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Londra, 23 Iulie* 
i vesteşte din Larnaca : 
î) proclamaţie a reginei Victoria s’a 
¡7 cutra locuitorii insulei Cipru. Pro- 
jaţin făgădui şta reforme, ca scop d’a 
juătiţi negoţul ţi agricultura., 
gina a conferit ordinul *de la Jar- 

;re, lordului Beaconsfield.
Tlena. 28 Iulie.

ie Preş se, vesteşte că oprirea expor- 
>| de cai din Austro-Ungaria a încetat.

Constantinopol, 13 Iulie, 
laşii »8 osupat ieri Şnmla.

(23 Iulie, 8 ore seara)
Berna, 23 iulie.

)iritto„ deplângând tulburarea in po-i 
Austriei, den onstta totuşi nevoia de 
se atinge dreptul de întrunire.—  

titto* constată cu toate astea, că gu
iţi 1 este hotărit cu tărie, să împiedice 
le demonstraţie, ce ar putea tulbura 
inea publică.

Tlena, 23 Iulie.
'rofesorul Rokitansky a murit, 
le telegr afiază din Roma cătră *Dis
|B8e ,:
Contele Corti este hotărit să’şi dea di- 

rjîn. In deobşte se semnalează contele 
liant ca nrmător al contelui Corti.

I!

BUCUREŞTI
i 3VI i e r c u r  I ÎS  (34) Iulie .
I | ~------- , , .
\ lAm citit şi recitit mesagiul de in-
( idere al corpurilor legiuitoare. Este 

act oficial al guvernului actual 
re merită multă atenţiă. Vom in 
;fj.a a confrunta cele cinci mesa 
irl cu rari s’afi înfăţişat miniştrii 

yiall înaintea ramurilor, de la 23 
rtie 1877 şi pftnâ acuma, pentru 

pa tea arăta mal lămurit proce 
J ra guvernului radical, cât şi con 
j  istul intre făgâduelile făcute na 
 ̂ Inii şi rezultatul final al politicei 
I şfrănate şi aventuroase.
| La 23 Martie anul trecut, adică 

doă-spre-zece zile înaintea incLe 
ii convenţiei cu Rusia, sesiunea 
uerel a fost închisă. In mesagiul 
tit cu acea ocaziune, se făcea 
a aluziune la .complicările afa 
fior politice din Orient.*
Toată lumea era convinsă că Ru 

|& stă gata a declara resboifi Tu 
el. Guvernul rusesc trebue să 
Mt intrat deja in negoţierl cu gU' 
irnul nostru, pentru încheierea unei 
jhvenţiuui, Şi cn toate acestea ca 
Prile ab fost trimise acasă in aju 
il unul act atât de insemnat pen 
li istoria şi instituţiunile ţării, nu 
M şi numai pentru ca miniştrii Bă 

reserve mâna liberă pentru ac
iuite lor de bnn plac.

La patru Aprilie guvernul incheie 
convenţia cu Rusia, fără a consulta 
mal ântâiü naţia. La 14 Aprilie ca- 
merile se adună iar la Bucureşti şi 
in mesajul rostit in zioa aceea se 
promite : „Reatţarea României. im- 
pUnirea misiei sale la gnrile Du
nării, f» mal presus de ţoale, mănţi- 
nerea drepturilor el ab antiquo, 
apărarea integrităţii hotarelor 
el.*

In timp de două luni de la 14 
Aprilie până la 15 Iunie, camera 
aprobă convenţia cn Rusia şi de
ci ară independenţa Rom âniei, fără 
a mai întreba pe puteri, dacă se 
invoesc şi ele cu această declaraţie.

La 15 Iunie, cu şease sâptemânl 
înaintea trecerii peste Dunăre a ar
matelor române, camerile se trimet 
iar acasă.

Mesajul care s’a citit in zioa aceea 
a câmeră de către d. preşedinte al 

consiliului miniştrilor şi la senat de 
âtred. ministru al afacerilor streine, 

motivează închiderea sesiunii extra
ordinare cu vorbele următoare :

„De şi activitatea d-voastră a fost 
reclamată şi dată intr’o sesiune care 
ijine de două luni acuma împlinite, 
guvernul meü nu s’ar fi, nici chiar a- 
cum, lipsit de cooperaţiunea d-voas- 
tră, mal mult decât ori când nece
sară pentru puterea executivă, in 
vederea împrejurărilor excepţionale 
n cari ne aflăm, suntem ânsâ da

tori a ţine seama şi de ocupaţiile şi 
trebuinţele d~voastră private*.

Cât de umilitor este un asemenea 
motiv pentru un om care are nu
mai o scânteie de simţire pentru 
•¡ara lui, se poate numai simţi iar nu 
exprima in cuvinte. Şi cu toate a- 
cestea nu s’a găsit nici unul dintre 
oamenii din cari se compun cămările 
d-lor Rosetti-Brâtianu, care să se ri
dice zicănd :

„Bine, d-lor miniştri, ne trimiteţi 
să ne vedem de treburile noastre, 
credeţi oare că nu suntem capabili 
de a sacrifica, âncâ pentru câte-va 
luni, interesele noastre private, când 
este vorba acuma de interesele 
cinci milioane de oameni, când toată 
ţara este pusă in joc*?

Dar nu, camerile a& primit comanda 
să se ducă acasă şi camerile s’aü dus. fă
ră a se îngriji mult de viitorul ţării 
lăsând iar miniştrilor mâna liberă 
pentru acţiunile lor de bun plac, pri 
mind ânsâ asigurarea „că. la cea 
ântăifi mare trebuinţă ce ar reclama 
consiliile şi hotărlrile* d-lor, vor fi 
iar convocate.

La 30 Iulie 1877, armata ro 
mână trece Dunărea, fără ca băga 
rea in foc a zecimi de mii de oameni 
să fi fost considerată ca o „mare 
trebuinţă care reclamă consiliele şi 
hotărlrile“ casierilor, şi abea după

trei luni şi jumătate In urma tre
cerii peste Dunăre, In zioa de 15 
Noembre, camerile se adună din 
no&. Mesagiu! citit In zioa aceea con
stată deja ca fapt împlinit că „sol
daţii noştril a A afirmat pe câmpul 
de bătae din Bnlgaria, independenţa 
României, proclamată de camerile el.*

Marea trebuinţă pentru care se 
cer consiliele şi hotărlrile camerei, 
este „de a se ocupa cu facerea unei 
anume legi, care să asigure soarta 
văduvelor şi a orfanilor acelora cari 
s’afi luptat şi afi murit pentru ţara 
lor !* Şi terminând mesagiul zice 
„ că  din aceste ruine sângeroase se 
va realţa şi independenţa României 
recunoscută de întreg a Europă!*

Şi acuma, tocmai In zioa când 
toate ziarele a fi publicat textul au
tentic al tratatului de la Berlin, 
tocmai Iu timpul cel mal critic când 
In toate ţările camerile stafi adu
nate chibzuind mijloacele cele mai 
bune pentru asigurarea viitorului 
patriei lor, la  noi camerile se tri
mit acasă, pentrn a lăsa iar miniş
trilor mâna liberă pentru acţiunile 
lor de bun plac.

Iar Mesagiul de inchidere al cor
purilor legiuitoare, in loc de a arăta 
adevărata situaţiuue desperată a ţâ
rii, ne dă de o parte consolaţiunea 
că „noi vom dovedi ăusâşl Europei, 
că România merită m ar mult de la 
Marele Areopag*, iar de alta ne zice 
că „congresul de la Berlin, preocu

pat de necesitatea de a da lumii 
„pacea mult dorită, a transigeat asu- 
„pra unor cestiunl importante şi ca- 
„pitale pentrn statele mici, dar con 
s id era te  de un ordin secundar in 
„privinţa marilor interese europeane.

„In deosebi România este chemată 
„a face pâcel lumel sacrificii grele şi 
„dureroase*.

Dar pentru ce am vărsat noi oare 
atâta sânge şi atâtea milioane, dacă 
avem nevoie să începem acum din 
nofi „a dovedi Europei că merităm 
mal mult?* Unde sunt făgâduelile de 
integritatea teritoriului şi scăparea 
de sub tutela streină ?

Nu ni se ia oare Basarabia ? In
dependenţa noastră, nu este ea oare 
condiţionată, aşa că streinul se va 
amesteca in treburile noastre din 
lâuntru, îndată ce nu vom împlini 
coudiţiunile ?

Pacea mult dorită a lumii şi re- 
signaţiunea recomandată poporului 
sunt lucruri foarte frumoase, căci a- 
cuma nu ne mal rămâne alt ceva 
de făcut. Dar vor fi ele in stare să 
restabilească poporului pagubele u- 
riaşe cauzate prin necapacitatea mi
niştrilor?

După faptele expuse mal sus, se 
poate lesne ghici părerea noastră 
asupra pasajului in care mesajul ne

zice că s’a „dovedit incâ odată efi
cacitatea si trăinicia instituţiilor noa
stre constituţionale. *

Da, de vr'o doi ani încoace insti
tuţiunile noastre constituţionale s’afi 
dovedit ca uneltele cele mal efi
cace şi ca masca cea mal bună de 
întrebuinţat pentru nişte miniştri se- 
toşl de patere, cari nu afi ânsâ cu
rajul de a lua asuprâ-le respunde- 
rea intreagâ şi neim părţită a acţi
unilor lor aventuroase. Miniştrii ac
tuali afi executat toate cele ce afi 
adus ţara in starea in care se află, 
fără a întreba o singură dată ma- 
car naţiunea, şi in fie-care mesagifi 
camera este pusă înainte, parcă ar 
fi hotărit ea ceea ce trebue să se 
facă.

