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Calendarul {(lei 
Duminecă, 16 Iulie.
Patronul silei: Mort. Antinogen. 
Răsăritul soarelui: 4 ore 42 mia. 
Apusul soarelui: 7 ore 80 min.
Pasele Ionel: Lună p'ină.

P L E G A  “I E A  T IV B K rX T JR X L O n
Bucureset —Suceava 

Bucur osci , , . . 8.15 n 10. —
Pine,ci 
Brăila , . . , 
Tecucifl
Roman . .  .  , 
Boceara, sosire ,

. 9.60 u 12.00 <

. 1.53 n 5.45 4 7.15 d 

. 4.88 n 11. Od
4.454 
9.66 n

. 9.06 d 

.12.03 4
Bacárese—Yerelorora

Baourescl................7.40 4
P it e ş t i ...................10.18 d

' S la tin a ...................12.31 d
Craiova . . . . . . .  2.20 4
VSrciorova, sosire . . 6. — n

10,40 4 
8 - 4
6.30 n
3.154
6.— n

Suceava—Baearesei 
Suceava. . . , 6.11 d 6.464 
Roman . .  . .. . 8.45 / 12.30,/
T e c u c i .................. 12.30 n 6 .1 0  4
Brăila............... 3.08 a 8.10 a
Ploeect...............7.12 d
Baearesei sosire 8.30 4

Vereleraru—Bacurescl
Verciorova..........................11.26
Crsiora. . . . . . . .  8.-—
Slatina............................... 4.45
Pitejtl.................................7.08
B uciireacl, sosire . . . .  9 .20  4

8.68 4 
2.45 d 
4.3o 4

6.— 
6.30 
9.3* 
1 
S.
■ 3 » d
.08 d
.20 4

Bucure »ci—(llnr.-ln 
Baearesei. . . . . . . .  9.16 4 6.06 n 
Giurgiu, socire................11.35 j  8.27 n

Uiargiu—Bneareecl
Giurgiu. . . 1 ................9.2O4 4.45 n
Bucurescl, sosire.. . . 9.48 4 7.17 4

Galati—Barbeţi
G alaţi................... 1.20 n 8 25 d 7.Ü0 s
Barboţl, sosire. . 1.55 n 9.— 4 3.08 4

Barboţl—6ala|i
Barboţl . . . .  . 2.55 n 6.25 n 7 —o 
Galaţi,. sosire . • , 3.30 n 7.— n 8.254

Sat va ţine esposiţia, românii mer- 
, id la Paris, vor găsi ziarul .TIMPUL* 

.Graods Magasins du Printemps. 
^olevard Haussmann 70.*

1|BPE§1 TELEGRAFICE
A L E  . T I M P U L U I “

(A g e n ţ ia  H a y a s)
( t l Iulie 4 ere seara.)

Roma. 26 Iulie.
(L'Ittlie* zice ca ministrul de interne 
emt, prin telegraf, prefecţilor de Ber- 
jno, de Breşei», de Verona şi de Vicence 
V se incenrca de a se face in acele lo- 
R iţi înrolări ascunse, 
toţi pceşti prefecţi eú rispan* in una- 
uitate, aat-fel ca să liniştească ge
mul, şi ad declarat, că aceste sgomote 
it Tipsite de orl-ce buză.
5. Zanardeli pleacă la Taria. Apoi el 
linsoţi pe rege la Milano. El va supune 
»semnăturii regelui un decret, privitor 
•o schimbare prefectorală care va atinge 
I prefecţi.
0- Cui roii, îndată dnpe restabilirea sa, 
sa dnce probabil asemenea la Milán.

Roma, 26 Iulie,
ţelegerea intre Vatican şi Germania 
| probabil să fi ajuns la termen.

Londra, 26 Iulie, 
de anunţă către »Daily News* că roşii 
resc a sa retrage ¡ e mare. Cer insă in 
iteeinţă, ca flota engleză să se retragă 
[■Bosfbi.

(27 Iulie, 9 ere dimineaţa.)
Londra, 26 Iulie.

’uniera comunelor. — Lordul Salisbnry 
ră memorandul onglo-rns, din care un 
it esenţial nepublicat de * Globe», pri
man ţinerea supremaţiei sultanului in 

garia de sad. Anglia nn are alte in- 
prirî, decât tratata! de Berlin şi cou- 

■ia de la 4 innie.
Londra, 26 Iulie.

'Camera coma celor. — D. Holker zice 
I populaţia insulei Cipru datoreşte aupa
re reginei, care va stabili legi pentru 
lată populaţia. El va examina măne ce
rile supuşilor streini, cari cer dreptar! 
«opţionale.

Berlin, 28 Iulie.
Nordd. Allg. Ztg.» confirmă, că comi- 
chiămată a se pronunţa in privinţa 

nzelor ciocnirii cnirasatelor germane, 
chitaţ pe oamenii ocupaţi cn condn- 

rea cnirasatului RtgtU Wjthelm, pe când 
nl escadrei, comandantul şi ofiţerii vor 

puşi sub acezare.
■Beicbeanzeiger» zice, ca contele Munster, 
basadornl Germaniei, a mnlţămit in nu
le împăratului AVilheim, guvernului bri
de, pentru ajntoarele ce att dat auto* 
ăţile engleze marinarilor germani, dnpă 
Itastrofa cnirasaţnini *Grosser KnrfSr 
a laşi ziar publică textul scriaorel adre- 
I» reginei de principele moştenitor.

Londra, 26 ialie,
pamera lorzilor. — Lordul Salysbury 

®ă nu s'a făcut nici o făgăduială 
drn mărirea teritorulni Greciei. El a 

fflgo : »Adevăraţii amici al Greciei sunt 
ce o sfătuiau fia-a nn intra intr’o po' 

ioS aventuroasă». Lordul Curnnrvon ţi 
dul Bath, ataşă politica guvernului, 
rdnl Hamond şi lordnl Granville întreabă, 
ce nn s'a publicat memorandul de la 
mgifl.

BUCUREŞTI
S & m b ă t ă  XZ> (3 7 )  I u l i e .

De c&teva zile încoace „Românul* 
trâmbiţează a resboiQ. Toate turbu- 
r&rile ce se produc in orice colţ a] 
lume!, toate interpelările ce se fac 
in parlamente şi toate votările de 
blam aruncate asupra guvernelor in 
adun&rile private, el le inşirâ cu o 
deosebit& plăcere şi cu intenţiunea 
de a face pe cititor s& creazâ, că peste 
curând resboiul va isbucni din notk. 
Atuncea cănd toată lumea va sta 
iar in flăcări, atuncea cănd soarele, 
fâcându’şl drumul de la răsărit la 
apus, va vedea pretutindeni lucind 
arme şi curgând şiroaie de sănge, 
atuncea cănd toate popoarele se vor 
incăiera intr’o luptă uriaşă, atuncea 

| —  el bine, atuncea, după „Românul*, 
va sosi ceasul mult dorit, momentul 
de salvare pentru România. Speranţa 
„Românului* este o revoluţiune ob
ştească; el zice că „ceea ce face 
astăzi puterea materială a congre
sului, va desface m ăne puterea mo
rală a naţiunilor.* Ca un adevărat 
acrobrt politic, el ne declară apoi, 
„că naţiunile aă şi ele gimnastica 
lo r : pentru a sări peste o barieră 
ce'ţi ascunde viitorul. trebuie câte 
odată a face un pas indârât, care’ţl 
iulesnpşte apoi zece paşi inainte.* 

„Românul* nu vede pe semne, că 
curentul care se prepară acuma in 
Europa, este cn totul opus aceluia al 
fantasmagoriilor revoluţionare, şi că 
din foile guvernamentale din Europa, 
el este singurul care are atât de 
puţ in tact şi atât de puţin bun cum
păt, de a se bucura pe faţă de tur- 
burările, cari le fac in alte ţări co
religionarii lui politici.

„Nimic nu poate fi mal instructiv 
pentru România ca esemplul Italiei 
actuale,— zice foaia guvernamentală, 
regretând numai că o armată străină 
este in ţară, şi că poporul nu 'şl 
poate „manifesta nemulţumirea, fără 
nici un pericol prin felurite demon- 
straţiunl.*

Se inţelege, daca ar fi cel de la 
„Românul* in opoziţie, ar fiice şi el 
ceeace fac confraţii lor revoluţionari 
in Italia. Am vedea masalale pe 
strade, întruniri la circ, doliurl şi la
crimi de comedie, demonstraţiunl sgo- 
motoase şi altele de felul acesta. 
Acuma, fiind la putere şi neputând 
fireşte să aranjeze azi, in contrâ-le 
chiar, asemenea repri zentaţiunl res- 
vrătitoare, se bucură cel puţin că 
drojdia poporului din Italia unelteşte 
in potriva guvernului lui.

Dar Europa este sătulă de revo- 
luţiunl şi de nelinişte. Congresul de 
la Berlin a fost un judecător aspru 
pentru statele mici turburătoare, 
tocmai fiindcă el avea In vedere 
interesele statelor mari. Popoarele

nu trâesc tl n resboaie şi resvrâtirl, 
ci din lucru şi muncă continuă, şi 
pentru aceste a le trebue linişte.

Acuma nu mal este ca  Înainte, 
cănd se putea face resboiâ Intr’un 
colţ al Europei, fără ca celelalte 
popoare să fie mult supărate şi Im- 
pedicate lu activitatea lor paclnică. 
Acuma s’a statornicit Intre popoare 
o solidaritate reciprocă, interesele 
lumii sunt a tâ t  de strins legate şi 
întreţesute, In cât toată economia 
obştească a activităţii omenirel civili
zate, se sdruncinâ îndată ce Încetează 
lntr'o parte a el funcţionarea nor
mală. pentru a da loc la încurcături.

Nu de la  Italia, ci de la Grecia 
trebue să ne luăm pilda. La lnce- 
putnl secolului nostru, Grecia avea 
simpatiile Europei Întregi. Oameni 
însemnaţi, din toate părţile lumel. 
se duceaă spre a se lupta pentru 
liberarea el. Pretutindeni se făceaţi 
strlngerl de bam spre a susţinea şi 
a Încuraja pe liberatori, şi pe când 
naţiunile i acordaţi iubirea şi ură 
rile lor, guvernele i dedeşă spriji
nul lor moral.

