
\ *
162.

T
g ţp î> T -A .3 S Æ E IS rT E lL .E .

U IN TOATa ROMÂNIA
I .............

Ni ni ,

Rod mue 2 leï noi linia.

m 9  numër In capitală 10 bani.

L n. 47 
.  .  24

¡i 1ST S ïltA lN A T A T E  :
U
‘Il • • • ai........................* * '

12

60

INSKRŢIUNI Ş1 RECLAME : 
de SO litere petit, pagina IV, 30 banl 
ginn HL 80 bani, pe pag. II» 2 leinet

MIECURI, 26 IULIE. ANUL HL — 1878

a  i s r x j i s r c i x j R x »
Se prtimeso ln s tră in ă ta te : La D-niT linaera- 
stein A Vogler in Vienna, WTol fisch jjasse loo, 
A. Oppdik ln Vienna, 8tubenb.*M‘ei 2; lludol) 
Masse in Vienna, SeilerstAtte 2: Philipp 
¡¿Ob in Vienna, Richeabachgaiise l l  \ 1*. l*any 
A  Comp, ln Poşta, H avat-J¿affile A  Comp 
ln Paris, C. Adam 2, C irrefour <le la Croi*« 
Rouge 2, Paris; OramA Comp. Rue Dronot 2 Pa* 
x\• \ Kug.Miooudt 139—140, Pieet Street London

Scrisori nefrancate nu se primesc.

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU. Articolele nepublicate se vor arde.

B i u r o u l  H e d a o ţ i e î A d m i n i s t r a ţ i o i :  P a l a t u l  « D a n i a , . lin numër In Districte 15 bani.

in  de Bncnrcsol, 26 Iulie.

D e r a ia te -------- »7 h »7*1
fn n rin r ru ra l . .  8#>L 8!U|8

urban . . 79*  ̂ 79
p*»ctp*I Capit. 94 “ 93*|t
Pens»! • • • • • •  170 —
E Â  . . . . . .  250 —
pa&Bia • • • . . 78 —
ii nici pal cn premii 24 —
r m tn l  . • • • . 65 --
\ ’» m l.........................IOO1/4 100*LL ....................  2520 —

• *. *. *. * *. 1231/4 -

Cursul de Vleno, 6 august 
Renta ungara in aur . . . .  90 26 
Bonuri de tesaur uLg , I emis. 113 10

.  > > H > ] 8 -
împrumutai austr, In hârtie . 64 26 

» • » a rg in t. 66 30
Renta austriaca in aur . . .  74 26
Loee din 1866 ...........................  113 P0

I Acţiunile b&neel naţionale . , 825 — 
austr. de credit 265 — 

* ungare ,  284 75
A rg in t....................................... 100 60
D u c a tu l...................................  5 49
Napoleonul................................ 9 24

I 100 ni îi re! germane . . . . . 56 90

C an al de Berlin, 6 augnst 
Acţiunile C&ilor ferate române. 32 82(|a I 
Obligaţiunile româno 6°/« • . 83 76 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/# 85 — 
împrumutul Oppenheim . . . 102 60 
Napoleonul . . . . • • • • •  16 28
Viena, termen lu n g ....................— —
Paris » scurt . . . .  81 15

Calendarul <Jil«l 
Miercuri, 26 Iulie.
Patronul s ile i: 8c. Ermola ţi Paraschival 
Rds&ritnl soarelui: 4 ore 60 min.
Apusul soarelui: 7 ore 01 min.
Pasele lunci: Ultim euart.

P L E G A  H E A  T R E N U R I L O R
Rucároste! - - Suceava

Bucureacl . . 8.15 n 10.- .
Ploetol . . • • 9.60 n 12.00 i
Br&ila . . . . 1.53 n 5.46' 7.15 d
Tecuci ii . 4.38 o 11. iO i
Roman . 9.06 d 4.45 <,
Suceava, sosire , .1*2.03 .) 9.65 n

Bacnresc —Vorciorova
Bueurescl • • • 7.40 d 10,40 dPiteşti . . . • . . . I0.l3d B .-d
Slatina • • . . 12.31 d 6.30 n
Craiova . . . . 3.15 d
VdrciorovA, sosire . . 6. -  n « .-»

Sueoava — Baca resol
Suceava . . . . 6.11 d 6.46 d
Urnim ••  • • . 8.45 d 1230 d
T e c u c i............... 12.30 n 5.10 d
BrAiln. . . . . 3.08 n 8.10 n 8.68 <i
Ploescl. • . c 7.12 d 2.46 «
Buen resol toii re 8.30 d 4.30 •]

Verciorova — Ku caresci
Verciorova • .  • 11.26 6. —
Craiova. . 3 .— r 6.30 (
Slat ina. . . . . i 9.30 i
P ite ftl............... • a • • 7.03 1.08 ţ
Bueurescl, sosire 9.20 5.20 <

Bacaresd—Giurgiu 
Bueurescl. • • • • • • •  9.16 d 6.06 u
Giurgiu, sosire............ 11.35 J  8.27 n

Giurgiu -  Bueurescl
G i u r g i u . . ................... 9.26 d 4.45 n
Bueuresol, sosire. . . . 9.48 j  7.17 «j

G alaţi—Bărboşi
G a la ţ i .....................1.20 n 8 25 d 7.30 n
Bar boţ!, sosire • • 1.65 n 9.— 4 ^.05 •]

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi • • • • . 2.55 n 6.25 n 7.—a 
G alaţi, sosire . • . 3.30 n 7.— n 8.25«j

t va ţine esposiţia, românii mer- 
|| lia Paris vor găsi ziarul .TIMPUL* 
1 Grands Magasins du Printemps, 

vard Haussmann 70.*

J E P E H I T E L E G R A F IC E
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havos)
(5 august, 4 ort d. am.)

Viena, 5 august.
nnnnţă elitre .Fnm denblntt: 

jonanlii streini de le Seraiero şi M is- 
ui cerut ca ocnpnţinnea austriacă bS 

¿■jbe-..8c3.
. anunţă de la Constn.itinopol către 
şl r.iar:
nncipele miridiţiloi Prenkbib Dodn s’a 
iftt cn liga albamază, şi ya fi numit 

Si ei.
(i august, 8 ore uara.)

Mltrovtţa, 4 augutt
anunţă din Mostar, că acolo a ince-

0 mişcare in acop d'a iagoni an- 
■ ăţile tnree cari ae arată neputincioase.

aaa nrotă aşteaptă ca nerăbdare pe 
1 '■iaci.

1 fost ucişi Mult sari ful, Cadinl, Maf
ii fi locot.-colonela) Mnrad.

ipulaţia a incepnt ae prSdeze cetate», 
iad mănn pe caaarme.

Roma, 6 august.
irdinalul Lnca, fanând greutăţi in pri 
ia secretariatului de stat şi neaprobănd 
oute politica urmată de rej osatul car- 
1 Franc hi, ae pare că nuncinl din Vi- 
cnrdiualnl Iacobini, ae va chema ad- 

im la secretariat.
(6 august, 9 ara dimineaţa)

Pesta, 5 august, 
lă rezultatul a 80 alegeri cunoscute 
•Ies 50 candidaţi al partidnlni libe- 
12 ni o| oziţiei unite, 7 din stânga 
rm ă. La Di breezin d. Tisza a căzut 
ca eandidatnlni stâne el estreme, d. Si-

H n
Constnntlnopol, 4 august.

!. Vînruitr nr fi declarat snHnnuluî, 
franţa stăruie pentru esccutarcn prom- 
a hotăririlor congresului privitoare la 
:ia.
rincipele Dnducof primind la Adrinno- 
o ‘ deputnţiune a oraşului Filipopol, 

tă spre a cere anexarea In Itnlgarin, 
i răspuns că populaţia trib  no să stea 

I itită, in speranţă că căţl-rn ani vor fi 
I ijnna spre a aduce realizarea dorinţe-

Lo.dra, 5 August, 
{tnndnrd* anunţă sub formă oficială, 

j anrlnmentul nu va fi diaolvat anul

o adevărat că generalul Totleben 
înlocuit prin genernlnl Kanfmnnn. 

rişti nil din Boanin şi Erzegovinn, aă 
fanat printr’o adresă către iinpărntnl 

Likriei, mnlţămirea şi fidelitatea lor.
Ticna, 5 augnst 

aner Abendpoat* zice : 
trosni coloanei de ocnpaţinne a înain- 
l'd« a lungul văii Bosna, învingănd 
1 « greutăţi.
populaţi. ş\ maj cn geamă proprietarii 
t caşiigoţi toţi, prin conduita bine 
vonro a oştirilor faţă cu ei. 
llişcnreft ca ae produsese la Sernicvo, 
tun caracter curat comunist.
Mp ¡tonul de stat maior, MilincovicT, tri- 

l  'ls 1 aug. din Derbent ca nn escadron 
fnssarl spre a face recunoaşteri in va- 

iwlosniei, a fost primit pretntindeni[cu o 
jitie aparentă.

Elinii că s’a organizat o inanrecţie la 
fee, căpitanul MilincovicT u mers acolo,

şi la intrarea ia ani a fost primit ca îm
puşc Stări.

Văzăndu-se in imposibilitate de a îna
inta, căpitanul Milincovici s’ti ini ora cn 
escadronul său la Maglay.

Locuitorii acestei localităţi, cari la 
incepnt arătase disposiţii prieteneşti, au 
deschis pe neaşteptate nn foc încrucişat 
asupra escadronnlnl, care a fost silit a ae 
arnnea pe burtă in defileul ocupat, de oa
meni armaţi. 70 husari ar fi rcrnns pe loc.

Restul escadronul ui a putut să se im- 
prenue cu ante garda, fără a fi neliniş
t i i

In mersul lor spre Mostar la 4 aug., 
austriecii nu susţinut o luptă scurtă cu 
500 insurgenţi, cari s’aă retras, lăsănd 
morţi, şi prinşi. 4 vînătorl austriacl au 
fost omoriţl in această luptă.

Londra, 5 august.
Az?, fiind zi de sărbătoare, bursa a fost 

inebisă.

BUCUREŞTI
Marţi, 3 o  Iu lie  (0  A ugust).

Dela o vreme încoace, , Românul* 
şi prin nrmare şi toate canalurile 
lui de scurgere, au început să învi
novăţească opoziţia, că .prea abu
zează de libertatea fără margini a 
tiparului*. I se cade oare .Rom a
nului* s&’l mal dăm vreun răspuns 
in privinţa acestor ridicule învino
văţiri î Fireşte că nu, şi n’ar tr e 
bui măcar să pomenim de ele, daca 
nu ne-ar aduce aminte atitudinea şi 
purtarea mul mult decăt scandal Gftad 
a presei radicale pe vremea căt au 
fost la gnvern conservatorii.

