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. I t  va (ine esposiţia, românii mer* 
la Paris vor găsi ziarul .TIMPUL* 

' .Grands Magasins da Printemps, 
ëvard Kaussmann 70.*
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( A g e n ţ ia ;  H a v a n )
(22 Iulie 4 ere seara.)

Berna, 21 iiljie.
jtŞzl, $',) ţi au t na  mare moeting de- 
itic, snb preşedinta !oi M enotti 6 a -  

fdi. Meetinpnl a aprobat o moţiune ca
de a blama violarea de elitre Conges 
ficipielor TinţionalitSţiî şi snveranP  
de poporare, a  afirma solidaritatea po- 

ild n l italian cu popoarele sacrificate de 
res; a  adpca am inte c i mal aont.incS 

ţ ţ  italiana supuse unei domnii atr&ine, 
n ÎerediDţ4nd nnui apropiat viitor trium - 

te p t i ţ i l  şi al adevSrolUÎ. 
a Genna, T urin , Palermo, Pisa t'afi ţi-  
i ni «el in g ări to t io această privinţă. No 
in tâmpla t  nici un iaci dinte, seara a’ş  

. 2 o demopstraţiune la Gtnua, de către 
î, cari aQ s t r ig a t : Trăiască Triestol 

irentiuul. A utorităţile, afi lu a t inesun.
Paris, 22 Iulie.

] ieuparea Bosniei şi Erregovinei ae va 
probabil *lft 2 9  eatl 20 ' Iftliă.

(23 Iulie, 9 ir* d|ţiinra]a.ţ (
Berile, 22 (

mpŞratul a  plecat la Bnbelpberg,
1 Monitorul im perialnl, pnWldft i n  or- 

imperial, prin care ae ridică de la 22 
iL , oprirea ce eaiata in priv in ţa espor- 

cailor.
Boma, 23 lat ie. 

jri s’aQ ţin u t rneetiogurl la Pavia şi 
I tio . N 'a fost nici on incident. Maetin- 

de la Uilan a 'a amSnot. Tot aşa a  fost 
a San Remo.

I li*  Liber ta ,  constată, că ieri seară h’a 
| » 4  i ierc&rbde dem obstraţiune la Roma, 

ă  in urma atitudinei demne şi caline a 
[uluţieî, demonstraţia n’a aVnt rezulta«- 
la cari se aşteptat! promotorii neao- 

»> nebani.

* ' BUCUREŞTI
;*■• M a r ţ i  11  (¡23) I . u l i a .

I J ’abia apucară plenipotenţiarii de 
I Congresul din Berlin să, se intoarcă 
|  are pe acasă; tractatul de pace 

ă nu a fost ratificat şi impărtă- 
lumil intr’un chip oficial; nici 
a apucat lumea sft zică: biae 

imne>ajută, Că s’a' încheiat in 
şit pacea aşa de mult dof*itâ;i-4- 
ată că încep a se ivi (je 'cerni 
tic al Europei semne din ce in 

rele. »¡i
®r4maa de civilizaţie şi propăşire 
taică căntată aşa de mult de că 

i foile oficioase1 germane şi proci«'
| ttă cn măreţie de cătră înalţii ple; 
I potenţiarl, ţe deschide intr’un chip 
■ Ei turbure; temeri,, nedomirire şi 
| inişte se, împrăştie dia nefi prin
I ae, şi fapta Congiesnlul dela Ber- 
I , ce ăucâ nu e desăvărşită, pare
II o clădire cn atăt mat slabă In 
delii cu căt. se arată a fi mai

> Alucită la înfăţişare.

Cir ce fii de gloduri ascunse veni 
fiecare la Congres, şi cam ce pla
nuri pentru viitor puseră la cale în 
taină, povăţuiţi1 fiind fiecare de deo
sebite intereg<*, un*le lăturaşe, al
tele protivniee, — fireşte că nu se 
poate spune ; ' aceasta ăl este păs-« 
¡braţ viitorului a ne arăta. D*ooam- 
dată ată ta  ştim nu mul, că, in nomele 
Âtot-puterniculnl ziditor, iscăliră un 
trac ta t de pace, care, ca toate trac
ta te le  de cănd lumea şi pământul, 
este menit a fi sfâşiat odată şi rAl- 
oat in picioare tocmai dn către chiar 
aceia cari 1-afi iscălit. Şi pare-S" că 
timpul in care va fi pusă in între
bare fiinţa acestui tractat şi a celor 
întemeiate prin mijlocul Iul; nu este 
tocmai1 depărtat chiar, de pe &- 
cuma.

in adevăr^ potrivit actului diplo
matic încheiat la Berlin zilele tre
cute, Austria ae pregăteşte a intra 
ia Bosnia şi in Erzegovina peste pu
ţină vreme. Din parte l, Turcia, că
reia i se pare jertfa acelor doâ ţi
nuturi cea mal grea din căte i s’a 
ponmcib de către marele areopag , 
întemeiată tocmai pe Uter» tractor 
tulul, care aice că Austria va ocupa 
ţinuturile pomenite in inţejegere cu 
Pjpprto, — Ţurcia ar avea de găpd. 
după căte «Oi vâd, să du lase pe Au
stria să treacă, graniţa şi să iutre 
in drepturile pe carii le. a dat Con
gresul, Populaţia Bosniei şi Erzego- 
vinei, musulmani şi thiar creştini, 
se organizează ip gloate şi se &r- 
m.ează n^QDtenit, cu, hoţârire tare 
de a se imnoţrivi ocupării austriaca. 
Austria insă, voind a face lucrurile 
cum e bine, a .inşepuţa negoţia cu 
Turcia pentru a se înţelege .impre- 
ună,. cum le.-n. fost vorba in Uongrgş 
in privinţa ocupârif. ¡Nfgoţigrile merg 
incet, şi dacă vor ieşi la bun capăt,j 
lucrurile se vor sfărşi mWI nŞor.'Căel, 
cu oştirea pe care şl-a grămfdlt-o 
la graniţele din partea locului, ,Au
stria nu poate să se maţ teamă că- 
tuşi de puţin, nici cumva de vreo 
im potrivire din partea gloatelor 
bosniace la ocupare, nici de Vreo 
rescoală după aşezarea Austriapilor 
in cele doâ ţinuturi, ţjacă insă rie- 
goţierile nu vor ieşi la bun capăt,1 
şi Poarta va trimite oştiri in Boşpiaj 
şi in Bisegovina, lnerorile se vor! 
schimba. Tocmai de aceea văzurăm 
că Austria, pe lăngă:oştirea de ocn-1 
pare, care aşteaptă din ceas in ceas 
ordinul aă treacă graniţa ui^L tri- 
mite să stea la spate gata, ca re
zervă) Ancă o oştire de ‘40j000 oa 
meni. Fără Bă ştie eineva sîgov ce 
va ieşi din toate acestea, Roatei 
spune, că pentru deschiderea' undi! 
ere ,de civilizaţie şi propăşire pacl- 
nioă*t pees ce se. ’ntămplă acum cn! 
privire la Bosnia şi Erzegoviua nu 
prea este de bun augur.

Afară de acestea, intre Grecia şi 
Turcia, eu privire la cestiunea ro 
tânjirii graniţelor, deşi nsgoţieriâe 
urmează, starea de iuoraid Se tot 
încordează mereă. .Congresul a ho- 
tă rit prin traCtaă ca. graniţa dintre 
Turcia şi Grecia să se rotunjască in 
folosul celei din urmă, prin bunăr 
invoire la f»ţa localul intre aceste 
doâ s ta te ; Grecia prin urmare pre
tinde aă ae aducă la iodeplinire a- 
eeastă hotărire a Congresului» iar 
Turcia nu prea vrea să asculte pre
tenţiile Grecilor, prl pe ce s’ar în
temeia dénsele. Negoţieri urmează 
Ancă; dar a tă t una căt şi alta dinr 
tre cele doâ puteri se pregătesc pen
tru  o foarte întâmplătoare . rupere 
desăvârşită de reiaţiL Mal zilele tre
cute chiar, o depeşă din Constanţi.- 
□opal arăta, că Turcia are de gănd 
s i nu mal dea nimic Greciei. Insă a- 
ceastâ ştire retezătoare a fost urmată 
in curând de alta. rare n easp u scă  
Turcia dă ceva, dar puţin lucru, şi 
că Grecia e foarte nemulţumită de 
cum âl merg. treburile ou Poarta. Şi 
din paTtea aceasta dar, ae poete teme 
cineva, că are să iasă daca nu tovr 
mal focul, ce va mistui pergamen 
tul de la Berlin; cel puţim scinteia 
oare va aprinde acel foc. , ■.•_/ ¡,
, Iu sfârşit, in Italia,¿s»re e nemul
ţumită pe faţă in potriva ocupării 
Ciprului, Bosniei şi Erzegoviuel, fierbe 
o furtună, surdă până acuma, ce 
p»r» gato a isbucni insă ia curând.i 
Se ţin  meetingurl, iu oara gnver-; 
nul e provocat a se improlivi la a- 
oele .ocupări, sad cel puţin a ocupa 
şi. dânsul paralel na ţinut turcesc,! 
ori insula Rodos. Până acuuia toate 
ştirile din italio, ca şi mişcarea din, 
portei»- 4e«-»ltrfv eraft vage ş* -««şl, 
védeaü tocmai bine snopul.^ Ţrneml 
minte Ancă, că acum vreo z'ebe tilef 
trecute, o ştire ne vestea,‘ cumcâ la; 
Veneţia , ,ş’â făcut o demonstraţie 
populară in potriva ţoasnlullM au.9- 
triac pentru cuvinte nu tocmai lă
murite ; guvernul italian insă a nă
buşit pornirea * populaţiei ’venâţibne| 
şi a dat depnnă satiífhc.ei'éj petltre^ 
cele euferjţe, ronşululul şi, guvernu-j 
lui ausţriece^e, mal n«>9 ê chiar a’
Í se face vre-o reclauiaţie in această 
privinţă. De atunci inuâ pănă acum 
se vede că lucrurrlé s'aft ác'hitób'a'tí 
pred ünult^ifa 'Italia. DdpŞ ce fâţbe-j 
rea 'populará â crescut raere.u, rpş-j 
tindo-«e( in potriva măsurilor, hotă-! 
rito de Congres, sad cu învoirea LuiJ 
guvernul' italian; csbe nmorinţat a 
cădea, iar in popor «e împrăştie tot/ 
mal mult mişcarea. ’Acum ih Urină,! 
in sfârşit, o ştife telegrafică foarte 
gravă, după 9 gazetă oficioasă aus
triece ase â, ne arată că Austria ,g« 
pregăteşte a se împotrivi unei even-j 
tuale loviri din partea Italiei". 

lŞi toate acestea se întâmplă cănd f

Tocmai cănd era de civilizaţie şi 
propăşire*,paciţiicâ. decretată la Ber
lin, inoepp. adică mal bine zis înainte 
chiar da a se fi început. *

Astfel .sunt sorţii de* dăinuire a 
faptei Congresul ol din Berlin. Con
gresu), pare« ser nu a’ă adunat de căt* simtă vătămată de cele cese petrec
pentru a ’şf pipăi plenipotenţiarii 
pulsul» a sonda probabilităţile '.viito
rului, a înjgheba Învoieli şi planuri 
pentru Rite, timpuri, aepntândaltfel 
face deocamdată, saă pentru a tem* 
poriza, cum se zice diplomaticeşte; şi 
pentru ca să nu aibă aeruţ, eă In 
zadar s'aD adunat, aă făput o lu
crare, pe caro aă numit-o tractat 
de pşpe, şi care se vede că uu e 
aşezată pe temelii tocmai trainice 
de vreme ce de pe acuma dnoepe a 
se cletena. .caiănoG .hi...