Fie care om cu bun simţ şi cn ju
decată dreaptă poate vedea insă, că 
camera nu a avut nici cea mal mică 
influenţă asupra acţiunilor guvernu
lui actual, şi că un guvern care a 
lucrat şi lucrează incâ autocrati- 
ceşte, fără voia naţiunii, nu este de 
loc constituţional.

Guvernul actual a ruinat ţara, 
procedând după propriul săfi bun 
plac şi —  Dumnezeii ştie ce ne mal 
aşteaptă in câ !

DIN AFARA

In cea din urmă fază a crizei din 
răsărit, regele Qeorge al Greciei, 
sta in corespodenţâ directă cu can
celarul Austriei. Regele se adresă 
la contele Andrassy, cerăndu’l sfat 
ce atitudine trebue să ia, Cancela
rul imperiului austriac ăl sfătui ca 
să observe aceeaşi atitudine ca şi 
Austria : adecă să remănă neutru 
şi să aştepte.

Regele George a urmat acestui 
sfat şi poporul şefi află de bnn că su
veranul Greciei a primit consilii de 
la un ministru strein in ceea ce 
priveşte afacerile ţârei sale. Grecii 
recunosc până acnm că aceasta a 
fost foarte bine aşa cum s’a făcut. 
Ceea ce nu le place este, că congre
sul adunat la Berlin, le-a dictat o 
atitundine cu totul alta de cea re
comandată de primul ministru al 
Austriei.

El acum ar voi să se conforme 
mal bine ziselor poetului: De unde 
iafi cn toţii, nici regele George nu 
poate ieşi cu mâna goală.

O telegramă din Constantinopol, 
ce publică Pol. Cor. vesteşte, că in 
capitala Turciei s’a ţinut un consiliu 
de miniştri, cu privire la cestiunea 
pendentâ de rectificarea graniţelor 
din spre Grecia.

Acel consiliu a decis, ca al doilea 
corp mare de oştire destinat pen
tru Volo, de-ocamdatâ să nu se mal 
trimită. De aci se poate presupune,

că Turcia, in urma sfaturilor ce a 
primit din afară, e dispusă pentru 
o  resolvare pacinicâ a neînţelegeri
lor dintre ea şi Grecia.

Tot din Constantinopol se comu
nică, că cercurile engleze de acolo 
se silesc se convingă pe Poartă, că 
convenţia din 4 Iunie, care apără 
posesiunile asiatice ale Turciei, e 
privitoare nu numai la acea parte, 
ci indirect şi la Constantinopol* care 
in viitor nu trebue să mal aibă frică 
de Rusia, pentru că o ameninţare 
a Constantinopolel, e egală cu a - 
meninţarea posesiunilor turce din 
Asia, pe cari Anglia s’a îndatorat a 
le apăra cu arma.

Comisia consulară care merge in 
Rodop spre a face o  anchetă inter
naţională a ajuns in valea Areta.

Autorităţile turce din Macedonia 
cer întăriri de trupe, din cauza a- 
gitaţiunilor revoluţionare ce se a- 
ratâ acolo cu intensitate, din ce in 
mal mare.

„Golos* publică această telegamâ 
de la corespondentul săfi din Ber
lin :

înainte de plearea lordului Beacongfield 
de aici, corespondentul d-v. special avu o - 
nourei de a fi primit de el intr'o audi
enţă aproape de nn ceas. In eonvereare 
primul ministru englez gşîexprimă bocn- 
ria pentrn că aii dispărut toate neînţele
gerile dintra Anglia şi Rusia.

„Să uităm ca a fost iu trecnt, a sis 
primul ministru englez, şi in viitor să 
nn ne ocnpăm de căt de îmbunătăţirea 
relaţinnilor dintre cele două mari popoare, 
in interesnl lamei şi al civilisaţinnet. Eă 
snnt convins, că toţi oamenii bine cuge
tători din ţara d-tale împărtăşesc aceste 
vederi. Snm prea fericit, că plecănd din 
Berlin, pot să dne cn mine dovezi deepre 
aceasta*, a

La aceasta „Golos* observă : „P en 
tru Rusia e foarte grefi ca să uite 
in împrejurările de faţă trecutul. 
Nu se poate presupune ca Rusia să 
se preocope de îmbunătăţirea rela- 
ţiunilor sale cu Anglia. Nn, lordul 
Beaconsfield e in rătăcire. Dacă el 
ar fi rus, el insuşl ne ar sfătui cu 
totul alt-ceva anume: Angliei care 
s’a aliat pe faţă cu Turcia, trebue 
să i se arate tot aşa de pe faţă, că 
noi înţelegem însemnătatea acestei 
alianţe şi Buntem foarte decişi a lna 
măsurile necesare contra urmărilor 
sale. Prepararea unei flote destul de 
tare in marea Neagră, spre a opri 
intrarea flotei engleze acolo, precum 
şi concentrarea unor forţe ostăşeşti 
in Asia de mijloc, ca prin aceasta 
să ameninţăm posesiunile engleze din 
Indii. Aceasta e singurul răspuns 
demn din partea Rusiei la convenţia 
de la 4 Iunie.*

Ziarul „Petersbnrkija Wiedomosti* 
anunţă, că contele Şuvalof, va fi în
locuit in postul de ambasador rus la 
Londra, prin principele Woronzow.



In situaţiunea de espansiane a sim
ţământului patriotic in care se află 
Italia, al cărei cetăţeni fac demon- 
straţiunl pentru readucerea la sinul 
mumei patrie a italienilor de sub do- 
minaţiunl streine, presa italiană incâ 
prezintă o schimbare însemnată, care 
nu trebue trecută cu vederea.

Aceasta f&cându-se ecoul simţă
mântului general care animează pe 
cetăţeni, zice că Italia nu vrea spo
lieri şi cuceriri ca alte state, ci nu
mai redobândirea unor posesiuni le
gitime.

După congresul dela Berlin, dela 
care Italia incă aştepta mult, dar vă- 
zândn-se amăgită, presa el a inceput 
a vorbi cu multă simpatie de Franţa. 
„Gazetta del Torino* scrie :

Cănd nltramontanil din Franţa împre
ună on Thiers, lucrau contra junelui nos
tru stat, atunci Italia a putut să se 
unească on Germania. Dar acum oănd 
Franţa e republică care nu stă sab in- 
fluinţa clericalilor, Franţa e aliata natu
rală a Italie.

Acest ton e ascultat cu interes 
simpatic In Franţa. Organe impor
tante din Paris, reproduc zisele foi
lor italiene şi răspund cu iubire 
la această schimbare feriăitâ din 
partea Italiei.

Către Daily News se anunţă din 
Roma, că papa primeşte aşa de rar 
şi mici sume In dar, In căt In Va
tican sunt foarte lngrijaţl din astă 
cauză. La Roma se aşteaptă nişte 
hagii francezi, spainoil, carliştl, al- 
fonştl şi belgianl. De la aceştia 
speră ceva acum Leon al XIII.

ADMINISTRAŢIA DOMENIILOR

Citim in „Pressa :
Sub o optimistă intitulaţie de e- 

rori la Domenie, pe care am impru- 
mutat'o de la comunicatul, ce ne 
dete administraţiunea respectivă in 
privinţa faimoasei transacţii dintre 
stat şi arendaşul ministru d. M. Co- 
gălniceanu, noi am dat publicităţii 
o serie de zecimi de ilegalităţi, co
mise in prejudiţiul statului, cari 
n’ah fost contestate de către admi
nistratorii Domenielor, nici prin Mo
nitorul Oficial, nici prin vr’un alt 
organ de publicitate.

Siguri de slăbiciunea controlului 
d-lul ministru de finanţe, actualii 
administratori, schimbându’şl şi re- 
schimbănd'şl opiniumle şi decisiunile 
in privinţa modulul de esploatare a 
bunurilor statului, ah cauzat aces
tuia prejudiţii însemnate, şi l’ah 
espus la o mulţime de procese, cari 
ăl vor cauza noul pierderi, de oare 
ce, mulţumită actualei administra- 
ţiunl, statul va fi condamnat dupe 
urma arbitrarietăţilor el.

Domnii administratori, după ce ah 
dispus căutarea in regie a unul in-

FOIŢA TIMPULUI 
ISTORIE ŞI POLITICA

DOCUMENTELE ISTORICE DESCOPERITE
de d. C. Eearoo|

(urmare)

Aflând acestea, Stefan-Vodâ a lă
sat in cetâţuia de lângă Dunăre pe 
cumnatul săh Şendrea cu 1000 că
lăreţi, iar el insuşl cu restul oştirel 
a mers in contra Tătarilor pe cari 
insă n’a putut sâ’l ajungă, fugind 
el cu toată prada lor. Intorcfindu-se 
atunci la Dunăre şi văzând că os
taşii săi murmură zicând că stah in 
tabără deja de 2 luni, pe când Tă
tarii le-ah robit nevestele şi copii, 
ba unii incepuserâ a dezerta, Stefan- 
Vodâ a concediat armata pe 15 zile, 
poruncind ca după expirarea acestui 
termen să revie cu toţii la Dunăre ; 
iar el a rămas numai cu 10,000 no
bili, afară de cari mal erah 1000 
călăreţi sub visternicul Juga la paza 
malului Dunării contra turcilor. Tur
cii insă fiind prea numeroşi, Juga a 
fugit la cetâţuiâ, iar insuşl Ştefan 
¿Ta retras cu cel 10,000  intr'o pâ-

semnat număr de moşii, şi le-ah 
scos, prin urmare, din licitaţie ; după 
ce ah numit regisorl, insărcinaţl cu 
esploatarea lo r ; ah revenit apoi a- 
supra hotârlrel luate, şi le-ah scos 
din noh in licitaţie, tocmai după ce 
trecuse timpul lucrărilor câmpului.

