă pe rând, 
discnţiunea fie cărui articol.

Preş idintele observă că de alt min- 
trelea nu a pus in discuţiune, in mo
mentul de faţă, disposiţiunile trac
tatului, dar singur planul general de 
urmat de către comisiunea de redac
ţiune. Alteţa Sa adaogă că priveşte 
ca deja obţinut conBimţimântul înal
tei adunări la planul presentat de 
către d. Desprez, care spune, 1 că 
noul tractat primează tractatele de 
Paris, Londra şi San-Stefano, şi 2 
că redacţiunea noului tractat va ur
ma ordinea de materii observată in 
discnţiunea congresului.

D. d’Oubril zice că relativ la re
dactarea tractatului, plenipotenţiarii 
Ruşi doresc a presinta propunerea 
următoare pe care o şi citeşte :

Tractatul dela San-Stefano fiind 
numai preliminar, şi prefacerile te
ritoriale cari aü foBt stipulate in- 
tr'ânsul fiind modificate şi supuse la 
sancţiunea Europei, nu s'a prevâzut, 
acolo termeni pentru remiterea celor 
interesaţi a teritoriilor deslipite de 
imperiul otoman, dar cari se aflaü 
incâ ocupate de trupele turceşti.

Astăzi insă că marele puteri aü 
căzut de acord asupra nouilor deli
mitări, pare dar urgent a se fixa ter
menul necesar pentru punerea in vi
goare a celor coordonate de către 
congres.

înalta adunare inţelegându-se asu
pra epocelor la care teritoriile ce vor 
fi restituite M. Sale Sultanului ur
mează a fi evacuate, devine dar ne
cesar de a stipula asemenea că lo
calităţile cari urmează a fi deslipite 

j de imperiul otoman şi cari se află 
iucâ in mâinele Porţii, să fie eva
cuate şi date iu primirea celui in 
drept, la soroace determinate.

Fixarea acelor soroace, pentru fie 
care caz special, ar putea să incumbe 
comisiunil de redacţiune.

Mehemet Aii paşa citeşte apoi ur
mătoarea proposiţiune :

I „Plenipotenţiarii otomani atrag a- 
1 tenţiunea înaltei adunări asupra art. 
X al tractatului dela Sau-Stefano, a 
cărui stipulaţiunl este indispensabil 
a se mânţine, pentru partea sand- 
jakulul Sofii! care se va uni cu prin
cipatul Bulgariei, de oare ce confi
gurarea tereuulul se opuue la for
marea altor linii de comnnicaţiune 
decât cari esistâ intre Kazasurile de 
Rahtuonli, Icbtimau şi Bazardjih pe 
de o parte, ;i Kazasurile de Pristine 
şi Uskup pe de alta.“

Preşedintele observă d-lul pleni
potenţiar otoman, că congresul a 
luat deja o decisiune asupra cestiuuil 
care face obiectul acestui document, 
dar că cu ţoale acestea, propunerea 
se va imprima şi pune la ordinea 
zilei a şedinţei viitoare.

Şedinţa se ridică la 5 ore fără */*• 
(Urmează semnăturile).

„Steaua Românie!“ publică urmă
toarea scrisoare a d-lul dr. Taussig.

laş!, 1878 Iulie 15.
Domnule Rsdactore,

Aţi publicat in jornalal d-r. No. 156 
din 14 Iulie n. o. sub rubrica: “din loca
litate» mal multe rânduri, relative la “pu
nerea mea in disponibilitate» (precum o

numiţi d-v.) din funcţiunea de medic al 
spitalului dela Golia, adăogănd tot odată 
mal multe detaliuri despre călătoria mea 
la Berlin. Găsindu-mă grav atins şi spre a 
nu lăsa opiuiunea publică indusă iu eroare 
de asemine aserţiuni ale ziarului d-v. vin 
a declara pe onoare :

. 1) că nu am pledat can7.a coreligionari
lor mei ca delegat al “Alianţei israelite 
din Iaşi» înaintea membrilor congresului 
din Berlin,

2) că nu am susţinut memoriul, de care 
vorbiţi d-voaBtră.

In fine, vă mulţumesc, d-le redactor, că 
acum oel puţin , atăt prin introdocţinne 
căi şi prin finalul articolului d-v. am aflat 
cauza „punerel mele in disponibilitate* din 
funcţiune; — căci vă pot asigura, că pănă 
la cele publicate de d-v., nu am putut afla 
motivul adevărat al aoestel »disposiţinnl* 
a onor. Generale Epitropii a Spitalelor Sf- 
Spiridon.