Astăzi, presa opoziţiei conserva
toare, din care, intru căt ne pri
veşte cel puţin, sfidăm pe orl-cine 
a putea cita un rând măcar, ce ar 
dovedi că abuzăm de libertatea fără 
margini a tiparalul,—  presa conser
vatoare este învinovăţită de un ast
fel de abuz. Cine o învinovăţeşte ? 
.Romănitl*. Radicalii învinovăţi.sc| 
fără cel din urmă pic de pudoare 
pe conservatori de nbnznrl de tipar. 
Să vedem.

Cine a injnrat guvernul conserva
tor, chiar personal in parte pe fiecare 
dintre guvernanţii de atm.c.I, insul- 
tăndu-le şi pe strămoşi şi pe nrmaşl 
şi toate neamurile, şi zătignindn-le 
lucrarea politică prin cele mal sfrun
tate calomnii ?

Cine att fost condeiele desfrânate 
cari aii cutezat să insulte pe M. Sa 
Vodă Carol, necurmat vreme de şase 
ani, împingând mişel ia pănă a lovi 
chiar in familia augustă a suvera
nului, şi căutând a rupe legăturile din
tre dinastie ş; naţia românească ?

Cine afi fost aceia cari afl înjurat 
pe mal toţi consulii puterilor mari , 
pe toţi cancelarii impărârflţiilor şi 
pe toţi împăraţii din Europa 1

Noi î noi, conservatorii? safi »Ro
mânul* şi radicalii!

Aducâ şl aminte „religioşil-pntri- 
oţl* din strada Doamnei şi aibă pu
ţină pudoare.

,L a  Courrier de Roumanie*, care 
este continuaţia ziarului . le  Con- 
stitutionnel* ,subtitlu l .Cumpărâtoa- 
rea de arme*, publică nn articol şi 
mal multe acte privitoare la un în
semnat abuz ce s’ar fi săvârşit la 
ministerul de resboiă sub guvernul 
radical. Dăm mal jos articolul din 
, l e  Courrier de Roumanie* şi atra
gem atenţia publicului asuprâ'I.

R egim ul v irtu ţii ăşl dă roadele cu 
prisos, după cum se vede. Daca sub 
guvernul conservator s’ar fi bănuit 
numai că s’a săvârşit o aşa treabă 
ca cumpărătura de arme a radica
lilor, ce  scandal, ce ţipete, ce res- 
coalâ de minţi s ’ar fi făcut ? Şt ori
cine va citi articolul şi actele de mal 
jos, va vedea că despre cele cuprinse 
intr’ănsele nu mal poate incâpea bă
nuială.

CUMPĂRAREA DE ARME

In numărul nostru din urmă, am vor
bit de un noQ contract pentru cumpărare 
de pnşti şi de carabine; şi ziceam că a- 
ceat contract fnaese dat in dispreţul regu
lamentelor ce trebne să preside la afaceri 
de asemenea natură, şi fără a ţine seamă 
de interesele statalul şi de prescripţianile 
lege!. Ni se comunică in această privinţă 
aniănocte, ce, credem că trebne să adu
cem la cunoştinţa pnblicnlnî.

In timpni nltimnlni resbel, armata ro
mână era armată cn 25,000 pnşti Peabody, 
cn pnşti Kraenka, furii isate de Rnşi, şi 
cn pnşti prnsiane ca ac. Din toate aceste 
puşti, singure cele Peabody eraă bone; 
eele-lalte nn făceaţi aproape nimic şi nn 
păţeau inspira soldatnlni încrederea ce 
trebuie să aibă in armele sale. Viteaza şi 
tânăra armată Română s’a b&tnt cn bra
vară ; dar, cn toate acestea, armările nnei 
proaste armări nn au pntnt scăpa ochinlol 
acelora cari ei comanda.

Se făcn apel la patriotismul tntnlor Ro
mânilor spre a avea banii trebnincioşi pen
tru  cumpărarea de arme, mai cn deosebire 
a paştilor Peabudy, a cărei mănnire sol
daţii o cunoşteau deja şi in cari e! se in- 
crodeau. Ţara răspunse patriotic la apelai 
ce i se făcuse, şi banii veneaO din toate 
părţile. Deja in lnna la i octobra 1877, 
se făcu se ministerului de resbel ofdrirea de 
34,500 paşti Peabody, calibra 11 şi l l mm- 
şi imediat disponibile. Dar negociările nn 
isbntiait. Ministrul de resbel de atonei, d. 
Brătiann, se opnnen.

De sigur, este de regretat că ministrnl 
de resbel a fost, mul ales in acel moment 
snb direcţiunea unui om, care, ntfiind sol
dat, nn potea să judece valoarea nnei 
arme.

Este probabil că, dacă ar fi fost condam
nat a trage cn o puşcă Kraenka In dis
tanţa de 1,200 metrii asupra nani soldat 
tnrc, înzestrat cn o bună armă, s’ar fi o- 
cnpnt cn mai mnlt zel de această cesti- 
nne, care rămase in snspensinne pănă la 
finele Iul februarie 1878. La această epocă, 
se formă nn comitet, însărcinat să între
buinţeze sumele oferite de toţi Românii 
pentrn cnnijernre de arme, şi cari se ri
dicaţi la aproape nn milion de franci. A- 
cest comitet nn mal aştepta de căi in- 
strncţinnilo ministrului de resbel, d. I. 
Brătiann, pentru a opera o cumpărare de 
arme.

D. I. Brătiann nunii atunci un comitet 
compas din ofiţeri de artilerie, spre a exa
mina acenstă cestiune.

Comit, tul se pronunţă in nnnnimitate 
pentru cumpărarea paştilor Peabody.

Cu toată această ho tărâre, ministerul 
amână ceşti un eu ; comitetnl însărcinat a 
supraveghea întrebuinţarea fond urilor strân
se, ostenit de tonte aceste zăbăvi, perdu 
răbdarea şi puse aceşti bani la dispoziţin- 
nea ministrulai, care se grăbi a se ocnpa 
de alt lucru.

Apoi veni momea tal când dificultăţi se
rioase trebuia să se ivească, se vorbia de 
un noQ resbel; dar, din cauza lipsei ar
melor nn so pntea susţine nn atac impor
tan t. Din canzn negligenţeîkministrului de 
resbel, armata română nn post da nici nn 
mijloc material de a susţine Inpta.

Era cn total lipsă de cartuşe Kraenka 
fi provizinnile cartuşelor Peabody eraă 
foarte restrânge.

Minister al de resbel, d. Brătiann , avu 
atunci luminoasa idee să cumpere in Au
stria puştile trasformate Waenzel, de cari 
guvernul austriac, in ajnn de (a fi tă r i t  
in resbel, avea grabă să se desfacă. Dapă 
aceasta, se poate jodeca valoarea acestor 
arme. Un ofiţer, trim is la Viens, putu să 
constate reana calitate şi atunci se părăsi 
ideia de a le compara.

Se intoarseră apoi la puştile Peabody. 
Ministerul noroi nn nod comitet de ofiţeri 
din artilerile, ce lnă  nomele de ; .Consi
lii! de resbel*, şi a căra! creare fn apro
bată prin o legu.

Acest comitet, insărcinnt cn reorgani
zarea armatei şi cu nona arm are, se de
cise a adopta pentrn toată armata o ar
mă uniformă şi se nni in unanimitate la 
proiectai n rm ător:

1. Să se cumpere cele 34,500 paşti Pea
body 11 mm. ofrrite ca franci 45, predate 
la frn n ta riă ;

2. Să se transforme cele 23,500 posti 
vechi Peabody, dăndn-le un nod canon de 
11 mm , cn aceeaşi casă de < artnşe ca şi 
la puştile desemnate mai su s;

3. Să se comande 12,000 pnşti Peabody, 
asemena celorlalte;

4. SS se comande 10,000 carabine Pea- 
bedy 11 mm. pentrn cavalerie.

Societatea austriacă dinSteyr, cunoscută 
drept prima fabrică de arme din In ine, o- 
ferisa de a furniza carabinele şi nonile ca
noane de pnşti in trei lnnT, şi cele 12,000 
paşti dnpS două lnnT, aşa că armarea s’ar 
fi terminat in 5 Ioni. S’ar aobţinnt nst-fel 
7o,000 puşti bane, mai solide de căt Mar
tini, si 10,000 carabine pentrn snma to
tală de 3,355,500 franci.

Camera aloca creditai trebuincios exen- 
Ijionei proectnlnl.

D. Brătiann părăsise ministerul de res- 
bel şi generalul Cernat ăl înlocuise. Nonl 
ministru trimise nu ofiţer pentrn a inspecta 
cele 34,500 Peabady, ce se pntead preda 
indată. Ae. şti domni constatară că puştile 
ernd de o bnnă fabrienţiune, dar că avead 
trebuinţă n fi cnrăţite. Se mai găsi că o 
parte din puşti erad camerite pentru o 
cartuşă puţin mai mică. Cestinnea cartu
şelor, avănd o mare im portanţă, proprii- 
tarnl puştilor oferi să fnrniseze toate pu
ştile uniforme şi trnrsformate pentru car
tuşul regulamentar al poştei franceze 
»Oraş*.

Acest cartuş conţine 5 şi jnmătate gra
me de iarbă pentrn 25 grame plum b, şi 
recunoscut ca anal din cele mal bune 
cartnşe existente.

O puşcă model, transformată pentrn car-

tnşul Gras, fa presintată m inistrulai d 
resbel, spre a se face esperienţe.

In acest moment, d. Brătiann se întor
cea din nna din călătoriile sale delà Berlin.

Generalul Cernat, to t ministru de ree- 
bel, nn  găsi interes a se face esperienţe 
cn această pnşcă şt refnsă net. Vom vt dea 
indată pentrn ce.

Ministrul de resbel, lăsând* la o parte 
»Consiliul de resbel*, singnrnl competinte 
in această materie, snpane cestinnea d - 
rect Consiliului d>> miniştrii, şi obtinn ac
ceptarea poşcel Martini. Şi atone*, departe 
de a face apel la concnrenţă, d'abia obţinu 
aprobarea Consiliului miniştrilor şi dete 
ordin a se face contract cn protegiatal săd 
căruia ăi făcn toate înlesnirile ce el pntea 
dori.

Pentru ce această violare a lege!, care 
exige iu tim p de pace o licitaţinne pn- 
blică pentru ac .st fel de afaceri?