In orice caz cn toate astea, îm
prejurările prin .cari clădirea Con
gresului de la Berlin se va sprpa' 
Vor fi cu mult mal încurcate şi mat 
grozave de cât cele Cari au priie- 
jnit-o. Focul care va mistui acest 
din Urmă pergament diplomatic eu
ropean vă fi uriaş, şi nii popbătelor 
celor mici şî mal vârtos Romanilor, 
după toatâ cate le păţiră de' doi 
am încoace, le-ar fi iertat să nil se 
gâhdeăşcâ cu m^re grije lă ce ăâ 
de f&cnt.

Gândească-se bine naţia romă-i  •* AJ Xijllji) l îs  i fin , |
nenscâ, şi vieşl. In bnn cumpăt.; 
Socotească şi judece, daca le este 
dat radicalilor să mal stea la pârmâ 
ţârii astăzi, cănd poajbe, ne aflăm 
foarte Aproape de mult mal mari 
sguduiri decât cele, prin cari' tre-] 
curăm. De acum qe tr« bue un patrio
tism serios, nu de paradă; ne tre-? 
1)11R cnmpfit fără sminteală, nu
porniri, năbădăioase) uu mal avem 
uiel sute ide milioane de aSvârlit.pe 
Dunăre, «iei zece mii dd oameni de 
jertfit d’a surda, nici vre-o altă Ba-
sârahie d a 1 retrocedai\ .

« *. ■■ -/]> 91)116 * •• t i ! ; , ,  l i ă i i  i  
Proprietarii uţarji şi mi(̂ I, toţi Ro

mânii pari ştia, aă şi merită ceva 
In ţa ra  «ceasta, adevărata naţie 
române&şoâ în sfârşit aă se gân
dească bine dă âstădatâ la viitorul 
el.: na cumva rătăcirea! a doa să 
fie mal rea 4« cât cea d 'ân tâ i!

demonstraţiunl mi pot decât se alâ 
beaseâ relaţinnile cn Btatul, contra 
căruia sunt îndreptate, şi de aceea / . ’/  
tăli* oare are relaţiuni cn gnvernul 
italian, publică bn articol, >n care se 
ziâe; că Austria na tre bue să sr

in itohay de oare-ee precum se ştie. 
d rep tu l nem ărg in it' ce -aă  cetăţenii 
de a se intruni, nu permite gnver- 
U U l n f d e a o p r i  a s e mn o a  demon- 
s tra ţiu n l. '1 i

Întoarsa austriac-ilor in Bomia şi 
Erzegoviua e privită cu ochi plini 
de mânie din partea italienilor, şi 
de oare ;ce Austria ăşi anexează ţări 
cu totul streine prin tradiţii, limbă, 
moravuri şi drepturi, Italia priveşte 
cu indoiosare spre .Triest şi Trient, 
unde sunt fiii de al el cari o aş
teaptă şi doresc s'o îmbrăţişeze.

Demonstraţiunile acestea dacă vor 
mal continua, vor aduce de sigur o 
incordare intre sora noastră Italia 
şi intre vecina Austrie.

DIN AFARA
'°  Italia è  fbârte ' kgitfllâ Hin cauza 
Cë)oi* în tâm plate de curând in pölf-| 
tica din afară. Agitaţiunea creşte şi. 
S îndrep tată  nu numai contra An-, 
gliei pentru Ocupare» insulei Cipru 
aşa de pe neaşteptate, oi şi contra; 
Austriei, carii ia doâ ţâ ri gratis de 
la ^Tutela. La Lnca, RavCna şi Flo
renţa s'aft făcut zilelp acest demon-/ 
straţiunl anti-austriace.

Guvernul italian ştie că apeste/

Dnpâ o telegramă din Belgrad a 
ziarelor din Londra, guvernul sârb 
e nemulţămit de ejanza tratatului 
de1 Berlin, care recunoaşte indepen
denţa Serbiei, numai cu condiţie de 
a se da drepturi, egale tutulor lo
cuitorilor, fără deosebire de cult.

Cu distingere vechiul partid sârb 
face opoziţie mare ih scupcină con
tra acelei condiţii, in ceeace priveşte 
pe ovrei.

Capii insurgenţilor din Bosnia şi 
E rzegov innaă  întrebat pe coman
dantul sârb delà Drina, dacă vor intra 
impreună cu oştirile agstriace şi 
cele sârbe, şi arătând, el ca şi ca
pii mahomedani, că in acest caz o- 
punere cu arma nu a!ar mal face.

Acş.ist.â cestinne o .discută cabi
netul sârb.

Dacă in a tâ tea  state a provocat 
nemulţâmire ocuparea Ciprului de 
de către englezi, sunt şi locuri nude 
această ocupare a produs bucurie.

Ast-fel s'a intimplat la Constan- 
tinopol şi Alesandria, unde cn deo
sebire eapitaliştif şi eoloinştil se 
fitkCurâ fie aceasta. 0 companie din 
Egjpet a făcut proppnere ca să lege 
cp cablu submirin acea insulă cu 
Alfixandij». , 1  M ţ,.,

Banca anglo-egipteanâ va stabili 
O filială In Cipru.
' In aiâbastă insulă, după eum află 
Vauy.N tiufy d. Kelluer, care mal 
□»ifite a foşt tn  Indii, va lua con
ducerea afacerilor financiare iar d. 
Hobsohn pe cele ale vămilor. D. 
French va fi capul afacerilor* tele- 
grafo-postâfle.

Insula cn toată reaua administra
ţie, are bogăţii mari naturale, şi 
după un raport consular, sunt In 
insulă numai ol peste 400,000.



Ca toată căldura cea mare, au
torităţile engleze desyoltă cea mal 
mare energie pentru organizarea ad
ministraţiei In insulă.

ADKYERUL ASUPRA SITUATIUNEI
In fine astăzi, cănd desnodămân- 

tul fatal s’a văzut cu ochii, cănd 
tragicul finit al săngeroasel drame, 
jucată de nefastul şi fatalistul trium
virat ( Rosetto -  Brătiano - Cogălni- 
ceanu) a răsunat ca un trăsnet in 
toată ţara, sfăşiind inimile Româ
nilor pline de jale şi desolaţiune; 
astăzi, zic, nu mal e trebuinţă de 
nici o menajare, lucrurile trebueBC 
numite cu adevăratul lor nume; aşa 
dar putem afirma fără temere de 
desminţire : trădarea e consumată; 
demagogia şi-a dat amarele şi pu
tredele el fructe.

0 perlă scumpă şi preţioasă a fost 
smulsă din ccroana domnească—ea 
se numeşte Basarabia.

La Livadia, acolo agerul cancelar 
i-a tocmit preţul; tot acolo setosul 
de putere sol domnesc, uitănd da to
ride sfinte către ţara sa, a înstrăinat 
ce nu era al sâă. După 18 veacuri, 
sacrilega tr âdare a lui Iuda se re
petă astăzi cu sleriotipă asemănare. 
Iuda vându şi primi 30 de arginţi 
preţul celui mal nepreţuit.

Sfetnicul domnesc smulse din co
roana augustului sâă suveran piatra 
cea mal scumpă şi nestimată — Ba
sarabia (darul Franţei de la 1856), 
primind drept răsplată un cordon şi 
doi ani de guvernare.

Iuda, cel puţin, avu căinţă şi stri
gând : „greşit’am de am vândut sânge 
nevinovat!“ merse de curmă singur 
o existenţă crin inală, sfetnicul dom
nesc, adăugând sfhmtarea la crimă, 
insultă şi acuză de trădare pe ad
versarii săi politici, cari i-atk zis : 
„Ia seama bine; povârnişul pe care 
al alunecat duce la peire*.:

Astăzi fiind că prevederile celor 
bătrâni (oameni maturi şi cu expe
rienţă) saă realizat, sfetnicul dom
nesc spumegă de mânie, nu doară 
pentru pierderea Basarabiei, ci pen
tru că ora supremă a justiţiei ce
reşti a sunat, pentru că ceasul ru
şinoasei căderi s'a apropiat.

Exasperat de a vedea puterea scâ- 
pându’l din mână, el aruncă din 
spuma turbării sale in adversarii săi 
politici, acuzându’l de trădare.

Iu altă epocă, această monetâ 
calpă ar fi putut avea curs in mâi
nile naivilor şi credulilor. Astăzi 
insă, când lumina s'a făcut, când

oribila şi implacabila realitate, cu 
degetele el de fer, a inhăţat pe ade
văraţii culpabili, invederănd trăda
rea consumată, masca ipocriziei, fra
zele apocaliptice, tiradele naţionale- 
liberale, rodomontadele patriotice 
se reduc la valoarea acţiilor lui 
Strusberg şi toţi oamenii de bine 
âşl întorc ochii cu desgust şi des
preţ, de la idosul spectacol, ce să 
numeşte guvernarea Roseto-Brâtie- 
neascâ. Ironia istoriei, numai ea , 
va putea păstra numele de guvernare 
acestor lugubre saturnale, cari aă bân
tuit ţara in decurs de doi ani, timp 
in care monstruoasa coaliţie şt a 
semnalat dăinuirea la cârma ţârei 
prin foo, sabie şi cenuşă, zic foc, 
căci biata ţară a fost dogorită ca 
de foc de volvoarea demagogiei, care 
a consumat şi sleit forţele sale pro
ductive ; zic sabie, pentru că fiii Ro
mâniei aă fost conduşi cu miile la 
năprasnica ecatombâ de la Plevna, 
unde pe lângă gloanţele şi obuzele 
turceşti gerul, foametea şi lingoarea 
I-aă secerat intr’un mod Îngrozitor; 
am zis cenuşă, — el bine, da; ce
nuşa a mal rămas in vatra Ro
mânului : restul a fost rechiziţionat 
prin forţa brutală a sbirilor dema
gogiei , cari vedea ă un inamic de 
moarte in orl-ce fruntaş, şi de la 
palate până la bordeie aă jâfnit cu 
îngrozitoarea tnrbare a invidiei şi 
nesaţinlul, lăsate in sălbatecul lor 
desfrftă.