Primiţi, d-Ie redactor, asigurarea deose
bitei mele consideraţiunl.

Dr. B. Taussig.

„Vocea Covur lui u lu i“ anunţă so
sirea d-lul G. Â. Rosetti la Galaţi 
in modul următor :

“Aflăm că d. Rosetti, ministru din lăun- 
I tru, reintorcăndu-se din călătoria pe care 

a făcut-o in Moldova ne va face onoare de 
a ne vizita oraşul.

D. prefect s’a dus înaintea d-eale. Pri
măria a luat măsurile cnviinoioise, făoănd 
reparaţii însemnate in strada mare. Bor
tele care eraQ o amerinţare pentru trăsuri
s’afi acoperit iu grabă c u ................ nisip.
Lucrătorii însărcinaţi ca această reparaţie, 
de comedie, s’afi servit, ca instrument pen
tru astuparea lor, de . . .  . piciorul lor.»

Superficialitate şi pospoialâ, acea
sta este deviza oamenilor de azi; su
puşi! lor ştia foarte bine că nu cer 
ceva solid, şi le lucrează după plac.

Steaoa României, vorbind despre 
călătoria d-lul C. A. Rosetti iu pro
vincie, zice :

D. ministru de interne, C. A. Rosetti, 
intorcăndu-ae miercuri seara inapol din 
călătoria sa de la VasluiO, părăseşte astăzi 
cu trenul de laS 1/, ore oraşul nostru, mer- 
gănd la Roman, unde precum am aflat, 
va petrece mai mult de o zi.

Neavănd favoarea de a fi printre admi
ratori! şi adepţi! politic! ai d-lui C. A. 
Rosetti, uu suntem in poziţie de a comu
nica lectorilor noştri nimica din cele ee aQ 
pas la cale capul administraţiei ţării in 
întrunirile intime oe aă avut cu diverşii 
membri, al grupului care are puterea iu 
oraşul şi judeţul nostra.

Ştim insă nn fapt pozitiv, acela annme 
ca d. ministru de interne in timpul petre- 
cerel sale in mijlocul nostru nu s’afi pus 
decăt foarte puţin in contact cu masa cea 
mare a administraţilor şi nn aQ văznt a- 
proape alte persoane, decăt pe acele oari 
fac parte din aşa numitul grup al frac
ţiune! şi care exercită exclusiv puterea in 
judeţnl Iaşi ca şi iu cea mai mare parte 
a Moldovei.

Pe lăngă aceasta, ne-am Încredinţat oă 
scopul călătoriei d-lul C. A. Rosetti prin 
Iaşi, ea şi prin partea de dincoace a Ro
mâniei, este dictat mal mult de conside
raţii de înaltă politică decăt de îndatori
rile impuse capului administraţiei ţării, cu 
toate că d-sa n’ati lipsit de a vizita, cu 
ooazia petrecerel sale in oraşul nostru, u- 
nele din autorităţile şi stabilimentele locale.

Se spnne annme că d. Ministru de in
terne ar fi voit să afle la faţa locului, cari 
ar fi ştnsele unor nouă n igerî, in cazul 
oind o constituantă sr deveni neinlătura- 
bilă. De buni seamă că toţi deputaţii şi 
senatorii guvernamentali, ca şi toate per
soanele oficiale pe oari d. Rosetti aă avot 
ocazia de a le vedea, 1-afi încredinţat in- 
t r ’nn glas că nimica n’ar fi mai puţin o- 
portun şi mai puţin necesar ca o nonă 
agitare electorali, acum mal ales căud este 
stabilită intr’un mod nesguduit poziţia po
litică şi privată a atător partizani po
litici.

Aşa, d. Rosetti s'ar întoarce cn convin
gerea că unanimitatea corifeilor politici de 
dincoace de Milcov, oari se află călare pe 
putere, resping idea de constituantă.

ŞT IR I D IN  T A R A
“Curierul de Bacăîl» anunţă an nn co

lon«! rus din stotnl-major, însoţit de doi 
soldaţi, de naţionalitate Romăni din Ba
sarabia, n inspectat linia Oituz şi Palank*

şi scos planuri. Apoi, a căutat a afla pu
terea garnizoanelor austriaco de la citatele 
punte şi d’a se informa despre întăririle ce 
s’att rădicat. La 13 Iulie, a plecat spre Pe- 
troasa.