Fabrica din Steyr, care se bncnră de cea 
mat bnnă repntaţiune şi care a fnrnisat 
mai m nlt de nn milion de pnsci guverne
lor, austriac, german, frances şi grec, de
clarase, prin represintantnl săd, »că era 
dispusă a concnra, orl-care ar fi modelai 
adoptat. *

Dar nn voi să se primească oferirea sa, 
şi dapă ce a trăgănit in timp de 5 luni 
afacerea P. abodiilor, se grăbiră a inchcia 
tărgnl pentru pastile M artini; total fu a- 
ran jit in 48 ore, şi contractai ca prote- 
jia tn l generalului fu iscălit! Şi aceasta 
fără a se fi consultat autorităţile rompe- 
tiute. Cu ce drept miniştrii, cari desigur 
nu sunt competenţi in fapte de arme, ho
tărăsc el singuri cestinnea ?

Pentru ce, pacea fiind semnată şi schim
barea armărei hotfirStă, nn se esaminează 
şi alte sisteme mai noni? Se fac acum 
pusei noul à répétition, cari nn costă mai 
scnmp ca cele Martiui-Henry, cn preţul 
ce guverunl le-a plătit ! Singnrnl cnvănt 
al acestei violări a legei, este că nn s’a r 
fi pu tu t da comanda protejntnlu! genera
lului, daca s’ar fi lucrat astfel. . . .  F ru
moasă manieră, de a tra ta  afacerile im 
portante in tr’un sta t constituţional !...

Fabrica din W itten, care a obţinnt co
manda armelor, se bncnră de o bnnă re- 
pntaţinne pentrn fabricarea oţelnlni tu r 
nat ; ea se ocupă şi de fabricarea tunu 
rilor. De căţi-va ani s’a instalat peutrn 
fabricarea pnscilor Martini-Henry, dar n’a 
eseentat nici odată vre-o comandă pentrn 
nn gnvtrn. Ea a faont, in total, 3,000 
pusei, ce i-n rămas pe seamă ; ea n’a dat 
dar probe de capacităţile sale ca fabrică 
de arme.

Din contra, fabrica din Steyr, a cărei 
concnrenţă s’a înlăturat cn îngrijire, este 
cea mai importantă din lnme pentrn fabri
carea pnscilor; din nefericire, nn se bncnră 
de protecţiunea generalului Cernat!

Gavernnl plăteşte fabricel din W itten, 
pentru 00,000 pusei à fran. 68, fr. 4,080,000 

> 8,000 carabine » 00, » 480,000
Total » 4,560,000 

Pe cătă vreme, pentrn a avea 70,000 
pnsei Peabody, cari fac, cel pnţin, eăt cele 
Martini- Henry, şi 10,000 carabine, da a- 
celaş sistem, gnvrrnnl ar fi plătit nnmal 
franci 3.355,000; aşn dar fr. 1,201,500 va 
trebni să plătească mal mnlt poporul ro
mân, pentrn a avea o armnre care nn va 
fi mai bnnă decăt este Peabodiile.

Dar să admitem, pentrn moment, că sis
temul Martini-Hemy ar fi mal preferabil ; 
pentrn ce nn s'a luat avisai consiliului de 
resbel? Pentru ce să 6 grăbit a obţine ho
tărârea consiliului miniştrilor, şi apoi, a-



ceastă hotSrîre obţinută, pentra ce să se 
fi urSbit n încheia contractai ? Este evi
dent, pentrn cS era nn interes cn total 
personal, ce trebuia să fie foarte pnternio, 
pentrn ca ministrul unui stat constituţio
nal aH'fl ii permis a viola lenea.

Cuvăntnl este limpede: s'a voit s5 se fa- 
voriseze protegiatul ministrului, şi pentrn 
aceasta să plătească popornl romăn 500,000 
frnnci mai mult, căci fabrica din Steyr 
vinde 00 frnnci pastile ca bayonete şi 55 
fr. carabinele, pe cănd fabrica din Witten 
vinde puştile, ca G8 franci; şi carabinele, 
60 franci.

In sprijinal acelor ce înaintăm, publi
căm aci, tecstual, protestările, ce repre- 
sintantale fabricii din Steyr, domnal Aug. 
Schviever, a adresat ministrnlnl de resbel 
şi preşedintelui consiiinlnl.

Iată aceste piese :
Bucureşti, 6 (18) Iuiiu 1878. 

t Escelenţel sale d-lul preşedinte al consUiulu) 
de miniştri,

»Escelenţă 1
»Prin presenta, 5ml permit a protesta 

pe lfingă Ecse. voastră, de modal cum d. 
generai Cernat a hotărit in privinţa afa
cere! nod armări. Snnt sici de aproape 5 
lnnî. Toate comitetele de artilerie, precnm 
şi consiliul de resbel, creat de cnrănd prin 
o nonă lege, aii aprobat propunerile ce fă
cusem pentra pastile Peibody. Consiliul 
miniştrilor s’a pronunţat pentra fabricarea 
pnscilor Martini-IIenry, fără a face recnrs 
la o hotărire a consili al ni de resbel, În
sărcinat cn cestinnea reorganizării armatei 
şi a noel armări.

»Dnpă ce s’a trăgănit afacerea 5 lnnî 
de sile, pentra ce se d ci de acnm nnmaî 
in doă zile? Daca este timp aonm pentra 
a se fabrica pustî noi, pentra ce nn se mal 
zăbovesce incă 15 zile saă 3 săptămâni, 
spre a se face esperienţe cu nouile sisteme, 
inventate şi perfecţionate ă repetition, car] 
nn sont cn mnlt mal scumpe ? Şi pentrn 
ce se compromite toată armarea fără a se 
face stadii mal serioase ?

»Generalul a ordonat să se facă contract 
pentrn fnrtnnitnra paştilor Martini-Henry 
an protegiatal seu, fără a admite nici o 
concurenţă!

»Represint aici, pentrn fabricarea noui- 
lor arme, fabrica din Steyr (Anstria), re
cunoscută oa cea dltatăift fabrică din ln- 
mea intreagă, care o făcut mal mnlt de nn 
milion de pnscl, incărcăndn-se pe la cn- 
InsS, pentrn gnvernele austriac, prasac, 
frances şi grec. Generalul a favorisat in- 
tr’un mod ignobil şi nelegal fabrica din 
Witten, nn stabiliment care n’a farnisat 
niciodată vre-o pnşcă pentra nn gnvern. 
Ce drept are el de a o face, daca nn este 
dreptul intereselor sale particulare? Şi a- 
pol, această favoare a’a acordat in detri
mentul finanţelor statala!; ett snnt gata 
a fnrnisa aceleaşi arme din partea socie
tăţii din Steyr cn 3 pftnă la 4 franc! mai 
eftine, decnm le-a obţinnt fabrica din 
Witten.

»Ca acelaş preţ, fabrica din Stiyr ar fi 
trebnit să aibă preferinţă, fiind că guver
nul vreasignr a obţine posti bine fabricate 
şi cn piese interohangabile!

«Legea cere ca in timp de pace să se 
ţină o concurenţă pentrn ecest fel de În
treprinderi.

»Modal voluntar cn care generala! a 
hotărit această afacere nn este legal.

»Pentrn că am stat aici 5 lnnî şi am 
nrmat continn negociările cn ministerul, 
st fi fost o datorie de politeţă aă mă lase 
să concurez.

»Dar eii nn cer de cit dreptnl meii, in 
calitate de reprasintant al fabrice! celei 
mal importante din lome, pentrn a fi ad
mis la concurenţă. Va fi nn fart de 200,000 
pănă la 250,000 franci ce se va comite 
in detrimentul gnvernnlnl daca nn se va 
admite concurenţa mea 1

»Primiţi, ve rog, E. v... etc.*
Aug. Schlviever.

Bucureşti, 8 (20) lo lis.
t Excelenţiel tale d-M  preşedinta al consiliu

lui de minittrit.
»Excelenţă 1

»Am onoare a confirma E, v. devotata 
nea scrisoare de la 6 (18), şi 'mi rămăne 
a rectifica un lucru.

D. Werndl, directorul generai al fabri
ce! de arme din Steyr, cire a avnt av.un- 
taginl să vază pe d. colonel Pastia la Pa
ris, i-a oferit de-a dreptnl pastila Martini- 
Henry cn frunc! 60 şi carabinele cn 55 
fr. Aşa dar, nn 200,000 pănă la 250,000 
franci perde statal, făcăpd contract en fa
brica din Witten fără a admite veri-o 
concurenţă, ci upro ipe o jumătate de milion 

franci.

, Intorcendu-se la proiectul Peabody di- 
ferinţa ar fi de aproape nn milion.

»Cred că aceste cifre snnt destn) de im
portante pentrn cn iregularităţile, ce a’atl 
produs in inebeinrea acestei afaceri, să fiă 
esaminate.

»Primiţi, vă rog, E. v. etc.*
Aug Schviever.

.Bucureşti, 10 (12) iulie 1878.
»Ministerului de resbel la Bucureşti.
»Mă refer la protestarea mea verbală, 

ce am făcut miercuri la 4 (17) curent • 
contra modala! nelegal de care excelenţi» 
sa d. general Cernat, a voit să hotărască 
in privinţa comandel de pnscl Martini- 
Henry. Ţin a informa ministernl, că d. 
Werndl, directorul fabrice! de arme din 
Steyr, in timpnl presenţel sale la Paris, 
a oferit joia treent d-ln! colonel Pastia, 
presinte la Paris, a fnrnisa;

»Pastile Martini-Henry cn baionetă tri- 
nngnlară en fr, 60; şi carabinele de ca
valerie Martini-Henry cn fr. 55.

»Aceasta face, contra preţnlnl fabrice! 
din Witten, care n’a eseentat nio! o dată 
veri-o comandă de puşti pentrn nn gu
vern şi oare, prin urmare, nu are nici nn 
drept a fi fuvorisată, o difsrinţă de o ja -  
mStata de milion de franci in paguba ca
sei statului.

»Ca reprasintant al fabrice! din Steyr, 
ăntăia şi cea mal importantă fabrică din 
Inmea intreagă, cer oa contracta1 cu fa
brica din Witteh, obţinnt intr’un mod no- 
legal, ceea oe sunt gata a proba, să fiă 
anulat şi ca o nouă licitaţiune să aibă loc

»Fabrica din Witten nn poate protesta 
contra anulare! unul contract obţinnt in 
mod nelegal.

»Aşteptănd o decisinne a acestn! reda- 
maţiunl, am onoare a semna etc.

August Schviever.
Represintanţnl societăţei austriaca pen

trn fabricarea de arme Ia Steyr.