Ţara cutremurăndu se şi aiurită 
de spaimă, nu cuteza a crede ce 
vedea, şi se intreba dacă jafurile să 
comiteaă de o autoritate constituită 
saă de Cerchejl şi BaşibuzncI, cari 
aă trecut Dunărea.

Ţara le suferi toate in tăcere, şi cu 
virilă resignaţie, sperând că răsplata 
acestei indelungl răbdări va fi inde
pendenţa completă, şi, daca nu şi 
altceva, cel puţin respectarea teri
toriului el.

In fine Congresul, unde ţara avu 
ruşinea să fie reprezentată de somi
tatea imoralităţii (stigmatizată de! 
Constituanta de la 1866) şi de cea 
mal vie icoană a inepţiei unită cu 
cea mal vădită rea credinţă (pro
bată prin curtajul de la Livadia). 
Congresul, zic, dete frigurilor ţârii 
ingrozitoarea duşâ de ghiaţă, care 
trezi visele de fericire, mărire şi 
glorie, cu cari descânt&ă ţara sire
nele trădătoare ale Comunismului şi 
Socialismului; da, Congresul se pro
nunţă clar şi categoric, spunând ca
rat : „Al fost trădată, peirea ta din 

> tine, o, Românie !* * * Astfel sună sen- 
. tinţa fatală a areopagului european.

Siniştrii soli al României se întoar
seră aducând cu dânşii doliul, deso-j 
laţiunea şi exasperarea in inimile 
Românilor, numai pe dânşii insă nu’I 
atinge nimica.

Impasibili şi străini de durerea 
ijâril, asemenea scăeţilor înveninaţi, 
abaţi agăţaţi la cârma ţârii, ceea ce 
ace pe ţară a resimţi cea mal vie 
nchietudine, căci, judecând prin an

tecedentele lor, ţara e fatalmente 
silită a conohide că trebue să mal 

e vr’o trădare de consumat, de 
oare ce staă neclintiţi la locul de 
pândă, unde ca şi Iuda veghează şi 
prin tenebroase machinaţiunl cons
piră contra ţării.

După atatea cumplite lovituri date 
(ărel, ne-am întrebat: cu ce va în
corona triumviratul nepraznica sa 
operă de distrugere, ce act covârşi
tor de trădare va mal putea săvârşit 

Ne-am adus aminte că nesaţiul de 
aur al străinilor este uimitor. Vedem 
că succesorii lui Strusberg n’aă scă
pat din vedere această nouă Califor
nie (România) descoperită de dânşii, 

că ăl vor impune o nouă stoar
cere, un noă bir. Âldâmaşnl Dobro- 
giel trebueşte dat, pentru aceea s’a 
propus rescumpărarea drumurilor de 
fier.

Şi când se face această propunere? 
Când ţara iese sleită dintr’un rez

bel uriaş, când strimtorarea este la 
eulme, când ţara îndatorată peste 
resursele el, nu ştie prin ce combi
naţii financiare să facă faţă peni
bilei situaţii a tezaurului public. Iată 
momentul propice ales de străini pen
tru a ne pretinde rescumpărarea.

Iuda ce) ce veghiazâ şi nu doarme, 
zice : „Iată un mijloc a ne prelungi 
efemera noastră dominaţiune !‘ Capii 
demagogiei şl-aă luat din vreme po
sturile cuvenite. Unul a'a aşezat la 
cele in tim e, iar cel alt s'a agăţat 
de ministeriul lucrărilor publice, 
unde lucrativul trafic al rescnmpă- 
rării drumurilor de fier nu trebuie 
abandonat In mânile profanului Ne
ofit Anrelian, ci trebue Încredinţat 
dibaciului şi oonsumâtulul tacti
cian, care a fost la timp princios 
delegat la cele ostăşeşti, unde a do 
vedit, discreţinne, abilitate şi, mal 
presus de toate, ageră iscusinţă In 
tru a ticlui afacerile patriotice ale 
cârdăşiei.

In rescumpărarea drumurilor de 
fer, cârdăşia vede un mijloc de i 
se mânţine la pntere şi ea âşl ziee 
„înainte!* Când vasul se va cu 
funda va fi âncâ destul timp Bpre 
a dispărea. Bani albi pentrn zile
negre sunt adunaţi; Înainte d a r!—Ş

aşa, din jaf In jaf, din peire In peire, 
din trădare în trădare, triumvira
tul, Încurajat de paoienţa naţiunel 
şi de soarta care ăl zlmbeşte, merge 
ca o corabie cu pânzele Întinse la 
limanul chivemiselel, sfidând mora
litatea, onestitatea, pudoarea, jus
tiţia, echitatea şi legalitatea, cu un 
cuvânt arborând idosul stindard al 
viţiulul, al improbitâţil, al minciu
nii şi ipocriziei, pe cari le maschează 
cu pompoasele cuvinte : Naţionalism, 
liberalism, patriotism !

Sărmană nefericită ţară ce crnnt 
este pâharul amărăciune! şi al de- 
cepţiunel, cu care te adapă fii! tăi 
cel vitregi! In ce ceas fatal aă fost 
pronunţate sinistrele cuvinte, că 
„soarta ta  e de a ii in veci smerită! * 
Şi ce smerenie, ce umilire, ce du
rere, ce mortifioaţiune!... -

In loc de coroană regală, ţi se 
smulge perla din cununa domnească; 
in loo de sceptru regesc, ţi se dă 
noduroasa trestie din stufişurile Do- 
brogiel, in loc de purpură împără
tească, eşti despoiată şi batjocorită 
de către acel ce te-aă ciuntit, te-aă 
trunchiat, te-au sângerat, te-aă tră
daţi Şi cum putea fi altfel, cănd 
sărmana ţară a năzuit in falacioasa 
speranţă, că proletarul de la librăria 
Winterhalter şi pigmeul vier de la 
Măgura vor putea conduce barca 
statului la limanul mântuirii. Care 
este astăzi situaţiunea ţării creată 
de dânşii t Durerea şi exasperarea 
aă cuprins toate inimile in faţa te
ribile! catastrofe, care a lovit ţara.

Ura, vrsjba şi discordia aă fost 
semănate cu profuziune intre fiii a- 
celeiaşl ţări. Constituţinnea (pactul 
nostru fundamental), legile sunt ciun
tite şi călcate in picioare; > Camera 
şi Senatul batjocorite şi degradate 
prin invadarea atâtor părăsiţi luaţi 
din drojdia societăţii; siguranţa pu
blică dispărută; jafurile, asasinatele, 
bastorisirile, cu un cuvânt crimele 
cele mal înspăimântătoare perpe- 
trândn-se in modul cel mal cuteză
tori Anarhia şi favoritismul aă des- 
curagiat arm ata; in fine, chiar re
ligia, baza edificiului nostru social, 
este ultragiată şi se manifestă vă
dita tendenţă a o suprima. Ast-fel 
este infiurâtorul aspect, ce rii-1 oferă 
interiorul ţârei!

In afară situaţiunea ţâre! este 
mal extremă, mal pericoloasâ decât 
of! cănd. Turcia (cu drept cuvânt) 
e plină de rancună contra noastră. 
Rusia chiar este surprinsă de astu- 
ţioasa ipocrizie cu care se neagă târ
gul dela Livadia; Austria se uită galeş 
la noi şi vede o nouă Bosnie saă

Erzegovinâ in România, deven 
independentă, fără a i se gara y* 
neutralitatea; iar întregul occi4 jr 
este sbârlit şi plin de meflentă, i ~ 
fienţâ legitimată prin tenebroamV 
miştificâtoarea conduită, nn a l  
rel, ci a condotierilor politici, de (* 
niţl mercenarii şi energumenii pi 
slavismului.

Ast-fel este chaosnl creat Ros 
niel, ast fel este periculoasa f» 
prin care va străbate România ■ 
acum înainte.

Această înfricoşată stare daA|r 
crurl ne-a adus aminte sublimi 
cuvinte, pe cari nemuritorul Schit | 
le pane in gura lui Wallensbein:
*Es gibt im Menschenleben AngenblickeJ 
«Wo er dem Weltgeiat naW  \»t ftls soi I 

. «Und eine Frage frai hat an daa
aafl

Da! sunt momente solemne"1 
supreme, când ne este permis a- 
apropia de tron şi,-cu tot,-respect 
cu toată deferenta şi cu toată nţ 
desoedenţa datorită capului s ta ta  
s—i zice:

„Intre Petru şi Iuda nu esteţi 
ficil de alee. Cele cinci „inilioţ 
cari aâ ales şi proclamat *pe M." 
Domn, sunt Petru. —: Cotări» 
trigantâ şi resvrâtitoare, care. 
1870 a încercat să destrouezel 
M. Ta, iar la 1878 a smuls o .pi 
tră nestimată din domneaseă’ţl ■' 
roanâ, tinzând a atenua strălucit ' 
rea aureolă, ce i-o dedese ilust 
M. Tale nume, acea coterie este Iş 

„Interesele a cinci milioane i 
RomănI trebue să preţuiască ta 
mult in ochii M. Tale, de cât mi 
chim le şi egoistele afaceri ale ui 
infime coterii.

„M. Ta, al o nobilă şi pioasă! 
viză : N thil sine Deo! El bine,J 
Ta, fi cu D-zeâ, fi cu ţara. Celj 
aă consumat trădarea, nu mal 
fi consilierii coroanei!* jftţl

Const. C. Nieolescs.
proprietar din RAmnieal-S&rr

Caetul de Însărcinări pentr 
construeţiimea liniilor Ploeş 

Predeal şl Adjnd-Ocna ;
TITLU I

Tratei p  comitfiunl generale de cxedh
Art, 1. Obiectul presentnluî cast dej 

aSreinarl este oonsţrqcţinnea a doe ,1 1 2 
da cale ferată da la Ploeşti la Predea [‘ 
de la Adjod la Ocna, definita prin ar 
al convenţinnel.