Comisarul general rns, principele Obo
lensky, a plecat, in ziua de 14 iulie, din 
Bacăti la Ocna. A dona zi a sosit nn alt 
general, spune acelaş ziar, care va pleca, 
se zice, tot pentru inspectarea drumurilor 
şi va face o hartă de satele ee snnt in îm
prejurimile Bacăului.

•
Aflăm ci d. Guilloux, antreprenorul cfiel 

ferate Ploeştl-Predeal, care deja trebuia să 
fi inceput lucrările de terasament, ar fi o- 
puind, că repeziciunea apelor, pnindn’l in 
imposibilitate de a incepe lucrările intre 
Cămpina şi Sinaia, este decis a se inţelege 
din noO cn guvernai in privinţa caetnlul 
de însărcinări, înţelegeri cari se traduc de 
către uni! in adevărate favoruri; şi se mal 
zice, că Guvernul este dispus a ’I acorda 
toate cererile cu abondenfi.

Aşteptăm lămuriri in această privinţă.
“Presa»

C R O N I C A

“Monitorul» de joi pnblioă următorul 
decret:

Art, 1. Armata este pusă pe picior de 
pace, pe zioa de 5 August 1878.

Art. 2. Toate comandamentele şi servi- 
ciurile armatei active snnt suprimate.

Art. 3. Toţi comandanţii titulari ac- 
tnall al acestor unităţi precum şi ofiţerii 
diferitelor statori-majoare şi serviciuri vor 
trece in funcţiunile ce ocupai! mai nainte 
de punerea armatei pe picior de resbel.

Iară acel ofiţeri ale căror funcţinnl sunt 
desfiinţate prin punerea armatei pe picior 
de pace şi cari nu vor putea fi întrebuin
ţaţi in limita bugetului, vor trece in po
ziţie de disponibilitate prin suprimarea 
fancţiunil, conform art. 8 din legea asu
pra poziţiunil ofiţerilor din 5 Iunie 1878,

ŞCOALA PUBLICĂ de COMERŢ.
Strada Domniţei No. 7.

Suburbia Neguţătorilor. 
Este bine constatat că atăt viitorul comer

ţului in ţara noasţră, căt şi necesitatea ce 
se simte pe fie-care zi, forma bărbaţi ca
pabili in administrarea institnţiunilor noa
stre finanţiare şcoala noastră de comerţ, 
dotată in ultimii ani cn o nonă şi com
plectă programă de stadii, este menită a 
garanta o instrucţiune secundară şi spe
ciali comerţului şi finanţelor; asemenea 
îmbunătăţirea materială priu înfiinţarea şi 
oomplectarea cabinetelor ştisnţifice sunt 
baze principale ale unei solide instrucţiuni.

Cw şurile vor incepe la 1 septemvrie viitor, 
înscrierea se face las cancelaria şevalet de la 
8 —11 ore, a. m. inceplnd de ta 15 august 
corint.

Elevii ce cari posedă cerţi ficate'de patru 
clase primar«, sunt admişi in clasa I-a.

Elevii aii terminat una safi mai multe 
clase gimnaziale pot fi admişi in o clasă 
snperioară, depuaăud examen, conform 
art. 122 din legea instrucţianii.

Studiele ce se predaO in această scoaiă 
su n t:

Matematica,—Comptabilitatea,— Careul 
mărfurilor,—Dreptul comerţial şi Admini
strativ,—Economia politică,—Cheniia, Isto
ria şi Geografia.—-Fisica,—Limba Romană, 
—Limba Franceză,— Limba Germană,— 
Limba Italiană,—Limba Greacă,—Caligra
fia şi Desen,—Igiena.

Elevii cari termină toţi cinci a n i, pri
mesc o diplomă de capacitate tn ştiinţele co
rner/iate, liberata de Ono Minister al istUrue. 
{tunel pubbee in numele I. S. Domnitorului 
conform art. 202 din legea iustrocţiunei.

Stricta executare a regulamentelor de or
dine şi disciplină garantează o educaţiune 
reclamată de specialitatea comerţulai şi 
buirocraţiei fioanţiare.