Iar acuma?
Grecia este părăsită de toată lu

mea şi lăsată la buna chibzuire şi 
generositatea Turciei, fiindcă n’a co- 
re spnns la bună voinţa şi aşteptările 
Europei, nefăcdnd merefi decât re-, 
voluţiunl.

Ş i noi ne am bucurat odată de 
simpatiile Europei, pe când aveam 
âncâ infâţişarea unul popor cu aspira- 
ţiunl solide şi modeste. Ni s’a încredin
ţat o misiune mare şi onorabilă la gu- 
rele Dunării, misiunea de a lucra iu 
pace şi in linişte şi de a contribui 
astfel la civilizarea popoarelor car! ne 
înconjoară. Dar in loc de a munci, 
in loc de a ne vedea de treabă, pre- 
parându-ne a putea concura iutr o 
zi cu statele mari pe tărâmul lnctâ- 
rilor pacinice, nenorocirea ţârii a 
adus la cârma statului pentru in
tervale de ani intregl pe radicalii, 
c&rl nu afl căutat să imite statele 
mari decât in lucrurile cele mal uri- 
cioase, in revoluţiunl, făcând astfel 
pe străini să creazâ că România i ste 
nn cuib de revoluţionari. Căci, din 
nenorocire, popoarele se judecă în
deobşte după guvernele lor. Din 
cauza aceasta suntem acuma pă
răsiţi de Europa intreagâ. Basa
rabia se dă Rusiei, şi independenţa 
noastră nu se garantează, fiindcă ni
meni nu voeşte să aibă amestec 
cu un popor mic, care sufere in ca
pul Iul un guvern resvrâtitor cu 
pretenţiunl de a face politică euro
peană „en gros*.

| Şi nu este destul unde ne*a adus 
: până acuma politica revoluţionară, 
' ea continuă âncâ a ne ruina ţara 

şi a ne discredita in faţa lumii.
Frumos patriotism 1

D I N  A F A R A

Oficiosul „Nordd. Allg. Ztg.* vor
bind despre cele ce se petrec in Italia 
acum, zice':

In Italia agitaţiunile demagogilor 
de diferite colori răpesc liniştea a- 
celel ţâri. Telegraful ne anun’ â zil
nic întrunirile populare ce s'afi ţi
nut şi pentru cari daţi un contin
gent mare oraşele mal mari din 
provincie. Guvernul faţă  cu aceste 
agitări, nu face decât observă ca le
gile să nu fie călcate.

Intervenirea Angliei in afacerile 
interne ale Turciei a ajuns deja să 
fie simţită. Din iniţiativa d*lul La
yará, s’a format o comisie însărci
nată cu reorganizarea şi administra
rea finanţelor turce. Această comisie 
elaborează o mulţime de proiecte de 
reforme, cari vor fi supuse parla
mentului turc. Aceste reforme insă 
vor avea to t soarta celor de mal ’na- 
inte, căci e foarte probabil < â nici 
sultsnnl precum nici turcii săi nu 
vor voi să ştie de intervenirea en
gleză.

Un corespondent din Moscva al 
„Gaz. de Col.* caracterizează ast
fel situaţiunea din R usia;

Alianţa Angliei cu Turcia şi pro
tectoratul asupra Asiei mici schimbă 
cu desăvârşire starea lucrurilor. In 
diplomaţie se recunoaşte, că un n- 
semenea protectorat din partea An
gliei. atinge nu numai pe Rusia, ci 
pe toate puterile cari afl semnat' tra
tatul de Paris. Rusia nn va purta 
resbel cu Anglia pentru Asia mică, 
dar precum decizia congresului, care 
dă Austriei Bosnia şi Erzegovina, a- 
lianţa englezo- turcă ridică şi mal 
mult puterea decizielor.

Coneresul de Berlin e o macula
tură istorică şi acum cestin e a lta : 
Dacă Anglia ocupă in insula Cipru o 
poziţie strategică şi stabileşte colonii 
engleze in Asia mică, mal poate Ru
sia să sufere mult timp prezintă 
flotei engleze In apele turce ? Pu
terilor Europei le va fi greü să pună 
In aplicare deciziele congresului. Di
plomaţii lntregel Europe s’ati unit 
din toate puterile, ca să lmpedece 
vieaţa seminţielor slave din Turcia 
şi să Înfrângă inflniuţa morală a 
Rusiei.

Congresul a tra ta t mal aspru pe j 
Rusia de cât pe Turcia. Noi am 
purtat resbel, am Învins, —  şi In 
urma dorinţei Angliei, a Austriei şi 
In parte şi a Germaniei,— am fost 
siliţi să ne oprim la porţile Cons-: 
tantinopolel. La 1813— 1814, ne-am 
luptat !n interesul acelor ţări, f&râ 
a câştiga ceva.

Către „Times* se nnunţâ din B el
grad, că scupcina sârbă prepară un 
memoriă câtrâ put rl, prin care pro
testă contra ocupării Bosniei şi Er- 
zegovinel de către Austria.

In acest document se va a r ă ta , 
că acele provincii, dnpă dreptul is
toric, aparţin Serbiei.

Toate clasele din principatul sâib, 
de la mic până la mare, sunt foarte 
iritate contra Rusiei, şi nu se mal 
zice ca mal 'n ain te , că ar fi mal 
bine a cădea principatul pe mâna 
Rnsiel de cât pe a Angliei.

Serbii se plâng că R usia, pen
tru care el ati vărsat sănge in curs 
de şease luni, i a tra ta t ca ps nişte 
copii vitregi.

Ocuparea Bosniei

După cum se vesteşte gazetelor 
franţuzeşti, Carateodori paşa, împu
ternicitul Turciei la congres, a sosit 
in zioa de 5 (17) curent la V iena, 
unde va sta câteva zile pentru a 
pune la cale, cu contele Andrassy , 
convenţia austro-turceasâ privitoare 
la ocuparea Bosniei şi Erzegovina I. 
Carateodori-paşa nădăjduieşte că o 
va scoate ou bine la ca pât. Turcii se 
măgulesc cu gândul, că in mare parte 
aft şă'şl scape suveranitatea asu
pra acelor doâ ţinuturi. Cabinetul 
din Viena nu se împotriveşte in a- 
devâr acestei dorinţe absolut, saA cel 
puţin nn o combate pe faţă şi d'a 
dreptul, de teamă să nu strice le
găturile sultanului en poporu) sâü. 
Cel de la Constantinopol s a r  amăgi 
insă daca ar nădăjdui ceva mal mult. 
Se afirmă că Austro-Ungaria, inte- 
meiăndu-se pe tratatul de la Berlin 
şi in deosebi pe art. 23 nl acestui 
tractat, nu se va opri pentru nici un 
cuvânt de la ocupaTea militârească 
şi de la administraţia civilă, cari i 
s’aü lăsat pe seamă, „fără margini 
şi fără soroc*, prin mandat euro
pean. Ocuparea Bosniei şi Erzego- 
vinel n’are caracterul vremelnic, ca 
ocuparea Ciprului.

Ocuparea Bosniei şi Erzegovinel va 
inoepe chiar in luna aceasta. Un co
respondent al ziarului „des Débats* 
sorie, că un membru al cabinetului 
din Viena i a spus, că pentru sco
pul acesta, baronul FilipovicI va pleca 
chiar sâptâmăna asta la Bro 1.

Relaţiile austro-sârbeşti

In urma convenţiilor economice 
şi comerciale înjghebate in principiei, 
la Berlin, intre împuterniciţi! austro* 
ungari şi sârbi, Serbia s’a legat să 
isprăvească, in soroc de doi ani, 
drumul de fer care merge diu Bel
grad până la graniţa de miazăzi a 
principatului. Linia ferată trecând



peste riul Sa va, faţă ’n faţă. cu Top- 
ciderul, va pleca la o distanţă de 
doă chilometre spre miazâzi-apus de 
Belgrad, şi trecând prin Plana, in 
valea Moravei, se va urca până la 
Niş, unde impârţindu-se in două crăci, 
una va apuca spre Mitroviţa şi alta 
spre Sofia prin Pirot. Âşijderea şi 
Bulgaria s’a legat la Berlin să is
prăvească, tot in soroc de doi ani, 
linia ce vine de la Constantinopol 
spre Sofia. Astfel, in curând, Viena 
va comunica d'a dreptul cu Bosfo
rul pe cale ferată.

Pănă cănd se va face incercare 
cu convenţia vamală dintre Viena 
şi Belgrad, se va incheia un trac
tat de comerţ intre Auatro-Ungaria 
şi Serbia, şi aceasta in foarte scurtă 
vreme. Afară de asta, spre a inlesni 
lucrările ce Austro-Ungaria trebue 
să facă, ca să reguleze Dunărea şi 
Porţile-de-Fier, Serbia va pune la 
dispoziţia guvernului austro-unguresc 
locurile trebuincioase pe ţărmul drept 
dunărean, din stăpănirea sârbească, 
intre Techia şi Cladova. Ca drept 
resplată. Austria va concede prin
cipatului sârbesc a '1 trata ca pe 
naţiile cele mal favorizate, intru căt 
priveşte taxele ce se vor lua in ur
mă, pentru plata acelor lucrări, de 
la vasele de comerţ plutind pe Du
năre.

Tarburările din Italia

• Turburările partizanilor ,  italiei 
irredenta* urmează mereil mal in 
toate părţile regatului italienesc; se 
fac necontenit meetingurl cu scopul 
de a protesta in potriva lucrării Con
gresului purtării guvernului şi im 
puterniciţilor italianl la Berlin; ne
curmat se fac demonstraţii de duj- 
mănie in potriva Austriei. In zilele 
trecute, un meeting s'a Încheiat cu 
o demonstraţie foarte vie şi prin 
strigătele : .Jo s  Austria! Trăiască 
Trentinul! La TriestI* Toate aceste 
turbutărl afi făcut pe guvernul aus- 
tro-ungar, ca prin organnl ambasa
dorului 8ăfi in Italia, să dea a în
ţelege guvernului italienesc, in ter
meni foarte delicaţi şi curtenitori, 
că turburările in favoarea «Italiei 
irredenta* 61 pun in grije, nu cumva 
să se intâmple ceva şi in Trentin 
şi chiar in Triest, in urma demon
straţiilor ce se petrec in regatul ve
cin. Prezidentul consiliului de mi
niştri al Italiei a răspuns ambasa
dorului anstro-ungar, că guvernul 
italienesc este cu totul străin de 
turburările ce ah avut lo c ; turbu
rările tind mal mult a lovi intr’ăn- 
sul, decât a jigni cumva pe Austria. 
Guvernul italian şl-a rostit părerea 
de răU de ingrijarea ce i se prici- 
nueşte Austriei, cu care totdeuna 
a dorit să stea in bune relaţii ca şi 
acuma; cu toate astea dreptul de 
intrunirl publice şi particulare fiind 
sfânt in Italia, guvernul nu poate 
nici să’I lovească nici sâ’i mal res- 
tringă. Mal peste câteva zile in urmă, 
se zice că ambasadorii englez şi 
austro-ungar ar 6 arătat guvernului 
italian, că pentru Italia lucrul cel 
mal de căpetenie trebue să fie bu
nele relaţii cu statul habsburgic, şi 
că de altă parte Englitera, Italia şi 
Austro-Ungaria sunt înţelese pe de
plin intre dănsele pentru a lucra 
alături in orl-ce impr* jurârl viitoare.