Daunele cauzate statului, prin a- 
cest sistem de administraţie, sunt 
foarte însemnate. Aceasta este ca
uza, că multe moşii mari, nearen- 
dându-se in timp oportun,’¿n'ah pu
tut da apoi, la licitaţie, de cât ju
mătate din arenda periodului pre
cedente.

De indatâ ce dd. administratori 
ah revenit asupra deciziunel lor şi 
ah dispus arendarea acestor moşii, 
trebuia neapărat ca să comunice re- 
gi sorilor că însărcinarea lor încetează, 
şi tot de o dată să ia măsuri pentru 
plata diurnei cuvenite pe timpul ce 
servise.

D-nealor insă, neştiind care are 
să fie rezultatul licitaţiunel, pe de 
o parte n'ah luat această măsură, 
iar pe de altă parte s’ah abţinuţ de a 
mal da regizorilor autorizaţiunea de 
a face lucrări pe moşie, astfel că ah 
lăsat să treacă luni de zile, in cari 
ah manţmut pe regisorl, fără ca re- 
gisoril, să poată aduce statului vr’un 
servicih.

După arendarea şi confirmarea u- 
nora dintre moşii, administraţia a 
neglijat de a incunoştinţa imediat pe 
regisorl, că moşiile licitându-se şi 
confirmându-se, însărcinarea lor în
cetează ; şi, cănd s’ah trezit mal 
târzih că regisoril incă funcţionează, 
găsiră mijlocul espeditiv de a re
para greşala sah neglijenţa dum
nealor, comunicând regisorilor că în
sărcinarea lor inceteazâ de la con
firmarea moşiilor asupra adjudecâ- 
torilor.

Nu ştim in care text de lege, sah 
in ce tractat de drept din lume, ad
ministratorii ah găsit, că guvernul 
poate scoate un funcţionar cu o dată 
anterioară decretului de scoatere, 
cănd dănsul a funcţionat, sah care 
stăpân ar putea zice servitorului săh, 
la sfârşitul lunei : „nu 'ţi plătesc 
leafa, căci te-am scos de la zi ân- 
tăih*, cu toate că nu i-a spus nimic 
şi s’a bucurat de serviciile sale in 
timpul acestei luni!

Tocmai aşa insă ah procedat fa
voriţii administratori al regimului 
actual. Cu ordinul, ce poartă data 
din 11 Fevruarie trecut, d. admi
nistrator Teodorescu, care este doc
tor in drept, comunică regisorelul 
Mihăescu, că însărcinarea sa ince
teazâ de la 20 ale lunei Ianuarie, 
când s’a confirmat arendarea moşiei.

Acesta nu este unicul caz, ce cu
noaştem. Dd. administratori ah luat 
această măsură in privinţa unul în
semnat număr de regisorl, cari vor 
fi nevoiţi a intenta acţiune Admi- 
nist aţiuntl, ca să fie condamnată 
a le plăti salariul şi diurna, până 
in ziua in care ah fost concediaţi,

Deci pe lângă injumătâţirea ve
nitului acestor moşii, provenită din 
nearendarea lor la timp oportun, 
statul va mal fi expus ca să plâ-

dure de lângă Vasluih. Turcii după 
ce ah luat cetăţuia şi s’ah odihnit 
acolo, ah inceput a înainta pe te
ritoriul Moldovei. Vasluenil ah fugit. 
De asemenea se pregâteah a fugi 
sucevenii, aflând de la un ambasa
dor polon despre apropierea Turci
lor cu care era şi domnul munte
nesc Basarab.

Atunci Ştefan a ars Vasluiul şi 
toate oraşele pe unde ar fi putut 
veni Turcii, precum laşii, Bacâh, 
Roman şi Baia, fugind locuitorii a- 
cestora cu averile lor, parte in Un
garia şi parte in Galiţia. Lăsând 
după aceea o garnizonâ in Suceava, 
Ştefan a riscat o bătălie contra Tur
cilor intr’o pădurice la depărtare de 
1/t zi de la Baia, dar a fost bătut 
şi abia a scăpat cu vr’o 20 de că
lăreţi la oraşul Sniatin, unde acela 
care ml-a narat acestea, l'a văzut 
mâncând intr’o tavernă ibiqe, qui 
talia mihi narravit, dixit se Dominam 
8tephanum cum paucis vidisse in qua- 
dam taberna corn eden tem.

De aci a plecat la Cameniţa, o- 
raş polon aproape de Cotin (unde se 
afla nevasta sa), unde a'a apucat să

tească, pe lângă cheltuelile de ju
decată , sumele contestate regiso
rilor, cu interesele lor, şi, poate, şi 
daune-interese, căci mulţi dintr’ăn- 
şil, fiind angajaţi in căutarea mo- 
şielor cu condiţia ca să perceapă 
o cotă oare-care din veniturile lor, 
s'ah văzut înlăturaţi după ce ah 
muncit mal multe luni, tocmai cănd 
era aproape ca să înceapă strânge
rea recoltelor.

Dar dupe cum am zis in revista 
noastră de ieri, administratorii nu 
s’ah mărginit a numi numai regi
sorl pentru moşiile râmase s’ah des
tinate a se căuta in regie , ci ah 
mers mal departe, şi ah instituit o 
mulţime de delegaţi, cari să supra
vegheze averea arendaşilor debitori 
către stat.

D. administratori , uitând că fa
cultăţile lor nu sunt altele de 
cât cele ce rezultă din condiţiile 
contractelor de arenduire, nevoind 
să ezecuteze contractul in privinţa 
acelor arendaşi cari n'ah plătit râş- 
tiurile la timp, instituirá, pe lângă 
aceştia, şi in contul lor, nişte dele
gaţi, cari sâ’l supravegheze a nu’şl 
înstrăina averile.

Aceşti delegaţi ah funcţionat mal 
multe luni, cu diurna de zece, cincl- 
spre-zece şi doă-zecl franci pe lună ; 
dar arendaşii nu voirâ a’I plăti, 
afară numai de aceia, ce erah ame
ninţaţi cu deposetarea şi vinderea 
productelor pe nimic.

Iată dar âncâ o clasă de agenţi, 
fabricată de către actualii admini
stratori, care va deschide proces 
statului, pentru ca să fie plătită pe 
timpul cât a servit.

Dar şi dintr’aceştia sunt o mare 
parte, cari ah fost descărcaţi de în
sărcinarea lor, cu o dată cu mult 
anterioară comunicărel făcute; şi, 
ceea ce este mal urnit, prin ordi
nul de revocare, li se revoacă şi 
diurna pe tot timpul căt servise. 
Credem că nici In Administraţiunea 
celui mal Înapoiat stat din lume 
nu poate găsi cineva acte de această 
natură.

Mulţi dintre regisorl şi delegaţi, 
Increzăndu-se in seriositatea mem
brilor administraţiunel Domenielor, 
şi-ah lăsat casele cu chiria plătită, 
şi-ah vândut mobila, şi ducăndu-se 
afară, ah luat, In condiţiunile ţăra
nilor, locuri de la proprietate, pe 
cari le-ah lucrat cu cheltuelile lor.

Daţi afară Insă pe neaşteptate, lu- 
ându-li-se şi casele de către aren
daşi, unii s’ah întors In capitală 
ruinaţi cu desăvârşire, iar alţii ah 
rămas pe acolo, neavând mijloace 
ca să se întoarcă, de oare-ce li se 
tfigâdueşte şi diurna ce li se cu
vine.

Şi, ca publicul să fie încredinţat 
de esactitatea arătărilor noastre, re
producem, astăzi, numai ordinele de 
revocare» d-lul N. Costânescu, care, 
fiind delegat la câte-va moşii din 
Mehedinţi, şi-a lăsat casa in capi
tală, şi-a vândut mobilele, si s’a dus 
cu familia in acea localitate, de unde 
s’a întors intr'adevâr ruinat, după

strângă oaste. In acest timp Turcii 
asediah Suceava, având in capul lor 
pe ânsuşi sultanul, care aducea cu 
sine, pentru a pune pe tronul Mol
dovei, pe fiul unul Petru-Vodă ce 
fusese altă dată domn înainte de 
Ştefan.

La această descriere a lui Balda- 
sar de Picia se află un postscrip- 
tum.

Toate acestea, zice Baldasar, e- 
rah scrise când veni la mine un 
oare-care llesita din Ungaria care 
âml spuse că a văzut aprinse focuri 
de bucurie şi a auzit căntându-se 
Te deum, fiind că Ştefan domnul mol
dovenesc a nimicit o armată turcă 
de 14,000 oameni. Intrebându’l când 
s’a făcut această luptă, ml-a răspuns 
că nu ştie. Aceasta se explică —  
pe de o parte prin aceea, că Ştefan 
şl-a strâns o oaste in Cameniţa, la 
care s’ah mal adus toţi moldovenii 
câţi se retrăsese mal de ’nainte in 
locuri sigure, iar pe de alta, că Tur
cii şi-ah slăbit puterile imprăşti- 
indu-se cete cete prin Moldova.

Eruditul nostru istoric d. Hâsdeh 
face asupra documentului de mal

un lung servicih făcut Btatulul.
Iată acele ordine:
Domn ie;-Râie d-lul N. CostSnescu, dela- 

gat (prin pref. Mehedinţi).
No. 39,954. Bacareţtl 94, Noembri 1877.