Concesionarii ae angajează a eseentş I 
ceata linii cn cheltuiala, rizicol |i  per 
lnl lor, şi a termina toate lucrările in 
nunele fixate prin contract.

I l) ‘Moartea Iot Wallenstein, de Schiller.,,

FOIŢA TIMPULUI 

ISTORIE ŞI POLITICA
DOC CHINTELE ISTORICE DESCOPERI IE 

de d. C. Esnrea 
(arm are)

Ambasadorul moldovenesc, daca 
Republica o crede oportun, va merge 
şi la Roma, măcar că principala spe
ranţă râmâne numai in sprijinul Ve
neţiei, ceilalţi principi creştini cer- 
tăndu-se merefi unii cu alţii, saă fi- 
inl înşelători, ba şi regele maghiar 
având aerul de a se impâca cu Mun
tenii, pericol ce a devenit cn atât 
mal iminente, cu cât Turcii chiar 
in acest an staă gata să apuoe Chi
lia şi Cetatea Albă, cari sunt tpt ce 
se poate mal important in Moldova, 
un zid de apârare pentru Ungaria 
şi Polonia, o cheia pentru a redo
bândi de la păgâni Crimeea, douâ for-' 
târeţe de atâta însemnătate, in cât 
nici e chip a o spune in câteva cu
vinte, ci numai doară intr'o relaţi- 
une separată, dacă va fi cerută de 
Veneţia ; mal pe scurt, de nu va fi 
ajutată Moldova in pripă, atunci saă 
că Turcii o vor cuceri; ori va fi si
lita a li se supune ea însăşi. La 
toate acestea guvernul veneţian reg-

punde cu mu tâ căldură, că, fie la 
Roma, fie ori unde, nu va înceta a 
lucra in interesul Moldovei ca şi cănd 
ar fi pentru siue însuşi.

Care este cauza pentru care Papa 
se arăta atât de puţin dispus a da 
ajutor lui Ştefan cel mare, cu toate 
insistenţele Veneţiei şi cu toate la
udele şi încurajările ce aduce prin
ţului prin epistolele sale.

Aceasta ne-o arată următorul pro
ces verbal al senatului.

Veneţia 1478 odobrt 17
• „Mate iă Cor vin, regele maghiar, 
fiind foarte supărat pe Ştefan cel 
mare, şi mustrând cu acerbitate pe 
Veneţia, intre mal multe alte recri- 
minaţiun), cum că ea a lucrat tot- 
d’auna in favoarea principelui ro
mân spre dauna Ungariei, Republica 
respunde că relaţiuuile sale cu Mol
dova s’afi bazat pe Interesul gene
ral al creştinătăţi! şi in special al 
Ungariei, şi că nu s’a făcut in a- 
ceastâ privinţă nimic fără s'o fi 
ştiut şi incuviioţat însuşi Mateiă, 
astfel că până şi ajutorul pro
mis din banii zecimel nu s’a dat 
lui Ştefan numai din cauza o- 
poziţiunil din partea Ungariei, căreia 
i se păruse mal convenabil ca să 
fie ajutat dintr’o altă sorgiutâ,*

După cum Mateiă Corvin inter
vine pe lângă Veneţia In ilefavorul 
Iul Ştefan, cu atât mal mult a tre
buit să intervie pe lâDgâ Papa, care 
nu s’a crezut în drept a da un aju
tor direct principelui român, pe care 
Matei âl consideră oa vasalul sâă.

Iată Intr’adevâr In această pri
vinţă o epistolă a lui Mateiă Cor
vin către Papa datată din Peter- 
vardein 1475 Noembre 8. ,

In această epistolă Mateiă Corvin 
respunde Papei ci, la cererea cei 
acesta âl făcuse de a merge în aju
torul lnl Ştefan contra Turcilor, 
numai rftsboiul cu Boemia âl împe- 
dicase până aci de a da păgânilor 
o lovitură decisivă, acum ânsâ, fi
ind, scuturat de toate celelalte pre- 
ocupaţiunl, jj, mişcat o armată pe 
uscat şi o flotilă pe Dunăre, ceea ce 
a speriat pe Turci într’atăt, în cât 
el s’aă grăbit a se retrage din Mol
dova, care fiind vasală Ungariei, 
această din urmă este cea mal dis
pusă a o apăra.

Iată încă o altă epistolă a lui 
Mateiă Corvin către Papa, prin care 
arată Scaunului Apostalic că ar
mata ungară a gonit din ţara Ro
mânească pe aliatul Turcilor, Ba- 
sarab, a luat prin asediă principala

cetate, unde s’a refugiat mnl nainte 
de a scăpa prin fugă în Turcia şi 
că a pus în locu'I pe Dracu-Vodâ, 
om viteaz, inemic neîmpăcat al pă
gânilor şi devotat Ungariei, cari 
toate regele maghiar Mateiă Corvin 
le anunţă Papei, precum şi alte 
succese obţinute asupra Turcilor 
afară din teritoriul român.

Din aceste donâ epistole resultă:
1. Că regele Ungariei să opunea 

atât la Venaţia cât şi mal cu seamă 
la Roma, de a se da ajutor lui 
Ştefan cel mare, pe care el âl con
sideră ca vasalul sâă.

2. Că succesele ce le repurta Ştefan 
In contra Turcilor saă singqr saă a- 
vând yre un ajutor de ostaşi maghiari, 
Mateiă Corvin şi le atribuia lnl, şi le 
anunţa Papei şi celorlalţi principi 
străini ca fiind repurtate de el singur.

Tot asemenea proceda şi regele 
Poloniei. Aceasta esplică pentru ce 
istoricii occidentali abia, fac menţiune 
de Moldova şi de Ştefan cel Mare 
precum şi de alţi prinţi mari români 
in lupta contra Turcilor; toate me
ritele, şi toate resultatele ilustre ale 
luptelor Românilor atribuindu-le Un
gariei saă Poloniei saă însuşi Tran
silvaniei.

Resultă incă, din declar&ţinnile ce

unchiul lui Ştefan cel Mare fâcei 
ziua de 8 Maiâ 1477 in. sinul Se 
tulul veneţian, că principii creşţ 
eraă chiar geloşi in contra lnl £ 
fân, şi Caloianu nu esitează a’l |N 
clara, in incinta Senatului veneţ j 
de înşelători şi a arăta că el şf 
călcat jurământul de alianţă, nţ‘1 
nind in ajutor lui Ştefan şi lăsând 
singur in faţa forţelor formida 
ale Otomanilor.

Este curios de a studia rivajl 
ţile intre principii, creştini ce < • 
in raport cu Moldova şi Ţara I  
tenească, şi disputele lor intre df i 
pentru a le considera ta vaeale j  
lor. Nu numai regele Ungariei 
Poloniei, dar însuşi principele TjI 
ailvanie! avea asemenea pretensi li 
In această  privinţă, iată un <Vl 
meat foarte curios ce am descopa 
in arhivele din Roma.

Nunţiul pontifical pe lângă Cd 
din Varşovia, Cardinalul Caetano 
tr’nn raport al sâă din 20 C 
bre 1669, Urată intre altele Pi > 
că regele Poloniei este foarte s 
rat pe Principele Transilvaniei, t 
că acesta scriindu’I , se intitub 
Principe al Moldovei, pe când 1 i 
se cuvine acest titlu . . . .

Ce a devenit statul Poloniei, |



T I M P U L

^se Innï dopX ratifioarea definitivfi a 
rancune!, fSrï in>X et aceat tnrmen sS 

J tl treoa peste 1 ianuariestil noiS 1876, 
cesionnrï sont datorî a fi présentât la 

Jnbaree miniaterulnl Incririlor publics 
lîectele definitive ale linièl Ploeçtl-Pre-

entrn linia Adjad>Ocna, proiectele de* 
tire vor trebni a se presanta înainte de 
aift 1876. Aceste proiecte se vor cla

ra de către concesionari pentru lini» 
oeşt¡-Predeal, pe baza anteproiectului 
axat la presanta concesiune fi vor putea 
[prezentate in trei secţiuni succesive, a- 
li : Ploeştl-Cămpina, Cămpina-Sinaia, 
itia-Predeal. '
Pentru linia de la Adjud la Ocna pro- 
tele definitive se vor presanta intr’o
igc ră secţiune.
A rt 2. Aceste proiecta vor coprinde t:" 
a) Un plan general pe acare de t/sooo 

0002), pe oare sa va arăta poeitinnea 
4 Llor de staţionara şi de a ba tare, (Batan
ţ i  ohilometriaaa dramului ferat socotite 

la origini apele şi ciile de coipnnioa- 
ne traversate, nvragele de artă-, pasa
te de nivel pe d'aaqpra şi p« de desubt; 
1) Un potul in lung general pş acsul 
imului ferat pe acari de tysooo (0,0002) 
trn lungimi şi de i(soo (0,002); pentru 
IţimI, ale eirnl cote vor fi raportate la 

M relnl Mirii Negre. Acest profil va re-1 
a Ddnce datele plannlnf fi va arăta Inn- 
p mea părţilor orizontale, înclinarea pan- 

tor şi rampelor, lungimea părţilor drepte, 
inv ol tarea şi rasele cnrbelor,' prehum p  
valul celor mai mart creşteri de apexn- 

I mente.
•c) Un număr îndestulător de profila in 
inuczişnl cî ferate şi profiluri tipuri 
j adoptat pentru osebite cazuri, 

i ;V) Un tabloă aritind  nomenclatura sta- 
, Bor, podurilor, uvragelor de a rti, case- 
1 r  de păzitori, pasa gel or de nivel po d’a- 

ra safi pe dedesubt, deviaţiilor de dru- 
rorî, oanaluri, gârle ete., toate acestea 
r t  prujudiţiul proiectelor speciale ce se 
ir prezinte mal in urmi.
7l) Un memoriQ in care se vor jaetifica 
» te  dispoziţiile esenţiale ale proiectului, 

«are se yor anexa, inb formă de ta
lon rl toate indicaţiile relative la deoli- 
RBţile şi cnrbele de arătat prin profilul 

1 mgitudinal.
Proiectele de detalitt pentru poduri, ata- 

m ni, case de păzitori, bariere fi alte de- 
ti fbdâcto ale oalei forate., se vor supune 

jt aprobarea minieterulot pe măsura tna- 
1 tarii lucrărilor fi cel mai târziii opt- 
pre-zece luni după ratificarea definitivă a 

Aonvaaţisi.

nisterulm o am iul cu trei zile înainte | 
de expirarea termini arătat,

Pbntrd proiecteţrezeîitata după 1 Oc- 
tobrie 1875 terme de o Ioni prevăzut 
in primul aliniat cestul articol nn va 
onrga de căt din nentnl in care starea 
anotimpnlnl va pete verificarea lor pe 
tărăm intr’nu modiitiuu conform art. 5 
din convenţie.