In priviDţa tot a turburârilor din 
Ita lia , oficioasa «Polit. Correspon- 
denz* publică următoarele rânduri 
ce i se trimit din Borna :

«Radicalii urmează gâ facă tur- 
burârl in potriva împuterniciţilor 
italianl la congresul din Berlin, şi 
in deosebi in potriva contelui Corti, 
din pricina purtării ce a avut acest

T I M P U L

diplomat. Organele radicale atacă 
pe acest bărbat politic cu multă vio
lenţă. După cum strigă aceşti lim
buţi de meserie, contele Corti a fă
cut marea greşalâ că nu a formu
lat in congres oare-cari aspiraţii ita
lieneşti. Fiindcă Austria a primit 
de la Europa, in interesul obştesc, 
mandatul de a ocupa Bosnia şi Er- 
zegovina şi de a restatornici ordi
nea in aceste ţinuturi neingrijite, 
acuma s’ar cădea, după placul ace
stor modeşti politici, ca această pu
tere să meargă a cere voie mal ân- 
tâl de la Italia; şi pentru că con
tele Corti n’a ascultat aceste pre
tenţii pe cât ridicule, pe atât şi de in- 
drâsneţe, oamenii ceia ăl aruncă a- 
natema. Acel naiv) visători nu cu
getă că congresul a respins aceste in
sinuări intr’un chip energic şi, poate, 
cam neplăcut pentru Italia. EI nu 
văd că Italia nu are putere să în
deplinească cu sabia in mână aspi
raţiile acestea exagerate. Astfel nici 
nu înţeleg că dacă contele Corti ar 
fi cedat in privinţa acestui punct 
la presiunea ce s’a exercitat asupră’l, 
ar fi expus Italia la o umilire ce 
i-ar fi jignit demnitatea naţională.

«Din fencire, d. Corti nu e om 
slab, care să se dea după cum 61 
infricoşazâ strigătele deşarte. El a 
primit cu dispreţul cuvenit invecti
vele radicalilor italieni, şi ştie foarte 
bine dânsul că purtarea lui liniştită, 
demnă şi leală in congres a făcut 
mal mult serviciü Italiei, decât ăşt 
inchipuiesc contrazicătorii Iul nepri
cepuţi.— Supăraţi de neisbutirea pla
nurilor lor, italienisim il m ştri orga
nizează acuma in potriva Austro- 
Ungariel demonstraţiile cele mal 
smintite şi mal neruşinate. Rômâne 
acum a se şti daca guvernul italie
nesc, interpretând intr’un chip cam 
prea larg legea in privinţa întruni
rilor şi adunărilor, face bine de in- 
gădue o demonstraţie îndreptată in 
potriva unei puteri prietene şi in 
potriva legitimelor sale drepturi de 
stăpânire.*

Mişcările din Englitera

Precum in Italia radicalii, aşa in 
Englitera liberalii se mişcă neconte
nit in potriva guvernului, nemulţu
miţi de purtarea lui la Congres. Li
beralii englejl, deşi nu fac demon
straţii pe uliţe cu atâta exagernţie, 
insă nu cruţă nicidecum, in desele 
adunări ce aü Joc, vorbele late şi 
grele la adresa guvernului. In zilele 
din urmă, un cap al liberalior a ros
tit  un discurs intr’o adunare, in care 
a spus că tractatul de pace va fi o 
ruşine neştearsă pentru Englitera, 
pentru că este o crim ă din parte’l 
că a ingăduit Rusiei să'şi facă pe 
plac şi să jâfoaie pe România şi pe 
Turcia, numai şi numai ca eă poată 
şi Englitera jâfui delà Turci Ciprul.

Ziarele, mal mult fireşte liberalele, 
cred că Englitera nu mal este dis
pusă a sprijini ca mal nainte cu 
entusiasm politica guvernului. Foile 
guvernamentale insă susţin, că cele 
rostite de liberali nu sunt dovada 
unei nemulţumiri publice pozitive. 
După cum z:c aceste fol, tratatul 
de la Berlin nu e decât o deslegare 
vremelnică a cestiunil Răsăritului. 
Englitera nu putea părăsi lucrarea 
congresului, căci atunci in adevăr 
ar fi isc&lit osânda de moarte a 
Turciei. Aşa insă cum a făcut, a 
pus-o oarecum la adăpost de tenden- 
ţele ruseşti. Guvernul englezesc n’a- 
vea, după dânsul, altă cale de apu
cat, şi nu crede că i s’ar fi putut 
arăta, măcar de cine, o alta. Protec
toratul Englejilor asupra Turciei de 
Asia, in adevăr că ingreuisză răs
punderea şi dnţoriije împărăţie! bri-

tanice, dar asta nu o un cuvânt că 
trebue osândită covenţia anglo-tur-1 
ceaşcă; trebue mal nainte să ae 
cumpănească şi foloasele el- Foile 
oficioase dafl să înţeleagă, că in cu
rând guvernul va da desluşiri şi mal 
amănunţite asupra purtării ce a pă
strat la Congresul din Berlin.

Rusia după tractatul de pace

Presa oficioasă rusească, spre răs
puns nemulţumiţilor acelora cari cri
tică lucrarea Congresului şi desaprobâ 
purtarea guvernului rusesc, numără 
foloasele trase de Rusia după trac
tatul de pace iscălit la Berlin/In 
faţa greutăţilor ce se iviseră, des
tul, prea mult âncâ este — după 
cum zic foile oficioase ruseşti— că 
atl putut Ruşii să capete atâtea fo
loase, şi adică: restituirea Basara
biei perdute in 56, emanciparea Bul
gariei, neatlrnarea Serbiei şi a Ro
mâniei, mărirea teritoriului lor pre
cum şi al Muntenegrulul, cedarea 
fortâreţelor şi ţinuturilor Kars, Ar- 
dahan şi Batum. «Şi cu toate astea 
aducă şl aminte ce’I ce critică sta
rea de faţă a lucrurilor — zic ofi
cioşii ruşi — de ceea ce era in pe- 
ninsula balcanică acum doi ani, şi 
judece unde ati ajuns Rusia.* Şi 
pare-ni-se că foile guvernamentale 
ruseşti afi dreptate intru căt pri
veşte pe Rusia; sunt insă ruşi aşa 
de iubitori de gintea lor, aşa de 
exaltaţi panslaviştl, in căt li se par 
toate jertfele şi silinţele ruseşti ri
sipite in zadar, de vreme ce Ruşii 
n’at) pus mâna şi pe capitala Sul
tanilor.

Oficiosul «ziar de Petersburg“ , 
răspunzând in acest sens nemulţumi
rilor, inchee un lung articol cu ur
mătoarele :

«Nu vom zice de cât un cuvânt 
scriitorilor cărora le to t place a 
critica cu asprime lucrarea Congre
sului şi rolul ce a jucat Rusia In 
acea lucrare. In acelaşi timp, el a- 
firmâ că ar fi fost de ajuns mal 
multă tărie pentru a căpăta mal 
multe foloase, şi că Europa era coa
lizată la Congres pentru a împuţina 
sorţii de isbândâ a Rusiei. Aceste 
doă lucruri se exclud unul pe altul, 
şi contrazicerea lor pe faţă tră
dează exageraţia, tn care cad cel ce 
lovesc aranjamentele statornicite In 
Congres.

«Din fericire, patriotismul şi bu
nul simţ sfârşesc totdeuna cu bi
ruinţă, şi cu cât se va studia mal 
mult lucrurile statornicite, In com
paraţie cu starea de lucruri pe care 
o Inlocuesc, cu atât se vor stinge 
criticele aspre şi aţlţâtoare, cari 
sunt un fel de resunet din urmă al 
stări! de animaţie, pricinuită In spi
rite de un resboiti de trei ani.*

Pentru ce aţi trimis pe cel mal 
bravi fii al patriei, ca să moară, cu 
zecimele de mii, In şanţurile Plev- 
nel ?

Pentru ce aţi aruncat, cu mâni 
risipitoare, milioanele ţârei, In res- 
belul ofensiv, ce aţi Întreprins Îm
preună cu Rusia ?

Iată Întrebările, ce fie care ro
mân trebue eâ facă guvernului, ce
tind tractatul din Berlin.

Atâta sânge vărsat, atâtea mili
oane cheltuite, spre a ajunge la 
desmembrarea, umilirea şi ruina pa
triei 1

Tractatul din Berlin este mal 
crud, pentru noi, de căt ânsuşl trac
tatul din San-Stetano.

Toate articolele sale, privitoare 
la România, sunt atâtea lovituri du
reroase, ce dureros trebue să ră
sune In inima fie-câru! român.

Mal ăutăifi, ce tot ne spuneţi, 
domnilor de la guvern, că România 
este independentă, şi că această in-

dependinţâ aţi căştigat’o Înaintea 
Plevnel î

Tractatul din Berlin spune Euro
pei, că România nu este indepen
dentă, şi că această independinţft nu 
o va putea câştiga, de cât cu doă 
condiţiunl;

1) Să se dea drepturi civile şi 
politice israeliţilor, (art. 44);

2) Să stipulăm noi Inşi-ne. că 
consimţim a retroceda Rusiei Basa
rabia (art. 45).