Domnnle.
Soprimăndu-se însărcinarea ce vi e’a pun 

prin adreaa No. 22,223 din 3 Angost 1877, 
de delegat al Administraţiunel pe lSngS 
arendaşul moşiei Millota, precum şi dinrna 
ce vi ee acordase, chiar dela inceputnl de- 
Iegaţiunel, de oare-oe dv. sunteţi plStit cu 
dinrna acordată pentru moşîele Cuşmitil 
şi Strihaia, subsemnaţii vă comunică că ră
mâneţi descărcat pe însărcinarea menţio
nată. V i rugăm a ne da un raport asupra 
situaţiei arendaşului. 1)

Primiţi, vă rugăm, domnnle, asienrarea 
consideraţiunei noastre.

Administratori: Ştefan Sihleano, D. 
Theodorescn, Al Lnpaşcu.

p. Director, P. C. Moldovan.

Domniel-sale d-lnl N. Costănescn, dele
gat ('prin Pref, Mehedinţi).
35,026. Bucureşti, 8 Decembre 1877.

Domnnle,
Însărcinarea pnsă d-voastră prin ordi

nul No. 13,709, din 17 MaiQ trecut, de 
delegat al administraţiunel pe lăngă aren
daşii moşielor statala!, Vatra Ms. Strihaia 
şi Cnşmirnl cn Punghina, ect, snprimăn- 
dn-se cu incepere dela 15 Noembre trecut, 
vă facem cunoscut despre aceasta, spre 
ştiinţă.

Primiţi vă rog, domnule, asigurarea con- 
sideraţiuneî noastre.

Administratori; d. Theodorescn, Al. Lu- 
paşco.

p. Director. P. C. Moldovan.
Dar vom reveni âncâ asupra Ad- 

minisraţiel Domenilor.

C I R  C U L A  Ţ I  A
pe linia ferată Bucureştl-Vărciorova- 

V i e n a

Citim in „Curierul finanţiar“ :
Sunt trei săptămâni de cănd di

recţiunea Societăţii acţionarilor căi
lor ferate române aduce la cuno
ştinţa genarală a publicului printr’ un 
anunciu, că poliţia regală ungară din 
Orşova esecutâ revisuirea paşapoar
telor intr’un mod foarte riguros, şi 
pentru a înlătura veri-ce impedicări 
neplăcute in călătorii, invită pe toţi 
aceia cari se hotâresc a călători 
via Orşova, de a se pregăti cu pa
şapoarte in regulă.

La citirea acestui anuncib, am avut 
naivitatea a crede, că măsura poli
ţienească UDgarâ, este consecinţa 
mişcării socialiştilor din toate sta
tele care sa  manifestat anul ace
sta cn multă forţă in Rusia şi mal 
cu seamă in Germania, unde el reu
şiră chiar a atenta de doă ori şi la 
scurte intervale, la viaţa Impera- 
torulul. Mare fu mirarea noastră 
insă când corespondentele nostru de 
la Iţea ni ne comunică, că pe la a- 
cel punct de frotieră poliţia austriacă 
nu reclamă dela nimeni nici un pa
şaport şi că călătorii nu intâmpin

( 1)  Adăogate de măna d-lul administrator Lu- 
payoo.

sus, ce am publicat m extenso şi in 
original in preţioasa sa Columna lui 
Traian, următoarele re flexiuni : 

Pentru a rectifica şi completa da
tele adunate de câtrj d. Cogălni- 
ceanu in monografia sa despre bă
tălia de la Băsboeni, singura fân
tâna importantă trecută de domnia 
sa cu vederea, a fost până aci un 
lung pasajih din cronica turcă a lui 
Saad-eddin, tradusă italieneşte in 
secolul XVII de către Bratulli, şi 
reprodus apoi din cauza extremei 
sale rarităţi in a mea „Archiva is
torică.*

D. G. Bsarcu a reuşit a descoperi 
in această privinţă o nouă relaţiu- 
ne mal preţioasă de cât toate cele
lalte, căci ea nu numai s’a scris 
chiar in anul 1476, dar âncâ ne pre
zintă mal multe amărunte necunos
cute din ct le-alte izvoare.

„Ne mărginim a atrage atenţiu
nea asupra următoarelor puncturl : 

1. Fugarii genovezl din Caffa, de
parte de a găsi un adăpost in Mol
dova, precum s’a crezut general
mente, ah fost robiţi de către Şte
fan cel Mare şi dăruiţi apoi boeri-

nici nn desagrement sub acest p 1 ; 
de vedere.

Nu mal iucape dar îndoială,'4  
nu mişcarea socialiştilor sah a 4 
ţaţele in contra imperiului Geir-d 
niel ar fi cauza măsurilor luaţii 
poliţia Ungară din Orşova, mii ■ , 
cari ah degenerat dupiă cum n 
zice, in adevărate fapte scandalo 
asupra cărora atragem deosibita a 
ţiune a cititorilor noştri.

Altă dată cănd se intra in f 
stro-Ungaria pe la punctul de fi 
tierâ Orşova, bb simţi a că intră 
neva intr’o ţară cultă şi civizj 
Astă-zi, rigoarea măsurilor pal 
neştl şi de vama ungară, arată! | 
torilor că intră intr’o ţară baril

Se ştie că guvernul ungar pei 
a ne sili să terminăm linia Pot 
Predeal, a hot&rit ca trenările d 
nona sa linie Karanaebeş-Orşc 
Verciorova, in loc să intre ta ţ 
acestei din urmă staţiuni, să st 
prească in câmp, la 4 kilometre 
parte de Verciorova. Astă presi 
pe care n’am meritat’o adevărul » 
bind, se vede că a părut guvern 
ungar puţin riguroasă şi puţin fc 
judiciabilă intereselor noastre cos 
ciale. El hotărî să o mal mâreaf’* 
şi o şi mări, prin măsurile poli 
uestl indicate mal sus.

Oele d’ântăi victime ale a cep 
măsuri fură dd. Consuli Gene iii 
din Bucureşti, al Engliterel şi al ( 
maniei, d. Calender membru la im 
curte de Gasaţiune şi d. Ion Brâtţ 
primnl ministru al României, 
voind a merge in streinâtate; 
arestaţi mal multe ore la Orşi 
şi duşi in căruţe intre doă sentir 
cn baionetele in puşti. E de pij 
a arăta că şi cel alţi călători an 
aceeaşi soartă.

Astă măsură se esecutâ de n  
trei săptămâni cu o rigoare păuâ 
barbarie, mal cu seamă in cee 
concerne poliţia vamală. Damele a 
căutate de agenţi vamali până şi p 
pantofi, prin pălării şi prin coci 
ţiindu-le in soare mal multe ore 
roscolindu-le cuferile şi cutiile 
obiecte hygienice până in fund. wf 
ce le strămută de la o parte la 9 
deschise, fără să mal întrebe pe r  
sesorul lor espus a perde jumăr 
din obiecte. Dacă damele suDt 
puse acestui suplicih, fie care ir 
lege că bărbaţii nu pot fi scutiţi 
galanteria ungară.

Călătorii dar cari voiesc să me: 
in străinătate, ar trebui să ia ca 
IţcanI, unde nu li se cer nici pa 
poarte, unde n’ah a călători pei 
sah in căruţe vre o câţiva kiloij 
tri intre doă baionete, unde nu i 
sunt purecaţi la vamă prin pant 
prin cocuri, pe sub pălării şi pi 
cutiile cu pudră, şi unde nu si 
espuşl a sta nemâncaţi, in soare 
cu obiectele de prin cufere espr 
perderilor.

Dacă pielea călătorilor e supus! 
atâtea impedicări neplăcute, şicau 
uu sunt mal puţin mici pentru 
meri. Mărfurile după ce se desba 
la 4 kilometri departe de Vărc 
rova, ele se incsrcâ in care, pen

1

lor, după cum se dâruiah Ţigai 
Tătarii.

2. Principalii generali al lui 
fan in războiul de la 1476 ah 
cumnatul săh, Şendrea şi vist« 
cui Iuga, dintre cari se ştie de 
cel dântâih că a perit mal in < 
la 1481 in bătălia de la Rlmnii 
tre Ştefan şi Ţepeş.

3. Armată permanentă a M< 
vel consista din câlârime nobilS 
ţăranii, formah miliţia care se 
biliza numai pe intervaluri sc 
şi care la caz de prelungirea 
boiului murmura şi deşerta.

4. Moldova se numia „Vala 
mică* iar Muntenia „Valachia ma 
după cum noi am demonstrat-o 
aiuri prin alte fontâne.

5 Nobilimea moldoveanâ era fc 
numeroasă, de vreme ce Tătari 
robit 15,000 nobili, pe cănd 
atunci alţi 10,000  se aflah pe li 
Ştefan; de unde resultâ că 
nobilime se compunea din toţi 
prietaril mici adică „rezesil* 
moşnenii.*

6 . Oraşele pe cari le-a ars 
fan la apropierea Turcilor, ah



T I MP U L

tj îmbarca iarăşi in vagoane la 
■ îiorova şi viceversa. La această 
S  piere şi augmente re de cheltuieli, 
'Ijpie sä mal adftog&m şi pe acea 
peniţă dupe urma şicanelor mâ
n e r ilo r  unguri, cari inchid mal 

de timp magaziile lor, astfel 
'■trenurile delà  Vôrciorova pleacă 
T  Bucureşti fär& sä poată lua 
[furiie comercianţilor noştri, cari 
an viö interes a le avea totd a- 

cn o oră mal înainte. Şicane 
Şi desagremente grozave pentru 

'* ttorl ; şicane şi păgubi colosale 
fi tru comercianţii 

li pentru ce aceste şicane din par- 
[ guvernului ungar? In ce le me- 
im noi dacă resbelul şi alte im- 

4 jurârl nu ne aü permis d’a ter- 
i »a linia PloieştI-Prede&l?

