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A K TT J3ST  O I U R I  
Sf primesc In ttrkiuitatei U  D-nil Batuen- 
itein <f Vogler In Vienna, Walfischgasse io. 
A. Oppelik in Virana, Stubenbastei t  ; Rudolf 
Moue in Vienna, Seilerstitto 2 ; Vincenj 
Brdicka in Vienna, Teinfaltstrasse 17 ; Philipp 
Lib In Vienna, Eschenbochgosse 11 ; X» Lang 
<6 Comp. In Peşta (i Uavas-Laffitc-Bullier é
Comp. In Paris. _____
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Articolele nepnblicate se vor arda.

Un nuitiër In Capitali 10 bani. BIUROUL REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI : PALATUL »DACIA.* Un numlr In Oistriota 15 bani.
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(Agenţia Havas).
Paria, 10 Aprilie.

Rusia a fucnt cuuoscnt {Porţii el ar 
ori să aibă an răspuns înainte de 13 alo 

tunel curente. Situaţiunen este foarte de- 
oilă.

Roma, 10 Aprilie.

S* semnalează din diverse puncte, in- 
| formaţiunea despre bande oficiale ale In- 

tornaţionaleL
Constanlinopole, 10 Aprilie. 

Poartn a trămis aată-ri o depeşă circu
li larii la toţi ambasadorii otomani din atriâ- 
I  uitate.

>In această circulară Poarta va face 
■■ obiecţiunl la protocol şi va respinge 
Seoudiţia desarmăreL

Viena. 10 Aprilie.

W Se telegrafiaaă din St. Petersburg, cu 
■flata de azi ziarului »Politiscbe Corres- 
Londenr. -.
■  Nisce depeşl din Constantinopol, primite
■  In loc înalt, zic că Poarta recusă proto-
■  colul şi respinge cererile Muntenegrulul. 
B Pe lângă acestea, Poarta refnsă de a tri- 
Bi mite o misiune specială la Petersbnrg. A- 
li ceastă atitudine paralisează dorinţele de 
■pace ale Rnsieî şi resnriatele ce se aştep 
E taQ de la semnarea protoeolnlnL

Berlin, 10 Aprilie.

Imperatornl ar fi refuzat de a aecedala 
li cererea de a retragere a d-lnl Binmark

BUCUBESCI 80 MARTIK ; 
U APK1L1B

Cum rémítrie cu acusaren foştilor 
miniştrii) Radicalii cari aü ajuns la pu
tero pe temeiul unul program, ce vor
bea Intre altele şi de Înfrăţirea parti
delor, aü dovedit onestitatea lor po
litică, Începând o nepilduită perse
cuţie In contra partidului conser- 
ator.

El aü pus îndată sub acusare pe 
unii din foştii miniştrii, membrii al 
Cabinetului Lascar Catnrgi. Nu pe 
toţi, se înţelege. Căci atunci ar fi 
trebuit să acuse şi pe d. Manolachi 
Costachi, care se întâmpla tocmai 
atunci să le fie prezidentul proprin- 
lul lor Cabinet, al Cabinetului aşa 
numit „naţional-liberal.”

Ar fi trebuit să acuse şi pe d. 
loan Bălăceanu, care le era tocmai 
agentul diplomatic la Viena şi care 
le făcuse un prea mare ser viei ü pen
tru a fi resplătit prin o dare în ju
decată.

Aşa dar s’aü văzut siliţi să-şl măr 
ginească numărul acusărilor la 8 
foşti miniştrii.

Atunci un al 9-lea din foştii mi
niştrii simţindu-se blesat de a figura 
printre cei neacusaţl, a reclamat ,onó 

|i cnre ar avea să ia nn concedia destul de rea“ de a fi pus alăturea CU foştii
Rang.

Regele Italiei a trimes nn vas de ala- 
I  bastrn marelui cancelar.

»NoTddentsche Allgemeine Zeitnng, des
fiinţând scirea despre boala împăratului 

I''Alexandru zice: «ComunicaţiunI personali 
I  sosite in aceste din nrtnă zile nn permit 
I a ne indoi că imperatornl nn este bine.* 

Constantinopol, 10 Aprilia seara. 

Camere a respins 'ori-ce concesiune te
ritorială Muntenegrulul cu 65 votnrl con
tre a 18.

Mpresiniiile Inmeldiplomatice snnt foarte 
■  rsle.

Constantinopol, io Aprilie seara.

I ln depeşa circulară ce a adresat pate
rilor, Poarta promite a esecuta reforme 
I In organioaţia sa interioară, dar nn aderă 

tl la protocol. Ea respinge condiţinnile re
lative la dttarmare. Ba cere poterilor a 

,1 angaja pe muntenegreni a fi mal mode
raţi in revendicările lor.

Delegaţii muntenegreni vor avea mâine 
i o întrevedere cn Savfet-Paşa

• »

săi colegi; şi radicalii, nechibzuiţi 
şi pasionaţi precum eratt, tn loc de 
a'şl Înţelege posiţia, s’au grănit a l 
da şi pe d-sa In judecată şi ăncă pe 
2 alţi, cu prilegiul d-sale.

Aşa afl ajuns acusaţil la cifra de 11.
Despre această greşeală a regi

mului, le ziceam noi radicalilor ăncă 
tn numărul nostru de la 27 Ianuarie:

.Credeaţi că vă trebue numai de 
căt o victimă, atnncl trebuia să a- 
cusaţl doi, mult trei miniştrii, săT 
tnmeteţl îndată la Cartea de Ca
saţie şi să aşteptaţi verdictul aces
tei Curţi In liniştea şi dignitatea ce 
se cnvine unul partid serios. In loc 
de aceasta aţi arunoat acusarea asu
pra a unspre-zece miniştrii şi trei
zeci de prefecţi. Insă dacă a lovi In 
trei adversari marcanţi poate să fie 
un semn de tărie, Încercarea de a 
lovi In patru zeci este de sigur o 
nedibăcie politică.“

Nedibăcia este astă-zl dovedită. 
Toţi prefecţii acusaţl, căţl s’afl putut 
presenta pănă acum Înaintea jura
ţilor saă a Curţilor de Apel, aii fost 
achitaţi, Ear dintre miniştrii acu- 
snţi, Camera Însăşi s’a văzut silită 
a scoate afară din chestie pe 5. 
George Costaforn era reposab, d-nil 
Cretzulescu, Rosetti şi Carp fuseseră 
introduşi tn urma acelei reclamări 
de onoare a d-lul Rosetti. In modul 
cel mal flagrant Insă s’a dovedit in- 
consecuenţa radicalilor In privinţa 
d-lul George Cantacuzino, pe care 
11 acusaseră de la Început.

Era foarte natural, ca acusările 
aruncate cu atăta uşurinţă de către 
Adunare In contra acestui onorabil 
bărbat politic al partidului conser
vator să cadă Înaintea unei cercetări 
mal reci şi mal cumpătate, şi .m o
tivele plausibile“ ale acestei scoa
teri, la care am făcut alusie In nu
mărul nostru de Duminecă, a fost 
tocmai imposibilitatea de a susţinea 
acusarea In faţa lipsei totale de e- 
lemente serioase.

Dar tocmai aici este inconsecuenţa. 
Aceeaşi lipsă totală de elemente a- 
cusătoare ora şi pentru cel-l’alţl mi
niştri, şi In ori-ce cas — după chiar 
modul de vedere al comitetului ce
lor 7— era pentru d. Boerescu, care 
fusese recomeudat .suveranei apre- 
ţierl“ a Camerei tn acelaşi rănd cu 
d-nil Cantacuzino şi Rosetti.

Pentru ce, dacă s’afi scos aceştia 
din acusare, nu s’a scos şi acela?

Dar ce ne mal oprim noi la in- 
consecnenţa radicalilor, când sunt 
altele mult mal grave de relevat.

Este întâi de re levat: ruşinoasa 
lipsă de curagifi. ce majoritatea mem
brilor Comitetului de acusare aă do- 
vedit-o, dându'şl dimisia pentru a 
fugi de susţinerea netului lor Îna
intea înaltei Curţi de Justiţie şi 
Casaţiune.

Este al doilea de relevat: nepu
tinţa Camerei de a'şl recompune Co
mitetul de acuzare şi degradarea re- 
presentăvil naţionale prin ridicnlnl 
cu care s’a acoperit In acea stranie 
şedinţă a alegerii mandatarilor fără 
voie.
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D M  INEDITE ALE CAVALERULUI DE QENTZ

către

VOIVOZII MUNTENEI
IDdpGches indditea da Chovnlior Gentz am Hos- 

P"hn de Valachli. Publidea par le Comte de 
ProVerch-Oaten fila. Paria E. Pion et Comp: 1877.

, lobat.)

I I .
Im  artrita Voivodului Alexandru Sufu.