Iată tristul şi durerosul resultat, 
la care ne-a condus politica cabi
netului radical, In genere, şi a mi
nistrului de esterne, In particular, 
a acelui ministru, al cărui sol şi fa
tală influinţâ ţara nu va Întârzia 
a le cunoaşte şi a le condamna.

Naţiunea se va lumina, In cele 
din urmă, şi va zice guvernanţilor 
actu ali:

Aţi lucrat, prin propriei« voastre 
mâni şi prin sângele şi milioanele 
Românilor, ca să ajutaţi pe Rusia 
să ajungă la scopurile sale, dintre 
cari unul din cele maljfavorite şti
aţi că este : reluarea Basarabiei.

Şi aţi lucrat, având conştiinţă de 
ceea ce faceţi!

Este, sat) nu, adevărat, domnule 
ministru de externe, că principele 
Gorciacov v’a destăinuit la Ploeştl, 
adică In urma convenţiunel din A- 
prilie, dorinţa şi intenţiunea Rusiei 
de a relua Basarabia ?

Aţi mârtnrisit'o singur In senat, 
apucat fiind la scurt de domnul 
Iepureanu ?

Cum dar, In urmă, aţi consimţit 
a pune Ia dispoziţiunea Rusiei toate 
forţele militare ale ţârei, spre a o 
ajuta s'ajungă la acest scop?

Cum cel puţin In prezenţa desas- 
trulul armatei ruseşti Înaintea Plev- 
nel şi a cererel de ajutor a mare
lui duce, n’aţl profitat de o aseme
nea circumstanţă, spre a cere şi 
obţine, de la Împăratul şi guvernul 
Rusiei, o declaraţiune solemnă: că 
renunţă anume la retrocedarea Ba
sarabiei, —  şi In urmă numai să 
mergeţi a scăpa, cum suplica ma
rele duce, armata rusească?

Iată intrebârl, ce vă va face na
ţiunea, şi la cari nu veţi putea nici 
odată răspunde.

Cum aţi apărat celelalte interese 
ale Romăniel, căci vă lăudaţi, când 
a ţi intrat in resboih in contra Tur
ciei, că plenipotenţiarii români vor 
avea un loc in congres unde vor 
ridica vocea in favorul acestor in
terese, cu autoritatea unul stat be
ligerant !

Tratatul de la Berlin ne răs
punde.

Prin articolul 49 se stabileşte, că 
jurisdicţiunea cosularâ este âncâ e- 
xistândă in România, şi ni se acor
dă numai dreptul de a incheia con- 
venţiunl, pentru a regula privilegiu- 
rile şi drepturile consulilor la noi 
in ţară.

«Drepturile câştigate, adaogă acel 
articol, vor rlm ănea in vigoare a- 
tâta  timp, până cănd ele nu vor fi 
modificate prin o înţelegere comu
nă intre principat şi părţile inte
resate.*

iatâ-ne intorşl la timpurile de 
tristă memorie, când consulii străini 
aveaţi prioilegiurx si drepturi excep
ţionale la noi in ţară!

Aceasta se numeşte a fi indepen
dent şi de sine stătător!!

Dar iată un articol, care ne ri
dică insăşl libertatea şi autonomia 
comercială.

«Art. 48. Nu se va lua nici o 
tacsă vamală de transit pentru măr
furile, ce trec prin principat.*

Dar acest drept noi l’»m avut, 
l’am esercitat, atunci chiar, cănd di
plomaţii ne considerai) ca vasali > I 
Turciei. Cum n’aţl arătat, cum nu 
arătaţi aceasta, domnilor miniştri, 
cabinetelor Europei ? Şi nu este o 
derisiupe de a cânta pe toate tonu
rile independinţa şi şnyepapitatea 
statului lomân, când ni se râpesce 
însuşi autonomia comercială?!

Dar iată că pici teritoriul nu ne 
este respectat, şi suntem isbiţl ip 
insăşl suveranitatea teritorială,

„Art. 57. Efectuarea lucrărilor, 
pentru impedicarea navigaţiei lângă 
Poarta de fer, s’a şt încredinţai Au- 
stro-Ungariel.*

Ne aducem aminte, cu câtă furie,

in timpul ultimului cabinet c 
vator, opoziţi unea de atunci, j v 
nul de astăzi, ne ataca, fiinde I 
tria, in înţelegere cu Turcia,| ^ 
să săvârşească lucrările desprf  . 
vorbeşte art. 67.

Dosarele ministerului de 
sunt de faţă, ca să se consta 
câtă energie şi demnitate s’a 'p ' 
pins pre tensiuni le Austriei şi IIP 
ciel, de a face lucrări pe teviB0 
nostru, f&râ consimţimântul şjft 
ticiparea noastră.

Acum insă, nimic nu est>M 
duios, de căt a vedea cu câtă W 
resignaţie se supun la toate # 
tea guvernanţii noştri de astil»"

«Românul*, in această prf i d 
este admirabil. Altă dată, po s 
de la «Românul* ar fi umplut 
de lamentaţiunl, spre a cere, i: 
mele dreptului şi ecbităţel, il 
mele intereselor României câ\e 
picioare, in numele demnităţii 
independinţel caracterului naţ # 
ca sâ se ridice in această ţari£ 
mij locul acestei postaţlunl geţ i4 
de caractere şi inteliginţe, ce i1 
ţin o voce de protestaţiune, pe < 
s’o înregistreze istoria.

Acum insă, interesele supei 
ale partidului cer tăcerea, su J 
re a , umilirea. E trebuinţă m; 
seamă de buna graţie a unor - 
nete, ca să ne ţie la putere. 1 ,1 
pasă de demnitatea şi indepen % 
caracterului naţional, de intoi 
ţârei, de drepturile patriei, etc.

Toate acestea sunt bune di 
naivi...

Nu vom termina, aceste rău 
fără a zice politicilor de la «R 
n u l* : J

De nu vedeţi, in apelurile! 
stre la concordie, decât vnlgaflţ 
rinţă de a împărtăşi cu d-ioa| 
efemera plăcere a putere) viţ 
vulgară trebuie să fie inima, sta 
vederile, şi mult trebuie să fiţi 
dut simţul amorului de patrie!

După ce aţi lucrat spre a 
găti României o fata â independ 
continuaţi a lucra, din toate | 
rile, spre a T pregăti soarta ,j 
n iel!!... «Preswf-

Se vorbeşte de mal mult tim 
insurgenţi) din munţii Rodop, şi 
acum n’am văzut in nicl-un zia 
mân detaliurile asupra acestor 
meni cari aü fugit înaintea aro 
ruseşti şi se găsesc pentru moi 
pe munţi fără nici un mijloc 1 
trăi, expuşi la toate mezeriele, 
rind de foame şi de privaţiuni 
tot felul.

Sâ ştie că o comisinne constL 
a plepat la faţa locului ca să -■ 
ceteze mijloacele do a aduce un. 
men suferinţelor refugiaţilor. 
avea curând rezultatul aceste! 
siunl umanitare şi ne place a c 
că situaţiunea desperată a act 
nenorociţi va fi inlesnitâ, câcn  
o ruşine pentru civiliza ţiune d 
lăsa sâ peară fără ajutor o mul 
de suflete cănd are la dispoziţ 
drumurile de fer şi electricitate

Astăzi găsim intr’un ziar d
Constantinopol, «La Turquie* defc 
rile următoare pe cari nu putem re 
dorienţel de a le pupe sub ochi 
titorilor noştri, pentru că ele F 
ţin o lecţiuue de o mare insei:! i 
tato. N’a vera trebuinţă de a zic 1 
lăsăm responsabilitate întreagă P 
cestor detaliurj corespondentele* 
arului de la Constantinopol, ca 
dat scrisoarea sa chiar do la n 
ţii Rodop,

Iată lista satelor cari aü h 
distruse de ruşi in munţi! RcH 
după semnătura tratatul de la f: 
Stefano, împreună cu câte-va dl 
Hurí asupra cruzimelor comise I 
liberatorii sugrum aţilor.

1. Kizikli— 2 Durk Keni—3 I 
şaiitar, un sat de 250 focuri din-fl 
13 numai aü fost presérvate. I 
fEnra-Ţarţa; jumătatea şatplul aP 
pat.— 6 Jeni-Mahale.— Numărul r 
cuitorilor omoriţj ip aceste cinci 
te n’a putut sâ fie constatat, '■j

6- Roroslar, J3 pprsoape pmq . 
— 7 Earamanlar, 2 persoane c 
morite.— 8 Fndndjak, o femee a 
arsă de vină.— 9 Ruţpburlac, 3 f* 
omorite dintre cari una era oa 
— 10 Şeimentler, o femee arsă



■

*)iâ.— 11 Gabrova , 60 persone o- 
c sşrite.
S^eeste sate situate ia cazani de 
yjfs-Kec, aă fost arse in timpul bă
niei de la 15 Aprilie. Dar per

ii «anele omorite nu luase parte la 
*m.\li&; nu era ii de c&t bătrâni, fe- 
! JIU şi copii cari nu aveaţi destulă 
i gftere pentru a fugi.

lată acum satele aceluiaş cazaţi 
. %fuite şi arse după bătălie, cu toate 

ele nu făcuse nici o rezistenţă. 
12 Kemnrdji — 18 Knrâ-Aghadji 

Kyreth-Tarla. In aceste sate 
jjbfirul celor omorlţl n a putut s&
_ constatat. 15 — AidimuşI, 2 per
ene omorite — 16 Qvetchler, 3 per* 
ane omorite 17 Kostcbasty, 4 
norlte — 18 Tatar-Keni, 18 per- 
ana omorite. femeile luate cu d’a- 

o fată răpită de soldaţii ţa- 
Ifi/— 19 Elletche, 5 persoane o- 
rlte, femeile luate cu d'asila. — 
8ipirly. 2 oameni şi 3 femei, toţi 
vârstă de 60 la 70 ani omorlţl. 
32 Mola-Musalar, o femee de la 

■̂ 9vna care găsise un asii in acest 
i, a fost omorltă. 23 Kokico Kane 

in ziua de 5 maiă, 1 om mort. j 
[Iacă scum numele satelor caza

cii ui de Filipopoli jefnite şi arse | 
1̂1 ă bătăliile de la 28, 39 şi 30 

ţiitt.
[24 Softichtsche — 26 Bogutovo —  

Fchuknr. — 27 Borova. — 28 Bie- 
i sa. —  29 Yer-Keprn. — 80 Ostri- 

31 Hardelevo. — 32 Sebur- 
• nhule — 34 Kurukeva Mabale. In 

este 11 sate numărul celor omo- 
¡1 u’a putut să fie constatat.
— 35 Dranova, 8 persoane omorite. 
36 Lnkovitza, o femeie bolnavă 
2 bătrâni arşi de vii. 