B ucureşti, 12 (24) Iu liu  1878. 

Excelenţei sale d-lul ministru BrtUianu,

»Am onoare a aduce la cunoştinţa E. 
v. că, în timpul boale! E. v., s’a comis 
la ministerul de resbel o nedreptate care 
costă case! statului o jumătate milion de 
franci.

»De 5 lnnî, urmăresc aici negociările oa 
ministernl de resbel pentrn armele Pea
body şi, în acelaş! timp represint aici cea 
mal importantă fabrică de puşti din lnme 
pentru fabricarea nouilor arme. Am făcut 
o mulţime de cheltoell pentru această fa
brică şi am presintat tot felul de eşanti- 
lioane comisinnel ohiemată a esamina ceş
ti unea armelor. Esceleuţa sa generalul 
Cernat a obţinut de la consiliul miniştri
lor adoptarea Martini-Henry.

»In loc de a mă informa şi a mă in
vita să fac oferiri, ceea ce ar fi fost na
tural şi onest, s’a ţinut afacerea foarte 
secretă; şi, fără a se admite veri-o con
curenţă, generalul a dat imediat ordin să 
se facă contract cn fabrica din Vitten, o 
fabrică care nu a eseentat nio! o dată 
vr’o comandă de puşti pentru vr'un gn
vern. Am protestat mierenr! la 5 (17) 
curent, contra acestui mod ilegal cum d. 
general Cernat a tr .ta t această afacere, 
şi am cernt a fi admis la concurenţă.

»Informănd fabrica din Steyr despre 
intrigile nenobile» ce se petrecea ii Ia mi
nister, directorul general, d. Werndl, aflăn- 
dn-se prin ooazinne la Paris cn d. colo
nel Pastia, i-a oferit, jonia treent eă fur
nizeze puştile Martini-Henry cn baionete 
cn 60 fr., şi carabinele Martiny Henry cn 
55 fr., ceea ce faoe, contra preţnlnl fa- 
brioel din Witten căreia trebne să se plă
tească fr. 68 şi 60 pentra aceleaşi arme, 
o diferinţă de aproape o jumătate de mi
lion de franci în detrimentul financelor 
statului.

»Am protestat pe lăngă Eseelenţa sa 
ministrul Rosetti contra modulai nelegal 
cam s’a tratat această cestiune, fără a 
obţine vr’nn resultat.

»Am informat de asemenea pe ministe
rnl de resbel şi am reclamat, ca contrac
tai ca fabrica din Witten, obţinnt într'an 
mod nelegal, să fie anulat şi ca o Lcita- 
ţiune in regală cu admiterea de concu
renţă să aibă loc.

»Mă adresez oneştităţe! Esceleoţel voas
tre pentrn a obţine oa consiliat miniştri
lor să nn se facă complicele unei aseme
nea violări a legel şi pentrn ca interesele 
naţiune! aă fie păzite anulăndn-se nn con
tract nelegal.

»Primiţi, vă rog, Esc. v.«
Aug. Schviever.

Reprezentantele aociet&ţei austriaco 
pentru fabricarea de arme din Steyr

T I M P U L

PROTOCOALELE CONGRESULUI DE BERLIN

P ro to c o lu l  N o. 8.

Şedinţa de la 28 funie 1878,
Eraţi p rea in ţl:
P entru  Germania principele de 

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

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

P entrn  F ran ţa  d. W addington, 
corniţele de Saint-Vallier, d. Des- 
prez.

Pentru M area-Britanie corniţele de 
Beaconafield, marchizul de Salisbury, 
lordul Odo Russell.

Pentru Ita lia  corniţele Corti, co
rniţele de Launay.

P entru  Rusia principele Gorci&coff, 
corniţele Şuvaloff, d. d’Oubril.

Pentru Turcia Alexandru Gara- 
theodorv-paşa, Mebemet Ali-pasa, 
Sadulnh Bey.

Şedinţa se deschide la 2 şi jum ă
ta te  ore.

Se ailopteazâ protocoalele 6 şi 7.
După ce s 'a  făcut m enţiune de 

lista No. 7 a petiţiunilor, preşedin
tele anun ţă  că d. Rangnbe, minis
tru l Greciei la Berlin, l’a inştin ţa t, 
că guvernul M aiestăţii Sale Elenice 
a designat pe d. Theodor Delyannis, 
m inistru afacerilor străine, ca repre- 
sentantul săfi la congres. D. Ran
ga bă a fost num it al doilea pleni
po ten ţia r al Greciei.

Principele de Bismarck face ur
m ătoarea comunicaţiune congresului:

în a lta  Adunare ăşî aduce am inte 
că protocolul No. 6 de la  şedinţa 
din 25 Iunie a rămas deschis pen
tru  a primi in urm ă votul definitiv 
al proposiţiunel Ex. S. d-lul W ad
dington, relativ  la trecerea trupelor 
tu rceşti prin Rumelia orientală.

Dd. plenipotenţiari al Rusiei, după 
ce aă  inform at pe preşedinte, că con
sim t la redacţiunea aliniatului 3 , 
aşa cum este inscris in protocolul 
No. 6,— se va da act despre această 
declaraţiune protocolului.

A lte ţa  sa informează congresul de 
compoziţiunea comisiunel de redac- 
ţiune, constitu ită  In v irtu tea  unei 
decisiunl lua tă  de în a lta  Adunare 
in tr’o şedinţă precedentă. Nomele 
membrilor acestei comisiunl sun t u r
m ătoarele :

Pentru Germania A. S. principele 
Hohenlohe.— P entru  Austro-Ungaria 
Ex. S. baronul Haymerle. — Pentru 
F ra n ţa  Ex. S. d. Desprez. — Pentru 
M area-Britanie Ex. S. lordul Odo Rus
sell.— Pentru Ita lia  Ex. S. corniţele 
Launay.—P entru  Rusia Ex. S. d. d’Ou
bril.— Pentru Turcia Ex. S. Caratheo- 
dory-paşa.

Preşedintele adaugă, comisiunea a 
ţin u t astăzi chiar, prim a sa şedinţă.

Congresul trece la ordinea zilei şi 
preşedintele supune ăn tă l discuţiunel 
congresului a r t  XIV din tra ta tu l de 
la San Stefano relativ  la Bosnia şi 
Erţegovina.

Corniţele Andrassy citeşte urm ă
toarea com unicaţiune :

Toate guvernele recnnosc că Aus
tro-U ngaria, in  calitatea sa de s ta t 
lim itrof, este in te resa tă  mal m ult 
decăt orl-ce a ltă  putere la regula- 
rea afacerilor in Bosnia şi E rţego
vina.

Beligeranţii aă ţin u t in seam ă a- 
ceasta, rezervănd spre înţelegere cu 
Austro-Ungaria, prin a rt. XIV din 
tra ta tu l de pace prelim inar, soluţi- 
unea definitivă a acestei cestiunl. 
Precisăud obiecţiunile contra artico 
lului aci m enţionat, ce decurg din 
particu laritatea intereselor austro- 
nngare, plenipotenţiarii M. S. im 
periale şi regale se cred in d rep t de 
a su s ţin e , că cestiunea bosno-er- 
zegovineană, cu toa te  că atinge in 
modul cel mal direct pe Austro-Un
garia, nn încetează de a fi o ceşti- 
une em inam ente europeană.

Nu se poate perde din vedere, că 
mişarea ce a adus rfisboiul in Ori
ent, a avut originea sa in Bosnia şi 
Erzegovina.

Relele şi periculele ce aă rezul
ta t  pentru Europa sunt cunoscute, 
Austro-Ungaria a fost atinsă in în
tâia linie.

Marele num ăr de trupe înşiruite 
pe fruntariile noastre n ’aă ajuns

pentru a impudica trecerea insur
genţilor şi incursiunile reciproce. Pu
terile turceşti, concentrate la înce
putul turburărilor in Bosnia, n ’aă 
putut, că t de numeroase aă fost, să 
pue capăt unei insurecţiunl şi emi- 
graţiuul perm anente. Mal m ult de 
200,000 de oameni aă părăsit, a s t
fel căminele lor. De tre i ani guver
nul a fost silit să se însărcineze cu 
in tre ţinerea lor. Zece milioane fio
rini aă fost deja cheltuite pentru 
acest scop. Neavănd încredere in 
soarta  ce ’I aşteaptă la întoarcere, 
em igraţii refuză de a se intoarce m 
patria lor. Ast-fel din zi in zi noul 
şi grele sacrificiurl ui se impun şi 
nimic incă nu ne prevesteşte un 
sfărşit apropiat. Populaţiunile noas
tre  lim itrofe suferă păgubi incalcu
labile prin această em igraţiune ne
înceta tă  şi prelungită.

In  prezenţa acestei s tă ri a lucru- 
riior, pe care I-a fost d i  toa tă  im
posibilitatea de a le intăm pina, gu
vernul imperial şi regal nu poate a- 
vea a l t scop, de căt de a o vedea 
căpătuită o dată  pentru to t-d ’a-una, 
p rin tr’o soluţiune ce a r da garanţii 
de stabilitate. A rt. 14 din tra ta tu l 
prelim inar de la Ssn-Stefano pro
pune ca soluţiune, introducerea unei 
autonomii, cum a fost comunicată 
plenipotenţiarilor otomani in cea 
d’ăntdiă şedinţă a conferenţel de la 
Constantinopol.

Guvernul M. S. îm păratului şi Re
gelui ar fi ga ta  să primească orice 
soluţiune, ce ne ar lăsa să preve
dem prom pta şi definitiva pacificare 
a provinciilor in cestiune.

Cu toate acestea, considerând con- 
diţiunile los naţionale, religioase şi 
geografice, devenite şi mal încurcate 
prin scimbările terito riale  in urm a 
resbelulul, soluţiunea sus m enţionată 
trebue considerată ca imposibilă de 
a fi realisa tă . Obstacole foarte 
mari, se opun la aceasta , a tâ t  in prin - 
cipiă, că t şi in fapt.

Populsţiunea acestor ţă ri se com
pune din musulmani, orloxl şi catolici 
fanatici in antagonismul ce’I desparte 
şi tră ind  nu incircum scripţiunl diferi
te  dară am estecaţi in aceleaşi distric
te, in aceleaşi oraşe, in aceleaşi sate.