(Urmare.) . •

Succesorul lui Ioan Cără'djă, Alee- 
sandrii Şuţii, numai de cât grăbeşte 
a continua corespondenţa, ce fusese 
Întreruptă. Aceasta, mal mult de 
cât ori-ce alta, ne-lncredinţeazâ, că, 
de şi Cavalerul de Gentz era plătit 
de către Voivodul Munteniei, el era 
organul indirect al Principelui de 
Metternich. Alexandru Suţn primeşte 
cea d’ântâifl depeşă In Martie 1819. 
,Am rinoare,— zice Oeiiiz, -  a Vft tri- 
iriîlc. Alteţă Voastră,'o scurtă dare

de seamă despre principalele tran- 
sacţiunl ale congresului de la Aix-la 
Chapelle, dimpreună cu câte-va din
tre cele mal interesante piese pri
vitoare la istoria secretă % acestui 
eongres. Cred că această lucrare va 
fi un convenabil punct de plecare 
pentru viitoarea mea corespondenţă.“ 

ABt-fel corespondenţa se urmează 
cb ucea-şl intimitate, şi Impregiura- 
rea, că adresatul s'a schimbat, nu 
0 alterează Intru nimic. Voivodul 
Alexandru Suţu moare la 1 Fevrua- 
rie 1821. Până la moartea lui; j a- 
dicâ In curs de aproape doi ani, Ca
valerul de Gentz urmează n raporta' 
despre Întâmplările de oare-şl care 
importanţă şi cu deosebire despre 
deosebitele alianţe şi Încercări de 
alianţe, despre mişcările revoluţio
nare din Italia şi despre Carbonari 
neapolitatii, despre1 planurile 'Rusiei 
şi despre Încercările Austrie! de a 
le zădârniţi, lndepbşte, despre, tot,

ce, direct ori indirect, priveşte Im 
periul Otoman.

TJn deosebit talent de observa- 
ţiune Intlmpinâm In depeşa de la 
IC Noemvre 1819, In care Gentz 
face o dare de seamă asupra diplo
maţiei ruseşti In deobşte.

.Cunosc,— zice el,— pe toţi diplo
maţii ruseşti, care In cel din urmă 
donâ-zect de ani aft jucat oareşi-care 
rol In Europa. Cu mai mulţi am a- 
vut cunoştinţă foarte intimă ; am gă
sit Intre dânşii, ca Îndeobşte, DamenI 
de nn merit deosebit, oameni me
diocri, şi mulţi alţii mal pe jos de 
mediocritate. Dar lucru, care tot-d’a- 
una m’a frapat, e un fel de atitu
dine de independenţă, pe cnre mi
niştri şi agenţii ruseşti o observă 
pretntindenea tn opiniunile lor, In 
limbngiul lor, ba adese-orl chiar şi 
în demarşele lor faţă cu cele mal 
importante afaceri. E aceasta O/ati
tudine, care i pare stranie într un 
guvernament absolut şi cu deosebire

Este al treilea şi mal presus de 
toate de relevat lovirea adusă ide
ilor elementare de justiţie şi de mo
ralitate atât prin afişarea actului 
de acnsare primitiv pe la toate co
munele, cât şi prin neafişarea actu
lui de disculpare posterior.

0 asemenea procederé politică nu 
găseşte In Iimbagiul omenesc des
tule cuvinte pentru a fi stigmati
zată, şi dacă noi nu o mal califi
căm, este, fiind-câ avem Încrederea 
In spiritul de dreptate al opiniei 
publice, care Înainte Încă de a se 
judeca conservatorii acusaţl, va şti 
să judece po radicalii acusatorl după 
cum merită.

STUDII POLITICE

E D U C A Ţ I U N E A p o p o r u l u i
I.

.Sunt In om două părţi“ — zice 
anul din scriitorii noştri — .o  parte 
pe care o primesce de la lume alta 
pe care o aduce In lume ; una e câş
tigată, cea laltă este lnâscutâ; una 
vine de la Împrejurări, cea-laltâ de 
la natură.*

Acest adevâr, at&t de simplu tn 
esenţa lui, ne dă cheia esplicaţiu- 
nil complicatei drame a vieţi! ome
nesc!.

El ne spune că cel ce ar voi să 
înţeleagă acţiunile ce o fiinţă uma
nă sevârşesce tn viaţă, ar trebui să 
caute una din cause In Însuşi acel 
individ, iară pe cea-l’altâ In lumea 
ce T Înconjoară; In el vedem, că o- 
mul considerat la oare-care epocă 
de la nàseere, nu mal este produc
tul esclusiv al firel lui organice, ci 
resultatul a doué mari puteri, cari 
se luptă dar cari se şi combină şi 
cn at&t mal intim, cu căt omul Îna
intează In viaţă. Când echilibrul la 
tre aceste puteri este cu totul sta
bilit, atunci zicem că omul s’a for
mat : ceea ce Însemnează că a do
bândit un .caracter.*

Aceste doué puteri, sunt, de o 
parte, capacitatea sufletească a o- 
mulul, saü mal bine valoarea lui ca 
fiinţă organică, şi aceasta este pu
terea primitivă, cea mai Însemnată, 
cu care omul vine In lume şi care 
scapă voinţil sale ; iară, de altă parte, 
este puterea ce are lumea de a lu
cra prin atâtea diverse mijloace a-

faţâ cu un suveran de superiorita
tea personală a Jarului Alexandru. 
Fieşte care Ambasador rusesc din 
Europa se pare având un fel de a 
gândi al 8âă, un limbagiu al sâfl. 
Dacă aţi avea, precum e& am avut 
adese-orl ocasiunea de a compara 
ceea ce zice d. e. diplomatul rusesc 
de la Londra cu aceea ce zice altul 
din Paris, din Madrid, din Berlin ori 
din Constantinopol. aţi fi inereii ui
mit nu de oare-şi cari d e o s e b i r i  iniei, 
ci de oposiţiunea diametrală, care 
există Intre proposiţiunile unuia şi ale 
celui-lalt. Veţi găsi In una şi a- 
ceea-şl epocă cele mal inconvena
bile disparate, — pace, resboift, a- 
lianţă, contra-alianţă, filantropie, des
potism.— şi altele puse alăturea In 
cel tnal bizar med.

Din acest fapt In destul de ade
verit putem trage două învăţături: 
Cea „d'ântâib* este, că nu trebue 
să dăm prea multă impdttanţă cu
vintelor, pe care, In bine ori In rftfl,

supra acelei disposiţiunl primitive 
pentru a o modifica.

Această modificare, In bine Înţe
leasă, e ceea ce constitue edneaţiu- 
nea, In cel mal larg sens.

In starea de azi a lucrurilor, când 
omul a râuşit a crea din lumea brută 
a naturii o lume cum o Înţelese el, 
educaţiunea trebuia să preocupe fdrte 
serios pe individ ca şi pe stat, dacă 
□u voesc să devină şi unul şi altul
0 adevărată anomaliâ In această lu
me, creaţiune a inteligenţii, şi mal 
departe fiinţe nenorocite cari să se 
isbeascâ la tot pasul de condiţiunl 
pe cari nu le pătrund, şi In cari 
n’ar putea prin urmare trăi. Ar fi 
caşul unul sălbatec arunoat Intr’o 
societate cultă. Pentru dânsul nu 
este loc Intr’un asemenea mezifi, nu 
este nici nn chip de esistenţâ. El 
nu poate utilisa nimic. Dacă socie
tatea visată de Rousseau ar fi vr’o 
dată realisabilâ, omul ar putea să 
se scutească atunci de educaţiunea, 
aşa cum o Înţelegem n oi; pe câtă 
vreme Insă, alături de lumea natu
rii, va esiste o lume de »conven- 
ţiunl* şi de creaţiunl umane, ea tre
bue imperios să râmâie şi va ră
mânea.

Educaţiunea, In lumea civilisatâ, 
nu mal este prin urmare o simplă 
cestiune estetică, de fantasiâ, de În
gâmfare, menită numai a polei na
tura noastră animală; ci o necesi
tate absolută de esistenţâ şi de pros
peritate. Şi aceasta se probează cu 
faptul constatat al miseriilor fisice şi 
morale ce bântuie individele absolut 
ignorante cari, din nenorocire, le 
vedem vegetând chiar şi In socie
tăţile foarte Înaintate In civilisaţiune.

Ignoranţa le pironesce In miseriâ, 
şi de acolo derivă apoi acea masă 
Înspăimântătoare de pauperism, In 
state cari se bucură altmintrelea 
de o stare foarte prosperă de avu- 
ţiâ. Tot ast-fel se Întâmplă şi cu 
stingerea statelor de pe glob, când, 
tn concursul general al naţiunilor, 
unele din ele rămân necontenit În
dărăt, şi scad din zi In zi şi inte-
1 actualmente şi economicesce.