f j a  totul, 36 sate ab fost distruse 
puţin timp. La acest număr tre- 

lă a adăogi 53 sate din impreju- 
1 oraşului Demotica dintre cari 
ce ab fost arse in timpul bătă
ilor cari ab avut loc acolo, dar 
stul, adică 43 sate ab fost jă- 

i it- ş arse după bătălie de tru 
g iţe bulgaro-moscevite. numai in 
i Opul de 8 extermina populaţi- 
i iea musulmană şi de a proba 

iropel, că aceasta este o ţară cu 
tul bulgară.
•Astfel iată 89 sate cari trebue 
ir se din carta Europei. Socotind 

Atnial o mie de locuitori prin sat,
I isnm numărul respectabil de 89.000 
¡1 jnorociţl reduşi la mizeria cea mal 
1 »solvită, murind de foame, fără casă, 

ră haine.
[Această nu este totul.
La Bogulovo, in cazaul de la Fi- 

{ »6poli s'a răstignit un musblman 
toate femeile ab fost luate cu 

%isila.
La Gabrova, frumosul sex bulgar 
q c is  cu petre un bătrân şi petrele 
oneste pe nenorocit ab fost atât 
| numeroase, in cât cadavrul a fost 
roţins sub ele.
La Kuchalilar, un softa Hassan 
jj.supus autorităţilor ruso-bulgare 
¡ezănd a'şf asigura prin acest act 
mranţa personală. Dar a fost o* 
torit fără nici un motiv. In acelaşi 
.t, cazacii s’ab agăţat nn timp de 
Sţj zile după o sărmană fată şchioa- 
l in vârstă de 17 ani. 
ţin Dranova, un om nnmit Said 

Stanimaka foarte bolnav, a fost 
s din patul săb de bulgari, tărăt 
uliţă şi omortt. Femeea lui care 

n, la Stânimaka a fost răpită din 
ia sa şi predată la unul nnmit 
ostol. Fiul săb, in vârstă de 14 
r şi fiicele sale, una de 10, alta 

9 ani, a fi reuşit a fugi. Băiatul 
Se acuma la Xsntis • cât despre 
e, ele umblă din sat in sat, lip* 
e de tot ajutorul moral şi mate-
[ l
R.* Stanimaka unul numit Arnaut 

st; nebun nevâtâmător, a fost o 
Otit in uliţa fără nici un motiv.
I & momentul retragerel corpului

se adunase cu intenţiune de a pleca 
împreună. Duceaţi cu dănşil căruţe 
pline cu bagajuri şi căţTva bol. Toc
mai in momentul de a pleca, armata 
victorioasă a ţarului făcu apariţiu- 
nea sa. împuşcaţi de către soldaţii 
ruşf, nenorociţii fnrâ siliţi de a se 
apăra. Dar după o resistenţă de trei 
zile, el muriră toţi : nici o femeie, 
nici nn copil nu putu s ăpa. Baga- 
jurile lor ab devenit prada inami
cului. Se vede acum o mare întin
dere de pământ acoperită ca oase, 
in care este uşor de a distinge după 
mărimea lor acele ale oamenilor şi 
acele ale copiilor.

Aproape de Filipopoli se vede in 
câteva locuri, in josul stâncilor gră
mezi de oase ale nenorociţilor refu- 
giaţl.

Iată faptele pe cari analele isto
rice nu vor lipsi fără indoialâ de a 
le inregistra in coloanele lor in o- 
noarea secolului nostru. »Voc. Co t .«

I Suleiman- pe când locuitoriipaşa. o
rt*b casele 'Io/ spre a căuta un 

ii pe munţi, mal mult de o m iede 
lugiaţl se aduţţaşe la ţClige lokucjţi, 
roape Iţaţadja j dar fură deş- 
eriţl, Împresuraţi de trupele ru- 

|ti şi omorlţl. Nici un singuţ q ţţ nil 
fost scutit,

Şatre Haskeni şi Mustafa-paşa, in- 
I im loc situat la naşterea munţilor, 

număr considerabil de refugiaţi

Caetnl de Însărcinări pentru 
constrncţinnea liniilor Ploeştl- 

Predeal şi Âujud-Ocna
(armar#)

TITLUL IV.
Materialul mişeilor fi materialul fix .

Art. 23. Concesionarii vor preda un ma
terial mişcător oompns din obiectele ur
mătoare, cari vor fi cu totul noi la epoca 
primirel lucrărilor.

l-nil. Linia de la rioefA-Predeal.
a) Locomotive:
14 Locomotire cu tenderele lor, din cari 

7 pentru mărfuri şi 7 pentru călători a- 
vănd uneltele trebuincioase şi doă vărteje 
de fie-cere maşină.

b) Un vagon Domnesc.
e) Trăsuri pentru călători.
50 trăsuri de călători din ca ri:
fi trăsuri de I clasă,
fi idem mixte de I şi II clasă,
12 idem de a II clasă,
26 idem de a III clasă. 
d) Vagoane pentru mărfuri :
250 vagoane cuprinzând fureoane de 

bagage, furgoane de postă, vr goane de 
mărfuri închise şi deschise, vagoane spe
ciale, platforme, vagoane pentru cai de 
lues, transportul lemnelor de dimensiuni 
meri ete. toate acestea după un stat ce se 
va supune ministerului înainte de a face 
comanda acestui material.

t) Trei pluguri de zăpadă in grentate 
de oăie 10,000 kilograme fic-care.

f)  . Două vagoane de ajutor cu sculele 
lor.

g) . Trei vagoane pentru poşta ambu
lantă ;

h) . Don 5 dresine pentru serviciul con
trolului statului,

Locomotivele de călători vor fi cu trei 
osii, din cari două osii motore, şi vor a- 
vea o putere suficientă pentru a trage un 
tren de călători compus de 10 trăsuri pe 
toată lungimea liniei, eu o iuţeală medii 
de 34 kil. pe oră, iuţeală fixată priu con- 
venţiunea internaţională de ,fl/ai maiu 
1874.

Maşinale de mărfuri vor fi eu patru o- 
sii motoire şi de o putere suficientă pen
tru a trage nu tren de 200 tone greutate 
brută eu o iuţeală medie de 20 kilom. pe 
oră.

//. Lâfiă do ta Adjud la Ocna
a) . Locomotive:
6 Locomotive cu tenderele lor, din care 

trei pentru mărfuri şi trei pentru călători, 
avănd toate sculele necesare împreună cu 
două vîrteje de fişare maşină;

b) . Trăsuri de călători:
25 trăsuri de călători din cari:

2 triauri de I clasă,
5 deto de I şi II clasă,
6 deto de li clasă,

11 deto de III clasă,
c) . Vagoane de mărfuri:
100 vagoane de mărfuri coprinzănd mal

ăntâifi 2 vagoane 'de ajutor cu uneltele 
lor, 4 furgoane de bagage şi 3 vagoane 
pentru postă; apoi vagoane penţrn şal de 
lues şi transportul lemnelor de dimensiuni 
mari, toate acestea după un stat ce se y» 
supune icityi'ţirulul incinte a face co
manda acestui material,

dj. Doă pluguri de zăpadă, avănd greu
tatea de 10,000 kilograme fie-oare.

e) O dresată pentru serviciul contro
lului statului.

Locomotivele de călători vor fi maşini 
micite ou 3 osii, din earl doă motore şi 
de o putere suficientă pentru a trage un 
tren de călători compus de 20 trăsuri pe 
toată lungimea liniei, cn O iuţeală mediă 
de 40 kil. pe oră.

Maşinale de mărfuri vor fi cn 8 osilo 
motore, însă de o putere suficientă pen
tru a trage un tren de 300 tone greutate 
brntfl, cu o iuţeală mediă de 24 kilom. 
pe ori.

Art. 24. Maşinele locomotive vor fi con
struite după modelările cele mal bune şi 
vor proveni diu cele mal bune fabrice.

Tipurile maşinelor şt tenderelor lor vor 
fi supuse la aprobarea ministerului. Aceste 
tipuri vor fi studiate in scop de a se în
călzi cn lemne.

Toate maşinele vor avea aparate de con- 
tra-vapoare şi vor fi armate cn apărători 
de animale. — Forma şi capacitatea ten
derelor vor fi in raport cu acelea ale ma
şinelor.

Art. 25, Trăsnrele de călători vor fi cu 
4 roţi, construite după cele mai bune mo
delări şi vor satisface toate condiţiunile 
prescrise pentru acest servicii!. Vor fi ou 
compartimente transversale avănd, intrări 
pe alături, şi după tipuri ce se vor supune 
la aprobarea ministerului. Ele vor putea 
fi încălzite dnpă sistemul recunoscut mal 
bun şi care se va aproba de minister.

Interiora fiecărui compsrtiment de ori 
ce clasă, va conţine arătarea numărului lo
curilor acelui comdartiment.

Toate trăsurile de eălătorie vor trebui 
ou un onvănt să fie conBttuite după tipu
rile cele mai bune, întrebuinţate astăzi pe 
căile ferate d’ăntăiul ordin, mai cu seamă 
din Austria.

Vagonul Domnesc va trebui să fie stu
diat cu tot gustul, luxul şi oonfortabilul 
necesar. Un proiect special se va aupnne 
de concesionari la aprobarea gnvernulnL

Art. 26. Vagoanele de marfori vor avea 
toate i nstaleţiunile necesare pentru tran
sportul trupelor, in conformitate ca regu
lamentul din 4 Septemvrie 1873, aprobat 
de ministerul de resbel.

Ele vor fi cn 4 roate, construite după 
cele mal bune modeluri şi de dimensiuni 
astfel ca să poată circula pe toate liniile 
din ţară, afară de ramura Iaşi-Unghenl.

Numărul vagoanelor cu pedicl cu şn- 
rup va fi de a treia parte din numărul 
total.

Plugurile de zăpadă, vagoanele de ajn- 
tor şi d re sin ele vor fi asemenea construita 
după tipurile cele mal bune iutr« buinţate 
pe liniile de l-iul ordin şi cn materialele 
de cea d'entăifi calitate.