Proiectele generlşi de detaliu se vor
prezenta totd'anna triplu exemplar, din 
oare nnnl se va inia concesionarilor, cn 
menţiune despre prea ministerului.

Art. 4. Conceeicril sunt responsabili 
de toate întârzierile s’ar patern ivi in 
esecataree lucrări Ieşi spre acest sfârşit, 
el vor prezenta pntfls la aprobarea mi- 
nisternlbl, ast-fsl «verificarea lor să fie 
poeibilă in termen o Innă, şi oa înce
perea fie-cSreî serii lucrări să ae poată 
face la timpul ceva.

EI nn vor putea ca in cuf* da ezecu- 
tare nici o schimbi planarilor aprobate 
fără a scpnne mai tăifl aceste modifi-
eări ministerului, ţ  dobăndi aprobarea 
lor. r - i' ! Tunelimn nil

Art. 5. Lărgimeacglementară a «aloi 
in linie dreaptă va de 1 m. 44 pănft la 
1 m. 45 intre mlrgie interioare a fine
lor. In cnrbe ea va1 regalată după ne
cesităţile aşezări. Ipărţile cn doă căi, 
lărgimea intre căi vfi de doi metri, mă
suraţi intre margin frxtertoare ale şinelor.

razi nn ta  putea fi mal mică deefit petru 
ante metri, afară de 0 redncţinne până la 
trei sote metri in caz eseapţiona), daca 
împrejurările locole o for cere, şi sub re
zerva anal aprobaţianl speciale. 
jţ^O parte dreaptă de o sută metri oel 
puţin ee va lăsa intre doă oarbe de sens 
contrar, afară de cazurile escepţionale pen
tru care ministerul ăşl rezervă aprobarea 
sa, fi fără ca partea dreapta să poată fi 
mal mică de 60 metri.

Maximum pantelor şi rampelor se fi
xe* ză la 2 centimetri pe metro. O parte 
orizontală da o sntă metri cel pnţin se va 
lăsa intre donfi mari declivităţt consecutive, 
in caz cănd deolivităţile ae vor auoceda in 
sena contrariu spre a vărsa apele lor ’in 
acelaşi punct.

Deolivităţile corespunzătoare la curbele 
de rază miel to r' trebui a se reduce pe 
căt mal mult se va putea.’ "1

Căile de abatere salt de staţisnnre vor 
fi de 12 In sută din lungime* totnlă a 
liniilor.

Art 8. Cănd dramul ferat va tăia safi 
traversa şosele naţionale safi drumuri ce 
vor trebni con srvate pentru comunicaţiile 
ţărei, ee toc iu dinţa pasaje de nivel, pe 
d'asupra sau pe dedeauptul căii ferat* 
Ministerul Iţi rezervă de a fixa in fiecare 
caz particular modul pasajelor de adoptat 
după ce concesionarii vor fi ascultaţi.

In caz cănd drumurile vor fi traversate

naţionale saă districtuale, eironlaţionea să 
n încerce nici intrerupţie nici pedică.
Lucrările definitive destinate a restabili 

cam un ¡naţiunile întrerupt«*, vor face obiec
tul unnl proces-verbal de recepţiona sem
nat, dnpi împrejurări, de ingiaernl oir- 
comscripţiel safi de acela al judeţului.

Concesionarii vor fi datori a restabili 
şi asignra cn cheltuiala lor scurgerea tn- 
tulor apelor a căror cnrs va fi oprit, sus
pendat sad modificat prin lucrări.

Art. 9. Şinele şi oele alte elemente con- 
stitntive ale căii metalice vor fi de bană 
calitate şi vor presinta resistsnţa proprie 
pentru a corespunde destinaţi unei "lor.

Ministerul ăşl rezervă ori ca drept de 
privighere asupra fabricaţiunel prin agen
ţii săt proprii, fără ca cu aceasta eă ae 
modifice responsabilitatea concesionarilor.

Lărgimea neostenitelor, adică a părţi-1 de nivel de către cale* ferată; şinele Vor
lor.«aprins* de fUee lăture intre margi
nea exterioară a şinşi u m e h ia  superioară 
a balsamului, va fii ]j metru.

Balastul va avec grosime minimum 
de 0 m., 60. Teşitue 'balastului vor 
înclinate pe 1 yi j uitate de bază pentru 
L de înălţime.

crărl public* nn credit extr .ordinar echi
valent ou acele sume.

Acest credit s* va înscrie prin comptai! 
asupra «serciţinlul 1878, rsportăndu-se de 
ordine asupra eserciţielor următoare sumele 
neintrebuinţate, pănă la 31 Decembre din 
aisnl an.

VARIETATI
Duca de Cipru. — Către Ai. P. J . se a- 

nnnţă din Londra; Jumătate in glumă,ju
mătate iu serios, lordui Beacousfield e nu
mit de căteva zile in popor Duke of Cyprut, 
prin care vrea să se arate mulţumirea ce 
a provocat in Anglia, politica pritnulnl 
ministru. Gluma provine de acolo, pentru
că in Anglia, nn e obicei fi a se da titluri 

Şinele vor fi de sistemul Vignoles cn de fantazîe, după munţi şi ţări. Iar par
adise.- —~

Pentru linia Ploeştî-Pradeal „şinele vor 
avea o greutate de 8!) rhilograme pe tn»- 
tru curent şi vor fi de oţel.

tea serioasă e, că regina, precum se ştie, de 
căte-va săptămâni, vrea să înalţe pe primul 
ti  ministru la rangul de duce după întoar
cerea sa de la congres. Astfel Anglia va avea

Pentru linia de la Adjnd la Ocna ele f duci şi lorzi din seminţia Ini Izrail. Lordnl 
vor fi de fer avănd o greutate de 37 chi-j Beaconsfield, ce a drept n’are nici nn copil,
lógrame pe .metro purent, * I dar radele sale, credincioase credinţei pă-

Lungimea şinelor în cala cnrantă va fi ; rinţilor, aă mal mnlţf. Pănă acum, izrae- 
de 6 metri; in cnrbe lungimea finelor in- J liţiî ca  toată influenţa ce afi, n’afi obţinut

Lărgimea in coroi* tarssanien taior va 
fi de 6 metri, penti o singură calé, şi

>Art. 3. . Vmflcarea proiectelor ee va 
■ee in faţ* locului de cfttre inginerii gn- 
ernulul in prezenţa nnnl aelegat al con- 

. «sionarulul. Ministerul va comunica eon- 
, esionarilor, cel mal terzifi in termen de 

lună de I* prezentare* kziselor proiecte, 
I' (probaţi ea sa sa fi observaţiile Bale . îuoti- 
lite.

Toate proiectele pentrn care minsterol 
i va fi eomnaioai părerea ea cenceeio- 

j&rilo in termenul'fixat mal bus, . se vor 
ipnsidera ca aprobate, fi concesionarei vor 
ţi autorizaţi a le pune in executare. Totuşi 
ifiainte de a proceda la această executare, 

«cesionarii vor fi obligaţi a adresa ari

de venit statul Transilvaniei, ce a de- 
>venit individualitatea statului ma
ghiar? Aceste state nu mal figu
rează pe carta Europe!, - pe când 
¡România a ştiut, .cu pretensiunile 
şale mal modeste şi politica sa mal 
puţin superbă, să se strecoare prin
tre secole şi să'şl păstreze indepen
denţa şi individualitatea sa politică.

înălţimea platformei* fi cn 0 m., 50 cel 
pnţin d'asnpra caloña! mari ape cunos
cute. In părţile difie ale liniei, lărgimea 
platformei in săpăt» safi in împlinire, 
va putea fi redusă 5 metri, cti condi
ţiona de a lua dispoiiunile uecesuril pen 
trn a asigura menţirea lor, şi eub re
zerv* aprobării ni uterul ui pentru fie 
oare caz particular.

Art. 6. Teşiturile t împlinire vor fi in 
gen erei de finul şi juătate de bază pen
tru unul de inălţîme. inisternl ăfT reservă 
insă de a decide in oia .de eeecntare mo- 
difioaţinnile ce i se vi părea nec«earB in 
interesul solidităţii lucirilor, concesionarii 
fiind ascultaţi.

Ministerul va hotărî semeoea in c 
de eeecntare lucrările c consolidare ce se 
vor cnnoaşte necesarii, tmăntarile depuse 
pe creasta superioară a ipătnrelor, ee vor 
regpla ia formă de par£pez| in o dis
tanţă de cel pnţin patra netri de la mu
chia săpăturii, preta tindei nude forma te
ren ului o va permite.

Concesionarii vor infinti d’alnngnl ca
lei ferata şanţărifep' rigolei şi banchetele 
ce vor fi necesarii, pentru »sigura in tot 
timpul scurgerea apelor, inlnătoşirea căii 
şi menţinerea nvrsgelor.

Şanţurile vor fi consolidai ori unde va 
fi trebuinţă dnpe modul de neentare cehe 
Va fixa de minister. '

Art. 7. Alineamentele dreţte vor fi ra
cordate intre díasele prin cţbe, a căror
LI.eH .IJS.IJU ----- L! J------- 1- -  1---- ^  ___  m
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fi aşezate fără nici o ridicare nici lăsare 
din suprafaţa acestor drumnri, şi astfel 
ca să nn rezulte nici o pedică pentrn cir- 
onlaţia trăsnrelor.

Flecare pasajlK de nivel va avea o ba
rieră de lemn de slejear cate se va des
chide in partea exterioară a drumului fe
rat. Se va infinţa şi o casă de păzitori 
de cftte ori guvernai o va crede folosi
tor.’

Fiecare paeagiă de nivel va avea de fie
care lăture a acaulhl căii o parte orizont 
tala de 7 pănă la 15 metri dnpă impor
tanţa dromnlnl traversat.