»irtarea guvernului ungar ni se 
I  a fi prea aspră, mal cu seamă 

H I ştie bine că de vreo opt zile, 
lierile aü votat resilierea conce- 
tjel Crawley, şi guvernul nu mal 

N a  rte decât peste doô zile, e ho- 
làt a încredinţa in definitiv prin 
le  de licitaţiune, continuarea şi 

Ni minarea lucrărilor, unul noü con- 
Mii nur.

A se menea şicane dar, departe de 
N hce sä inainteze lucrările la Pre- 
1 .1 mal iute decât posibilul per

ine ,* nu fac decât a nemulţumi 
popor foarte dispus din natură a 

»  cele mal bune relaţiunl cu ve- 
• J Lit Sél, şi a pune in acelaşi timp 

in sarcina guvernului ungar, fapte 
cart un guvern cult şi luminat 
bule s& le înlăture totd’auna.

,'¡teiul de iDS&rcinărl pentru 
istrucţiunea liniilor Ploeştl- 

I Predeal şi Adjud-Ocna
(urmare)

TITLU II
laţrwtl, case de păzitori f i  clădiri direrse.

Art. I. Staţiunile se vor infinţa in lo- 
rikt ce se vor nreta mal la vale. Ele vor 
prinde toate instalaţiunile necesarii pen- 

nn serviciQ complet de călători şi de 
vdrfuri.
rf Ele vor fi conforme in principii! on dis- 
J  liţinnile admise de minister pentru linia 
4  . la Piteşti la VSrciorova, fiind inţeles 
.. > dispoeiţinnile haltelor acestor linii se 

r considera ca staţiuni de clasa 4 pen- 
i linia Ploeşti-Predeal.
Art. 12. Clădirile staţiunilor se vor con- 

mi dnpe proiectele ce se vor snpnne a- 
obăriî ministernlol, inainte de orice ta
pat de executare.
IA ceste proiecte vor coprinde : 
ti) Un plan pe scara de Vso# arătând 
le, chenrile, clădirile fi dieposiţinnile 

interioare precum şi disposiţia imprej- 
ţirilor lor.
I<) 0  elevaţie a clădirilor pe scara de i/ioo. 
B) Un memoriQ descriptiv in oare se vor 
etilica diaposiţinnile esenţiale ale pro
stului.
d) 0  listă detaliată a mobiliarnlnl fi 

culelor ta special pentru fie-care staţiune, 
Art. 13. Numărul fi locul staţiunilor li- 

iel Ploieşti-Predeal se vor regala după 
Bzele următoare :

a) O staţiune de l-a  clasă la Ploiefti

ou ateliere infioiente ca Întindere şi nnelte 
pentru întreţinerea fi reparaţinnile mate
rialului rnlant şi materialului de tracţinne 
al liniei- Valoarea acestor ateliere se fi
xează la soma de 500,000 franci, ; i  mi
nisterul âşl rezervă dreptul de a mănţine, 
suprima, modifica safi deplasa această chel
tuială pănă la 1 Iulie 1870.

b) O staţiune de 8-a clasă intre Ploieşti 
şi Cămpina cn serviciu de alimentare sim
plă, in caz cănd ministernl ar oere-o.

o) O staţiune de 2-a clasă cn servicii! 
de alimentsţinne duplă la Cămpina.

d) O staţiune de 4-a clasă cn eervioiii 
do alimentaţinne simplă fi depozit de 2 
maşini, cn locuinţe pentru şeful deposita
lul, dormitor pentra meşiniştl şi nn mic 
atelier de reparaţiuni intre Cămpina şi Si
naia.

e) O staţie de 3 clasă pentrn mărfuri, a- 
vănd dispoziţii speciale pentrn călători şi 
servicii! de alimentaţie simplă la Sinaia.

f) O mică baltă de alimentaţie intre 
Sinaia şi Predeal.

g) O gară frontieră la Predeal.
Art. 14. Numărul şi locul staţiilor li

niei Adjnd la Ocna se vor regula dnpă 
bezele următoare:

a) O staţie de 2-a oiaaă Ia Adjud en 
ateliere suficiente ca intindere şi unelte 
pentrn intreţinerea şi reparaţiile materia
lului mişcător şi materialului de tracţie 
al liniei, servicii! de alimentaţie dnpln, 
şoproane pentru maşini şi pentra tre n , 
clădiri de locuinţă pentrn amploiaţi, etc.

b) O baltă la UrecheştI. 
o) O staţie de 3 clase cn alimentaţie

simplă la Căinţ.
d) O baltă la BorsestL
e) O staţie de 4-a clasă la Oneşti.
f) O staţie de 2-a clasă la Oona cn şo

proane pentru maşini şi trăsuri, serviciu 
de alimentaţie eimpli, locuinţă pentru şe- 
fnl depozitului, dormitor pentra maşinişti, 
mic atelier de reparaţii, clădiri de locuinţă 
pentra amploiaţi etc.

g) O mică haltă special destinată pen
trn serviciul salinelor şi coprinzănd dis
poziţiile necesare pentra cântărirea şi pri
mirea mărfurilor.

Alimentaţiile duple se vor compune din 
două re ser vor ii de căte 60 m. c. capaci
tate fie-ca re ; alimentaţiile simple nn vor 
avea de căt nn eingnr rtservoriQ de 60 m. c.

Apa va fi trimisă in reservoriT prin mij- 
loe de pompe cn vapoare, a căror tip se 
va snpnne aprobări ministernlol.

Cod cesionarii vor trebui tă facă toate 
lucrările fi instalaţiile necesarii, ta scop de 
a preda apa de bnnă calitate pentrn ali
mentarea maşinelor.

Art 15. Cor cesionarii vor snpnne la 
timp aprobării Gnvernnluî lista uneltelor 
şi sculelor destinate la serviţinl garelor, 
echipelor de inteţinere şi caselor de pă
zitori.

Staţiile şi casele de păzitor! vor avea 
toate semnalele optice şi acustice necesari 
in conformitate cn dispoziţiile Convenţiell 
internaţionale din 19 (31) Maifi 1874, ale 
cărei obligaţii relativ la cestiile tecnice 
fac parte integrantă din prezentul caet de 
însărcinări, şi dnpă sistemul aplicat pe 
linia Piteşti la Vărciorova.

Se vor infinţa eemnale pe calea curentă 
pretudinden! unde se va recunoaşte uece- 
cesaril pentrn siguranţa exploataţieL 

Art. 16. Casele de păzitori, simple ori 
dople, se vor constrni dnpă proiecte ce se 
vor snpnne la aprobarea ministerului, şi a

fj fasluiO, Iaşii, Bacă 6, Roman şi Baia.
7. De nicbirl nu se confirmă tra- 

Iţţiunea despre fuga lui Ştefan la 
j  Etatea Neamţ şi faimoasa convor- 
“ ire acolo cu mumă-sa, In locul că

ra noi vedem aci pe nevasta lui
* tefan retrâgfindu-se la cetatea Ho- 

n, iar Însuşi Domnul fuge In Qa- 
jţia şi apoi In Podolia la cetatea 
ameniţa, aproape de Hotin, unde

ifi şl strânge o nouă armată.
Intr’o comunicaţiune ce ne-a f&- 

ijfcţ, d. Esarcn bănueşte, cu drept 
™tftnt, că legenda poporană a con- 

J fundat pe muma lui Ştefan cu ne-
* vai-ta lui, iar cetatea Neamţn cu 

cetatea Hotin.
In tabăra turcă, ca preten 

dente la tronul Moldovei, să afla 
f Jn fifl al lui Petru Aron, vechiul 

in val a lui Ştefan.* 1)
Să trecem acum la documentele 

I găsite In „ziarul* lui Sa nu do.
I lată mal ântfiiO o epistolă in
ii ţi mă (Suceava 9 Decembre 1502) 

i lui Ştefan cel mare către prea 
i iubitul 860 amic , dogele Leonardo

1) Columna Iul Tratau, anal 1876, pag. 881

Loredan, prin care ’1 roagă ca să 
înlesnească lui Demetriu Purcivi, ve- 
neţian aflător in serviciul Moldovei, 
cumpărarea unor medicamente, dnpă 
cari 61 trimite in Veneţia din con
siliul doctorului Muriano de aseme
nea veneţian medic al cnrţel din 
Suceava.

Relaţiile intre Ştefan şi Dogele 
Leonard Loredan par foarte frecuente 
in aceşti ani şi ambasadorii Moldo
ve) găsesc o foarte bună primire 
onorifică din partea guvernului ve
neţian; aşa găsesc in Sanudo că la 
28 Martie 1502, nn ambasador al lui 
Ştefan este înălţat la demnitatea 
de „Cavaler aurat*, distincţie foarte 
rară ce se acorda cn cea mal mare 
dificultate străinilor.

La data 20 Decemvrie 1508 citim 
ăncă in Sanudo:

„Un ambasador moldovenesc, sosit 
împreună cu un trămis din partea 
ducelui Ion Corvin, se prezintă Do
gelui cu o misie ale cărei amănunte 
se espun in documentele ce ur
mează mal jos.

Şi mal la va le ;

căror suprafaţă utilă nu va fi mal mică 
decât acea a caselor de aceeaşi categorie 
dupe linia Piteşti la Vărciorova.

Se va infinţa o linie telegrafică d'a lun
go ! drumului de fer.

S tăi pil chilometricl vor fi de piatră a- 
vănd dimensiuni suficiente.