Localul spaţios şi coartierul unde este 
sitoatăa şcoala, satisfac toate condiţiunile 
igienice.

D irector TA. Ştefăuescu.

BIBLIOGRAFIE 
Marşul trim nftilu l R om ânilor,

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

I. Dum itrescn. Radu Buzescu 
safi Han-Tătarul, roman istoric. E- 
diţiunea II. Bucureşti, tipografia 8o- 
cec. Preţul 2 lei.

Gr. G. Tocilescn. — inscriptiu- 
nile de la Schitul Vtrlnla, (iudeţul 
Prahova) Preţul 50 bani.



L a  L ib rà lr la  U n iv e r s a lă

L E O N  A L C A L A Y
18 Calea Mogoşâiei 18,

M află de vêudure pe doà tablouri mari 
pe hârtie de desemn buna în 24 colori :

A eşit de sub tipar şi se află de 
vênzare la magtvsinele de music& 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits , şi 
la autor :

i n t r a  E x p s it ie  Universala
d in  P a r i s

(1878), în langime de nn metru ţi lăţime 
de 65 centimetre,

cm preţ de un franc tabloul.
Unul represintă vederea Palatului Tro- 

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

C Â N T E C U L  R O Ş I O R I L O R
I D E  T - .A . V E D E .

Dedicat Mărieî-Sale

DOMNITORULUI ROMANILOR CAROL

A eşit acum de sub tipar :

M o ţ i i  ş i  C urcan i i

Poesia de
Locotenent de s ta t m ajor M. C. MANIULESCU 

PENTRU VOCE 81 PIANO 
de

CAROL PA ŞI I ,L  jun.

Pruţul 1 lett 50 bani.

două cod ferea ţe ţinute la Ateneul 
din Bucureşti de

X>. -A.. I .  O D O B Î S C t T ,

conţinând :
M afii: Risc oala Ron anilor Ardeleni sub 

cSpettnialor Horia, in iarna 1784—1785. 
— Episod din istoria Transilvaniei. (Con- 
ferenţă din 11 Fevruarie 1878).

Curcanii : Luarea Rnhovel de către oşti- 
rile ron ânejt;, la Noemvrie 1877.— Epi
sod din ultimul nostru răsboiă cu Toroia. 
(Confereaţi din 23 Martie 1878).

1 volum iu 8“ mic de 96 pagine.
Se iiflâ de vânzare la librăria Socec 

Cam., in Becuri şti, Calea Mogoţuaiel No. 7 
— Preţul 2 lei nouî. —

ROMANIA SI RESBELU1 ACTUAL
aaQ

GUVERNANŢII si GUVERNAŢII
de

N. BLAREMBERO 
Ediţia I I

Precedată d’o scrioare a autorului către 
editor. — Se găseşte la toate librăriile din 
capitală. Preţul 2 leí u. Comándele pen
tru un număr mei mare de eeemplare, se 
pot adresa la Librăria d-lui I. Szollosy, 
piaţa Teatrului, pentru editor.

Cumpărătorilor de la 20 esemplare In 
sus, se dă un rabat de 20 %. — Expediţia 
se faoe grabnic.

E P IT R O P IA  S E M 1N A R1U L U1
NIPH0N MITROPOLITUL

P T J B L I O A T I U N Ë
In ijioa de 26 August viitor orele 12 se 

va ţine licitaţ)ă la cancelaria Epitropiel 
Strada Filaret No. 2 pentru darea prin 
antre-prisă pe termen de un an a cărnel 
de vacăjjnec esară pentru nutrimentul Ele
vilor ţi personalului de servicii!. — Ama
torii de a se angaja cu acâstă antre-prisă 
se vor presenta la arătata-Şi şi oră la can- 
celariă spre a concura la licitaţiă; condi- 
ţiunile se pot vedea in ori-ce Şi de lucru 
la canielariă. (771—1)

In 4in& de 5 A ugust viitor se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropiel, Str. Fila- 
retu No. 2 pentru vâuŞarea porumbulni 
aflat la moşiile Kiajna ţi Bâţcoveni din 
recolta annlni treent adică: de la 100—170 
kiie cu aproceimaţiă la moşia Kiajaa ţi de 
la 200—250 kile idem la Bâţcoveni. — Do
ritorii de a cumpăra aceste producte sunt 
invitaţi a se presenta la localnl cance
lariei in Ş'oa arătată orele 12 spre a con
cura la licitaţiă, fiind însoţiţi şi de on- 
venitele garanţii in numerar safi efecte 
publice. (762—0)