Sublima Poartă a r avea dară în
datorirea d’a reuni aceste elemente 
opuse sub forma unul singur regim 
autonom. Ar trebui să procedeze la 
repatriarea refugiaţilor risipiţi in 
Austro Uugaria şi M untenegru, să ăl 
ajute in in tre ţin erea  lor şi ca să T 
pue iară 1% munca pacifică , să le 
dea grâb de sem ănat şi m aterial 
pentru reconstrucţiunea caselor lor. 
Ar trebui să aplice regulam entul ce- 
stiunel agrarie , isvorul principal al 
sguduirilor periodice ce a& sdrunci- 
n a t această ţ a r ă ; aceasta este o 
problemă plină de obstacole, pentra 
o naţiune sfâşiată de ura religioasă 
şi socială, o problemă pe care nu
mai o putere ta re  şi im parţială o 
poate rezolva in tr’o ţa ră  un le toa tă  
p roprie ta tea funciară este in mâi- 
nele m usulm anilor, pe când creşti
nii, fie plugar Se arendaş, formează 
m ajoritatea locuitorilor.

Cum s r  trebui to todată  ca Su
blima P oartă  să facă sacrificiurl, ce 
în trec mijloacele sale, a rt. 14 dis
pune că nu poate să încaseze ră 
măşiţele şi că trebue să renunţe 
ăncâ pentru 2 ani la veniturile cu
ren te  ale acestor provincii.

De sigur că nu vrem să imputăm 
Turcie saú să ne  îndoim de buna 
voinţă, dacă afirm ăm , că n’ar pu
tea împlini această datorie.

I’a r fi imposibil d’a o implini 
in tim puri normale. Cu a tâ t mal 
greü la sfârşitul unul îesbel abia 
încetat şi mal ales in prezenţa re 
inceperel antagonism ului, care se 
m anifestă acum cu mal mnltâ vioi
ciune de căt la începutul turburâ- 
rilor, de cănd districte, locuite de mu
sulmani, sunt sad vor trebui fi du
se sub dom inaţiunea sărbâ saQ ma- 
homotană. Accepţiunea că autono
mia in ast-fel de condiţiunl, departe 
de a pacifica aceste ţ in u tu r i , ci ar 
crea o vatră  perm anentă de tnrbu- 
rârl, nu este iu destul de întem e
ia tă.

Rezultă d a r ă , din cele mal sus
m enţionate că nu se va putea s ta 
tornici un regulam ent durabil, a a-

iă-

cestel cestiunl, pe baza a 
Orl-ce încercare infructuo» 
face o organizaţiune auton 
aceste provincii, ar crea i  
ta ţiun l şi am fi in puţin t 
puşi la păgubite intolerabil 
aă cauzat şi ce ne causeai 
m entele iu aceste provincii 

Guvernul Austro-Uagar t 
se ocupe de situaţiunea g 
ce va rezu lta pentru Bosni 
zegoviua in urma schimbă! 
toriale, ce are in consecinţ 
delimitaţiune a Serbiei şi f 

negrului. Apropierea fru n t 
cestor Principate, ar pune! 
locuri dramurile de comut 
cu restul Orientului, in c i l  
prejudiciabile pentru in tere Io  
merciale ale monarhiei.

b'*

>r

Pentru aceste motive , 1 ef 
teuţiaril M. S. imperiale ş if  
apostolice se cred in drej I 
atrage serioasa atenţiune a 81 
sulul asupra pericolelor ce * I 
naşte din orl-ce soluţiune c *4 
lipsită de garanţii durabile. >4 
satâ mal ân tâiă ca putere 1 ¡1 
Austro-Ungaria este datoar< *4 
clare pe faţă, că interesele q 
mal vitale nu’I permit de | 
decât o soluţiune a cestiuni >4 
erzegovi neane, care ar pute 
pacificaţiunea ziselor provin 
impedica producerea de eve no 
cari aă cauzat a tâ tea  perico t 
pentru pacea Europei şi c e 
creat Austro-Ungariel, impui) u 
odată m ari sacrificii pi manm 
materiale, o situaţiune iuto ra 
a cărei prelungire n’a r  mal u
suferi.

Lordul Salisbury citeşte ţ  :>| 
> ţiunea urm ătoare :

Condiţiunea socială şi po: i 
geografică a Bosniei şi Herzt > 
merită in aceeaşi proporţiuo i 
ţiunea congresului.

Ele sunt singurele provii i 
Turciei unde proprietarii afi a 
escepţiune, altă  credinţă ref i 
decât clăcaşif.

Insurecţiunea născută, dii n 
antagonism, a avut d rept * i 
resbelul ce a pustiit Turcia, il 
ce separă aceste doă clase aii i 
laţiunel, nu este mal mică d  A 
cum tre i ani.

Ele aă fost exasperate prin ; 
nile resbelulul civil şi opoziţii e 
guvern va fi stim ulată prin h 
sele recente ale celor doă prii ij 
vecine.

Nn este probabil dar ca l i 
să se lupte azi in contra af : 
nilor, ce n’a fost in stare a l > 
suprima inaintea ttisteloreven I 
din aceşti doi ani.

Pentru acest scop ar "trei 
guvern care să n’aibâ numai ir  I 
necesarii pentru a stabili o ac i 
traţiune bună, dar care să I i 
puteri destul de tar! spre a s- i 
orl-ce turburare.

Daca puterile nu reuşesc d t 
ma să intemeeze o administ» \ 
statornică şi ta re  in aceste i [ 
ele vor fi responsabile de rei 
rea inevitabilă a suferinţelor < r 
invocat viele simpatii ale Eut > 
cari aă dat naştere la a tâ t de i 
evenimente. Şi poziţiunea geo. a 
a acestor provincii este de c i 
im portanţă p diticâ. In caz ci [j 
cădea o mare parte din ele i ] 
nele unuia din principatele f’ u 
s a r  forma nişte sta te  slave cai) 
întinde prin peninsula Balcani 
a căror putere m ilitară ar anal 
populaţiunile de a ltă  rasă, cej 
teritoriul diu Sud. O asemeneil 
de lucruri ar fi fără indoială \ 
mal periculoasă pentru indepev j 
Porţii decăt orl-ce a ltă  corni i 
une. Este foarte probabil ca 11 
fel de résultat să se praducă,* r 
cănd Poarta ar răm ânea insă» r 
cu apărarea acestor doă p r  i 
depărtate. Ar trebui d^cl să 
mem de mari pericole, a tă t  ̂ t 
provincii că t şi pentru Poartă I 
cea din urm ă ar continua să « 
cupe şi să le administreze, j 

Pe de a ltă  parte  Bosnia şi || 
govina nu contnbuiesc in ni |< 
bogăţia şi puterea Porţel. S’ lr 
s ta ta t, iu conferinţele delà Coji 
tinopol, că veniturile lo nufc 
egale cu cheltuielile ce se ţi



Y
densele. Cheltuiala necesar& 

11 e apăra ar ft dar enormă, deşi 
* >' »0 nici o valoare strategica 

ţ j  i Turcia.
>1 dar, Poarta ar proba cea mal 

]  înţelepciune, daca ar refusa sil 
X Areineze mal mult timp cu o 
J i rire care intreco puterile sale 
ii ledinţ&nd’o unei puteri in stare 

¡y io implini, ar sc&pa imperiul 
iîji ile pericole formidabile.

n aceste motive guvernul Re- 
M propune puterilor reunite, ca 
«sul se decidă, ca provinciile 
ia şi Erzegovina să fie chemate 
■ninisfcrate de Austro-Ungaria. 
ncipelc Bisai irk declară că con- 
|t ¡n nuine'e Germaniei la pro- 
iune» ce a citit marchizul Sa- 
y şi explică votul s6& prin nr- 
rcie consideraţiunl :

| trupa doreşte a crea o stare de 
stabilă şi a asigura intr'uu 

^eficace soarta populaţiunilor 
rient.

An acest punct de vedere repre- 
ă aţii puterilor reuniţi in congres, 

i interes special de a se ocupa 
lovinciile Bosniei şi Erzegovinel. 
j t ' cunoscut că zguduirile pe- 
8 ari «6 zdruncinat Orientul. 
I ales cea din urmă mişcare,

I ,a ameninţat de a aprinde Eu- 
s'a uăscut dintr’această pro*

Nu este dar un interes nu
lii anstro-ungar, dar o datorie ge- 
i ă de a cănta mijloacele eficace 

ru a preveni reîntoarcerea unor 
enea evenimente, 

germania, care n’are nici un in
direct in afacerile Orientului, 

vea insă dorinţa de a curma o 
de lucruri care prelnngindn-se;' 

i prinde germenul unor noi de-
i ne care ar avea de consecinţă 

ne ¡elegerl intre cabinetele euro
i i  Ar fi periculos să se iuchipu- 
llcă pentru a îmbunătăţi această 

j ţiuue, ar R de ajuns a introduce 
i mei in Bosnia şi Erzegovina pe

IJ i inst.ituţiunilor actuale. Numai 
tat puternic şi dispunând de 

■. Ie necesarii pentru infrănarea 
. , r «dezordine, va putea restabili 
I ea şi asigura soarta şi viitorul 

J or populaţiunl. 
ic&nd dela aceste consideraţiunl, 
inesc in numeie Germaniei cn 

j inerea d-lul plenipotenţiar al 
J l  Britanii şi o recomand cu in- 
Jaţă  acceptaţiunel înaltei Adu-
4  I *

imul plenipotenţiar al Italiei a- 
4 1 arai nte că Escelenţa Sa corai-
I I  Andr.issy a citit o «spunere a- 
>1 intereselor privitoare laaceastă 
■.i-.inue Escelenţa Sa marchizul Sa-

y a propus de a încredinţa 
« - Ungariei ocupiţiunea mili- 
p administraţi unea acestor pro- 

¿ .,fca Hind de natură a resolva 
iltâţile esistinte. Alteţa Sa prin- 

, e de Bismark a susţinut propu- 
i Angliei In numele Germaniei.

, ipotenţiaril italieni ar dori Bă 
fbe pe primul plenipotenţiar 
ro-ungar, daca Escelenţa Sa poate 

'i i  privinţa acestei combinaţiunt 
ra esplicaţiunl ulterioare, din
tul de vedere al interesulnl eu- I■ in.

primul plenipotenţiar al Anstro- 
'lirief, referăndu-se la considera- 
j fe ce a espus, speră şi este con- 
i :că punctul de vedere european,
, :n inspirat pe guvernul austru 

j  r, nu va fi mal puţin apreciat 
.lldnetul italian de căt de cele- 

j  [cabinete ale Europei. 
i imul plenipotenţiar otoman es- 
y o pi ni unea guvernulal sfift In 
X' anii următori:
ţi ruia dorinţă a guvernului oto- 
,jj ia fost de !a început de a face, 
¿seu ce 61 priveşte, toate Inles- 
 ̂ 6 ''posibile pentru opera de pace 

j îconcilinţiune, care constiţue mi- 
1 îa marilor puteri ale Europei, 
I it® pentro acum In congres, 
jlitudinea plenipot nţiarilor oto- 

¡j,, în mijlocul acestei înalte adu - 
j a fost tot d’auna conformă 

principiu fundamental al 
I guvernulal lor. 
impui deliheraţiunilor ce s’aă 

p̂dafc pănă acum, şi In cari s’afi 
lit  şi resolvab cestiunl de cea 
lan ire importanţă, atât pentru 
(niele cât şi pentru viitorul im-

periulul, el şi-aă făcut tot d’auna 
o datorie — colegii lor le vor da 
această dreptate — de a da plobe 
de cea mal înaltă deferenţă pentru 
dorinţele exprimate de marile pu
teri, cu scopul de a termina difi
cultăţile pendinte.