Toate vagoanele de călători şi de măr
furi vor fi dispuse pentru ungere cn uleiB.

Guvernul ăşl rezervă dreptul de a pri
veghi» modul fabricaţiei tutulor machine- 
lor, tenderelor şi vagoanelor de orl-ce fel. 
şi de a refeza orl-ce nu va satisface la 
condiţiile stipulate saB al căror mod de 
fabricaţie va lăsa de dorit.

Concesionrril vor supune aprobărel mi
nisterului castele de însărcinări speciale 
intoemitepentru comanda acestui material.

Toate vagoanele vor avea dricuri meta
lice. Cele de călători vor avea ăncă gea
muri îndoite.

Art. 27. Materialul fix ce concesionarii 
se obligă a preda, cuprinde macarale fixe 
şi mobile, poduri—bascule, plăci inturnă- 
toara, coloane hydraulice, semnale cu fe
linar şi aparat complet, bascule simple 
roachine, unelte şi tot ce se va recunoaşte 
necesar pentru buna funcţionare a staţii
lor şi atelierelor. Forma, numărul şi ca
litatea acestor aparate se va fixa in curs 
de ezeentare dnpă propunerea concesiona
rilor.

TITLU V.
N atu ra , calitatea m aterialelor modul

executărel.

Art. 28. Materialele ee se vor întrebu
inţa in construcţia drumului de fer, vor 
fi de cea mal bună calitate posibilă şi vor 
fi lucrate după toate r»gu)elt artei şi eu 
toată grija necesară pentru a dobândi o 
construcţie solidă şi nereproşabilă.

Piatra tăiată şi moelanele se vor extrage 
din carierele vecine şi vor fi alese din şire
tele cele mai tari; vor fi curăţite de ori
ce materia străină, fără a se strica la aer 
saB a fi jelive,

Yarul idraulic va fi de o calitate cel pu
ţin egală ou varul idraulic de la Lespezi.

Varul gras va fi de cea mai bună ca
litate şi egală cu ceea de la Tărgu-VeeteL

Cimentul va porveni din cele mal bune 
fabrice din Anglia saB Franţa,

Cărăm ida va fi fabrieată de concesionari, 
ea va fi bine arsă, tare, sonoră, avănd 
muehii eu totul drepte şi pronunţate. Că
rămida pentru faţă va fi din acea presată,

Toate lemnele vor fi sănătoase, eu fibre 
drepte, fără defecte şi bine curăţite de lem
nul alb.

Ferul şi fonta ve proveni din cele mal 
bune uzine ale Eaţopel şi vor ave* toate

calităţile eernte pentrn întrebuinţarea la 
are se destină.

Art. 39. Ministerul ăşl rezervă dreptul 
de a priveghea, prin toate mijloacele ce vi 
crede necesarii, fabricaţiunea tutulor mi 
terialelor metalice, precum : şinl, grinzi de 
pod şi altele. Şinele nn vor fi primite de 
căt daca vor satisface cu totul probelor 
reglementarii. Tot asemenea va fi şi pen- 
trn poduri la epoca recepţiunil lucrări
lor.

Art. 30. împlinirile se vor face cu pl- 
mînt de bună calitate, fără bulgări, pu 
trigaifi safl rădăcini. Terenul va fi mal ftu- 
tăiB curăţit de ori-ce vegetaţie şi tăiat io 
acari, ori cănd deolivitatea va fi mal mare 
de căt Om. 02.

împlinirile expuse inundaţilor, preenm 
şl carturile de con ale uvragelor de artă, vor 
fi consolidate pănă la nivela) apelor celor 
mal mari, după modul şi dimensiunile ee 
se vor. adopta da minister.

Ministerul ăşl rezervă asemonea de a 
prescrie măsurile nectaaril pentrn terenurile 
umede saB lunecătoare pentru, consolidarea 
săpăturilor, împliniţilor, şanţurilor, rigo
lelor, zidarilor de sprijinire ete.

Zidăria de moe oane pentru foodaţiun! 
saB umpluturi, va fi făcută cu mortar i- 
draulio.

Piatra tăiată va fi mal cu seamă între
buinţată pentru rezemătorile grinzilor me
talice, coronamente şi in general pentru 
părţile expuse, la izbiri şi la stricăciuni.

Zidăria de cărămidă ee va rezerva pen
tru staţiuni, case de păzitori şi nlte clă
diri, şi nu se va întrebuinţa in general de 
căt pentru părţile aflate d’asupra solului.

Fondaţinnile, socluri şi celelalte părţi 
expuse ee vor eoustrui eu moeloane brute 
safi pişcate cu mortar idraulic. Zidăria 
de cărămidă va putea fi tescuită safi apa
rentă.

Lemnăria se va lucra cn cea mai mare 
îngrijire, mal cu seamă pentru îmbinări.

Lucrările de t-mplărie vor fi de lemn 
cn totul uscat, îngrijite şi dnpă toate re
gulile artei.

Văpsirea se va face cu colori de ăntăia 
calitate, in 3 răndurl şi cu precauţiune de 
a nu aplica fie-eare strat, decăt după ce 
stratul precedent va fi bine uscat. Piesele 
metalice vor primi mai SntăiB un strat de 
minune.

Art. 31. Schimbările, incrucişerile decala, 
şi celelalte aparate, se vor esecuta dupe 
planuri aprobate de minister,

Petruirea rampelor de acces va avea o 
grosime de 0, m, 25; scurgerea apelor se 
ya face prin apeduce de moeloane cn mor
tar idraulic.

Platforma caselor de păzitori nu ee va 
putea aşrţa la un nivel mai jos, decăt a- 
ceea a caiei ferate. Fie-care casă de păzi
tor va avea o curte inebisă, un puţ eu 
ghiiduri de ştejar safi un reeervor zidit.

Acoperămăntnl caselor va fi de fer safi 
de olane de bună calitate.

Terenul curţilor staţiunilor se va re
gula astfel, ea să asigure scurgerea apelor; 
onrţile şi drumurile de aceea vor fi pe- 
trnite ca materiale bune pe o grosime de 
cel puţin 0,m80.

Materialele ce vor intra in eompoeiţia 
clădirilor vor fi de cea mai bună calitate 
şi lucrate după toate regalele artei. Mi
nisterul ăşl rezervă toată libertatea pentru 
a refuza materialele rele safi lucrările răfi

ce se vor supune la aprobarea ministe
rului, eare’şl reservă a cere o construcţi- 
une aprapriată cu natura teren aloi tra
versat.

Toate tunelurile vor fi boltite, cn pe
reţi de zidărie, şi scurgerea apelor se va 
face prin rigole de zidărie idraulică.

Art. 85. Ministerul i f l  roservă dreptul 
de a face să se dărăme şi să se recoostrne 
in totalitate safi in part», pe cliMtuial» 
concesionarilor şi de oficifi, în caz de re
fuz din parte’i orl-ce lncrărl cari, in tim
pul conetrucţiunel safi executat, conform 
regalelor artei şi condiţinnilor prezentului 
cast de însărcinări. (finea va arm»)

CRONICA
Ieri pe la orele 5 şi jumătate, un rus 

din popor intrănd in circiuma din faţa 
stabilimentului Raşca de pe strada Aca
demiei, ş'a pus un revolver In gură şi g'» 
sinucis. Cadavrul săfi a fost transportat 
la spitalul Colţea.

Alaltăsoară aii intrat în capitală 400 
soldaţi ruş? eu patrn baterii tnnurl. EI 
nu s’afi oprit, ci aii ieşit pe la bariera Mo- 
goşoaeL

Tot atunci aii plecat din Bacuresti la 
Giorgiu vre-o 10 ofieeri şi tot atăţia sol • 
daţi roşi.

»Monitorul* de azi publică legea prin 
care se autoriză primăria de Baeur^şti să 
facă un tmprumut de 15,150,000 lei, cu 
procente şi amortizare de 7 la sută şi pe 
termin de 60 anî, pentru canalizarea Dîm
boviţei, şi pararea stradelor din capitală 
cn peatră cubică.

Tot »Monitorul* de azi mal publică şi 
următoarea lege pentru modificarea art. 6 
şi 11 din legea de ooostatarea şi percepe
rea contribuţiilor directe, de la 19 martie 
1871 :

Art. 1. Aliniatul 2 de sub art. 6 se su
primă şi ee inlocueşte astfel :

Scizămintele ce ar resulta din cauză de 
epidemii, incendii şi innudaţiunl, din care 
cauză s’ar face o perdere asupra venituri
lor fiscale cu a patra parte din ceea ce 
comuna era debitată, vor psivi in sarcina 
statului.

Adaosele provenite din punerea in eg- 
plostare a pădurilor in urma facerel re
censământului. precum şi descărcarea din 
canza încetării lor din esploatare, se vor 
face in folosul şi sarcina stanului.

Art. 2. Alineatul 4 de sub art. 11 se 
suprimă şi se inlocneşte cn cel următor: 

Cănd comuna intărzie răspunderea su
melor datorite de dănsa statului, urmă
rirea din partea statul ai se aplieă asupra 
jumătate din veniturile comunale.

VARIETATI
Principele de WaJes si Gambeta.— „Courier 

de Paris* anunţă, că principele de coroană 
al Angliei a făcut cunoscut capului repu
blicanilor din Franţa, că doreşte să aibă 
cu el o nouă convorbire, şi de aceea l'a
invitat la un dejun. Gambetta primi in- 

esecutate; asemenea se va nrrna şi pentrn ! vitarea şi eămbăta trecută o trăsură prin-
accesoriile clădirilor, materialul fix, ate
liere şi celelalte dependinţe ale staţiunilor.

Art, 32. Linia telegrafică stabilită) d’a 
lungul căiei ferate, va avea toate apara
tele necesarii la staţii şi sonerii la casele 
de păzitori.

Cele doă fire vor fi de fer galvanisat de 
0,mOO4 diametru.

Stâlpii vor fi de stejar de 5m cel puţin 
inălţimea şi de 18 centimetri diametru me
diu ; partea pneă in pămănt va fi carbo
nizată.

înălţimea stâlpilor la pasagele de nivel 
va 6 suficientă pentru a permite libera cir
culaţie a carelor incărcate. Stâlpii vor fi 
proptiţi aolid in parcursul curbelor.