CE SE POATE CAP ATA
M » J R I % Í T r « . U L J  «  F M A I W î

L A  D E S F A C E R E A  SPECIALITĂŢILOR IN  P A N Z A R E A
L I N G E K I A  D I N  V I E N A

Calea Rtogoţoiol Palais „Dacia“

Pem.ru 5 franci 
P en tru  fi franci 
Pentru 6 franci 
Pentru i  franci 
Pentru 5 franci 
Pentru & franci: 
Pentru t  franci: 
Pentru & franci: 
Pen tru  5 franci 
Pentru 6 frânai 
Pentru i  bunel 
Pentru 5 franci

Pentru S franci: I Pantalon seu I Camison de Pichet de ¿ ra i.
Pentru 5 franci: 0  căm ăşi dc Oxlord engles.
Pentru 4 IrancI 50 b an i: I părech Ismene bărbăteşti.
Pentru 5 Iran e i'. 6 perechi manchete ori ce tason.

6 gulere pentru bărbaţi do olandă fină.
11 gulere engln In ori-caţe fason ţi m ărim e.
0 părechl ciorapi patentate.
0 gulere moderne pentru dame, după alegere.

12 batiste  albe de pănxă adevărată.
ÎS batiste bine oolorate tiv ite  ţi  spălate.
6 prosdpe de pănsă curată.
6 şervete da m asă de pânză adevărată. 

lS şervete albe de oeaid.
1 cămaşă modernă, simplă săă brodată*
2 batiste  ou monograme fin brodate.
1 b atistă  francesă fin b rodată eu dantele.

P entru  8—8 franci: 1 corset de damă 
P en tru  fi)/» fran c i: 0 cămaşă de nipte de dame.
P ei.tra fi franc i: 3 pepturl fin brodate pentru oim ăşl de b ă rb a ţi  

1 fustă de pichet de iarnă.
1 camison .modern brodat.
1 fa ţă  de masă colorată cu ciucuri, pentru cafă.
1 cămaşă aed o pereche de :smene de dam ă, bogat brodate. 
1 fustă costum plissă.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42 de coţi =  I bucăţi Chifon franţuzesc.
Pentru 10 Iran e i: I bucali Robe d’enfants en laine eouleur.
Pentru 18—24 Iran e i: I bucată Tartan eaglet de 5 coţi.
Pentru 20 IrancI: 24 coţi Pichet.
Pentru 5—!2 Iran e i: 0 flanelă tău  o pereche de Ismene de Uni.
Pen tru  10 -  ifi f ra n c i: 1 bucată pănză de ttomburg, de 80—4ş coţi.
Pentru 55— (3b f ra n c i: 1 bucată pănză de belg ia de 00 eoţf.
Pentru 1 5 - 10b fran c i: 1 bucată pănză Corona de 58 ooţl.
pentru  i l f i -  SIC fra n c i:  1 bucată Toile b ă tu te  francei.
Pentru 12— 35 franci. PlapilmS de llnâ forte fine.

Afară de arlicelile menţionate te  găseşte tet-d’a-una trusouri complecte.

Epitropia având trebuinţă a cumpăra 
obligaţiuni Domeniale purtând cnponnl de 
Inlis annl cnrent pentru snma do 51 mii 
lei, a decis a ţine lioitsţifi pentru Şioa de 
16 Augnst viitor orele 12, in localul 8e- 

j minări ului Strada Fiiaretn No. 2; amatorii 
I de a vinde asemenea obligaţiuni se vor 
] presenta in arătata Şi Ş' oră spre a con 
I cura Ia licitaţiă fiind însoţiţi ţi de cnve 
I niţele garanţii; ier persâna asupra căria 
*86 va adjndeca atesta liiitaţiă, va pred; 

Epitropiel nn borderoă în care se va in 
dica seriile ţi nnmărnl obligaţiunilor vâa 
dute valârea fie-cărnia titln ţi câte ca 
p6ne conţine. (765—1)

Acel oare cunosc H a p u 
rile purgative ale doetorolol 
întrebuinţa inîată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie.