Cu atăt mal mult ănsă regretă 
de a fi siliţi a espune. In privinţa 
ocupărel Bosniei şi ErzegovincI, o 
opiniunc diferită de acea espusâ mal 
’nninte.

Plenipotenţiarii otomani mărtu
risesc, mal 'nainte de toate, că nu 
văd uicl o necesitato urgintă de a 
lua In de aproape urmare această 
propuuere de ocupaţiune. Gravita
tea motivelor ce a& fost invocate 
In favoarea unei mftsurl de această 
natură, nu este simţită de către 
dăaşil Iu aoel.tşl grad precum simt 
Escelenţele Lor membrii congresu
lui, cari pare a’I da o importanţă 
decisivă. Această o upaţiune nu poate 
avea negreşit alt scop, de căt res
tabilirea ordine! şi siguranţe! In 
aceste doué provincii, precum şi re- 
tmpatriarea refugiaţilor. Sublima 
Poartă, ueavénd şi dônsa alt scop, 
dar pe de altă parte nedispunăod 
de mijloacele suficiente spre a rea
liza acej scop, nu voeşte a lăsa unei 
alte puteri grija şi sarcina d i a Îm
plini o misiune ce’f revine foarte 
natural şi de drept.

Plenipotenţiarii otomani se gră 
besj ănsă de a face cunoscut aces
tei înalte adunări, că Sublima Poartă 
ia angajamentul de a procédé ¡me-, 
diat la punerea lu esecutare a mij 
loaeelor menite a da resultatul do 
rit, trâmiţSnd imediat la faţa locului 
înalţi comisar! cari vor fi însărci
naţi cu orgam8area unei gendar- 
merii, cu instalarea şi Întreţinerea 
refugiaţilor pănă ce vor începe lu
crul câmpului, precum şi cu aplica 
rea sistemului de administraţiune 
ce va fi adoptat pentru aceste doué 
provincii, cum şi cu alte mësurl de 
Îmbunătăţire. (va urma).

i  W
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REGULAMENT
de

Lieitajiunl pentru vUntarea pudurilor stalului.

(Urmare.)
Art. 8. Da la 25 August pană la 1 Sep- 

tembre, intrepenorut se ra  presenta la 
gaardul general respectiv pentru a i se 
viza biletul de esploatare, pe lângă care 
se vor alătura de către silvicultor copii dnpe 
procesul-verbal încheiat de d&ueul la de
limitarea parchetului şi la marcarea arbo
rilor de rezervi.

Cu acesta note cumpărătorul eu va pre
zenta la pădure şi va da in primirea pă
durarilor chitanţa de primirea parchetului 
spre a putea incepe esplontur.a.

Dacă antreprenorul va găsi că delirai- 
taroa parch tulul, intindarea lui, precum 
şi numărul arborilor rezervaţi şi marcaţi 
cu ciocanul silvic, nu este conform cn 
prooesnl-verbal, ra face imediat contesta
rea sa către snb-inspectonil respectiv, care 
va merge de indatâ in faţa locului spre a 
cerceta contestarea cumpărătorului.

Dacă se constată de snb-inspector că 
contestarea făcută de cumpărător este în
temeiata, el va prooede imediat la preda
rea | a  'chetei or, conform condiţionilor con
tractului, încheind proces-v rbal cu cum
părătorul de această predare.

In Caz de a se constata, că contestarea 
n’a fost întemeiată, şi că parchetai este 
delimitat, prroam şi că arborii snnt mar
caţi, conform condiţionilor contractului 
sub-inspectorul va încheia nn procea-ver- 
bal cn primarul respectiv, in care va con
stata că pretenţiile cumpărătorului nu sunt 
întemeiate.

OrI-ee contestare făcută de cumpărător 
după ce n liberat chitanţa sau a început 
tăierei, se va considera ca nulă şi de nici 
un efect.

Art. 9. L'mnele de orl-ce esenţă ar fi 
să vor tăia toate d’arăndnl şi fără osebire, 
fără a se mal putea Întoarce cn tăerea pe 
unde a trecut odată.

Tăerea se va face pe căt se va putea 
mal aproape de pămănt şi pieziş, pentru 
ca să so poată scurge apa de plone.

Art. 10. Afară de clauze specials con
trarii, antreprenorul este obligat a lăsa 
netăiaţi toţi arborii de rez-rvă, de limită 
sail hotare, ins -mnaţl cn ciocanul ailvic şi 
prevăzuţi prin condiţinnile speciale.

La caz contrarii!, va fi obligat ca îndată 
după constatarea acestei abateri, au plă-

T I M P U L

teaacl statului fără aomsţinne safi jude
cată, despăgubire dapă cam se prevede la 
art. 20.

Art. 11. Pănă in termen de trei lan! de 
la espirarea «pocel fixată peutru încetarea 
tăierel, lemnele vor fi aşezate de cumpă
rător iu etăcj ml safi grămezi.

Lemnele cari la eapirarea termenului de 
mal sus ae vor găsi neaşszats sal) negră- 
mădite in conformitate cn acesto disposi- 
ţiunl, vor deveni de drept proprietatea 
statalul, fără despăgubire pentru cumpă
rător.

Art. 12. Scoaterea şi transportarea lem
nelor din parchetul exploatat, se va putea 
nrma pănă la 1 Martie al aanlul al 2-lea 
de 1* intrarea in exploatarea parchetului*, 
fără o se mal putea cere veri-o altă pre
lungire de termen.

Cumpărătorul insă este obligat a prive- 
ghia să nn se adncă nici nn fel de vătă
mare lăstarului prin transportarea saQ prin 
vitele ce vor servi spre aceasta.

Orl-ce lemne ramase netransportata la 
epoca mal sos fixată, vor rtinăuca de drept 
in folosul al tului, fără ca cumpărătorul 
să poată rădi 'a veri-o pretensiune de des
păgubire.

Art. 13. Este cu desăvârşire oprit cum
părătorului iu tot timpul exploutărel, a 
lăsa să păşuueze vitele sale saQ altele stră
ine, in parchetele deja csploatate aafi in 
cele ce ea află in curs de exploatAre.

Poate insă păşuna vite oe serv la trans
portul 1 muelor iu parchetele vîndute, cari 
n’afi venit ănoă in răad de exploatare, a- 
fără nnma! de cazai cănd acest drept este 
rezervat'areudaşulai moşiei prin contractele 
actualmente in vigoare.

Art, 14 Cumpărătorul este liber a face, 
var, cărbnui ori potass in poenl, aaă alte 
loenrl goale, ce se vor însemna şi destina 
pentru nceasta de către agentul silvic iu 
nrma cerere! cumpărătorului şi d'odată cu 
predarea parchetului, cumpărătorul eete 
obligat, la luarea parchetulnl din posesiu
nea sa, să IndreptCze locurile iutrebuin- 
ţate, săpăndu-le şi cnrăţindu-le.

El este responsabil, la caz de a se in- 
tămpla incendiu din asemenea operaţiuni.

Art. 15. Cârciuma, ce se obioinuesce a 
se infinţa pe timpul exploatăreî, ae va a- 
şeza Ia o margine a pădure!, iară la expi
rarea contractului, se va lăsa iu bună stare 
pe seama statnlni împreună cu orl-ce alte 
clădiri va fi făcut cumpărătorul pentrn 
trebuinţa sa.

Art, 16. Herăstraele ce s’ar afli pe pro
prietăţile, ale căror păduri se dafi in ex
ploatare, şi cari n’ar fi cedat mal ’nainte 
de licitaţiuneArendaşuloI stă altei persoa
ne prin contracte deosibite, se vor da in 
primirea cumpărătorului pădure! cn inven- 
t,iriţi de starea in care se găsesc I iară la 
espirarea contractului, cumpărătorul le va 
inapoia in bană atare, remănând in pro
fitul stutnlui fără despăgubire, orî-ce a- 
daoaa «aii îmbunătăţiri li ae vor fi adns.

Orl-ce herăstrău sufl alte ec .rete va cie
de de cuviinţă a face cu mj ărătorul in fo
losul exploitărei pădure!, el va fi obligat 
a le lăsa la expirarea contractului in stare 
lucrătoare, in folosul e'atulul, fără nici o 
despăgubire.

Art. 17« Cumpărătorul este obligat a 
îngriji ca drumurile din năuntrn pădurei 
să fie in tot-d’a-nna libere spre a nn se 
impedica saQ întrerupe comnuicaţinnea; 
asemenea este dator a repara stricăciunile, 
ce s’ar fi ocasionat cu tăerea şi transpor
tarea lemnelor la movilele de hotar şi de 
parchete.

In caz contrarii), aceste reparaţiunl se 
Tor face in comptnl cumpărătorului de că
tre administraţia domenielor, care va im
plini apoi costullor de Ia dăosnl, fără eo- 
nmţiuno aa0 conteataţinne.

Art. 18. După eapirarea termenului fi
xat pentru tăere şi pentrn aşezarea aii) 
grămădirea lemnelor, se va procede de că
tre agenţii silvici U remăsararea parche
tului spre a ei constata definitiv intinde- 
rea exploatată.

Această operaţiune se va Băvărşi faţă 
cn cumpărătorul ori representantul eăO, 
iară la caz da a na si presenta aceştia la 
ziua fixată, de agentul silvic faţă cu pri
marul local.

Procesul-verbal constatând resultatul 
operaţiune!, se va face in trei exemplare 
cari se vor distribui: unul la cumpărător 
altul la administraţia domenielor şi cel 
de al treilea ra rămănea in archlva silvi
cultorului.