Stâlpii ectometric! vor fi de lemn de 
ştejar precum şi stilpit de pante şi rampe; 
plăcile arătătoare vor fi de metal. Bornele 
de delimitare vor fi de piatră.

împrejmuirile garelor şi căel curente se 
vor infinţa dnpă tipări ce se vor deter
mina mal in nrmă.

Se vor infinţa imprejmniri pe calea cu
rentă ;

a) Pe toată întinderea traversării locu
rilor locuite.

f )  Pe 50 metri Inngime cel puţin de fie
care parte a pasagelor de nivel.

r) In toate locurile unde se va crede ne
cesar pentru evitarea accidentelor.— Con
cesionarii vor snpnne tabloarl justificative 
in această privire.

Staţiunile vor fi închise pe toată lun
gimea lor cnprinsă intre acele estreme.

Art. 17. t ara frontieră internaţională 
de la Predea se va infinţa de concesio
nari, conformăndn-se tutnlor eondiţiunilor 
procesului verbal, statornicit intre cele 
doă guverne pentru regula rea numărului 
şi importanţei clădirilor căilor, onrţilor, 
dramurilor de acces şi dependinţelor.

Concesionarii vor fi dator! a se înţelege 
cn societatea căilor ferate romăne pentrn 
infinţares la Plofştî a unei gare comune 
suficientă pentrn esploatarea celor doă linii, 
mal on seamă pentrn noile constrncţinnl, 
clădiri, căi şi dependinţe, la care această 
esploatare ar da naştere, precum şi pentra 
servicial de alimentarea şi cesiunea trenu
rilor ce ar putea aparţine zisei societăţi. 
In caz cănd aoeastă înţelegere nn e'ar pu
tea realişti, concesionarii vor fi datori a 
constrni o gară separată cn toate depen
dinţele sale, şi locul ocupat de dansa va 
trebni autorizat de minister. EI vor fi da
tori a lega căile lor cn acelea ale garai 
actuale, rămânând in sarcina lor şi toate 
racordamentele yi prelungirile ce vor fi ne
cesarii pentrn această legătură.

Cheltuelile de instalaţie ale garel comune 
nu vor potea fi mal mici de căt cheltu
iala necesară pentrn o gară separată.

Ministerul va fi dator a comnnica con
cesionarilor inainte de 1 iunie 1876 so- 
luţiunea la care se va opri.

8tipulaţinni)e precedente relative la gara 
Ploeştl se aplică ta ace’aşl mod şi la ga
ra Adjud.

Art. 18. Pentra toate dispoziţiunile ce 
nn se vor fi prevăzut la articolele de mal 
sus se va adopta, pe căt se va pntee, in 
proiectele ce se vor prezenta dispoziţiunile 
deja adoptate pentrn linia Piteşti la Văr
ciorova.

TITLUL IU
Uvragie de artă

Art. 19, Cănd calea ferată va trebni să 
treacă pe dedesnptnl unul drum, lărgimea 
intre parapete a viaducolni se va fixa, ţi- 
năndn-se socoteală de împrejurările locale, 
şi va fi cuprinsă intre 7 şi 4 metri după 
importanţa drumului.

Pentrn viadnenrile de formă boltită, 
înălţimea sub cheiă d’asupra nivelnlul şi
nelor va fi cel poţin de 5 metri.

Pentrn viaduenrile formate de grinzi 
orizontale, inâlţimea sub grindă va fi de 
cel pnţin 4m. 80.

21 Decemvrie 1503.

Astă-zl 21 Decemvrie se prezintă 
in colegiO, Postelnicul Teodor, am
basador din partea lui Ştefan şi fiul 
860 Bogdan.

După ce descrise izb6nzile princi
pelui romăn contra turcilor şi căte 
a lucrat in interesul CreştinităţiI şi 
chiar al Republicel veneţiane, trece 
apoi la morbul eroului, a nume ne
putinţa de a mişca măinele şi pi
cioarele, prezint6nd o epistolă de la 
insuşl Ştefan, Bcrisă din Suceava la 
1 lOctobrie şi prin care roagă pe Doge 
de a'l trimete un medic, căci doc
toral Muriano trămis mal de ’nainte, 
sosise in Moldova bolnav şi a şi murit 
acolo; la care tot Dogele r6spunde 
că bucuros şi-ar da s&ngele pentru 
sănOtatea lui Ştefan.

Urmează in urmă copia scrisorii 
lui Ştefan cel mare.

Im  data 28 Decembre 1503 :

Ambasadorul moldovenesc şi al du
celui Ioan Corvin, voind să aleagă 
un bun medic pentra Ştefan cel 
mare, salariul anual fiind de 500 
ducaţl, ezită intre trei candidaţi,

Cănd calea ferată va trebui să treacă pe 
d’aenpra nnnl drom, lărgimea liberă intre 
parapetele viadncnlni ce supoartă calea, 
va fi cel pnţin de 4m.50.

Deschiderea viadncnlni intre cnle pen
trn trecerea drumului se va fixa ţinăndu- 
se cont de împrejurările locale, şi va pu
tea varia intre 4 şi 7 metri.

înălţimea snb cheiă sub grindă d’asnpra 
suprafeţei drnmnlni se va fixa intre 4 şi 
5 metri dnpă împrejurările locale.

Podurile de constrnit la întâlnirea gâr
lelor, canalelor ori apelor, cari vor avea 
cel pnţin 4m, 50 lărgimea liberă intre pa
rapete. înălţimea şi gnra acestor nvragie 
se va hotărî de guvern in fiecare caz pâr
tie o Iar, dnpă împrejurările locale, asupra 
propunerii concesionarilor.

Art. 20. Toate proiectele podurilor se 
vor snpnne Ia aprobarea ministernlni cu 
toate detalierile necesarii spre a justifica 
completa lor soliditate.

Lucrările de apărare se vor presanta în 
proiecte speciale tra&te în acelaş mod.

In ambele cazuri ministernl eşi reeervă 
libertatea de a introduce modificaţinnile 
şi adăogirile ce va crede necesari! pentrn 
a asigura uvragielor o  completă solidi
tate.

Tot astfel se va urma şi pentrn zidn- 
rile de sprijinire şi celelalte lucrări con
struite in patul nurilor.

Apedácele, podeţele, podurile şi viadn
enrile de infinţat, la întălnirea osebitelor 
ape şi drnmnrl pnblice ori particulare ac 
vor constrni de zidărie, de metal sal! din 
o combinaţinnc a acestor doâ categorii de 
materiale.

Apedácele de Om. 60 pănă la l,00m. 
deschidere vor pntea fi deschise,

Podurile mari dnpă rinri, vor pntea fi 
cn totnl de zidărie sau să se compună de 
pile şi onlee de zidărie cn tablier metalic.

Pilele se vor pntea stabili şi pe coloane 
metalice de nn diametru suficient, nmplnte 
cn beton hidraulic. —  Se vor preface tra- 
veele mari spre a se opnne căt mal pa* 
ţin la libera scurgere a apelor.

Pentrn viadnenrile infinţa te peste rîpî, 
se vor pntea sdmite pile cn totnl metalice 
Bşezate pe fondaţtan! solide de zidărie.

Art. 21. Fondaţtanele tutnlor nvrage- 
lor de artă se vor aşeza pe terenul solid, 
şi adâncimea lor se va fixa de minister 
în curs de executare.

Aşi zarea zidăriei de fondaţiune nn se 
va pntea începe de căt în urma autori
zării inginerilor guvernului spre a se în
credinţa, că terenul pe oare ele se razimă, 
prestată toată soliditatea dorită.

Spre acest sfărşit concesionarii vor 
intrebninţn acrul comprimat, piloţi, gri- 
lage sail alte moduri de fondăţiune a- 
probate de minister pentrn a asignra 
fondaţiunile contra ori-cărel degradări

Pentrn superstructura metalică, conce
sionarii vor pntea propnne aprobării mi
nisterului, formele şi combinările de grinzi 
ce vor crede cuviincioase, cn condiţiona 
ca osebitele piese să fie calculate astfel, 
ca lncrarea fernlnl să nn treacă in nici 
nn caz pecte 9 chilograme pe milimetru 
pătrat de secţiune transversală pănă la 30 
— 40 metri şi 7 chilograme peptru des
chideri mai mari de 40 metri,

Art. 22. Tnnelnrile a căror executare 
va fi necesară, vor avea intre pereţii lor 
la nivelul şinelor o lărgime liberă de 4, 
m. 50. Distanţa verticală cuprinsă intre 
intrados şi partea superioară a şinei ex- 
ţerioare nn va fi mal mică de 4 m. 80.

(Va urma)

Georgie di Piemont. Ieronim de Ce- 
sana şi Alexandru Veronescn.

2  Ianuarie 1504
Ambasadorul moldovenesc şi al 

ducelui Ioan Corvin, oprinJu’şl ale
gerea asupra junelui medic Ieronim 
de Cesana, aO plecat din Veneţia.

V6zurăm din insuşl epistola lui 
Ştefan cel mare, că doctorul vene
ţian MateiO Muriano sosise bolnav 
in Moldova şi că n’a trăit mult timp 
in urmă.

Cu toate acestea el trimite in 
Veneţia o epistolă din cele mal in
teresante asupra lui Ştefan şi asu
pra Moldovei.

Senatul Veneţiei nn se mulţumea 
de relaţiunile ce primea de la am
basadorii şi trimişii s6I oficiali; in 
dorinţa, in pasiunea sa de a şti tot, 
el da insărcinare orl-cărul veneţian 
ce se afla pe la curţile străine, de 
a’l informa despre tot ceea ce ve
dea, tot ceea ce a fia.