Partea cuprinsă intre şiul va fi privată 
şi garantată cu contra şiiil de fer avSUd 
o lungime egală' cu deschiderea pasagiulul 
da nivel,- K,.

Părţile orizontale vor fi petroite pa rea- 
tnl lungimel tor.

Daca In caisul eeeeutirel drumului fe
rat va fi necesitate de ş  devia sad modi
fica şoselele satt drumurile existente, con-, 
cesionarii vor avea dreptul a o face ou 
condiţianl de a restabili comnnioaţin- 
nila.

înclinarea pantelor şi rampetelor pe păr
ţile modificate nn va trece peste 5 In sută, 
afară numai dacă' pantşl* şi rampele dru 
marilor preeşlstente nn vor. trece peste a 
ceas t i  Urnită, in caracas couoesionaril nu 
iot fi datori dea infinţa pante şl- rampe 
mai dnlci.

Lărgimea şi modul impietririrei precum 
şi celelalte condiţianl de exeşnţaţe a no
ilor căi de comnnicaţinne voc,,fi con 
forrn en aceleaşi elemente a drumurilor ce 
ce siuiti destinate a înlocui

înclinarea %xnlnţ pasaginlnl eu axnl 
drumului de fer va trebui să nn fie mal 
mică de cât 45.«

Concesionarii vor hia toate măsurile ne
cesare pentru ca la intălnirea şoselelor

terioare va fi snbordonată necesităţilor 
aşezării.' — Se va putea1 Admite In căile 
de abatere şi d6 racordare lungimi varia
bile 'dtiţiă^tijinri determinate. **■♦*»*»* 

Fiarele de legătură vor avea o greutate 
proporţională ou greutatea şinelor.

Traversele vor fi de stegar; ele vor fi 
înţpatru muchii şi curăţite de lemn - alb; 
Var avea o lungime cuprinsă intru 2 m. 
5H şi 70, o grosime medii de 0 m.

4 şi o lărgime care va jbhteâ'tabla !ntre 
Ofm. 25 şi 0,30.

Art. 10. Calea se ra aşeaa eu îmbinări 
retemate şi şeii de reazem eafi cn îmbi
nări suspendate dnpă* nn studîh' contra- 
dittoriQ. In cale carenţă 'te  vor afla 7 
traverse de fie care şină.

CJn plan de aşezare a calei... arătând 
toate detalinrile de eseentsre, precum şi 
delemnnrile şi secţiunile în mărim* na
turală a şinelor şi a fiarelor de legături 
se va supune la aprobarea aifriaterohil.

Balostul se va compune d* pietre sfă- 
răniate safi de pietriş bine curăţit de p&» 
mint safi argil. El va îndeplini condiţiile 
del elasticitate şi permeabilitate carate pen
trn asemene* material. (Va arma}

deeăt titlul de baroni. Numai in Portn- 
galia e nn conta izraelit.

JEsistA in biblioteca marciană din 
| Veneţia unul din cele mâl eţtraor- 

ilinâre; manuscrise ce ae afifi poate 
l a  toată Italia. Acesta este b to- 
ţecţiune de cincizeci şi opt mari re- 
jgistre in .folio, scrise de mAno unul 
mugur oua, de mfina unuia din acel 
potriţianl al Veneţiei, ce’şl seriali zi 

»» jun ia lc l Ier „ fi D tariB* in 
oare con semna n tot-ce vedeaţl, şi tot 
ţpt auzeau, eopirnd in acelaşi ttinp orf 
w  document le cădea in m&n&. 
r Aceat patrician veneţiân este Ma- 

|  rin Sanndo, era senator, avea inere- 
ilierea ConsUmluş celor Zece şi obţi
nuse permisiunea sfi eaatdine şi s& 
iconsulte hârtiile cancelariei eecrete,- 

Cele cincizeci şi opt mari registre 
an folio ce formez DiaritU lui Marin 
Sanndo, care începe Ia anal 1496 şi 

se termini in luna lui septembreI»1

1583, constitue un adevtat monu
ment ; constitue, putem z ê, cea mal 
admirabilă şi cea mal prtţioasâ fo
tografie a acelei epoce, şi toţi isto
ricii Europei nu pot indt&ul s& o 
consulte ca s& descopere intrânsa 
cele mal curioase şi intereiante in- 
formaţiunl.

Din D ia riu l lui 8anudo dam pu
tut resfoi decât cele d’fintfiit şeaşe 
volume şi ia aceste volpme am gă
sit documente asupra Iui iStefandcel 
mare ce ab un interes escepţicioal 
căci ele ne introduc, pot -zice,, in 
intimitatea marelui. nostru eroi şi 
a curţii sale din ^Suceava.

Mal narate da a vft vorbi de â- 
ces.te documente daţi-ml so.e, ca 
transiţiune, a vé résuma o rela
ţie contimporană dwpfe Ştefan 
maţe, scrisă, in âmfl'p-476 Septem
vrie 16 din Vratislavia , ce se alâ 
tbt in biblioteca marciană din Ve
neţia.

Este nn preot numit Baltazar de 
Piscia, care comunică Papei ultimele

L E G E
Art. 1. Se aprobă resiliarea convenţia 

neî din 25 Iulie (5 August) 1895 şi tran- 
s^tţianel din 28 Iulie 1877, Îpţneiaţe ÎVr. 
tea d. ministru lucrărilor piblice şi dd. 
G*B. Crawley şi p-nja, pentru construcţia 
ligilor ferate Ploeştl-Predeal şi Adjud-Ocna, 
coiiform celor stipulate prin alăture te con- 
vCDţiune lit. A. ,i  lW-j

«Această dispoziţie nn’şi va avea inel 
ezMtul de cftt daca urmare* 1 narărilor, ş 
tea minarea liniei se va asigura prin sub
stituirea unul ^ojl conceşionar in toate 
drepturile şi datoriele d-lnl G. B. Crawl«-y 
şi C-nie, conform convenţional tip.

Art. 2. Se aprobă convenţlunea-tip |i 
caetnl de însărcinări alăturate pe lftngft 
această lege.

Giumraal- este abtorisa.t să facă,o .lici-

noutăţi c&pètate dé là o tineri ge-
novezl, cari fiind robiţi do cătgie 
Turci la luarea coloniei genoveze 
Cftffâ din Crini, şi trimişi la tons- 
tantinopoll cu alţi 122 tineri, sQ 
reuşit pe drum, sepârăpdu*se prin

furtunA vasul ce'I ducea de restul 
flotei otomane, a ucide pe cor&- 
bieril turci şi a scăpa la Kilia 
nnde ânsă, in loc de a dobăndi li
bertatea, afi fost robiţi iarăşi de că
tre; Ştefan cel mare, domnul Moldo
vei saă Valachiel mici (minoris Va* 
lachiae) şi dăruiţi ca Bclavl la nişte 
,boer! din Suceava i  unde aă petre
cut âpol 10 luni, p&nă ce ad, fugit 
in Polonia cn ocazia intrărel , Tur
cilor in Moldova. Ace§tl genovezl a fi 
povestit, că preludiul resbelulul a 
ost vestea despre planul iul I ia să

ră b, domnul Val.icbiel mari (majoriB 
Valachiae) «îe a 1 nâvftli in Moldova, 
ceea ce a silit pe 9tefân-vodă, pen
tru a impedica trecerea Muatejnjlorj 
să’şl facă o cetăţue lângă Dunăre, 
unde a mers cu 46,P0U ostaşi , no
bili şi ţărani*, armaţi mal toţi cu 
arcuri , suliţe şi săbii. Tot atunci 
insă a sosit ştirea in Suceava des
pre apropiarea vr o 30,000 de Tătari 
Cari afi cuprins oraşul Stefăneştl şi 
afi robit 16,000 de noiijll, iar doum- 
na Ut! cn toate' te^tforiie, ă’a retras 
la cetatea Hotin.

(va urma)

ta ţi« ut 'il

ULTIME ŞTIRI
(Agsntis Havat).

S3 iu lit, »miază.
Londra, U  Iulie- ' 

Oameni Comunelor. — D. Eeonaly, libe- 
beral, va propune la moţiunea iordulnl 
Hartington nn amandament, tiozftnd a 
condamna to*tă agitaţiunea de natură a 
nCursja 'pe Rusia să atace pe Turcia.

D. Piumkett, conservator, va propună 
uu contra amandemeut favorabil ministe
rului.

Dl Bour kt) zice, că din cauza absenţei 
agentului diplomatic al Româniţi, nego- 
ţiârile pentrn incheierea nnnl tratat da 
Comerţ en Romăma n’afi înaintat.

Discntarea interpelării lordului Har
tington s'a fixat pentru luni.

D. Smith zice, ci d. Layard a primit 
ordin de a face observări principal ni La- 
banof, cu privire la afacerea golfului Xeres.

Întrebat in privinţa punctulni, de a se şti 
dacă stipulările tratatului de San Stefano 
afi fost abrogate prin tratatul de Berlin, 
d. Northcote răspunde, că ceetinnea are nn 
caracter internaţional, in privinţa cftruia 
doă poteri interesate n’afi de a esprima 
opiniun!. . j .

n termen de 3 /.ile, dela promul
garea legel de faţă, pentrn conceaionarea 
nrmBrel şi terminărel ' lucrărilor pe baza 
alăturatei convenţiunl şi cset' de insărci 
nirl. Concurenţii vor trebni mşl intăifi 
să consemneze garanţia de 2,(MO,(IDO fel, 
prevăzută in convenţiune apre a pntea 
concura; ei ae vor conforma regulamen 
tnlnt specia pentrn Întreprinderile mari. 
Licitaţinnea se vU face înainte consiliului 
de miniştri’; ofertele definitive se vor face 
in acrie de către concurenţi. Confirmarea 
te va face in aoaeaşl zi.

Art, 6. Calea ferată PJoeştI-Pradeal v 
fi exploatată do către atat.