___ Ele nn produc desgust nici
slăbiciune, căci, în contra celor-alte cu
răţenii, Dedata nn lncrâză bine de cât când 
ste luată cn alimente bone ţi băuturi în- J 

tăritâre, precum: vin, cafea, ceai. Fie-care | 
’şi alege ora şi prâuŞal când ’I convin- 
mai bine să li ia, în conformitate ctl ocne 
aţinnile sale. Ostenita pnrgaţiunel fiind pe 

deplin anulată prin efectul unei hrane bune, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cntiî de 5 şi 2 fr. 50 b. la Paris la doc
toral Dehaut şi la t6te farmacopiele. Să se j 
cerii cn fie-oare cutie cărticica de 72 pagine 
care conţine instrneţiile in t6te limbele. Să I 
se ciră ţi manualul in limba francesă doc- | 
tornlnl Dehaut, volumul de 400 pagine.

Depoait in Bncnrescl, la farmacia d-lul 
F. W. Ziirner, calea Mogoţâiel, şi la d-nu 
Ovessa drogistnl.

TROMPET« carpí!
întregt colecţie de când 

numele de Buciumul ţi pâiilQk ' 
a încetat d’a mai vorbi dimp ţ) şi 
trnl <i scriitor Cesar Bolile. 1 

Acest monument al literat 
la a cărat clădire a lucrat 
ani şi trei săptămâni marele 
află de vân4are la Tipogra! 
strada Academiei No. 24.

ION POli
fost administrator

acestui <ji I

D e  a r e n d a t  tfe

IMPORTANT
P O U R  D ES P È R E S  d e  F A M IL L E

Une famille disiinqaée de Vienne, désire
prendre en pension un jeune homme qui 
doit faire ses études à Vienne. Elle ne 
reçoit tn font qne deux pensionnaires, dont 
elle sarveillera consciencieusement les étu
des ainsi qne la conduite. On parle le fran
çais et l’on cultive la musique dans la 
maison. Meilleures références données.

S'adresser pour renaignementsau Bureau 
de ce Journal, (770—0)

de Bncnrecï; 2,500 pogônfi 
fânâţă ţi pădore, care acest 
islaz. Doritorii se vor adres 
LAHOVARY, calea Mogoţ6

i r

De arendat, f hi
Mo

districtul Prahova plasa C /  
staţie de drum de fier pe din 
Brăila, msga4il. pătule ţi t i ;  
bune. Informaţiuni se pot T 
Col(ea No. 66 safi Strada Bea

DO CTO RUL B L U M E N ]
lea Moţilor No. 27 vls-a-vis d 
(Tamis.)

íú 1

• AM IS IMPORTANTm

A P A  de GURA SĂPUN de PETE

Pentru  8 franci: 
P entrn  5 francii 
P entru  5 franci: 
Pentru 5 franci: 
P entru  5 f ra n c i: 
Pentru 5 fran c i;

Calea Mogogóiel Palatal „D acia“ .
CominŞiledin districte însoţii* cit preţul rospoctiv to vor oloctoa loarlo jrabnio conştiincios

In 4ioa de 16 Augnst viitor, s’a decis a 
se ţine licitaţiă la cancelaria Epitropiel 
Strada Fiiaretn No, 2, pentru vâu4area 
grâului ce va eşi din :1Q0 pog6ne cultivate 
pe moşia Bâţcovenii Judiţnl VI: şea ţi 200 
pog6ne pe moşia Kiajna din Judeţul Ilfov. 
Amatorii de a cumpăra aceste producte, 
■o vor presenta Sn arătata <ji orele 12 la 
localul cancelariei spre a concura la lici
taţiă, fiind însoţiţi ţi de cuvenitele garanţii 
in numerar sa& efecte publice, cunoscând 
tot o dată că aceste producte se veud după 
joc fără ca Epitropia sâ’şl ia vre un anga- 
ament de trar sport. (768— 1).