Naţiunile acelea cad mal Întâia 
In miseriâ şi apoi se abrutesc, pier
zând simţul demnitâţel lor naţio
nale, şi mal departe, ele nn Întârzie 
a’şl pleca capul sub vr un jug ştrftin. 
dacă nu prin tăişul sabie!, atunci 
pe tărâmul economic, pe care alte na
ţiuni mal culte şi mal abile ’1 prepară 
cn Incetnl pentru anume momente, 
Întocmai cum pâiajenul 'şl ţese din

ni le zic agenţii Rusiei de la Cur
ţile europene; că adese-orl facem 
rfifl neliniştindu-ne de vr’o amenin
ţare ori bucurând u-ne de o vorbă plă
cută a lor. .A  doua“ şi cea mal e- 
senţială este, că spre a ne informa 
despre aceea, ce Rusia gândeşte, 
voieşte, meditează ori prepareazâ In 
o anumită epocă, tre.bue să pătrun
dem până la cele mal de sus isvoare, 
trebuieşte să ştim emn se Înfăţi
şează şi tratează lucrurile In cabi
netul Ţarului şi Intru cât e cu pu
tinţă, cum şi le înfăţişează tnsu-şl 
Ţarul, de oare-ce chiar şi piesele ca
binetului adese-orl ne duc la rătă
cire. Aceasta nu e tot-d’auna lesne 
şi aceasta e poate nna dintre cău
şele extremei divergenţe, pe care o 
observăm Intre procederile deosebi
ţilor agenţi al Rusiei; cel mal mulţi 
dintre dânşii sunt puţin de cât am 
crede. In cunoştinţa secretelor Curţii 
lor.— Dar In sftrşit, numai cu con- 
diţiunea aceasta putem şi trebue să
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vnjnîe pftnzn, ca s& apuce o prada. 
|n fine, acele naţiuni, dac& Împre
jurările nu le ajută, dispar In timp, 
ca să lase o pagină de Învăţătură 
popoarelor lucă In viaţă despre im
perioasa Îndatorire ce aO de a lu- 
cVa din toate puterile la propria lor 
educaţiune.

In acest repede avfent al pro
gresului, educaţiunea, prin care În
ţeleg aci perfecţionarea umană sub 
toate raporturile, formează prin ur
mare o cestiune şi de viitor pentru 
orl-ce naţiune. Dacă In ănima fie
căruia esistă o Îngrijire nestrămu
tată de viitor, o lmboldire care tinde 
n'I asigura asistenţa şi a’ l Îmbună
tăţi soarta, căutftnd, fără lntreru- 
peie, a'şl prepara de azi tărămul 
pentru pasul ce va face măi ne; a- 
pol o naţiune nu mal puţin trebuiă 
să aibă şi ea acest simţ de preocu- 
paţinne pentru viitor, silindu-se, ca 
şi individul, a’şl asigura esistenţa 
pentru ziua de măine. Individul, o 
sciă toţi, ’şl prepară viitorul prin 
educaţiune, şi popoarele trebuia să 
lutrebuinţeze acelaşi secret.

Ele sunt datoare, ca, printr’o 
muncă obstinată, să se ţină la ni
velul timpului şi să deschidă astfel 
calea generaţiunilor, lăsăndu-le In 
tot-d’a-una condiţiunl din ce In ce 
mal priincioase pentru esistenţă, 
fără de care progresul nu este po
sibil.

Şi, In zilele noastre, progresul e 
sinonim cu viaţă. — A trăi fără 
prevedere, fără calcul şi fără ştiin
ţă lntr’un timp aşa de fecund In 
evenimente cari surprind, este a 
se espune la orl-ce Încercare ce ar 
aduce soarta, şi aceasta Însemnează 
a trăi fără viitor, ceea ce e tot a- 
tăt de trist ca şi o căi&toriă prin 
ce) mal des Intunerec.

In practica politicei sănătoase nu 
e cu putinţă dar să ne azardăm In 
lucrări de orl-ce natură, fără a ţine 
seamă, cel puţin atăt căt face şi 
neguţătorul, de ceea ce aO să pro
ducă acele lucrări In viitor, care, 
de şi problematic, poate totuşi fi 
Întrevăzut, cănd s a priceput pe de
plin situaţiunea presintă şi cănd 
mat cunoascem Încă bine trecutul 
şi aptitudinea unei naţiuni.

Nimic din toate acestea la noi. 
Toate merg la noroc; să luăm Insă 
bine seama, cănd jucăm cu atâta 
curagia zarul viitorului nostru; şi 
să nu ne permitem a scompta ln
tr’un mod aşa de culpabil presentul 
nostru politic şi naţional. . .  Le am 
făcut deja de mal multe ori, şi e 
timp să Încetăm.

Eatâ pentru ce edacaţiunea. strâns 
legată de viitor, trebue să ne preo
cupe toarte serios şi mal cu seamă 
foarte sincer de aci Înainte, aceasta 
fiind singura cale ce ne reinâne pen
tru a repara nenumăratele erori po
litice ce am comis, cu entusiasmul 
nostru neluminat.

II.
Timpurile moderne ati fost, pre- 

. cum le seim, eminamente revoluţio
nare, sub orl-ce punct de vedere le 
am considera. Ele aft rupt pretutin

deni cu trecutul. Arta educaţiunil 
nu fost lăsată nici ea tn vechiul 
vâgaş. Pedagogii nu remaserâ mal 
pe jos de cel-alţl savanţi. Noul ve
deri, adevărate invenţiunl, putem 
zice, fură aduse In arta perfecţio
nării naturel omenesc!. înainte de 
timpurile noastre, educaţiunea era 
basatâ pe nişte prineipiurl a priori, 
pe dogme morale şi bisericeşti; pe
dagogia modernă ’şl-a creat reguli 
prin observuţiune şi experienţă, ca 
şi cele-alte sciinţe positive. , Asu
pra omului cu mijloace omenescl tre
bue să lucrăm“ şl ziseră pedagogii 
şi numai pe această cale s’att putut 
descoperi admirabilele metoade prin 
care se transmit cunoscinţele umane.

(V a  u rm a .)

DIN AFARA.

Germania. Crisa provocată prin ces 
tiunea retragerii Principelui Bismark 
de cum să se lămurească, devine mal 
confnsâ, .Kreuzzeitung* zice că o 
retragere provisorie nici Intr’un cas 
ne se va mal putea evita. Se crede 
că el va fi Înlocuit cu doi dintre 
fruntaşii partidului conservator. E 
grefi Insă a crede, că aceştia se vor 
putea susţinea faţă cu opinia pu
blică din Germania şi mal ales faţă 
ca partidele din parlament. .Nordd. 
Allg. Ztung* desminţeşte toate şti- 
rele, In Înţelesul cărora Cancelarul 
s’ar retrage In urma unul conflict 
privitor la. politica externă. După 
acest ziar Bismarck se retrage numai 
din consideţiunl de sănătate şi în
tru cât-va pentru consideraţiunl de 
politică internă. Anume, Cancelarul 
s’ar fi încredinţat că de o cam dată nu 
va putea realisa planurile sale privi
toare la reorganisarea politică şi so
cială a Imperiului şi s’a hotărît a 
se retrage spre a nu ’şl consuma 
puterile în zadar. In urmă apoi, când 
va vedea momentul venit, eară-şl va 
intra In acţiune.. . E Insă Intru cât 
va greü, că un diplomat se retrage 
tn vremea de astăzi numai pentru 
asemenea consideraţiunl.

Austro-Ungaria. In vremea vacan
ţelor parlamentare In deobşte miş
carea politică se descentralisează. A- 
bia e Insă o ţară In care această des- 
centralisare să se simtă atât de viü 
ca şi In Ungaria. De şi deputaţii Un
gariei nu mal se aleg cu mandat im
perativ ca Înainte de 1848, pe tim
pul de vacanţe, cu deosebire cel din 
oposiţiune, Îşi adună alegătorii spre 
a le raporta despre lucrările dietei. 
Âst-fel districtele devin tot atâtea 
centre de manifestaţiunl politice. A- 
ceste manifestaţiunl apoi tocmai a- 
cum, Înainte de sesiunea In care se 
vor discuta proiectele privitoare la 
relnoirea pactului dualistic, pun În
treaga ţară In ferbere. începutul s’a 
făcut de către comitetul Pestei, care 
a protestat contra proiectelor de În
voială; a urmat apoi comitetul Ara
dului, cerănd autanomia teritoriului 
vamal. Ast-fel unul după altul cele 
mal multe comitate s’aü manifestat 
cu mal multă ori mal puţină ener

gie contra pactului dualistic, cel pu
ţin In forma sa de astăzi. Toate a- 
ceste fac să ne aşteptăm la nişte 
scene parlamentare, pe care fără 
multă osteneală le vom pute» pane 
alăturea cu unele dintre acele, care 
ni se presentâ In Dealul Mitropoliei.

Rusia. In toamna treentâ se vor
bea, că Ţarul, simţind că 11 lasă 
puterile. . este hotărlt a se retrage 
şi a petrece zilele bătrăneţelor In 
odichnâ, lăsând sarcina stăpânirii 
marelui Duce ereditar. Acum zia
rele din St. Petersburg ne Încre
dinţează, că el se simte atăt de 
teafăr, Încât este hotărlt a renun
ţa In acest an la cura delà Ems. 
Despre retragerea principelui Gor- 
ciakoff de asemenea nu se mal vor
beşte. Nici el nu se mal simte 
bătrân şi slăbănog. — Curioşi oa
meni diplomaţii : când unul se sim
te bătrân, altul intinereşte ; când 
unul e bolnav, altul e vesel şi in- 
trâmat.