Art. 4. Pentrn snmele ee sunt a se plăti 
vechiului concesionar, safi cele pentrn cari 
se ia îndatorire către noul concesionari 
gnvernnl este autorizat a lna îndatoriri, 
safi a face impramntnrl, in limita cifrei 
de 42,5^/0,000, redusă la 33.150^000 prin 
convenţia din 11 Iunie 1877, plnş dobân
zile plătite safi a sa plăti cn nn maximum 
¡de 12 la sntă pe an, prin bonnrl de tezaur 
safi alte imprumufnrl provizorii, pănă la 
faqpreâ împrumutului definitiv, şi a acordă' 
.garanţiile ce vor fi inaT nemerita spre a 
asigura o. mai buni contractare a unor 

Iasemenea împrumuturi.'''
Art. 5. Pentrn regulare* prin comptnrt 

a temelor ce statal va plăti, dnpă legea 
«de f*Şă, ea deschide d-lui m in is tru  d s  Iu-

A .T S T X J I S J 'G I T J
Vr

Spuzele de tot felul ca şt mătreaţa pe 
cap şi in barbă, pistriul, pete şi alte ne- 
curuţsnilale peliţel, apoi nasal anprat, nl- 
duşsslă de picioare nu se pot înlătura ra
dical intr’nu chip atăt de simplu şi de 
eftin, ca prin «sSpunnl medical de păcură 
alini Berger», care s’a dovedit ca cea ma! 
bană in cursnl de zece ani. «Săpnnnl de 
pţcnră al Ini Berger» conţine 40°/o păcură 
dă lemn, este preparată cn mare îngrijire 
şi se deosebeşte in fond de toate celelalte 
săpunuri de păcură ale comerţului. Preţul 
l  franc. Să se ceară eapres ‘săpunul de 
picară al Iui Berger» şi să se observe in- 
velitoarea verde.

Depozitnl principal pentrn Romănia en 
gros şi en detail la domnul E. Bruss in 
Bncureştl (farmacia la Speranţă); snb-de- 
positele se sflă la Brăila, la farmacistul 
Hepitea; Craiova, fasmacistnl Moese; Foc
şani, farmacistnl Minde ; Galaţi, farmacis
tul Curtovioi; Iaşi, farmacistnl Henia; 
Ploeşti, farmacistul Scheller.

BIBLIOGRAFIE
Sava Soimescu, Virtutea AlilUară 

poezii , de vlnzare la librAriile So- 
cec, Danielopolu, SzflllOssy şi ia ju
deţe la librăriile corespondente ; pre
ţul 50 baol.

Ronetti Roman, Radu, poemă; 
de vlnzare la librăria Svfilldsy, edi
torul.

0 .  L. Frollo ,— Utilitatea Studiilor 
neolatine, prelegere ţinută la facul
tatea de litere din Bucurescl, pen
tru inaugurarea cursului de Istoria 
literatorilor' n&6Iatine1k r

N. Scnrtescn, Istoria Rominilor 
pentru clasele primare, io editura 
librăriei Lnis, str. Lipscani.

Dr Fellx , — Raport general pe 
1877 asupra serviciului sanitar al 
şaorulul Bucureşti.



T I M P U L

Sirop du
orFORGET

Avls Domnlor Medici.
8IR0PUL

Doctoralul FCKWET. 
Cel ni Si bon remedii! 

pentru ourarişirea Guturaiului, Tusei,Tu
sei măgăreacl, Insumniilor, Irituţiuuilor, 
mirvose, ţi contra tutnlor b6l> lor de pept 
satisfăcând atât dorinţa medicilor, cât ţi 
a bolnavilor; o linguriţă este destul.

In Paris la D. CHABLE, rne Viviennr 
36, şi Io străinătate se afli la toţi farma
ciştii şi droghistff.

Deposit la farmaciile D-lor Zurner, Ris 
dorfer şi Eitel, şi la Oveasa D. drogistnl.

TROMPETTA CARPATILOR
Întreg.* colecţie de când a apărut snb 

numele de Buciumul şi pftnft tn <Jioa când 
n încetat d’a mal vorbi dimprtună cn ilus
trul el eoriitor Cesar Boliac.

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

IÔN POLE8CU
fost administrator şi colaborator al 

acestui Şiar.

r a fJA renumită esenţă japoneză, care 
-flU  vindică îndată ori-ce d u re re  ds

BAIA MAN LAŞ
l&ng& Tusnad.

In urma unei aprinderi a şirului apinirel mi 
•'a  paralitat ast-fel manile şi pioidrele in cAt 'ml 
era eu neputin(& •& md mişo «afi •& md întorc 
In pat. Zăceam nemişcat oa un cadavru, Aodatâ 
stare dur& cAte-va sOutouiAnl, când doctorul J. R. 
iu«5 sf&tui i& risites oaia Malnaş, cAcl numai aci 
md Toifl putea vindeca. Am f s t dus acolo şi to- 
trebuinţa! b&ile 6 sdpt&mAnl. Md purtai! pAn& la 
baie, mo lAsad iu ea şi tot alţii md scoteafi din 
ea, căci de şi eram numai In vârstă de 19 ani 
şi deşi odată am fost tare şi s&nătos, nici că 
puteam sta pe picidre, departe d*a putea merge.

Efectul apel fu a tă t de tnsemnat şi minunat, 
in căt Îndată după sosirea mea acasă puteam 
merge şi îndeplini lucrări mal usdre.

Acum am de gănd să mal vidtea şi in acest 
an baia Malnaş pentru a’ml Întări cu totul trupul.

Inboldit de recunoscinţă cea mal curată, md 
simt dator a recomanda cu căldură baia Malnaş, 
8 orc departe de Brtşov, omenimel suferinde.

Braşov, 15 Maifi 1878* E. Schunn.

ENTROPIA SEMINARtULUI
NIPHON MITROPOLITUL

In scest sn s's Înfiinţat şi o cursă ijilmcă ds 
diligenţi Intre Malnaş şi Tuşnald.

P U B L I O A T I U N E
Epitropia având trebuinţă a cumpăra 

obligaţiuni Domeniale purtând cuponul di 
Iulie annl curent pentru suma de 51 mi 
lei, a decis a ţine licitaţii pentru ^ioa di 
16 Angnat viitor orele 12, In localul Se. 
minariulul Strada Fuareta No. 2; amatorii 
de a vinde asemenea obligaţiuni se vor 
presenta în arătata <ji şi oră spre a con 
cura la licitaţii fiind însoţiţi şi de cave 
niţele garanţii; iar poraAna asupra căria 
se va adjudeca acăsta licitaţii, va predi 
Epitropiei un borderoă in care se va in 
dica s.riile şi numărnl obligaţiunilor vâa 
dote valArea fie-oăruia titlu şi câte eu 
p6ne conţine. (765~3)

T t .  n săli de Închiriat
Ü 6  V O II y  ftl*© chiar de acum ca
sele din Strada Episcopiei, No. 9.

cap se găsesoe la farmacia d-lui F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar,

De venţlare, ZŞST&
restrefi şi strada Victoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentru anibele imobili > n a -  
dresa Strada Calvină No. 4 Îs proprietarul' 
Ier D-nu Thevenot sefl, aceiaşi adresă la 1 
d-nu advocat Atkauasiade. (757—2)

CE SE POATE CAPATA
n s n r a r i t M J  sa

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN PANZAREA
«j

L I N G E R  I A  D I N  V I E N A
Calea Xogoş6ieI Palais ,,Dacia“

Pentru 5 franci: I Pantalon stă  I Camissn de Pichet ds tra i.
Pentru S Iranel: 0 cămaşă ds Oslord snglss.
Pentru 4 Iranel SO hani: I pirech Ismens bărbăteşti.
Pentru t  frânei: 6 perechi manchete erl ce faeen.
Pentru & franci: fi gulere pentru bărbaţi de olandă fină.
Pentru s t r a t e i : i l  gulere eagl., In orl-oaru fcsou şi mărime.
Pentru i  francii 0 părvebt morapl patentate.
Pentrn i  franoi: S gulere modeme pentru dame, după alegere.
Pentru fi franci: l l  bntiute albe de pănsă adevărată.
Pentru fi franci: 11 batiete bine oolorate tivite (i apălnte.
Pentrn fi francii fi prosdpe de pănsă ourntă.
Pentru & francii fi şervete da masă de pănsă adevărată.
Pentru fi franci: ia şervete albe de oeaiă.
Pentru fi frânei: i cămaşă modernă, tiniplă udă brodată'
Pentru fi franci: 2 batiste ou monograme fin brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă fraacetă fia brodată ea d aate l..
Pentru 3—8 franci: 1 aorist de damă 
Pentrn fii/, franci: 0 cămaşă de năpts de dame.
Pentru fi franci: 3 pepturl fin brodate pentru oămăşl ds bărbaţi.

1 fustă ds pichet de iarnă.
1 oamisoa modern brodat.
1 faţă de masă oolorată ou oiuourl, pentru cofe.
1 cămaşă «bă o poreohe de um eae de damă, bogat brodate.
1 fustă costum pliată.
1 bucată Tulpan.

Pentrn 25 Iranel: 42 de en;l =  I bucată Chitee lrta|nxaso.
Pentru 10 iranel: 1 bucată Robe d’enlsnts tn  taine oouleur.
Pentru 10—24 Iranol: I bucată Tartan anglua de 5 eeţl.
Pentrn 20 Iranul: 24 roti PichtL
Pentrn 5—12 Iranol: 0 Itanală i i i  o pereche de ismene ds tină 
Pentrn lo— ¿fi Irano l: 1 bucata paiisă de ttumbbrg, de 3d—44 ooţl.
Pentru 5&— fio fran c i: 1 bucată pănma de Belgia de fio coţi.
Pentru 15—lOo franci: i  bucată pănsă Corona de Să coţi.
Pentru 115—ZIO Iranol t I bucată Toile Batiete francat.
Pentru 12—35 franci. Plapăinfi de lină forte One.

Alarl de nrticelile msnţisost» te  li ie ş te  tet-d'a-ros trusturi nemplecte.

Calea Mogoşdlel Palatnl „Dacia“ ,
Csmindlladln district« Însoţita ea pretat respecţi* ee ver etectua toarte ,rabnfe eenselinelee

Pentru 8 fraud : 
Pentrn fi franoi: 
Pentru S franci: 
Pentru fi franoi: 
Pentru fi franci: 
Pentru S franci.-

ait É4ÉXÉÉ d â ă |  I nPV Tv^w w w vi I

P R O S P E C T U S
DE

L’Institution Française et italienne
Dirigée par MESDAMES MAZZANT1NI

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

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

Dans cette Institution l'enseignement est divisé en 2 cours: cours 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon 9on aptitude 
l'élève peut changer de section 2 fois par an.

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

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

lA , fiÄ
P H A R M A C I A  T . A  MS P £ E t A K T Z A n 

28, CALEA MOGOŞOAEI, 28.
DEPOUL MEDICAMEMTELOR FRANCESE.

Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. - -  Asemenea ee angajezi a efect a a 
ori-ce comande din r> aortal medical.