Fie-care staţiune va avea un biurofi te
legrafic înzestrat cu toate aparatele nece
sarii.
’ Sistemul şi construcţiunea tutulor apa

ratelor telegrafice vor fi supuse la apro
barea ministerului.
I Art. 33. înaintea fie-eărel clădiri de 

călători se va tnfinţs, iu partea despre 
cvle, un chefi mărginit cn bordură de 
peatră; suprafaţa cheului va fi acoperită 
cn lespezi şefi cu astfalt, şi va avea o 
markisă de fer susţinută eu coloane me- 
talioe.

Art. 34. Suteranele se vor construi pen
tru o singură cale şi dnpfi plane speciale

eiarăl’a Inatde la locninţasa. Nnmitnl ziar 
adauge, că această întrevedere are carac
ter politic.

Temperatura in America.—Ziarele ameri
cane spun că in sudul Statelor Unite e o 
căldură ne mal pomenită. Termometrul a- 
rată la umbră 100 Reaumur. Nici o lu
crare nu se poate f»oe ziua. Lucrările câm
pului se fac noaptea, la lună safi en a- 
ntornl torţilor. Pănă acom a fi murit pe
ste 150 persoana atinse de razele soarelui 
şi o mulţime de persoane sunt bolnave.
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Magasinele ,GI{AM)S MAG ASIN DU 

PRINTEMPS* ta Paris No. 70 boalevard 
Hausmann, aii on6re aduce la cunoştinţă, 
că a început deja desfacerea anuală a  tuturor 
m ărfurilor de vară.

Un catalog special a acestei desfaceri, in 
limba francesS şi germană se trimete gra
tis şi franco, îndată ce’l cere cine-va prin 
o anume scrisdre.

Magazinele > Qrands M agasins du Prin- 
temps* vroesc ca in toţi anii, se vândă ca 
preţarl de tot reduse marfa lor remasă, 
spre a face loc altei prâspete şi nonă căci inPRINTEMPS p« !¡ fruÄ PBINTEMPS

şi titlul

V E R I T A B I L A

APA GERMANA

OCHI SI PLE0PE«
'OMlI.tl! JNT I-OPHTHALMIC

FARN1EK, de Saml-Andre
din BORDEA UX

Aceasta preciosa pommada, cunoscuta de tota 
lumea, este leacul cel mal efficace pentru vinde
carea bolelor de ochi şi de pleope. Succesul seu 
este infailibil in ophthalmii. — Pentru a se teri 
de contra laceri trebueste exigeat : Borcanul de 
faiencia alba Însemnat cu iniţialele V.-F., legătură 
cu stoara roşia, pecetea de ceara roşia, accope 
risul cu bartia alba purtând semnătură :

Un imprimat indi-L 
când modul Intre 
buintarei remediului 

Ne da cumpărătorului 
(AL EXIGE).

Deposit la Pharmacia D'»> RACOVITZ, la Jassi. 
Pharmacia ZDRNER, la Bucureşti

ttf la  toti Pluirmacumi t i  Droçuiati din Rom ania

SĂPUN SULFUROS
< a l  lu i A . M O L L A R D

H H . B A R R O U  e t  V IL L .O T , S u c o -
STRADA MARTEL, 14 — PARIS 

ae intrebumteaza in contra bolelor de pela, 
crapaturelor, muscaturelor de insecte, 

mancarimelor, etc.

Compusă de LESUEUR

A ceată apă face a dispare petele roşii, 
tmpedică sbârcitnrile şi albeşte pelea.

La Paris, la D. Gastellier, parfnmenr, 
47, roe de Ia Chausee d’Antin.

Deposit in Bnoareştl la farmacia D-lui 
I. W. Zurner, şi la D. Appel & C-ie.

SĂPUN GU AGID PHENIC 
SI SĂPUN GU GUDRON

preserratívi in contra versatului, a cholerei, ê 
frigurilor, a bolelor de pele, epidemielor, etc. 
g- De vindare la toate Pharmaciele j  
^  ii la loti Gommiaiionari Droquisti 9

D. avocat, doctor In 
• drept, are on ó re

se anunţe clienţilor săi că va rămâne in 
Bucnresci tot timpul vacanţelor.

Strada Lipscani .Palatul Dacia*.

De arendat, Ş& ¡ y s
districtul Prahova plasa Cricovu, având 
staţie de dram de fier pe dinsa, şosele spre 
Brăila, maga^I, pătule fi oase de locuit 
bune. Informaţiunî se pot lua in Strada 
Colţea No. fi6 satt Strada Scaunelor No. 1 i.

(756—5)

16,600 RECOMPENSE NATIONAL* jß 600

J jy fîr ,,
ELIXIR VINOS

$§

Qutna larochr este an E lix ir vino» eon|tnend 
principiale celor 3 specii de quinquln*.

De ue Amărăciune plăcuta el este ca malt superior 
vinuri! ir seu siropurilor de qulnq ■ «*E şl lucrează cu 
tp er itif, tonic, sau ¡'ebrifug, in oo tra effacţiun ilor  
»tomec/tului, a slaJiciun ilort « a n  -.iei şi a frigu • 
nlur învechite, ele.

r r n n i i D i i i A O  combinat cu oasam
a c e l a s  FERRUGiNOS de fe r  foarte asai-
mllabila, Quine L ero ch e  devine anal din reoonsti- 
tuanti cel mai efflcaci In contra sărăciei sângelui Şl 
a decoioretiunei lui, a ch lorosei, a lym phetism u lu i. 
aleuztei. a  convalescentelor p rea  lungi; •! eodt a şi 
favoriseaz* digeatiunee. ele.

P A R I S ,  9 * 1 ,  S t r a d a  D r o u o t ,  a l  l a  p h a r o i a c l a t l *

CE SE POATE CAPATA
P E I V T R U  «  F B A I V G I

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN PANZAREA
L I N G E R I A  DI N V I E  NA

Calea Mogoşoiel Palais „Dacia“
Pentru
Pentra
Pentru
Pantru
Pentra
Pentru
Pentra
Pentra
Pentra
Pentra
Pentra
Pentru
Pentra
Pentra
Pentra
Pentra
Pentru
Pentra
Pentra
Pentru
Pentra
Pentra
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentra
Pentru
Pentru
Pentru
Pentra
Pentra
Pentru
pentru

franci ; 
frânei : 
franci : 
franci : 
francit 
franci :

6 frânei : I Pantalon séü I Camisón de Pichet de érnà.
5 franci: 0 cămaşă de Oxford onglet.
4 frânei 50 bani : 1 păreoh Itmene bărbăteşti.
5 frânei: 6 perechi mánchete ori ce fason.
5 franci: 6 galere pentra bărbaţi dc olandă fină. 

franci : ÎS gulere engln In orl-care fason şi mărime, 
franci : 6 părechl ciorapi patentate, 
franci : 0 gulere moderne pentru dame, după alogere 
franci : 12 batiste albe de pănxă adevărată, 
franci: ÎS batiste bine oolorate tivite şi spălate.

6 prosópe de pănxă curată.
6 şervete da masă de pănxă adevărată.
ÎS şervete albe de oeaifi.
1 cămaşă modernă, simplă săfi brodată*
2 batiste ea monograme fin brodate.
1 batistă francetă fin brodată ou dantele.

3—8 franci: 1 oorset de damă 
5i/t franci: 0 cămaşă de n6pto de dame- 
5 franci: 8 pepturl fin brodate pentra cămăşi de bărbaţi.

1 fustă de pichet de iarnă.
1 camisón modern brodat.
I faţă de masă colorată ou oiuourl, pentra café,
1 cămaşă sdfi o pereche de iimene do damă, bogat brodate. 
1 fustă costum plissé.
1 bucată Tulpan.

25 franci: 42 de coţi =  I bucată Chifon franţuzesc.
10 franci: I bucată Robo d'onfanta on laine eouleur.
18— 24 tra noi : I bucală Tartan onglet do 5 coti.
20 tranci ; 24 coţi Pichel.
5— 12 transi : 0 flanală séü o pereche do ismene de lină. 

lo— 25 franci : I bucată pănxă de Atamburg, de 30- 45 coţi.
55— 6b frsnol : 1 bucată pănxă de Belgia de Ô0 ooţf.
15— lOb franci : 1 bucată pănxă Corona de 5b coţi.

115- S10 francii 1 bucată Toile Batiste france*.

8 franci: 
5 franci: 
5 frânei: 
5 franci: 
5 franci: 
5 franci ;

Pentru 12—35 franci. Plapămfi de llnft forte line.
Afară de articolil» menţionate $o găteşte tot-d'a-una trueourl complecte.

Calea Mogoşoiel Palatal „Dacia“ .
CemânŞiledin districte însoţite ou preţul respectiv •# ver eleotua toarte grabéis consoiincios
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EPITROPIA SEMINARIULUI
NIPH0N MITROPOLITUL

p u b l i o a t i u n b

Epitropia având treboinţS a compara 
obligaţiuni Domeniale purtând cnponnl de 
Inhe annl curent pentru sama de 51 ihil 
lei, a decis a ţine licitaţii pentru 4 'oa de 
16 Angnet viitor orele 12, in localul 8cî- 
minarinlnl Strada Filaretu No. 2 ; amatorii 
de a vinde asemenea obligaţiuni se vor 
presenta în arătata 4' ţi oră spre a con
cura la licitaţiă fiind insoţiţi şi de cuve
nitele garanţii; iar persona asupra căria 
se va adjudeca aoésta licitaţii, va preda 
Epitropiel un borderofi în care se va in
dica seriile şi numărul obligaţiunilor vén- 
dute valorea fie-cărnia titlu şi câte cu- 
póne conţine. (763— 1)

In 4ioa de 10 Iulifi curent c&ud Va fost 
decis a se arenda prin licitaţiă moşia Letca- 
Nouă din Judeţul Vlnşca pe termen de 5 
ani cu începere de la 23 Aprilie annl viitor 
conform publicaţiei No. 86 inserată in Moni
torul No. 134, nepresentăndme amatori; 
Epitropia publică din nod jio  i de 16 Aogost 
viitor pentrn când amatorii de a lua în 
arendă sedată moşiă se vor presanta la lo
calul Seminarului Strada Filarttu No. 2 
orele 12, însoţiţi fiind de cuvenitele g i
ranţi în numerar sad efecte publice spre 
a concura la licitaţiă, iar condiţiile se pot 
vedea in ori ce 4i de lncru la cancelariă.