Imperiul Ottoman Ziarele din Viena 
comunică următoarele—-după .Cores
pondenţa politică :* La consiliul de 
miniştri, care s’a ţinut la palat In 
joia trecută, aû luat parte afară de 
miniştri şi câţl-va dintre marii dem
nitari al Porţi şi s’a hotărlt a a- 
dresa puterilor europene un protest 
formal contra a orl-ce hotărlre a 
Europei, care ar inrora vre-o inge- 
renţâ ori intervenţiune In afacerile 
interne ale Turciei. Acest document, 
care a fost redactat şi primit In a- 
ceea-şl şedinţă, va fi Înaintat după 
destinAţiunea sa numai de cât după 
ce Poarta va fi primit comunicare des
pre protocol.

S’a anunţat deja, că guvernul a 
dat ordine pentru punerea grabnică 
sub arme a miliţielor teritoriale şi 
că flota a fost ordonată să plece nu
mai de cât Înaintând până In Bosfor. 
In urma acestor măsuri, residentul 
Engliterel a făcut representaţiunl la 
Poartă şi tot In şedinţa de joi s'a 
discutat şi această chestiune. Pre
cum sunt informat din isvor com
petent, s’a hotărlt de a nu se ţinea 
seamă de aceste obiecţiunl amicale. 
I se va respunde residentulul, că 
flota se află tn portul el obicinuit, 
de oare-ce Întregul Bosfor trebuieşte 
să fie privit ca un port al oraşului 
Constantinopol. Căt pentru punerea 
sub arme a miliţielor teritoriale, a- 
ceasta e o cestiune cu desevlrşire 
internă şi Poarta nu recunoaşte ni- 
menui dreptul de a se amesteca In 
afacerile el interne. Toate aceste 
sunt semne, care ne dali să preve
dem, că atât Sultanul cât şi guver
nul sêü sunt hotârîţ! a se opune cu 
energie.*

Alte ştiri mal pacinice de o cam- 
datâ nu aă sosit.

AA sosit Insă ştiri despre pregă
tirile de resbel, care se fac atât In 
Muntenegru, cât şi din partea Porţii, 
tn Albania. Unele ziare ne asigură 
chiar, că ambele părţi ar fi botârtte 
a Începe ostilităţile numai de cât 
după expirarea armistiţiului.

CEŞTI A ORIENTULUI
Londra 5 1 priilo il, n.

? Guvernul engles a depus astă- 
searâ documentele următoare pe biu- 
roul Camerei comunelor:

P R O T O C O L
Puterile cari att întreprins in co

mun pacificarea Orientului şi aft luat 
parte, In scopul acesta, la conferinţa 
din Coustatinopole, recunosc că cel 
mal sigur mijloc d’a ajunge la re- 
sultatul ce ele ’şl afl propus, este 
mal cu scamă d’a menţine acordul 
atât de bine stabilit Intre ele , şi 
d’a afirma din nofi interesul comun 
ce ele aO pentru Îmbunătăţirea con
diţiei populaţiilor creştine din Tur
cia, Herzegovina şi Bulgaria, reforme 
pe care Poarta le-a priimit, cu con
diţie d’a le pune ea însăşi In lu
crare.

Fie iafl act de lncheerea pâcel cu 
Serbia,

In ceea ce privesce Muntenegru], 
puterile consideră rectificarea frun- 
tarielor şi libera navigare pe Boiana 
ca de dorit In interesul unei aran- 
giârl solide şi durabile.

Puterile consideră arangiârile în
cheiate saă cari se vor mal Încheia 
Intre Poartă şi cele doâ principate 
ca un pas mal mult In calea paci- 
ficârel care este obiectul dorinţelor 
lor comune.

Ele Invită pe Poartă a o conso
lida, puind armatele el pe un pi
cior de pace, esceptând trupele nea
părate pentru menţinerea ordinel, 
şi a lua In mână cât mal neîntâr
ziat reformele necesarie pentru li
niştea şi buna stare a provincielor a 
căror condiţie a fost discutată la con
ferinţă. Ele recunosc că Poarta s’a 
declarat gata să realiseze o parte 
importantă din acestea.

Ele iaă act special de circulara 
Porţel din 13 Fevruarie 1876 şi de 
decl&raţiele făcute de guvernul Oto
man In cursul conferenţel şi In urmă 
de representanţil săi.

Avdnd In vedere aceste bane in
tenţii din partea Porţel şi intere
sul el Învederat d’a le pune îndată 
In esecutare, puterile cred că este 
de sperat că Poarta va profita de li
niştea actuală pentru aplicarea ener
gică a mdsurelor cari trebuesc să a- 
sigure această ameliorare efectivă In 
condiţia populaţielor creştine care 
este unanim reclamată ca neapărată 
pentru liniştea Europei, şi că, odată 
ce va apuca pe această cale, ea 
va Înţelege că atlt onoarea cât şi 
interesul el este d’a persevera cu 
eficacitate şi lealminte.

Puterile vor supraveghia cu În
grijire, prin mijlocirea reprosentau- 
ţilor lor de la Constantino pole şi a- 
genţilor lor locali, modul cum se 
vor esecuta făgăduinţele guvernului 
otoman.

Dacă speranţele lor vor fi incâ o 
dată Înşelate, şi dacă condiţia su
puşilor creştini al Sultanului nu se 
va Îmbunătăţi aşa ca să prelntlm- 
pine Întoarcerea complicărilor care 
turbură periodic pacea Orientului : 
ele cugetă că este just d’a declara

că o asemenea stare de lucruri 
fi incompatibilă cu interesele lo r i  
ale Europei tn general.

In caşul acesta, ele 'şl reservft di 
esamina Însăşi In comun măsurii 
ee vor crede mal propria a asiguri 
buna-stare a populaţielor creştini 
şi interesele pfteei generale.

Făcut la Londra In 31 Martie 1677.’
(Semnaţi) Maaater.Beusl.

L D.Harcourl.
Derby.
L. F. Membre*,
Sohouwaloff.

3SÆIT S T T T T - A .
UNEI ÎNTRUNIRI DE LA FOREIGN OFFIC

In 81 Martie 1877.

Corniţele Munster, ambasadod 
Germaniei, corniţele de Beust, ni 
basadorul Austro-Ungariel; marqi 
sul d’Harcourb, ambasadorul Fra 
c iel; comitete Derby, principalul si 
cretar de Stat al Majestâţel Sal 
Britanice, la afacerile străine; gel 
neralul comite de Manabrea, am ba 
sadorul Italiei, şi corniţele Sehuwa 
loff, ambasadorul Rusiei, s’a ii ret 
nit la Foreign Office cu scopul dr  
semna protocolul propus de Ruşi 
relativ la afacerile Orientulnl.

Corniţele Scbuivaloff a făcut u| 
mâtoarea declaraţie, depunănd 
acelaşi timp un „promemoria“ 1] 
mânele secretarului Majestâţel Sa] 
Britanice.

.Dacă pacea cu Muntenegru sa 
.tnchee, şi Poarta primesce consil 
. liul Europei şi se arată gata d'a 
.pune forţele el pe picior de pace 
„şi întreprinde serioB reformele menjl 
„ţionate In protocol, să trămiţâ 1 1 
.Petersburg un trâmis special pei 
,tru a trata In privinţa desarmăr”  
,1a care Majestatea Sa Imperatori 
.va consimţi de o potrivă.*

, Dacă măceluri ca acelea cal 
.afi sângerat Bulgaria sar Intăui 
,pla, ele necesarminte vor pune ca 
,pât măsurilor de demobilisare.* 

.Corniţele de Derby a citit şi li 
berat fie-căruia din cel l ’alţl plen 
potenţiarl o declaraţie a cărei copil 
ş’a anexat acestui proces verbal.

.Generalul comite de Menabrea ' 
declarat că Italia nu este ţinută pr: 
semnarea protocolului de astăzi d 
cât atâta timp cât se va mănţir 
şi fericitul acord stabilit Intre toat 
puterile.

.Protocolul s’a semnat apoi.
‘(Stmnaţl), Munster.

Beut.
L. D'Hircourtl
Derby.
L F. Menabrea
Schouralott.“

D B C I jA B A T I A  
COMITELUI DE DERBY ÎNAINTEA SEMNĂRII 

PROTOCOLULUI
.Sub-semnatui, principal secretar dt 
Stat al Majestâţel Sale Britanice peni 
tru afacerile străine, face declaraţia 
următoare relativă la protocolul cari 
s’a semnat azi de plenipotenţiari 
Marel-Britanie, Germaniei, Austro 
Ungariei, Franciel, Italiei şi Rusiei

Încercăm a ne forma o opiniune des
pre mersul Curţii de St. Petersburg; 
şi câtă vreme ne lipsesc asemenea 
date, pe care nu le putem câştiga 
cu lnlesniciunea dorită, nu ne ră
mâne de cât să lipsim a ne forma 
.vr’o opiniune hotărît&, câtă-vreme 
nu am isbutit a ne câştiga singuri le 
lămuriri, tn care putem avea încre
dere. De altă parte, Îndată ce sun
tem In posesiunea acestor date di
recte, nu trebue să ascultăm, ce ne 
zice In sens contrar alţi indivizi, ori 
cât de bine informaţi ar pretindea 
fi; trebue să ne ţinem meretk de pun
tul central, privind toate cele-l’alte 
ca simple vorbe diplomatice.

0 lungă experienţă m’a convins, 
că nu e de cât acest metod, spre 
a ne forma o opiniune solidă des
pre politica Rusească.*

(Va urma.)