B R T J 8 .
Jvr w w  v t v

In ^ioa de 1 Qi Iolitt curent e&nd s’a (ost 
d-cis a se arenda prin licitaţii moşia Letcu- 
NonS din Judeţul Vlaşca pe termen de 5 
ani ca începere de !a 23 Aprilie annl viitor 
conform publicaţiei Na 86 inseraţi in Meni 
torul No. 134, nepresentândute amatori. 
Epitropia publioă din nod«}*0* de 16 Angnst 
viitor pentrn când amatorii de a lna in 
arendi aceşti moşii se vor pn sol ta la lo- 
calal Seminarului Strada Filarttn No. 2 
orele 12, însoţiţi fiind de cuvenitele g 
ranţl tn numerar şuii efecte publice spre 
a concura la licitaţii, iar condiţiile se pot 
vedea In ori oe <)> ds lucra la canoelarii

(766- 3)

1 Fiind-ci în  de 10 Iulie o a ren t des
tinată pentrn arendarea prin licitaţii a 
moşiilor Kiojna din Jodeţnl Vlaşcn pe ter
men de 5 ani, cn începere de la 23 Apri
lie viitor, conform publicaţii No. 86 inse
rate în Monitorul oficial No. 131, nu s’a 
presentat îndestul concurenţi care si ofere 
preţuri avantagiose; ee publici din noii 
<jiu>i de 16 Angnst viitor când d-nil ama
torii se, vor presenta la cancelaria Epitro- 
piel Strada Filaretn No. 2 orele 12 înso
ţiţi de cuvenitele garanţii în numerar sad 
efecte publice spre a concura la licitaţii; 
iar condiţiauile ee pot vedea in ori-ce <j> 
de luorn la cancelarii. (767—3)

In 4ioa de 16 Angnst viitor, s’a decis a 
se ţine licitaţii la canoelaria Epitropiei 
Strada Filarctu No, 2, pentrn vâa^area 
grâului ce va eşi din ,300 p„g6ne cultivate 
pe moşia Bâţco venii Jod> ţul Vl şea şi 200 
pogone pe moşia Kiujna din Judeţul Ilfov. 
Amatorii de a ejiapăru aocsie producte, 
se vor preuenta in arătata <j: orele 12 la 
loealnl cancelariei spre a concura la liţi- 
taţti, fiind însoţiţi şi da cn venitele g iranţii 
in numerar snă efecte publice, cunoscând 
tot O daţi ci aoeste p- oducte ae vând după 
loc firi ca Epitropia aâ’şl ia vre un anga
jament de transport. >L (768—-3)

Conform regulamentului de deeciplinft 
al acestui Seniinnriu la 1 Septembrie viitor 
»’a decis a se ţine concurs pentrn admi
terea elevilor ih acest institut.

Cererile de admitere urnietjă a fi adre
sate Epitropiei de la 15—25 Augast fiind, 
însoţite de nrmitfirele acte;

I. Certificatul de absolvirea corsarilor 
Rente.

II. Actal de botez şi '
III. De Vaccină.
Materiile concursului vor fi obiectele de 

studii ale claselor inferiâra acelui in care 
aspirantul voesce a frecoanta.

Etatea concurenţilor va fi între 12—16 
ani, ei vor fi de naţionalitate Români şi 
de religiuoe ortodocşi.

Epitropia poblici aci sta spre cnnoacinţa 
generali. (763—0)

Fn diua de 5 August viitor se va ţine 
liciteţii la cancelaria Epitropiei, Str. Fila- 
retn No. 2 pentrn licoarea porumbului 
aflat la moş’ile JKisjna şi Bâţcoveni din 
recolta a n u lu i  trecut adică: de la 100—170 
kile t n aprocsiniaţiă la moşia Ktajaa şi de 
la 200—250 kile idem la Bâţcoveni. — Do
ritorii de a cumpăra aceste producte simt 
invitaţi a se presenta la localul' cance
lariei în ijioa arătată orele 12 spre a cot- 
cnra la licitaţii, fiind însoţiţi şi de cu
venitele garanţii Sn numerar aafi efecte 
publice.' (7 6 2 — 0) '

HOTEL W EISS
B R A S I O V .

Sub-semnatul am on6ţe a însciinţa pe 
Onor. Public voiagior,dam lnat asupră’inî 
acest hotel, şi mă rdiU sili a satisface at&t 
in privinţa curăţeniei cât şi preţurilor t ftine.

Se găştso odăi da la 90 1er. până la 1 
fiorin. Cu deosebită stimă.

I6n Hauptmann 
antreprenor.

De arendat, îl acuma 
Albeşti din

districte 1 Prahova plasa Cricovu, având 
staţie de drum de fier pe din sa, şosele spre 
Brăila, magazii, pitele şi case de locuit 
bune. Informaţiuni se pot lua in Strada 
Colţ ea No. 66 sa& Strada Scaunelor No. 41. 
_________ < (756— 7)

La L ib r A r iJ u iv e r s a lă

L E ON A C A L AY
18 Calea joşoiel 18, 

sc află do vânzare doa tablouri mari 
pe hârtie de duse tur .nă tis 24 colori :

Iitrfti Eipoiis Universala
din iris

(1373), in lungime un metru şi lăţime 
de 65 eimetre,

cu preţ de u'ranc tabloul.
Unul represintă erea Palatului Tro- 

cadero ; şi cel-lalt Jttul din Câmpul lui 
Morte împreună cu 1er ea intriga a Par 
ritului.

A eşit de sub tipar şi se a.flă a 
vènzai'tj la magasinule - de muait 
ale ti-lor Gebauer şi Şandrovits 
Ia autor :

CÂNTECUL ROŞIOR!LOI
D E  L A  V E D E .

Dedicat Mâriel-Sale

G e o g r a f i a  c Levasseur
PENTRU CL. GIMNA81ALA 

tradie Je
F. R / I  AMU

Di p i n  ie i i i ,
Români, cunoscut Buouresri, oferă ocu- 
paţinnile sels ca ifeuor, translator la 
o redacţie ne, şc6liatt casă particulară. 
A se adresa la adnistraţinnea acestui 
diur.

DOMNITORDLDI ROMANILOR CAROL I
Poesia de

Locotenent de atât major M. C. MANIULESC ^
PENTRU VOCE SI PIANO 

de
CAROL P A Ş IL L  jun. jA l1

Proţul 1 leii 50 bani.

Doctor Bflffll S r ,StvrS-vM
biserica Calvină.

DOCTORUL BLUMENFELDia  mu I
tut cS!

ea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomn-Verl 
(Tamia)

ü n  p r o f e s o r  din Germania cg

ly

reşce a preda lecţinnl in tote materni 
gimnasiulul, scâlel reale anii normale, atâ 
pentrn bieţi cât şi pentru fetiţe. A ee s 
dresa la administraţia acestei foi.

AUrNCIU IMPORTANT.
C> Mil VICEin SI RENDA1TU MAGASIN

LA S T É U A  A L B A
SUB FIRMA

’HÎ3LI?? « Î S i
11a

Strada .rol I No. 5.
(Curb Vechie) 

vis-à-vis 0 Sig. Prager

Strada Carol I No. o.
(Curtea Vechie) 

vis-à-vis de Sig. Prager.
Am orre a însciinţa pe onor. PT. PnbUc că mi-a sosit pentrn 

sesontil d iarnă un bogat asortiment de încălţăminte pentrn Bărbaţi, 
Dame şi opil, după fasânele ceia di ti urma, — precum şi un mare

Yj  transport!» Cisme lungi de Lak răsese, de Iqcht şi de Vaca, ea şi 
|u | Mantale i Cauciuc pentrn ploe, prima calitate; asemenea şi Galoşi

y
Gumi

Snb-senatnl aduc mulţumirile mele onor. PT. Pqblic pentru în-
jxj credere a dat manţio atei mele firme de rin interval de 12 ani

care păi acuma a depus probe suficiente de fina calitate a măriri 
ca şi d eftinătatea preţurilor, sperăad. eă şi de acum înainte, va 
bine-voal da concnranl «au găsind tot-d'a-una atăt mărfuri fine 
şi fa «oi te cât şi preţuri forte moderate.

Cu t6tă stima
PH1LIPP GOLDSTELX.

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

FOrOGRAFIE si PICTURĂ
X . F .  3SÆA - I S T D !  <3c C om p.

21, Calea Mogoşioel 21; vis-à-vis de cofetăria Capaş.

Se rActuează orf-ce fel de fotografie şi pictură, d« ori-ce fel da mărime, ■
in niodil cel mal noQ şi elegant «probat in cel mal Înalt grad prin care se 1 
oferă m lucru solid frumos cn fidelitatea a nntnrel.

/ ^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7 |

X F R A N Z  G - t T l N T T R i E R . »
XX  à la VILLE DE BRUXELES ï

1
m  Podul Xogoşdiel No. 16 vis-à-vis de Consulatul Rusaeee te

X Recomandă magazinul sett asortat in tot-d'n-om* fdrts bina «o rufiriâ de bărbaţi şi da te
.3 a  a  m  —1 a ^a  Moanifeaba liafiula Am l im a  a I .  —.  J 1  a .  - . I I a J I  aT «    a Lx - U a M  a,. J a X aX dame, «mlero, manchete, batiste de lino, olandă ţi mătasâ, ciorapi pentru bărbaţi şi dame, C .  
Banele fine (crdpe de sântă) oamisdne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi M

X le cele moţ noi forme şi culori, umbrele de săraşi de plăie eto. etc. Atrigänd tot3 . Â J.IK aba» fTtaatala al J l . ------ ----A_î - _ f l . t a '__ t a __EL_!l. V! de-o-datfi atenţiunea onor. Clientele că din causa ori sei am redus Ierte mult preţurile.

WfXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ I
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LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS f!
PALATUL ,DAŒA.* t

şi la téta librăriile din ţ0r&
se s il  de vSnŞare i

IlTODIi Dl CODA NTDBALA REGULILE
drept contrast la I h n

V It IMĂSILEPRACTIC*! MEDICALE CE T R E B U E  P Â  Ç 1 T E
Singura şi sigura pas* «m tr* ţ neutru a

mortel premature şi Ilogeair t l  oromoe de : p»»zru a
Aug. wiiii- König. AJOURE U  0 BAT Bi FETA M M A

P R E Ţ U L  t  L E I  N U O I .  PREŢUL 50 CEHTIM.

Typ. Tihel A Wein», Palatal , Dacia*.