(va urma)

CRONICA

M. S. Domnitorul a bine-voit a con
feri ordinal ‘ Steua României, in gradai 
de cavaler, d-lnl F. Lachman.

* In dependenţa, din Iaşi vesteşte că in 
cnrând va apare in limba romănă şi fran
ceză o broşară snb t it lu l: ‘ Carol I.— O 
domnie de cinci ani şi armata romănă* 
saă ‘ Conservatorii şi radicalii,, dedicată 
poporalul romăn şi ornată de portretul 
M. S. Domnitorului şi al bărbaţilor ace
lora, cari aii conlncrat la mărirea, înflo
rirea şi independinţa ţârei.

Colegiul I electoral pentra senatori din 
jad . Neamţn, e convocat in zioa de 13 
Angnst, spre a implini prin o nouă ale
gere, vacanţa din Senat.

Colegial al III electoral de Dolj, a alee 
deputat pe d. AL Candiano-Popescu.

Dd. V. Heroea şi D. L Georgeaon din 
com. GlodenI jad. Dămboviţa, au oferit in 
folo8nl armatei 20 lei, iar d. Gr. Lncu- 
lescn din com. Mărăşeştl jud. Mehedinţi 
a dat pentra acelaşi ecop lei 12.

D. baron Fava, agent diplomatic al Ita
liei, lipsind din Bucnreţti in urma nnni 
concedii! ce i e’a acordat, afacerile acele! 
agenţii diplomatice in lipsa d-sale vor fi 
conduse de d. Pissone, secretar de agenţie.

Citim in ,  Monitorul oficial* :
Gnvernnl Italiei, punăod iu vigoare de 

la 1 lolie e. n., tariful general in privin
ţa raportărilor comerciale cn statele cari 
n'ail incheeate tratate de comercifi, precum 
este şi in Franţa, acel tarif nn va fi apli
cat celorlalte state cn cari Italia are nn 
regim vamal convenţional, intre care 
este şi Romănia, de căt asupra produselor 
in privinţa c&rora nn există taxă conven
ţională şi asupra acelora in privinţa căro
ra introductorii nn vor cere aplicarea ta
rifului covenţional.

Existenţa simnltanee a acestor donă re
gimuri vamale reclamând o  bază signră 
autorităţilor vamale italiano ca să constate 
proventaţa produselor importate in rega
tul Italiei, s’a găsit necesariO restabilirea 
formalităţcl certificatelor de origină, ce 
aii a £  cerate, fără escepţinne, cn începere 
de la 1 angnst viitor s. n.

Se pune dar această dispoziţione in ve
derea comercianţilor cari, spre a se bucura 
de la sus arătata zi, de aceleaşi înlesniri 
ce le aii avut pănă astăzi pentra produsele 
ce vor voi a introduce in Italia, urmează 
a prezenta autorităţilor vamale italiano cn 
jnridicţtanea in districtul nnde ee face ex- 
pediţinnea, sa 3 de către autorităţile lo
cale din locul de expediţiune. In acest 
din nrmă caz insă, este indispensabil ca 
eerficatele de origină să fie vizate de au
toritatea consulară italiană.

U L T I M E  Ş T I R I
(Agenţia Havaa).

(24 Iulie, 9 ore dimineaţa.)
Paris, 93 Iulie

Mareşalul Mac-Mahon a semnat tra
tatul de la Berlin. Schimbarea ratifieaţiu- 
nilor cn cele-lalte puteri va avea loc in 
curând.

Braxel, 13 iulie.
S’a deschis parlamentul belgian.

Lendra, 28 Iulie.
Camera comnnelor. D. Nortchote anunţă 

că, jo i, va cere camerei zestrea pentra 
ducele de Connaught, cn ocazia căsătoriei 
aalecn prinţesa Lnisa de Prusia.

D. Holker zice că insnla Cipru va face 
parte din posesiunile reginei numai ca in
sulă, administrată dnpă deciziele tracta
tului.

Soma, 28 Iulie.
Ziarul ‘ La Capitale, protestă tare in 

contra demonstraţinnilor cari ennt tapo- 
triva demnităţii naţionala şi de natură 
a adnoe complicări diplomatice.

Tot de o dată ziarul recomandă itali
enilor a lna bine seama, fiindcă in mijlo
cul agitatorilor se află nişte indivizi cari 
sunt cunoscuţi ca vrăjmaşi ai ordinel ac
tuale ta Italia.

BIBLIOGRAFIE_____
SăVtt Soiraescu, Virtutea Militară 

poezii ; de vlnzare la librăriile 8o- 
cec, Danielopoln, SzOllOesy şi in ju 
deţe la librăriile corespondente : pre
ţul 50 bani.
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Face cunoscut onor. Clientele, ctt i a sosit pentru sesonul actual 
mai moderne, fasdne elegante croite, dupe

C ostum e com p le cte  de Fantasie 
Mediu g o te  Hardington 
J a q u ette  Bosphore 
S a cco  Coupe anglaise

P ardessus B en a issan ce  şi diferite alte faséne

PBEţUBIIE ( I 1 E
le prîim eşte şi comitm]ï de tdte felurile  de haine tare se 

efeetné^jf en mare prom ptltndine.

M O G O S I O A I E I ,  C A S A  Q B E C É N U ,  2 0  

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

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate
Lingerie de tête felurile
Crayatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii
Umbrele şi objecte de fantasie
Mânuşi şi tête lucrurile de modă

MAI MODERATE
JOSEF

Fnrnisorul Cărţi!, No. 20 Colţul Bulevardului şi MogoşoieT, Casele Grecénn.

La Librăria Universală

L E O N  A L C A L A Y

18 Calea MogoşâiH 18, 

se află de vânŞare pe doă tablouri mari 
pe hârtie do desemn bonS în 24 color!

Intrega E y is it ie  Universala
din Paris

(187ă), In lungime de un metru şi lăţime 
de 65 centimetre,

cu preţ de un frâne tabloul.

Unul represintă vederea Palatului Tro 
cadero; şi cel-lalt Palatul din Câmpul Iul 
M orte tmprennS on vederea Intrigă a Pa 
risuhil.

A  eşifc de sub tipar şi se află  de 
vênzare la m&gusinele de musică 
ale d-lor Oebauer şi Şaudrovits, şi 
la autor :

CÂNTECUL ROŞIORILOR
D E  D A  V E D E ,

Dedicat Mfirieî-Sale

DOMNITORULUI ROMANILOR CAROL
Poesia de

Locotenent de stat major M. C. MANICLESCC 

PENTRU VOCE SI PLANO 
de

C A R O L  P A 8 I L L  jnn.

Pruţul 1 led 50 ban!.
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f  A D E V E R A T E  IN J E C Ţ IU N I  Şl C A P S U L E

R  I C O  R  D
-A."V" X S

F A V R O T
Aceste C&dhuIo poseda proprietăţile tonice a Gudronului adăoirate pe lănvr 

ţiunea antibienoragică de Copahu. Ele nu obonescu stnmahul şi nu provócA 
diaree nici greţă ; oonstitueacu medicamentul prin escelenţA in tratarea bo 
contagióse a ambelor aecse, scurgeri vechi seu recente, catare a beşicci şi oi 
rea fără voie aurinului.

Pe la Anele tratamentului, şi când orl-oe durere a dispărut, usul 
IN J E C Ţ IU N U  R IC O R D

tonice şi astringente, este midilocul infailibil de a consolida vindecarea şi 
evita ¡ntércerea.

de a

A D E V E R A T  S IR O P  D E P U R A T IV
R I C O R D

F A V R O T
Acest sirop este ne&part pentru a vin deca cu desevârşire maîadiele polei şi pen

tru a sfirşi de a curaţi sângele dupâ un tratamentu anti-sifilitic. Ei feresc© de tote 
accidentele ce Dot resulta din sifilis constituţională.
iru u Niirşi tu1 a rurali sangeic u u pa un ira w u i«««  -
accidentele ce pot resulta din sifilis constituţională.

Publicul, trebue a lepăda, oa contra facere periculoRă tote 
RICORD, care nu voru purta sigliulă C. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.— F* Favrot, 101, strada Richelier 
Iassy, Racovits, A on ia ; llucuresci, Rirtsdorfer, Xumer, Theil 

seschi, Marino Kurtnnich; Umila, Petsalis, Kaufmos', Cray 
.  PlojestX, Schuller; Ilarlad. Rrettner, şi in Iote farmaciile

- Tiparsvmarnm»

Msgasinele ,GRANDS MAG ASIN DU 
PRINTEMPS* In Paris No. 70 boolevard 
Hsnsmnnn, aii onore aduce la cunoştinţă, 
eS a început leja desfacerea anuală a tuturor 
m ărfurilor de vară.

Un catalog special a aceste! desfaceri, în 
limba france»! şi germană se trimet« gra
tis şi franco, îndată ce’ l cere cine-va prin 
o annme eerisdre.

Magazinele , Qrands Magasins du Prin- 
temps* vroese ca în toţi anii, se vândă cn 
preţnr! de tot reduse marfa lor rem asi, 
spre a face loc altei prdspete şi nonă căci in

PR1NT1MPS Â Ş K  PRINTEMPS
şi titlul

DOCTORUL BLUMENFELDu.Z
lea Moşilor No. 27 vis-a-vie de Ponm-Verde 
(Tamis.)

A eşit acum de sub tipar :

Moţii şi Curcanii
două conferinţe ţinnte la Ateneul 

din Bncnreşt! de
D. -A.. I . O D O B Î8C U , 

conţinând :
MofB : Bescoala Bou Anilor Ardeleni snb 

căpetenia lor Horis, in iarna 1784— 1785. 
—  Episod din istoria Transilvaniei. (Con- 
ferenţă din 11 Fevrnarie 1878).