Fiind-că In 4ioa de 10 Iulie curent des
tinată pentru arendarea prin licitaţiă a 
moşiilor Kiojna din Judeţul Vlaşca pe ter
men de 5 ani, cu începere de la 23 Apri
lie viitor, conform pnb.ic&ţii No. 86 inse
rate în Monitorul oficial No. 131, nu s’a 
presentat îndestul concurenţi care să ofere 
preţuri avantagiâse; se publică din nod 
4ioa de 16 August viitor când d-nil ama
torii se vor presenta la cancelaria Epitro- 
piei Strada Filareta No. 2 orele 12 inso
liţi de cuvenitele garanţii in numerar safi 
efecte publice spre a concura la licitaţiă; 
iar condiţiuuile se pot vedea In ori-ce Şi 
de lucru la cancelariă. (767—1)

Eau dentifrice de Fermo ! Savcn termo
APĂ de OiR

Eiu de toilette ■

H
Sub-semn&tul, Joseph J. Ftrmo, născut în România, are oc6r| 

cunoscut onor. pnblic în general ţi ştim. d6mne în special, că Lmh 
unei absenţe de 10 ani din ţără, reîntorcânduse de curâcd, ofe |  a 
tatnl stndielor şi practicei sale în diversele ţări din Enropa ţi 
pe unde a voiajat.

©
A « o  J  û  crj'i r>A numită: Eau dentifrice de Fermo, ■ 

■“ -JP** v iu  ti. U l e i ,  niandă pentru spălarea ţi albirea fc

■4»

9
*

dispariţiunea mirosului reumatismului şi a dortrei de gură piAw 
încetarea curgerii sângelui ţi iDtSrirea gingielor.

S i m n n n l  H a  " n A Î A  nnni'* : 8 a von  F e r m o ,ser* 
U U LIX  v i o  ^ l o l i o ,  pentru scotertaţi frăg»simţ

A H a  f l l rlT’£lH numită: Eou de toilette de Perie
■**T'C* comandă pentru albirea obra^nln

rea petelor, dispariţiunea ţi pr»venirea sbircitnrelor ţi pentrn t 
ptliţei.

Acste preparative fiind supnss analişti laboratorului chimic f 
lului Colţea, zfi fost găsite bune pentru care am ţi căpătat cerii: 
p srtea d-lui Doctor respectiv ţi voe, pentru a le oferi Public 
partea Onor. Poliţiei a Capitalei.

Sub-semnatul speră că Or or Pub’ir, va Încuraja înerreărib 
ale unui Rcmân. stimulându’l ast-fel a continua cn descoperiA 
ţi in viitor, spre a in bogaţi produsele Române de atestă categei 
piuă in cele din urmă ar tr<ui să înlocuiască pe cele streine. 1

Stb-eennattl  spiră a si nenea că Onor. Ziaristică Rc mână, di e 
va fi convins de proprietatea acestor preparative, <1 va recot 
mai călduros Onor. Pnblic.

Depositr.1 viniJăriT, Piaţa Constsctiu-Vodă, in faţa CircnluL

,1

lit

9

D e  v ê n i j a r e  Ü  I t t i
sele din Strada Episcopiei, No. 9.

Bacnreact 
(774- 2)

Ai gust 1878. Io sep ii I . Fcf
sub-hirurg.

D e  v e n d a r e ,
restreQ ţi strada Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentrn ambele imobili a se t-  
dresa Strada Cfilvină No. 4 la proprietarul 
lor D-nu Thevenot séfi, aceiaşi adresă la 
d-nu advocat Athaussinde. (757—0)

I P H A R M A C I A  L .A . „ S P E B A N T I  
26, CALEA MOOOŞOAEI, 26.

DEPOUL MEDICAMEMTELOR FRANC
Obiicte de Cauciuc şi Articole de Toalete. -  Asemenea se angejflt 

ori-ce comande din r. sortul medical.
S l f t l

’w v Ş H

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MOOi
X j_A_ b e l l e

FCRNISORUL
2 0 ,  C O L T I U L  B U X iE V A R D T T I jT J I  S I  

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

Costum e com plecte de Fantasie 
T ed irg o te  Hardington 
Jaq u ette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus R enaissance şi diferite alte fasöne

PREŢURILE CELE
S o  priimeşte şi coinAndl de töte felurite de haine care se 

efectuóla cu mare promptitudine.

J A R D I U I E R E

C U R T 1 E I
M O G O S I O A I E I , C A S A  G IR E C J fe J S r iT , J3C

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

iCămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L ingerie de tote felurile 
C ravatte Plastron, Régate etc. negre şi colej 
U m brele şi objecte de fantasie 
Mânnşl şi t6te lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S E F  « Ä C i t f W I M L t J M

Furnisorul Cărţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogofóiel, Cosele Gii

Typ- Tihel A Weias, Palatul .Dacia*.