OCOLUL PAMENTULUI
la

8 0  I D E  Z 3 X .E
IT.

La şapte ore doufi-zeol şi cinci minute 
Fileas Fogg dup* ce câştigase vr’o două
zeci guinee In whist, îşî Iui ziua bună de 
la colegii săi, şi eşi din Reform-Club. La 
şapte ore şi cinol-zecî minute, el deeohidea 
uşa casei sale şi intra.

Vânturi Lume care ’şl studiase oonsci- 
iucios programai, fu surprins vizând pe 
d. Fogg, culpabil de inesactitate, ap&râu d 
Ia o ori neobicinuită. Dapi notiţă, loca
tarul casei din Saville-row nu trebuia si 
reintre de căt la miezul nopţii. Fileas 
Fogg se urci mal întâii! In camera sa şi 
de acolo chemi.

.Vânturi Lume!*
Vânturi Lume nu răspunso. Aceasta 

chiimare nu era pentru dânsul, cici nu 
era ora,

.Vânturi Lume!* mal repeţi d. Fogg 
pe acelaşi ton.

Vîntură Lume apiru.
.Pentru a doua oară te-ara chemat, — 

zise d. Fogg.

— Nn e miezul nopţii, răspunse acesta 
cu orologiul iu mâni.

— Sciţi, — răspunse Fileas Fogg, — 
şi nici nu'ţl fac vr'o imputare. Plecim 
peste zece minute spre Douvres şi Calais.

Un fel de strâmbături se ivi pe faţa 
rotundi a Franeesului. De sigur ci nu 
auzise bine.

.Domnul oilitoresce ? întrebi ei.
— Da, răspunse Fileas Fogg. .— Vom 

face ocolul pământului.
Vîntură Lume, cu ochii sgâiţl, cu pleo- 

pole şi sprâncenate ridicate, cu braţele 
întinse, presintă atonei toate simptomele 
unei mirări oare mergea până la uimire.

.Ocolul pământului I murmuri el.
— In opt-zeoi de zile, — răspunse d. 

Fogg. — N'avero timp de perdut.
— Dar cuferelo ?... zise Vânturi Lume 

care ’şl diina capul din dreapra în stânga.
Nu trebue cufere. Un sac de noapte 

numai. In lutru două cămăşi de lână, trei 
perechi ciorapi. Tot atât pentru d-ta. 
Vom cumpăra pe drum. Vel aduce jos 
makintoşul şi plapoma mea de drum. Să 
al încălţăminte bună. Apoi nu vom umbla 
mult saă nici de cum. Mergi.
Vântură Lume ar fi volt si răspundă, dar 
nu putu. Eşi din camera d-lul Fogg, se

duse Intr’a lui, căzu pe un scaun, rostind 
o frasi destul de vulgari In ţara lui.

.Hei, asta’i tare! Eil care voiam si 
trăesc liniştit! . . .

Şi, machinalmente, făcu pregătirile de 
drum. Ocolul pimentulul în opt-zccl de 
zile! Oare avea a face cu un nebun? Nn... 
Era o glumi. Se duceaă la Donvres, bine. 
La Calais, fia. Apoi nu’I cam păru reă 
bietului băiat, că ud cugeti si mal oalee 
pământul patriei pe oare n’o văzuse de 
cinci an. Poate vor merge şi până la 
Pari», şi zeii I va revedea cu plăcere marea 
capitală. De sigur însă, un gentleman aşa 
de tuenagor nu se vii opri aci..'. Da, fără 
îndoială, însă nu a mal puţin adevărat 
oă acest gentleman, aşa de casnic şi ne- 
plimbareţ mol ’nainte,—acum s'a schim
bat ou totul.

La opt ore, Vînturi Lume, preparase 
modestul sac, care conţinea garderoba lui 
şi a stăpînului sefl • apoi, cu mintea luci 
turburată eşi din odaie, închizând bine 
uşa, şi se duse la d. Fogg.

D. Fogg era gata. Avea sub braţ 
Brads-havis continental raihoarj steam transit 
and generat gutde, in care avea si afle toate 
desluşirile necesarie călătoriei. Lui sacul 
din măiuile lui Vânturi-Lume, îl deschisa

şi puse intr'ânsul un teanc din acele fru-j 
moaşe bank-note cari aii curs în toat J 
ţările.

,N ’at uitat nimica? întrebi el.
— Nimic, domnule.

Makintoşul şi plapoma mea? b.
—  Iată-le. , I
— Bine, ia acest sac.
D. Fogg dade sacul Iul Vânturi-Lumel 

zicând n’I: „Să al griji, căci este într'ânl 
sul doi-zecl mii de livre. (600,000 fr.) I

Sacul era si scape din minele lui Vini 
turi-Lume, ca şi cum cele doă-zecl mii d 
livre ar fi fost în aur şi ar fi atârna 
groU.

Stăpânul şi servitorul ee coborâri atunci 
şi uşa ce di în stradă fu închişi bine. I

0 staţie de birjl era la capul uliţei ■; 
Saville-row. Fileas Fogg şi Vânturi Luir 
plecară îndată spre gara' de la Charinş 
Crose, unde este o ramuri din Soutl 
Eastern-railwny.

La opt ore doi-zecl minute trăsura i \ 
opri 'naiutea grilngiulul girai. Vântul ■ 
Lume airi jos. Stăpânul seă îl urm 
plitind birjarnl.

In acel moment, o biată cerşetoare, ţ 
nând un copil de mini, eu picioarele gt |



T I M P U L

Sunt de vén^are In colee* 
ţi uni din cele mal f ir  amóte 
specii francese, fructul mare 
gustul admirabil. Cultura lor 
a reuşit fórte bine in grădi
nile D-lul Qeorge C. Phili- 
pescu. Mal puţin de 50 plante 
■u se vinde. Pentru provincii, 
dupe trEmiterea costului, se 
espediază prin poştă. A se a- 
dresa sub-semnatnlul 

Jean Vermeulen 
Grădinarul D-lul G. C. Phili- 
pescu, Strada Dionisie No. 42.

.Fiind-că numai în interesul pâ- 
et Europene. ~guvern\fl Majest&ţel 

Şale Britanice & consimţit la sem- 
iarea protocolului propus de acela 
»1 Rusiei, este înţeles că, în caşul 
îilnd scopul nu va fi atins, adică 
3ftsarmarea'reciprocă din partea Ru
siei şi Turciei şi pacea între ele— pro
tocolul acesta va fi considerat ca nul 
şi neftcut.
l ,Londra 11 Martie 1$77.

(Semnat) Dorby. *

CORESPONDENŢA PARTICULARA
a

TIISÆFTJXjTJI
Iaşi, 15 Marti».

In, zilele de 28 şi 24 Martie par
tidul conservator şi partidul radical 
lin Moldova aû avut ocnsiunea de 
t 'şl mësura puterile după listele noul. 
Colegiul I  de Iaşi fiind convocat pen
tru alegerea a trei consilieri jude*
L ui, .to ţi trei candidaţii partidului 
conservator aû eşit cu mare majo
ritate :* S’aü ales d. Iacob Negruzi 
Iu 44 voturi din 62 votanţi, şi d-nil 
D. Chr. Cerches şi C. P. Constandi- 
niu cu căte 32 voturi, iar din can
didaţii radicali doul afl avut căte 21 
.voturi şi al treilea d. G. Tăcu de
putatul sa suit păn' la 33 voturi. 
V'aduceţl a minte că colegiul I de 
Iaşi alesese tot pe aceşti trei domni 
la Întâia convocare, iar consiliul ju
deţean le invalidase alegerea sub 
prétest că la biuroul definitiv fusese 
Sumai 24 de alegători presenţî şi 
ou 25. Aşa fiind, comitetul judeţean 
la. laşi a lucrat un an Întreg, fără 
sa colegiul proprietarilor mari să fie 
représentât. In urmă, partidul nos- 
iru rugă pe d. senator Drossu să 
nţerpeleze pe ministrul de interne 

In privinţa acestei abateri de lege. 
Ministrul responso .că prefectul a 
călcat legea şi făcu scuse*. D. A. 
Şendrea prefectul voi să demisioneze 
iţţ urma. acestui blam primit de la 
şeful 8ÔÜ, iar d. Brătianu cu vicle
nia sa obicinuită, 11 convinse că tre- 
bue să stea la postul sâü. Astâ-zl 
dară, colegiul proprietarilor a mân- 
Înot şi a scos din noû .pe aceiaşi 
andidaţî invalidaţi în contra legii*. 

Alegerea era interesantă. Radicalii 
Fracţioniştl vèzènd că nu aû spe
ranţă de isbutire, concentrară şi în- 
[fcniniră toate puterile ca să scoată 
M l  puţin pe unul, pe d. Tăcu care 
e şi deputat perchisiţionisfc şi frate 
cu procurorul general şi care sub 
¡guvernul conservator isbntise să se 
(leagă In consilifl de către oposiţie. 