La caz cănd prin acena*ă remăanrare 
•'ar constata că întinderea parchetulnl dat 
In exploat >re coprinde un nnirăr de fălci 
safi pogoane mal mare saQ mai mic de 
căt cel prevăzut prin condiţiunele speciale, 
preţul vănzăril se va spori enQ rednee in

proporţinne cn nnmărul pogoanelor saQ 
fălcilor constatate, că a’a tăiat îu piua 
sui! în minus, calculăcdu-se suma ce u r
mează a răspunde, safi a se scădea cum
părătorul, dnpă preţul rezultat la licitaţiune 
pentru un pogon safi falce. (va urma).

VARIET ATI
F lori politice. — Istoria politică a unor 

flori este atăt de cnnoicnlă, ca şi eveni
mentele mari in cari afi figurat. Astf. l cri
nul Boorbonilor, şi viorica Napoleonilor afi 
jucat nn rol mare. In timpul mai noii flo
rile iarăşi afi incepnt in Franţa să aibă 
însemnătate politică. Bonapartiştii do molt 
întrebuinţează vioreaua ca aemu de recu
noaştere. Li serbarea naţională de la 30 
I. tr. florile afi avat nn rol foarte impor
tant. Republicanii purtai) buchete de flori 
de grăfi. La 15 inlie, zioa onomastică a 
lui Henric V, toţi roialiştil decorară pep- 
tnl lor cn garoafe alb *. Aşa dar floarea de 
grafi, garoafa şi viorenoa sunt astăzi flori 
politice in Franţa.

Un institut de dame in călătorie. — La 21 
iolie afi sosit la Milan patruzeci şi opt de 
doamne şi domnişoare, toate studente ale 
facultăţii de mediciuă a universităţii din 
Washington. Aceste dame sunt conduse de 
profesoral Laomis, un bărbat foarte tăcnt. 
Onorabi ele Misses şi Mistress a snnt de 
etăţi diverae, unele de 16—20 de ani, şi 
altele de 30—35. — Acest b italion curios 
medico-chirnrgic de femei, călătoreşte nu
mai din plăc re. Nu va fi vr’o mare mi
nune inse, de cnmva nm le din ele se vor 
intoirce acaeă -— ou bărbat, safi daca vor 
remănea pentru totd’aana — in continen
tal nostru.

Teatrul din i'ompeui. — Săpăturile in 
Pompei!) făcură aşa mare înaintare, incăt 
şi representaţiunila teatrale se pntnră re
începe. Glumeţul director teatral anunţă 
prima repreaentaţiune astf-1: * Dapă o 
pauză mai bine de 1800 de an i, teatral 
acestui oraş, (Pompei) se va redeschide. 
Fiă’mi permis a spera, ca onorab. public 
mă va onora şi pe mine cu concursul a- 
cela, de care g’a bncurat şi predecesorul 
meii Murcus Quiutns Martiua la 79 inainte 
de Chr.)»

Un elveţian din Thorgan anume Opel, 
care are mnltă iubire pentrn turci, şl-a bo
tezat cri trei fii ai săi: Constantin, Adrian 
şi Filip. Ei se chiamă d a r : Constantin 
Opel ; Adrian Opel; Filip Opel.

Ţigani escroeht. — Poliţia a prins zilele 
astea vre-o c&ţl-va ţigani care fac parte 
dintr’o ceată de eacrocherl, care inşeală pe 
mnlţl simplii, sub cnvăntnl că pot târna 
monede de aur şi de argint. Iacă cum pro
cedează de ordioar ac şti şarlatani.

EI nmblă de obiceifi i ute trei bufi patra. 
Unnl dintr'nnşii caută a ademeni pe cel 
lesne crezătorl, cerăndo-le să le dea câte
va piese bune, aur mal cn seamă, zicând 
că tipăresc mal multe asemenea bncăţi. 
Un a tnl poartă cn sine aparatele pentrn 
operaţiunea turnatului: nlcică, cleşte, co
sitor, etc. Pe cănd nuni se face că procede 
la operaţiuni, moneta cea bană eet < trans
misă nnuia dintre ei, care se face nevă
zut. Cel care răiuăne, după ce simnlează 
căte-va încercări, declară că op raţiunea 
nn poate reuşi şi cănd i se cer banii îna
poi face zgomot, tăgădnind că a primit 
ceva, astfel că păgnbaşnl se lipseşte d’a 
'şl mal cere b inii inapol.

Iu acest mod procedai) aceşti ea ¿rochi 
ţigani; pănă cănd&laltă-ieri, pe la 4 ore dnpă 
amenzi, dnpă denunţarea d—lai Gr.«. Dini., 
comerciante in snbnrbia Batişte, ţiganii, 
in număr de trei, fură prinşi, împreună cn 
aparatele da oare vorbirăm, şi inaintaţl 
jnştiţiel Aceşti ţigan', din care unii afi 
foat şi prin penitenciari', sunt din comuua 
Brezai», plasa Sabarnlnl.

ULTIME ŞTI RI
(Agenţia Havas)

6 august, ameaz.
Londra, 6 august.

Camera comunelor. — D. Bourk", snb- 
secri tur de stit. declară, că guvernai en
glez s’a informat la Petnrsburg, despre 
acopnl eepediţinmi generalului Kaufmann, 
in regiunea OxulnI de joe, şi că acea e*- 
pidiţinno atrage atenţiune» guvernului en
glez.

Muştar, 5 august.
Oştirile unsto-nn are afi intrat aici nzl 

după amiezi, fără a da de rezistenţă. Li 
l’ft prezint»! păun şi sari .

Avis Important
In institutul * Lumina « din Câşeioare, 

la 25 nognst a. c. ae vor admite in in
ternat 6 şcolari săraci şi diligenţi, din cari 
4 vor fi întreţinuţi de d. Corduacu, direc
torul acestui institut, nnul de d. V. Gagiu, 
oare şi pănă scama a întreţinut unu, şi al
tul du d. I. Oveaa.

Aceşti şcolari vor fi: 2 din Ilfov, 2 din 
Vlaşca, 1 diu Dîmboviţa şi 1 din Argeş. 
Se cere «’aibă etatea dala 8—12 ani. Vor 
fi preferaţi orfanii militarilor români că
zuţi in reabel.

Tot in neant institut ae urni întreţin pe 
comptnl jndeţnlaî Vlnşca incă 8 şcolari 
interni din fvi-care plagă câte 2. Aceştia 
se vor airesn cn rngarea de admitere că
tre anbprefecţiî respectivi, care II vor da 
câte 0 reoomandaţinne in regală către di
recţia nea acestri şcoile

Sunt rugaţi foarta respectuos şi alţi 
domni, cari se interesează de laminarea 
ţărannln! român, a recomanda şi întreţine 
căte un şcolar meritoa in acest institut.

D rectorul Institutului
D. R. Uordescu.
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Lojel EUopoU. De vlnzare la toate 
librăriile ; un olum de aproape 300 
pag. pe preţul de 50 bani.

Ion G. PopesCU, Curs eUmentar 
de istoria litera turii române pentru 
uzul claselor secundare. La librării: 
un volum de aproape 100 pagine, 
preţul 3 1. n.

Ronetti Roman, Radu , poem ă; 
de vlnzare Ia librăria SzdllOsy, edi
torul.

Puterea de propăşire a lintbel 
studio filologic comparativ asupra 
limbel româneşti, de B . Ionescu, ba
calaureat in litere şi ştiinţe, profe
sor suplinitor la şcoala normală , Va- 
sile Lupii,* Iaşi.

St. C. Mihăilescu. — Industria şt 
Reshelul, studiâ de sociologie. La li
brării, preţul 2 1. n.

N. SeurtCSCU, Istoria Rom ânilor 
pentru clasele primare, in editura 
librăriei Luis, str. Lipscani, preţul 
50 b.

G. L. FrollO, — UtililaUa Studielor 
neolatine, prelegere ţinută la facul
tatea de litere din Bucurescf, pen
tru inaugurarea cursului de Istoria 
literaturilor neolatine. La librării, 
preţul 2 1. n. ,

Sava Soimescu, VirluUa M ilitar ă 
poezii , de vlnzare la librăriile 8o- 
cec, Daniclopolu, SzOllOssy şi in jn 
deţe la librăriile corespondente : pre
ţul 50 bani.

Dr FeliX, — R aport general pe 
1877 asupra serviciului sanitar al 
•raşulul Bucureşti.

«A -3STX JdSr O I T T
IV

Spuzele de tot felul c i şi mătreaţn p 
cap şi in barbă, pistrinl, p»te şi nltu ne
curăţenii »Iu peliţel, apoi nasul cuprul, uu- 
duşealâ de picioare nu ae pot iulătura ra
dical iutr'an chip atăt de simplu şi de 
eftin, na prin *săpnnnl medical de păcură 
nl Ini Berger«, care s'a dovedit ca cea mal 
bună in cursul de zece ani. *Săpnnnl de 
păcură al In! Berger» conţine 40°/o păcură 
de letun, este preparată cn mare îngrijire 
şi ae deosebeşte in fond de tzats celelalte 
săpunuri de păcură ale comerţului. Preţul 
1 franc. Să ae ceară espres ‘săpunul de 
păonră al Ini Berger, şi să ae observe in- 
velitoaren verde.

Depozitul principii pentrn România eu 
gros şi eu detail la domnol E. Brusc in 
Bucureşti (farmacia la Sperauţă); snb-le- 
poait le se află la Brăila, In farmacistul 
Hepitea; Crniova, faamacistnl Moaşe; Foc
şani, farmacista) Minde ; Galaţi, farmacis
tul Cortoviol; Iaşi, farmacistul Henia 
Ploeştl, firmicistnl 8chellnr.

D. Gingii Coita, r;Ydrrs~
ae annnţu clienţilor săi că V a  rămâne in 
Bucur, aci tot timpul vacanţelor.

Strada Lipscani .Palatul Dacia*.
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CE SE POATE CAPATA
PK1\TRU » FBAMCI

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN PANZAREA
L I N D E R I A  D I N  V I E  N A

Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentru 5 franci: 
Pentru 6 franci : 
Pentru 5 franci: 
Pentru & franci: 
Pentru 5 franci:

Calea Mogojóiel Puláis „D acia“
5 Iranel: I Pantalon séü I Camisón de Pichet de érná.
5 Iranol: 0 cămaşă do Oxford englee.
4  Iranol SO b a n i : I păroch Ismene b ă rb ă te ş ti.
6 tranel: 6 perechi mánchete erl ce tason.

6 gulere pentru bărbaţi de olandă 6n&.
11 gulere engl., In orl-care faaon |> mărime.
6 părechl ciorapi patentate.
6 gulere moderne pentru dame, după alegere.

H l 2 batiste albe de pănsă adevărată.
Pentru S franoi: 11 batiste bine oolorate tirite şi spălate.
Pentru S franoi: 6 prosdpe de păniă ourată.