Curcanii: Lnarea Rehovei de către oşti
rile româneşti, la Noemvrie 1877.— Epi
sod din nltimnl nostm răsboifi cu Turcia. 
( Conferenţă din 23 Martie 1878).

1 volum in 8° mic de 96 pagine.
Se află de vânzare la librăria Soctc âr 

Comp., in Bucureşti, Calea Mogoşoaitl No. 7 
—  Preţul 2 lei nouu- —

I LINGELIELE
1 CELE MAI EFTINE, PRACTICE ŞI DURABILE
■  se p6te cumpăra en ocasione* liqnidirel a

1 FABRICII DE PAUZA SI L1IGEE1I DIX V1INA IN DIP0S1TDL GENERAL IN BDCDBISC1
Calea Mogoşoiei, Palatul Dacia, vis-â-vis de magasia D -nel A . Carissi

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

I Cămaşe de damă de flua • de Olanda şi de Chiflón, brodate, simplă şi garnisite de fr- 4, 5, 8, 11 până la 18 fr.
I Cămaşe de damă de nópte, de prroal franţooesc şi de olandă, nemple şi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la 19 fr.
I Cămaşe bărbătăsoâ albă semplă, de Chiflón şi de Olandă, on gulere seă fără gulere dc 4.50, 6, 9, 11 pâuă ia 16 fr. 
I Cămaşe bărbătăscă colorată yi de Cretton de Oxford veritabile de 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camisón de damă, de Percal francés, de Baţistă şa de Piquet de urnă, ¡templu şi brodat In 100 de desennrî, cele

elegante du fri 3, 5, 7.50, 9 până la 16 fr.
I Pereche panlelonl de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă şi da Piquet de ârnă, garnisite şi brodate de fr. 

3.50, 5, 7, 8, până la 11 fr.

TBOMPITTA CAfiPATILOB
Întreg» colecţie de când a a jă in t sub 

nomele de Buciumul şi pâuă în ijioa când 
a încetat d’a mal vorbi dimpnună cn ilns- j 
trul <f scriitor Ccear Bolise.

Acest monnn ent al literatnrei Român*', 
la a cărui clădire a lucrat pal-spre-^eoe 
ani şi trei săptămâni marele n aiestrn, se 
află de vânzare la Tipografia naţională,: 
strada Academiei No. 24.

IÔN POLESCU
fost administrator fi colaborator al 

acestui <jiar.

I Fustă de damă, de Percal şi de Pichet de ăroă, semplă, garnisite şi brodate, de fr. 4.50, 6.50, 9.75, 12, 18 până 
la 24 fr.

I Pereche pantaloni bărbătesc!, de Croise alb, de Piehet de ernă, şi de Olandă, de fr. 3.50, 5, 6.50, până la Ş.50.
I Corset de damă diferite fasonnrî de fr, 3, 4,50, 7 până 1» 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe de flanel colorate de fr. 8, 10, până la 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. io ,  12, până la 15 fr.
I Cămaşe de flanelă albă séQ colorată de fr. 7, 9, 11, pâuă la u  fr.
12 Gulere bărbătesc! da Parcai şi de Olandă cele mal moderne fasóne, de fr. 5, 7, 9 până la 11 fr.
6 Perechi Mánchete fason după alegere de Percal şi de Olandă de fr. 5.50, 7.50, până la 9 fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesci şi de dame, de bumbac, de lină, de fild’ecosse şi mătase, de fr. 5, 3, 11, 14, pâuă la 26 fir.
I Plapumă de lină séü de mătasă, de fii. 12, 16, 19, 21 până la 35 fr.
I Tart n englesec de fr. 18 21 până la 29 fr.
I Batistă de linó cu Monograme brodate de fr. 3, 5, până la 7 fr.
6 Baitste albe cu bordure colorate tivite, de fr. 2, 3 , 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3 , 4, 6, 7, până la 11 fr.
6 Prosbpe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, pâuă la 14 fr.
I Faţă de masă albă saó colorată de inu curat pentru 6 persóne, de fr. 6, 8, 10 pâuă ia 12 fr.
I Faţă de masă albă de inu curată pentru 12 persóne 10, 13, 16 până la 21 fr.
I Bucată de 0l8ndă de Rumburg 36 de coţi, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
I Bucată Olandă de Belgia 45 de coţi, de fr. 32, 38, 46 până la 52 fr.
I Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţi, de fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
I Burată de Olandă de Rumburg 62 de coţi, de fr. 60, 65, 76 până la 92 fr.
I Bucată Olandă de Blelefe’d 62 de coţi, de fr. 74, 85 până la 115 fr.
I Toile de Batiste 60 de coţi, de fir. 120 (ână la 190 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg de cercéf Intr’o foiă 2 V* coţi de lăţime pentru 6 cércéfurl de fr. 42, 48 până la 56 fr.
I Bucată de Pichet de érná 36 de coţi de fr. 26 31 pănâ la 46 fr.

DH UH  »num ită esenţă japoneză, care 
A y  ” flU  vicdică îndată ori-ce dnrere de ESTRE COMPLECTE, LINGERIE PENTRU OTELURI
cap se găsesce la farmacia d-lni F. Bros 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

cu preţuri mai ales reduse.

locul esce Strada Lute
rani No. 7, vis-à-vis de

Singurul Deposit general pentru Rom ânia 
B u cu reşti, Culca Mogoşciicl, Palatul Hacia, v is -à -v is  de Magasia D -neî i. Carissi

biserica Calvină.

Berlin.
Cine dor toe «A obţie la Berlin prin 

anunciurl publicate in fiarele cotidiene, 
ver un succes, să se servdscâ spre acest I 
scop de oel mal mare al cel mal mult j 
citit jurnal poliţie cotidian TribOne caré 
apare in capitala imperiului german. 
Jurnalul apare de 18 ani In tóte filele | 
ni ese momentan In 28,000 esemplare. i 
TribOne se g&sesce in tóte cercurile a 
publicului bine situat preoum $i in tótal | 
focalele publice cafenele ctc. gâsindu-seţ 
câte o dată chiar mal multe esemplare 
io cafenelele mal mari. 8ute1e de colpor
ta tor se occup cu imediata colportare 
îndată după apari {iu nea fie cărui na- 
mér, fi să îngrijesc fi de vânzare c*/ 
nurnoru ncest tjíar popular- Cu .tóte 
ijiarui este afa de râspâodit intr un mod- 
grandios, totuşi preciul inserţiunilor este ■ 
eftia, căci linia de 9 silabo costă nu
mai 85 pfenigi safi bani. 44.

Partea inseratelop ale acestei fol, s’s - 
dobindit de B« podiţi unea de anunciurl 
Adotf Steiner, în Hsmburg pentru o sumă • 
fórte importantă. Tóte comándele de 
inserţiunl urm o fă  a se înainta e«p«ăi- 
ţiuneide anueciurl Adolf Stoiner în Ham- 
burg. Corespondenţa ou casa. A. Steiner 
póte fi fi romănesoe fiind-că lo acesâ 
birou sunt angajaţi corespondenţi pen
tru tóte 1 imbele européne. Costul inse
ratelor com indate ee póte tron uni te fi 
In timbre poştale române.

F R U M U S E Ţ
FRÀGEQIMEA TINEREŢE! A PELEl

Ca mijloa neîntrecut pentru înfrumuseţarea ţ 
•'»9 recunoscut de tóte dámele cea cercetat! 
autorităţi, eeeelenta, nevătămâtârea yi aderii

» W B A M ' R
de Dr. L E J O S S E ,  Parie.

Aeeet mijloc de purificaţiunea p< 
recunoscut In Iotă lumea, s a ari, 
ca cel mal bun yi cel mai activ] 
tdte mijlocele de înfrumuseţare s 
a depărta sigur pete de sire, cc/or 
eorelui, roşeţa, pete galbene, greci 
şi tete necurăţeniele petei. RâV 
SÂNTE du pelel o frăgedime aV 
reţel forte (rumisă rosa-deschisâ ş 

|de catife, face pelea yi minile •. 
lucitor yi delicat, este recoritdn 

pă»trd<jă pelea fragedă pănă In vîreta cea I 
înaintată.

NALSE F FICAT se g&sesce in BucuaetcI nm 
Ia d-nu BRUS, Farmacia la Speranţa.

PREJUL : I flocon mare 8 fr., I flacon mic I 
Depotit general la H. SCHWARZ, Budapesta Ml 

Val Ieriegasse No. 9.

S Ă P U N  S U L F U R A
al lui A. MOLLARD

H M . H A R R O D  e t  Y 1 L L O T , S u c e
STRADA MARTEL, 14 —  PARÍS

se intrebuinteaza io contra bolelor de pels 
crapaturelor, muscaturelor de insecte, f  

mancarimelor, etc.

SĂPUN CD ACID PIÎENIC 
SI SĂPUN CD GUDRON

preservativi in contra versatului, a c hol erei, 
frigurilor, a bolelor de pele, epidermelor, etc 

De vindare la toate Pharraaciele i  
^  si la toti Commissionari Drouuisti

HOTEL WEISS
B R A S I O V .

Sub-sem nntnl am onore a însciinţa 
Onor. Pnblic voiagior, cn am luat asnpră’ 
acest botei, şi me v6iu sili a satisface al 
in privinţa curăţeniei câtşi preţurilor **fitil 

Se găşesc odăi de la 60 kr. până la 
fiorin. Cn deosebită stimă.

Ion Hanptmann 
antreprenor.

Typ. Tihel k  W ein , Palatal .Dacia*.'