H i  fi vécut cineva decepţiunea lor 
la despoiarea scrutinului! Interesul 
chimare al alegerii nu era atât pentru 
consiliul judeţean, cât pentru cerca
rea puterilor In vederea viitoarelor a- 
legerl senatoriale, căci vestea disolvă- 
riî Senatului ne veni în mijlocul o- 
pe raţiunilor electorale şi atunci con
servatorii lu mod Bpontaneü îndoiră 
puterile şi bătură pe fracţioniştl după 
cnm v’am arătat. Oâte-va zile în
ainte mal fusese o alegere pentru 
; consiliul general de Vasluiü. S a ales 
la colegial I In locul vacant huidui

tul fost prefect d. D. DonicI cu 16 
voturi, pe când candidatul guver
nului întruni tocmai 3 voturi şi chiar 
acele 3 scrise pe după sobe In cel 
mat mare secret ca să nu deştepte 
ironia proprietarilor mari presenţl.—  
Pentru Senat d. Brătianu trebue să 
ia bine [seamă în Moldova căci joacă 
un jo c  * foarte periculos! Noi ’l-am 
propune să numească prefect la Vas
luiü , pe vechiul săd amic politic 
d. Xh. Bonciu care administra acel 
judeţ In anul 1867 la o altă memo
rabilă disolvare a Senatului. Atunci 
d. Th. Bonciu ( -  este interesant de 
de a şti că d. Th. Bonciu este unul 
din cel trei candidaţi radicali căzuţi 
la scrutinul de erl cu 20 de voturi) 
primise 2000 lire otomane .pentru 
facerea alegerilor senatoriale*. ^Dar 
cu toată această sumă nu putu is- 
buti, de cât schimbând listele ale
gătorilor de la Senat peste noapte in 
ajunul alegerii. Pe atunci nu era In 
Vasluiü tipografie şi listele eraü scrise 
cu mâna având pecetea primăriei pe 
ele. In ziua alegerii când vin pro
prietarii mari să voteze, presidentul 
biuroulul provisorio, instituit de 
cu noapte, le spune că n’aü ce căuta 
de vreme ce nu sunt trecuţi în liste. 
El cer listele şi véd că tn timp de 
24 ore acestea se metamorfozase cu 
totul : patru RosetiştI; RacoviţeştI, 
Bascachi, DonicI şi alţi proprietari 
nu mal figurad In ele. Puteţi să vâ 
închipuiţi indignaţia lor, dar ce era 
de făcut? Presidentul biuroulul II a- 
meninţă că i arestează la moment 
dacă nu se duc, ca pe nişte pertur
batori al liniştel electorale, şi-I dădu 
afară pe uşă. Senator eşi d. „Sta- 
vri Brătianu de care In veci un Va
sluian nu auzise vorbind.— Aşa face 
d. loan Brătianu* liberile sale alegeri! 
Dar astă-zl do unde va mal scoate 
câte 2000 de lire pentru fie-care 
district? Zăd nu şti A! Atâta şti A că 
la casieria "noastră este ordin ca să 
nu se plătească un han din left saA 
pensiuni. De-ună-zi eradjand&rmt cu 
săbiile goale la casieria de Iaşi care 
dădea afară cu putere pe bietele vé- 
dü ve bétrftne şi pe moşnegii ce plân- 
gead la uşe zicénd c& n’aü ce mânca 
de sf. sărbători. A0 rémas cu toţii 
fără un ban şi vor urma sermanil 
a posti şi în ziua de Paşti. Noroc 
să dea Dumnezed şi trăinscâ liber
tatea !

B. B.

S C R I S O A R E  A D R E S A T A

TIMPULUI
Domnule Redactori,

ţţ Intr’un articol apărut astăzi Sâm
bătă 26 Martie In onor. Jurnal .Tim 
pul,* m’am văzut trecut ca datorând 
Statului remftşiţl din arenzT a mal 
multor moşii. Această aserţiune este 
trasă din raportul onor. domn Holbau 
raportorul comisiunel însărcinată de 
Cameră pentru constatarea remâşi- 
ţelor arendaşilor Statului.

Intru cât mă priveşte pe mine am

demonstrat In şedinţa Camerei din 
21 Martie cu acte oficiale că nu sunt 
dator Statului. Pentru respectul ce 
datorez atât presei cât şi opiniunel 
publice, vă rog să bine-voiţl a îpu- 
blica această rectificare In onorab 
d-vonstră ziar. Acel Insă pe care n- 
ceasta cestiune II poate interesa, II 
rog să bine-vueascâ a citi „Monito
rul oficial* unde este reprodusă şe
dinţa din 21 Martie.

Vor vedea atât depeşele de achi
tare a Casierilor respectivi cât şi 
cauzele de unde a provenit eroa
rea' onor. domn raportor."

Prii iu iţi vâ rog expresia osebitei 
mele considoraţil.

Dimltrls Prunou.
afl M.tkU 1877.

SC1RI SOSITE CU POSTA DIN URMA
Borna, 0 Aprillo.

»Curierul de Italie,* desminte ştirea, că 
la arma criael orientale relaţionile intre 
Italia şi Austro-Ungariă s’nr fi turburat. 
Na s’a petrecut nimic, ce ar putea altera 
relaţinnile amSudnror pateri.

Berlin, 8 Aprilie.

Ştirile despre hotărârea Imperatnlnî de 
a primi demisia Ini Bismarck toate snnt 
neîntemeiate. Din eontra se asigură că el 
va fi desărcinat in Prusia şi va primi 
pateri mal mari in Imperifi.

Yiena, 7 Aprilie.

Primim din Constantinopol următoarele 
ştiri: Ofiţerii cel mal eminenţi se declara 
eontra cedării districtului Nicşicî. In acest 
sens e probabil că va vota şi parlamen
tai. Poarta e de părere că fără de garan
ţii - desarmerea e peste putinţă. La St. 
Petersburg, na se va trimite nici na fel 
de ambasadă. Poterile aii început deja 
să negoţiece cn Poarta tn cestinnea pro
tocolului. — Corniţele Andrassy va pleca 
măine dimpreună"cu personalul şeii diplo
matic la Terebes.

in noroifi, pe cap e’o pălărie de pae roşă 
iitărnândn’i o pană jerpelită, ea an şal 
r&drenţnit pe ea, se apropiă de d. Fogg 
eerîndn’I milă.

D. Fogg scoase din buzunar cele doă- 
zeci gnimee ce câştigase la wbist, şi )•

Idete cerşetoarei.
I »Ţine, femee,—zise el,—snnt mulţumit 
r®ă te-am întâlnit !*

Apoi traca ’nainte.
 ̂Satură Lame simţi o umezeală la ochi, 

btipiaul teii făcuse uu pas Iu inima lui. 
Intrară amăudoî tn spaoioasă sală a 

>1 ■ garel. -Aci, Fileas Fogg porunci lui Vân
tură Lume să ia done bilete de clasa în- 

4  tfiia pentru Paris. Apoi, întorcSndu-se. 
zări pe cel cinci colegi ai tei din Refcrro- 
Clnb.

»Domnilor, plec,—zise el,—şi diversele 
vizări pase pe paşportnl med, ce void lna 
pentru aoet scop, vă vor permite la 
(toarcere, să’ml controlaţi itinerarul.

— Oh! domnule Fogg; răspunse ou a- 
mabilitate Gauthier Ralph,—aceasta e de 

¡prisos. No» ne Incredem lu onoarea d-]e 
piu gentleman!

— E mal bine ast-fel,—zise d. Fogg
__ 84 nu uiţi că trebue să te intorol?
observă Andrew Stuart...

—  In opt-zecl de zile, răspunse d. Fogg, 
sii ni bată 21 Decembre 1872, la opt ore 
şi patrn-zeci şi cinci minate seara. La 
revedere, domnilor.*

La opt ore patrn-zeci minata, Filens 
Fogg şi servitorul se aşezară in. acelaşi 
compartiment. La opt ore patru-zecl şi 
cinci minate, o şueratară renană, şi tre
nul plecă.

Noaptea era întunecoasa. Pica o ploaie 
măruntă. Filens Fogg, aşezat într’un 
colţ, nu zicea nimica.

Vântură Lume încă nedesmetecit, strân
gea fără voie şacal cu bank-notele.

Trenul nu trecuse staţia Sydenham 
când Vântură Lume scoase d’odată un a- 
de virat ţipăt du .-desperare! 

al 7—Întrebă d. Fogg.
în graba mea... In zăpăcea 

la... am uitat...
— Ce?
— Sa sting lampa cu gaz din camera 

mea I
— Nn face nimica, băiatul med,—răs

punse cn răceala d. Fogg, arde in soc» 
leala d-talel*

(Va arma.)

NOUTĂŢILE ZILEI

0 trflntélá la Ciro. — Erl sără, adecă
treia (ji de Paşti, a’a dat la Circ, in o- 

nórea <}iamlnî »Timpnl*, o mare repre- 
sentaţinne extraordinară, revista analul, 
ori »Bădărăniile nepolitica* ale d-Inl Pan- 
tazi Ghica.... E l! dar secăturile chiar şi 
in 4i°a de Paşti tot secături remâu. — 
Marea representaţiune* s’a sfârşit cn o 

maia apoteosă şi ou un »mare fiasco. Asfcă- 
dată publicul nn s’a mărginit a tăcea: 
el s’a pronunţat întru cftt-va mal lămurit.