6 şervete da masă de pănsă adevărată.
1 şervete albe de oeaiă.
1 cămaşă modernă, simplă săă brodată'
2 batiste ou monograme fin brodate.
1 batistă francesă fin brodată ou dantele.

Pentru S—8 franci: 1 oorset de damă 
Pentra 5Va franoi: 0 cămaşă do nópte de dame.
Pentru 6 franoi: 8 pepturl fin brodate pentru cămăşi de bărbaţi. 

1 fustă de pichet de iarna.
1 camisón modern brodat.

Pentru S franoi :| 
Pentru 6 franci: 
Pentru S franoi: 
Pentru S franci: 
Pentru S franoi:

Pentru 8 franoi: 
Pentru S franci: 
Pentru S franci: 
Pentru S franci: 
Pentru S franci: 
Pentru 5 franoi

1 faţă de masă oolorată ou oiuourl, pentru oafd. 
1 o iranl&naşă săB o pereche de ismene de damă, bogat brodate. 
1 fustă costum plissd.
1 bucată Tulpan.

Pentru 25 franci: 42 de ceţl =  I bucată Chifon fren|uzesc.
Pentru 10 Iranol: I bucată Robe d’enlants en taine couleur.
Pentru 18—24 Iranol: I bucată Tartan englec de 5 ooţl.
Pentru 20 trancl: 24 ceti Pichet.
Pentru 5—12 trancl: 0 fianală seu o pereche de ismene de lină.
Pentru 18— 25 franoi: 1 bucată pănsă de Uumburg, de 36—45 ooţl.
Pentru 55— 68 franci: 1 bucată pănsă de Belgia de 60 coţi.
Pentru 75—108 franci: 1 bucată pănsă Corona de 58 coţi.
Pentru 115—210 franci: 1 buoată Toile Batiste frances.
Pentru 12—35 franci. Plapămă de lină foi1 te fine.

Afară de articolile menţionate so găseşte tot-d’a-una trusourl complecte.
Calea Mogoşoiel Palatul „D acia“ .

Comănfliledin districte Insofite cu pre|ul respectiv se ver eteotua toarte grabnic consciincios

Semestrul de iarnă al scdlel pentru MON- 
TANISTIOl, ARHITECTURĂ, CONS

TRUCŢIA ÎNALTĂ A MAŞINELOR, TfiM- 
PLĂIUE şi PICTURĂ

n  lângă
c/t) UOCA e  \o l L (ie JJamburg

începe Ia 5 Noembrie. — Cursul de prepa
ra re  la 8 Octombrie, 

înscrieri IMEDIATE şi oererile de PRO
GRAME să se adreseze c&tre directorul 
Techni cuiul. HITTENKOKF.lt.

Avis Doimilor Medici.
SIROPUL

Doctorului FCKUET. 
Cel mal bon remedid

pentru cnrarişirea Guturaiului, Tusei,Tu
sei măgăresci, Insomniilor, Iritaţiunilor, 
nervöse, şi oontra tutulor bôlelor de pept 
satisfăcând at&t dorinţa medioilor, cât şi 
a bolnavilor; o linguriţă este destul.

In Paris la D. CHABLE, rue Yiviennr 
36, ;i în străinătate se află la toţi farma
ciştii şi droghistil.

Deposit la farmaciile D-lor Ziirner, Ris- 
dorfer şi Eitel, şi la Ovessa D. drogistul.

A N U N C I U  I M P O R T A N T .

s CIL Mil TICH1Ü SI EUfCUTD MAGASIN
LA S T Ê U A  A L B Ă

ai SUB FIRMA

lim
i i

I

o ml
Strada Carol I  No. 5.

(Curtea Yechie) 

vis-ii-yis de Sig. Prager

Strada Carol I  No. 5.

(Curtea Yechie) 

vis-à-ïis de Sig. Prager.

N  Am on6re a insciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentru 
sesonul de iarnă un bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbaţi, 
Dame şi Copil, după fasonate cele din urmă, — precum şi un mare 

V y  transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de Iucht şi de Yacs, ca şi 
/ \  Mantale de Cauciuc pentru ploe, prima calitate; asemenea şi Galoşi 

de Gumi.
p-i Sub-semnatnl aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru în- 
1XJ credere ce a dat menţionatei mele firme de un interval de 12 ani 

1 care pănă acuma a depus probe suficiente de fina calitate a măr fui 
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperând că şi de acum înainte, va 
bine-vol al da concursul şefi găsind tot-d’a-una atât mărfuri fine 
şi fasonate căt şi preţuri f6rte moderate.

Cu tâtă stima
FHILIPP GOLDSTE1N.
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LA „SPERANTIA”

26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

DEPOUL MEDICAMEMTELOR FRANCESE.
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. —• Asemenea se angnjâzăn efectua 

ori-co comande din r> sortul medical.
BRTTS.

' v v r w  w w w
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C R E M E -O R IZ A  «'
A / j v r ~  — ''v  f tSv O Y de L E N C V ^

^ G i ţ A N D . P ^ F U a

p MJ U E  ST HONORÉ^

Sprë a albi,
ndulcişi da palat transparinţa. 

PaB fr^zâ IV Iil 
a i nècumialâ juneţe 

dislriigândă 
K lîn rc iln rllr .

V  s

Un june cunoscând bine corespondinţa 
şi comptabilitaten in limba Română şi Fran
cesă şi pnţin limba Germană şi Italiană, 
doreşte a se an gaj* la vre-un comptoar co
mercial de Manufactură, Bancă etc. şi de 
preferinţă la vre-nn antreprenor de lucrări 
publice. — A se adresa prin poşte: K. D. 
calea Yăcăreşti, Strada Corbului No. 2.

I M P O R T A N T

FOUR DES PKRES de FAMILLE
Une famille distinqnée de Yienne, désire 

prendre en pension un jeune homme qui 
doit faire ses études à Yienne. Elle ne 
reçoit tn tout que deux pensionnaires, dont 
elle surveillera consciencieusement les étn- 
des ainsi que la conduite. On parle le fran- 
ai s et l'on cultive la musique dans la 
maison. Meilleures références données.

S’adresser pour renaignementeau Bureau 
de ce Journal, < (770—1)

D e  v ê n t j a r e
sale din Strada Episcopiei, No. 9.

De ventfare,;;Jlt;.ru*i:
restreă şi strada Yictoria, lingă grădina 
Episcopiei. Pentrn ambele imobili a se a- 
dres» Strada Calvină No. 4 la proprietarul 
lor D-nn Thevenot şefi, aceiaşi adresă la 
d-nu ndvocat Alhanasiade. (757— 1)

P R O S P E C T U S
DE

L’Institution Française et Italiin:
Dirigée par MESDAMES MAZZÁNTIN1

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces D am es, ayant quitté la France leur patrie après la |< 

70-71, ont fondé à Florence en 1873 une Institution Françai 
lienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes fillest 
une instruction aussi solide que brillante. Les directrices étal 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs dis 

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 coït 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon «ou 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 fre. p 
compris la musique, le dessin et la danse.

>oj
115

Si

Des renseignements on peut avoir à l'imprimerie Thiel 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voir 
pectus détaillé.
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à la YILLE DE BRUXELES

Podul Mogogéieï No. 16 ris - à - ris de Consulatul Russes«
Recomandă magazinul iefl asortat U tot-d’a-una torte bine ca rufiriă de bărbat 

dame, galere, manchete, batiste de liao, olandă şi mătasă, ciorapi pentra bărbaţi ş 
flanele fine (crfipe de santd) camisâne, groşette, broderie dantele, cravate de b u  
fe~v' cele mal noi forme si culori, umbrele de «Bre şi de pldie etc. etc. Atrăg
de-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din oansa orisel am redus torte mult pr

V¿XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)K
iAAUdMAAAêAAbfifiü

O P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate in ediţiunea ndstră

T H I E L  W E I S S ,  T Y P O G R A F ,
Strada Lipscani, palatul »Dacia.4

CON8TANTINE8CO D., Souvenir de Zizin, Val se pour pianoforte , , 
CARL80N C., Quatre morceaux Roumains, pour pianoforte . , , , 
FLECHTENMCHER A., Mama lai Stefan, pentru o voce şi pi ano 
GEORGE8CU TH., Doue suspine, rom* pentra o voce ou piano • .

» m Sep, rounm. naţională, pentra o vroe eu piano ,
KRATOCH WIL A. K.. Hora, Vieta României pentra piano • • • • . 
MEDEK J. W., România, Qaadrille de Concert pentru piano . • • • 
MUSICESCO Q., Rândaiala cununiei pentri piano 
STERN L«, op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) für Singst. undGlavierb. . 

. op. J l .  Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Clavierb. ,
,  op. 4. Grande Etüde pour p ianoforte ................ ...  . » .
a op. 17. Hora. Mariära pentra pianoforte • • • • • • • «
> op. 18. Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru piano , 
. op. 19. Visuri Ce de ocpil, Quadrille pentru piano • • •
> La Favorite, Schottisch pour piano • • • • • • • • •  ,
> Iţik-Polka pentra piano ............................................... ....
> op. 30. Apele de la V&cärescl, Schottsioh pour piano . , 

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano • • • • • • • • • • «
Töte aceste se vând ou rabat de 15»/«.

I T V H M I I i m &
rVOUL, A TELIER

DE

j FOTOGRAFIE şi PICTUB

!
X . F .  M A N D I  S c  Comp.

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

Se efectuează orl-ce fel de fotografie şi pictură, de orl-ce fel de miŞ 
S în modul cel mai nou şi elegant aprobat in cel mal înalt grad prin e 
S oferă nn lncrn solid frumos cn fidelitatea a natnreî.

îS&RSA
W  r

m m m
MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE 0E MODA

J A R P I H I É R E_ A _  L j - A .  B E L L E

J t t N I )  F
FURNISORÜL

S O ,  C O L T I U L  B T T L E V A R D U L I T I  S I  

Face cunoscut onor. Clientele, cil i a sosit pentru sesonul actual 
mai m oderne , fasono elegante c ro ite , dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte faséne
PREŢURILE CELE

So priimeşte şi corniiik]I de tote felurile de haine care se 
efeetnédií cn mare promptitudine.

i

B U 1 & U P ¥ » /% U M
CURŢI EI
MOQOSIOAIEI, CASA C3-3FtECÊ3Srcr, «30

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

Căm&şl franţuzesc!, albe şi colorato 
Lingerie de tdte felurile 
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tête lucrurile de moda

MAI MODERATE
JOSfiF

Fnrnisorul Cărţii, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogoş6ieî, Oasele Greo.éun.