(766 - 1)

F R U M U S E Ţ I !
F R Â G E P IM E A  TINEREŢE! A PELEi

Ca mijloc neîntrecut pentra înfrumuseţarea petei 
, ’afi recunoscut do tdti damele cea cercetată de 
autorităţi, excelenta, nevătămătdrea ,i adevărata

CERNEALA NOI
M A T H IEU  P L E S S Y  ft ţ

Fiind-că In 4ica de 10 Iulie curent des
tinată pentrn arendarea prin licitaţiă a 
moşiilor Kiojua din Judeţul Vlaşca pe ter
men de 5 ani, cu începere de la 23 Apri
lie viitor, conform publicaţii No. 86 inse
rate în M onitorul oficial No. 131, nu s’a 
presentst îndestul concurenţi oare să ofere 
preţuri avantagioae; se publică din nod 
4ioa de 16 Angnst viitor când d-nil ama
torii se vor presanta la cancelaria Epitro- 
piei Strada Filareta No. 2 orele 12 înso
ţiţi de cuvenitele garanţii in numerar sad 
efecte publice spre a concura la licitaţiă; 
iar condiţiunila se pot vedea in orl-ce 4' 
de lucru la cancelariă. (767—1)

In 4>oa de 16 August viitor, s’a decis a 
se ţine licitaţiă la cancelaria Epitropiei 
Strada Filarttu No, 2, pentru vâ^area 
grâului ce va eşi din 300 pcg6ne cultivate 
pe moşia Bâţcovenii Judtţnl Vlrşca şi 200 
pogone pe moşia Kiajna din Judeţnl Ilfov. 
Amatorii de a cumpăra aceste producte, 
se vor presenta in arătata 4> orele 12 la 
localul cancelariei spre a concura la lici— 
taţiă, fiind însoţiţi şi de cuvenitele garanţii 
in numerar sad efecte publice, cunoscând 
tot o dată că aceste producte se vând după 
joc fără ca Epitropia sâ’şl ia vre un anga- 
ament de transport. (768— 1).

Conform regulamentului de desciplină 
al acestui Seminarid la 1 Septembrie viitor 
s’a decis a se ţine concurs pentrn admi
terea elevilor în acest institut.

Cererile de admitere nrm£4ă a fi adre
sate Epitropiel de la 15— 25 August fiind 
însoţite de următârele acte:

I. Certificatul de absolvirea cursurilor 
făcute.

II. Actul de botez şi
UI. De Vaccină.
Materiile concursului vor fi obiectele de 

studii ale claselor inferifire aceltl in care 
aspirantul voesce a frecuanta.

Etatea concurenţilor va fi intre 12— 16 
ani, ei vor fi de naţionalitate Română şi 
de religiune ortodocşi.

Epitropia publică acesta spre cnuoscinţa 
generală. (763 —0)'

! N O U I a T B L I F R
DE

I FOTOGRAFIE şi PICTURA j

3
1~ F .  1SÆ A - 1ST ID  X  e f e  C omP- 

21, Calea Mogoşloeî 21; vis-à-vis de cofetăria Capâş.

Se efectuează orl-ce fel de fotografie şi pictură, de orl-ce fel de mărime, I 
4  in modul oel mai nod şi elegant aprobat in cel mal inatt grad prin care se I 
4  oferă nn lucra solid frumos cn fidelitatea a natnrel. *

In 4ina de 5 August viitor se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropiel, Str. Film- 
reta No. 2 pentrn vân4area porumbului 
aflat la moşiile Kinjna şi Băţcoveni din 
recolta anului trecut adică: delà 100— 170 
kile cu aprocaimaţiă la moşia Kiajna şi <)e i 
la 200—250 kile idem la Băţcoveni. — Dé- - 
ritoriï de a cumpăra aceste producte suét j 
invitaţi a se presenta la localul caneé-1 
lariei in 4*oa arătată orele 12 spre a con- : 
cura la licitaţiă, fiiud însoţiţi şi de cu
venitele garanţii în numerar sad efecte 
publice. (762—0) 1

B A I A  MA NL A Ş
lângă Tusnad.

In urma unei aprinderi a girului apin&rel mi 
s'a | arai iest ast-fol manile şi picidrele in c&t 'ml 
era eu neputinţa «ă mă mişc sail a& mă întorc 
in pat. Z&ceam nemişcat ca un cadavru. Acdstft 
atare duri căte-»a săptămâni, când doctorul J . S. 
mu aii tui să viaitea baia Malnaş, căci numai aci 
mu voii putea vindeca. Am fost dus acolo şi în
trebuinţai băile 6 săptămâni. MC purtau până la 
baie, mC iăsaă in ea şi tot alţii mC scoteau din 
ea, căci de şi eram numai in verstă de 19 ani 
şi deşi odată am fost tare şi sănătos, nici că 
puteam sta pe pioidre, departe d'a putea merge.

Efectul apei fu atăt de însemnat şi minunat, 
in cât îndată după sosirea mea acasă puteam 
merge şi Îndeplini lucrări mal uşăre.

Acum am ae gând să mai visitoz şi in acest 
an baia Malnaş pentru a'ml întări ou totul trupul.

Inboldit de recunoscinţă cea mal curată, ntC 
simt dator a recomanda cu căldură baia Malnaş, 
8 ore departe de Braşov, omenimel suferinde.

Braşov, 15 Maifi 1878. E. Schunn.

In acest an s'a Înfiinţat şi o cursă fünicá do 
diligenţă intro Malnaş şi Tuşnatd.

SJEEISJ
de Dr. L E J 0 8 S B ,  Pari».

Acest mijloe da purificaţiunea pelel, 
recunoscut în tótS lumea, s'a arătat 
ca cel mai bun şi cel mai activ din 
tdte mijldoele de Înfrumuseţare spre 
u depărta sigur pete de sire, coloritul 
tireluî, reşiţa, pete galbene, precum 
şi tete necurăţenieie pelel. RAVIS
SANTE dă pelel o frăgezime a tine
relei forte frumbei rosa-desehisâ şi ea 
de catife, face pelea şi mănile alb. 
lucitor şi delicat, este reeoritdre şi 

păstredă pelea fragedă până in vîrsta cea mal
îaaiatată.

NALSE FFICAT se găsesce in Bncuoescl nnmal 
Ia d-nu BRUS, Farmacia la Speranţa.

I flacon mic 5 fr.

L e to n e i de Onoare la Ex pos Iţi I 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA D U B LU -V lO ţt
PENTRU COPIAT

Adóptala de mate admlnistratianile celle mail I
Deposit la toti Pjipktiziu g i Daoai g, ,j

h o t el  w e is
b r a s i o v .

I t
H.

PREJUL : I flocon mare 8 Ir 
Deposit general la H. SCHWARZ, Budapesta Marie 

Valleriegasse No. 9.

TROBPETTA CARPAT1L0R
întreg.» colecţie de când a apărat snb 

numele de Buciumul şi până în 4 '0a ®ând 
a încetat d’a mai vorbi diinpr* nnSJcn ilus
trai el scriitor Cesar Bolise.

Acest monument al literatnrei Române, 
la a carul clădire a lucrat pn!-spre-4ede 
ani şi trei săptămâni marele n aiestrn, se 
află de vân4are la Tipografia naţională, 
strada Academiei No. 24.

IÔN POLESCU
foat administrator şi colaborator al 

acestui ijiar.

Snb-semnatnl am onóre a înscii 
Onor. Public voiagior, că am luat asa 
acest botei, şi mS vóiü sili a satisfit 
în privinţa curăţeniei cât şi preţurilor 

Se g&şesc odăi de la 60 kr. pâlf 
fiorin. Cu deosebită et!

lón Hauptmgi 
antreprenor.

l i

renumită esenţă japonez* 
vindicS îndată ori-ce duri-"'PO-HO

cap se găsesce la farmacia d-lnl P. 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

De vânţjare
sale din Strada Episcopiei, No. 9.

De vânţjare,
restreu şi strada Vietoria, lingă gl 
Episcopiei. Pentrn ambele imobili a 
dresa Strada Calvină No. 4 la propti 
lor D-nn Thevenot şefi, aceiaşi adp 
d-nu advocat Athanasiade. (757-

P R O S P E C T U S
DE

L’Institution Française et Italien
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINI

9, Place d’Azeglio, FLORENCE-'

Cea Dames , ayant quitté la France leur patrie après la guerr 
70-71, ont fondé à Florence en 1873 nne Institution Française et 
lienne qui jouit de l'estime générale, et ou les jeunes filles reçql 
nne instruction aussi solide que brillante. Les directrices étant rat 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingu 

Dans cette Institution l'enseignement est divisé en 2 cours: ( 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 cl: 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son apti 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par a 
compris la musique, le dessin et la danse.

Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel & Yi 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voir le. | 
pectus détaillé.

m m 1.
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Strada Carol I  No. 5.

(Cartea Vechie) 

vis-à-vis de Sig. Prager

Strada Carol I  No. 5.

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

H

Am ou6re a ineciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit peutrn 
sesonnl de iarnă on bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbaţi, 
Dame şi Copil, dnpS fasonele cele din urmă, — precum şi nn mare 
transport de Cisme lungi de Lak rnsesc, de Incht şi de Vacs, ca şi 
Mantale de Cauoiuo pentru ploe, prima calitate; asemenea şi Galoşi 
de Gunii.

Snb-semnatnl aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentra în
credere ce a dat menţio. atei mele firme de nn interval de 12 ani 
care pună ucu mu a depus probe suficiente de fina calitate a niurfei 
ca şi de eftinutntea preţurilor, speriind că şi de acnm înainte, va 
bine-voi ai da concnrsnl şefi găsind tot-d'a-unn atât mărfuri fine 
şi fasonate cât şi preţuri forte moderate.

Cn t6tu stima
PHILIPP GOLDSTEIN.

I I H â K I è K I f i l I K n

P H A R M A C I A  I i  A .  „ S P E B A N T I A "
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

2 D E P O U L  M E D I C A M E M T E L O R  FRA NC E S E .
1 Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajâzSa efect 
"  ori-ce oomande din resortnl medioal.

B R U S .

Typ. Tihel à Wein, Palatal .Dacia*.