Suntem recunoscători pentru satisfacţia, 
ce ni s’a dat; suntem însă mai mult mul- 
umiţi văzând, că Pnblicnl Bncureştân nn 

mai e dispus a jertfi bani şi timp pentru 
nişte representaţinni ca şi ceea de erl sără. 
Nn suntem preocupaţi de noi inşi-ne ci de 
viitorul teatrului român; şi sontem con
vinşi, că acest viitor va fi asigurat, decă 
publicul va incuragia tot ce este bun şi 
de bună cuviinţă şi va respinge cn dis
preţ tot, ee ar face apel la slăbiciunile o- 
meneşti. Şi nn ne mai îndoim, că de aici 
înainte toţi aceia, care s’ar hotărî să mai 
scrie o revistă dramatică pentru pnblicnl 
Bncnreştâo, vor trebni să fie ómeni de 
spirit, órnen! de bună cuviinţă şi decă nu 
órnen! oneşti, cel pnţin iubitori de adevăr : 
alt-fel o vor păţi ca D-nnl Pantazi Ghica, 
de óre-ce este vătămător pentru nn pnblic 
ca şi cel din Bncnresci a presupone că ii 
▼or plăcea nişte lucruri, care nn pot să 
placă de cât unei societţi degenerate.

Am dori tot odată să fie constatat, că 
şi astă-dată Pnblicnl n’a avut pentru D-I. 
I. D. Ionescn în special de cât nn snrâs 
de compătimire. Oamenii s’aă întrebat şi 
tot sekma! întrebă: Unde e banul simţ prac
tic al D-lnl Ionescn? Circul îşi are publi
cul amator. N’a înţeles D-l Ionescn, că 
»Timpnl* a dat expresie opiniunel publice 
din Capitală, dândn-I sfatul bine-voitor, 
să urmeze cn piese ca »lancn Jiann*, 
»Vlădnţul Mamei* »Lnmpatins Vagabun
das* şi altele cel pnţin de acest nivel şi 
să uu ’şi înstrăineze publicul cu secăturile 
D-lni Pantazi Ghica ? N’am fi crezut că 
va trebui un fiasco pentru ca să fim în
ţeleşi.

Apoi — D-l Mateesou, talentata! actor 
Mateescn, se envine să ’şl abuzeze de darul 
firesc spre a lna tn râs pe veteranul Millo ? 

i Ei bine ? Fraţilor actori 11
Cine să vă mal respecteze, dacă voi înşi-

vă uitaţi respectul, ce datoriţi bătrânilor 
voştri trăiţi în traiul scenei! ?—  Unde 
respectai, pe. care nn actor târăr il deto 
reşte publicului şi proprielor sale talente!? 
Dar să sperăm, că fapta d-lul Mateescn na 
e de cât *un păcat al tinereţelor».

Astă seară se va da la Circ, in *bene 
ficinl d-Inl Fr. Schipek», o representaţinne 
extraordinară eu program variat şi bine 
ales. Nn ne îndoim, că şi astăzi pnblicnl 
se ra pronunţa,— dar alt-fel.

Alegere, La 23 Martie cnrent colegiu 
I electoral pentru consilia] judeţului Iaşi 
s’a întrunit în sala primăriei spre a im' 
plini prin nonă alegere vacanţa a trei 
membri ce asista. Itosultnfcul a fost nn e 
şec sdrobitor' pentru guvern. Persoanele 
care aii întrunit majoritatea sufragielor 
sunt d-nii Iacob Negruzzf, Const. Ch. Cer 
ehez şi Const. P. Constantinii]. Candida 
ţii fracţioniştl, cari al] căzut toţi, era fi 
d-niî G. Tăcu, deputat, Mateifi .Gsne şi 
Th. Bonciil. Şi când ne gândim că acea
stă alegere a avat loc chiar a dona-zi dnpii 
disolrarea Senatului!...

Familia Vlădăianu are durerea de 
a face cunoscut amicilor săi moartea

D-nel ALEXANDRINA GENERAL BARBU 
VLADAIANU 

Incetatâ subit din viaţă Marţi la 29 
Martie 1877.

înmormântarea se va face Joi 31 
Martie 1877 la cimitirul Şerban-Vodă 
(Bellu). Cortegiul va j orni la ora i 
după amiază de la loeuinţa decedatei, 
calea Mogoşoael No. 84.

LA LIBRARIA 
E. GRAEVE <3c C---

Podu Mogogonel 0.
Aü sosit urmStoarele noutttfit :

Lai b

Champflenry. Madame Eugénio . 4.40
Cbarot, M. Jaques Dumont . . 4.40
Charpentier, La Littérature . . 4.40
Chasles, P. L'Aogletere littéraire 4.40 

» Le moyen âge . . . 4.40
Chasles, P. Mémoires Tome I. . 4.40
Chottean, L. Les Français en A-

mériqne   4.40
Chavette E. La chambre dn crime 8.75 
Claretie, I. L ’art et les artistes 

français contemporaines . . . 4.40.
Consoience, H. La préférée . . 1.50
Cratnnnescn, Le peuple roumain

d’après ses chants nationaux . 4.40
Cyrille, De Paris âl'île des ser

pente .....................................  4.40
Damé f. L ’invasion ...............  <65
Dandet Âlph. Fromont jeune êt

Risler a in é .....................'. j 4.40
(Va arma).

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DE7ISE
Bucure*ci, 80 Martie 1877.

W
V A L O A R E A Carat« OffluU* Pr..ia

float

Oblig. Rurale . 10»h  1864 80 00 89 1/4
> > la sorti — . — —

Impr. Oppenhrim 8% 1866 — - — 1 —
Oblig. Domeniale 8% 1871 — SU/» 81

> > eşi te la sorţi — 97
> Credit fonc Rur. 7®/o 741/4 75 741/.
> Credit fonc. Urban — 02 —

Impr. Mun. Cap. 80% 1875 — 78 —
Pensii (300) dobândă fr. 10 — ISO —
AcţilCăile fer. rom. 6%  1868 — — —

> priorităţi 6% 1868 
Dacia C-‘* de Assig.

— ‘ -- —
— — —

Aot. (fr. 500) 8»/0 1871 260 — —

Romani« 0-** de Assig.
Aot. (fr. 200) 8»/0 1878 56 00 —
M andate...................... . — — —
fmpr. Municipale fr. 20 — 21 20.70
Aot. financiare Române 8% — . •— _ —
Căile ferate Ottomane

Aot (fr. 400) 8»/o — — , -- ;• .
Renta Română . . . . . .

\ “ “ -- , —/

CUPOANE
Oblig. RuraleD.Ootomb a. o. ;— ’ — j

> Domeniale . . . . — --- 971/4
> Fonciare rurale . . — -- - —

L» » Comunale . . . . — . -- i 1

DEVI8E
Paria .................. ... — ' 90.20 9920

— —* —
* — — « H- ■

ân v*r4 ............................. — —■ —
— 2408»/i 408*4

1 ffll&ll • » « • • —- — “T*
Hamburg......................... — — . —
Amsterdam.................. ... • — • —
V ie n a ............................. — — —*
B e r l in ............................. — -- • —
L ip s e a .............. ...  . . . — 122 

121 ViKsoompt . . . . . . . .
Lira Ottomană.................

—
22.70 — —

— 11.70 —

Agio c. Argint* . . .  . . . I *** * — —

CUBSUL VIENEI

10 Aprilie (st. n.) 7877.
Metalice.................................. 63 45
Naţionale.................................. 67 75
Renta in a u r ....................... 86 70
Lose......................................... 110 50
Acţiunile băncet............... 806 __
Creditori.............................. 40
London . . . .  ................... 123 40
Obligaţiuni rarnle angara . , . 73 75

» temeşvur............... 72 75
» transilvane . . . . 71 40

Argint în m ărfar!...............
D u ca tu l.................................. 107 60
Napoleonul.............................. 79
Maro 100 . .............................. 9 85

CURSUL DE BERLIN
10 Aprilie (st. n.) 1877.

Acţiunile căilor ferate române . 12 60
Obligaţiunile române 6 °/„ . . . 50 10
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/0 . 55
împrumutul Oppenheim . . . 85 90
Napoleonul............... 16 28
Viens, termen scu rt............... 164 80

> > lu n g ............... 163 65

S A L L E  DE L ’A T H É N É E

Jeudi 31 Mars 1877

GRAND CONCERT
Don ué par

M. EDOUARD A. HÜBSCH
Avec le concours bienveillant de

M-ile SOPHIE DUDOS, M-me TIRS. BIAHCHI
artiste de Vienne chanteuse de l'opéra

M. MILLO M. H BIANCHI
artiste dramatique directeur d'opéra

M. M. Carini, Dumitresoo, Karbus, Milde, 
Raith, Voigt, Fr. Wiest.

P R O G R A M M E :
I-ère PARTIE

1. Fragments du Septuor (mi bémol 
majeur, (Beethoven); exécuté par M. M. 
Hübsch, Carini, Dumitresco, Karbus, Milde, 
Raith, Voigt, Wiest. — 2. Air de Beatrice 
di lenda (Bellini) chanté par M-me V. 
Bianchi.—3. Adagio, d'Allard.—b. Mazurca 
caractéristique, de Wieniawsky, exécutés par 
M. Hübsch. — 4. PARAPONISITUL, Chan
sonette de B. Alecsandri, dite par M. Millo. 

II-ème PARTIE

5. Sonate en do mineur pour Piano et 
Violon (Beethoven) M-lle Dndos et M. 
Hübsch, 6. Gondoletta, chanson, paroles de 
B. Alecsandri, musique de M. Bianchi; chan
tée par M-me Bianchi, 7. Ch ira Nastasia; 
chansonnette de B. Alecsandri, dite par M. 
Millo.

Le piano sera tenu par M. M. Bianchi et 
Milde.—On commencera à 8 */2 heures dn 
soir précises.

je voyage au ton r dn Monde
PE PIAŢA CO» 8TAN1TN-VODA 

Vis-á-vis de Ciro, lângă Casa de Depunere

M a re  P a n o ra m ă

SALONUL De ' sTEREOSCOPE
în unire cn an

BAZAR DE CADOURI
Intrarea 50 bani.

Pentru visite numeróse rógi
CABOL JOH. LIFKA.

i  stnM  de facultate,
ticat mai mnlţi ani stadiale programnlnl 
liceal, doresce a prada leoţiunl particulara. 

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
iar, Palatul »Dacia*.

Ţ a  î n p h i r i n f  « hiar d’acnm nn 
A/O l l J U i l l I  l e i t ,  gftion şi un «tac
bine mobilate intr’o posiţinne forte favora
bilă, împreună cu servicifi. — Doritorii se 
pot adresa ori la Tipografia Thiel A Weiss, 
ori la acea casă Strada Stirbel-Vodă No. 55.



T I M P U L

CEL MAI MARE MAGASIN
ID E

HAINE CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MODA
.A LA BELLE JARDINIÈRE*

« O S E F  f i l I U I l D A I J A I
20 Colţul Bulevardului si Stradel Mogoşoieî, Casele Grecănn 20 

------- ---------------------------

Invit pe Onor. Public să bine-voiască a vîsita magasinul med, unde v a  găsi o Esposiţiune de haine confecţionate curo n'n fost încă în Bucuresci, fi anume

c o s t u m e  c o m p l e c t e :i p
REDINGOTS Şl JAQUE TE CU GILETCELE LOR I PtRDESIURI IN DIVERSE FtSOtNE

din stofele cele mai moderne ale şoşonului de faţă, fi croite dupe jurnalele cele mai none. Preţurile sunt espuse in Galantarele Magasie! pe Strada Mogoşdiei fi Bulevardului ai se
că am remas fidel devisiel acestui magasin :

C03STSTJ3VT M AR E  SI PRETIURI FOARTE MODERATE.

A LA BELLE JARDINIERE1 20 Colţul Bulevardului fi Stradel Mogoşoieî, Casele Grecónu 20«

S T H A D A  € Z  A  M  O  11 ,  X  M " '
,LA STÉCTA ALBĂ*

A V I S  I M P O R T A N T
Intêiul şi renumitul Magasin de donné par

ÜÆ-He S O P H I E  D X J D O S  
avec le conooars bei ne veillant de 

Mr. Ednard Hübsch et Mr. Milde 
P R O G R A M M E

1. Fantaisie brillante sur des motifs de »Faust*,
de H. Wieniaictky, exécuté par M-elle DU DOS 
et Mr. Hübsch.

2. Tocata et fugue, de Bach- Tamia.
a) Pastorale, b) Capricoio, de ScarUUti-Tmuig, 

exécutés par M-lie 8. DU DOS.
8. a) Fantaisie Impromtu, de Sophie Dudos.

b) Près du ruisseau, c) Menuet, d) Valse, de 
Rubin* te in.

t ) Mazurka, de Chopin.
K. a) Legende, b) Mazurka, H. Wteniatcdcy.
5. Fantaisie Hongrois, de lA n t, pour 2 pianos 

exécuté par M-lle S. DUDOS et Mr. Milde.

sub firma
P H I L I P P  G O L D S T E IN

»L A  8TRU A A LB A *
Strada Carol I No. 6, (Curtea veche) vis-à-vis de Sigismond P rager.

Sosindu’ml de curdnd din cele mal renumite fabrice existente din str&in&tate, pu care 
stai! In relaţiunl intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite mărfi dupe fasénele 
cele mal moderne fi lucrate cu cea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame t Polonese cu 
nasturi In tête formele, Sandale, Pantofi, scl.; pentru Bărbaţi : Obete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi fi tot ce se atinge de încălţăminte b&rb&tescl, asemenea pentru 
Copil tôte felurile de ghete ou-nasturi, elastic fi altele, vë rog a vë convinge de adevér.

Acostă magasie este una din cele mal vechie din Capitali, care ’şl a câştigat o reputaţiune 
de cele mal frumdse pentu soliditatea fi èftin&tatea mărfurilor, si sper, că fi în viitor voifi fi 
onorat cu CHentela D-v6stră. PHILIPP GOLDSTEIN,

Strada Carol I No. 6, (Curtea Veche) vis-à-vis de Sigismund Pmger »La Sléua albă*.

recomandă ca

n ote , ngrenage şi tot telul ae tuci, 
urlane de trotOre, g r illa g e  etc. etc.

So găsesc si canapele, scaune şi mese de fier pentru 
grădini, vase cu piedestalnrl, mese de marmură şi 

diferite garnituri de grădini

On comencera à 8 Va heures du soir precise.

l-ères 10 frs.— 2.mes 5 frs.
On peut se procurer les billets au Magasin 

Gebauer et (e soir du Concert à la Caisse.

cu preţarl moderate

Apartamente, Prăvălie şi Localul
CE’LÙ OCCUPA BANCA DE BUCURESCi

Se primesce ori ce comandă pentru turnătoriă de 
tuci, alamă şi bronză dupe ori care modelă s6ă 
dessemn. 521—10.

à ‘V ' I E J S T J S T E
Encouragé par notre long emploi comme 

Directeurs de cet hôtel du temps de Mr. 
Antoine 8chueider, nous en somme devenus 
les acquéreurs et, sollicitons la confiance 
de la haute Aristocratie et de Messieurs les 
voyageurs, confiance que nous saurons jus
tifier par des prix MODÉRÉS, une cuisine 
et une cave excellentes, comme aussi par 
nos soins attentifs poar Messienrs les voya
geurs. Propriétaire

CHARLES SPANNEB 
ancien directeur de l ’hôtel Impérial à Vienne 

BERNARD BOHMID
ancien directeur de l'hôtel Archiduc Charles 

pendant le temps de Mr. A. Schneider.

WALLER & HARTMANN
B U C U R E S C I  si G A L A T I

DEPOSIT DE MASENTE AGRICOLE
DIN FABRICA D-LOR

C LA IM  & SEDTÎLSIORTH

precum fi an

APARTAMENT IN FOSTA CASA RE SCH 
în faţa teatrnlnl naţional

Inform atiuitt la Direcţiunea Societăţii , D A C IA '

D a  î n c h i r i a t .  P® ori mai
mJ xj 11101111 l d t ,  molţl ani, Casele
din Strada Scaanilor No 33 având peste 
tot şease încăperi ana bucătărie, două piv- 
niţT, osebit grajd, şopron, pnţ în curte.

A se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
Stefăueson, Sn cancelaria Antreprizei Im- 
positnlul spirt6selor (Hotel Hillel).

recomand pentru sesonul viitor Locomobile perfecţionate cu apa
rat de ars pae, cu expansion şi alte îmbunăţăţirt. Locomobiie 
fără aparat de ars pae, Baibde de construcţie perfecţionată şt 
mult întărite, M ori de marinat, Batoze de porumb transportabile. 
Morişts de vînturat, Ferestrae circulare pentru tăeat lemn de foc.

Maşine de secerat şi de cosit, p luguri şi altele.

W  à la V ILLE  DE BRUXELES
w  Podul Mogoşoieî No. 16 vis - ă - vis de Consulatul Russesc

X Rccortandf nixjminul taft nyr>rta‘. In t&t-d'o-una fort«' bine cu rufâriă de hărbaţ 
dame, gulere, mancnete, batiste de lino, olandă fi măiavă, ciorapi pentru bărbaţi si 

fiantlè fine (crêpe de sauté) camisône, groşette, broderie dantele, cravate de oăr

X femei In ceù mal pol forme si culori, umbrele de sôre fi de pldie etc. etc. Atrăgi 
de.o-dată atenţiunea obor. Clientele că din causa cris el am redus forte mult pr<

D e  î n c h i r i a t ,
casa strada Herăstrău No. 69, cu 6 ca
mere sus, plus antrele şi cele alte cornodi- 
tăţl, tote spaţidse, de desubt sufragerie 
spaţiâsă, cămară şi odae de servitori; 2 
pivuiţl una boltită de vinari. Dependinţele 
jos sunt: bucătărie, spălătoria, 3 odăi de 
servitori, grajd şi şopron tote spaţiose, gră
dină, curte pavată spaţios« şi cn pnţ.

Doritorii se vor adresa chiar la D-nn 
chiriaş actual ce o locueşte. 541 —8.

DtmnlT agricultorii sunt poftiţi a se adresa pentru catalóge ilustrate, preţuri 
şi alte înforinaţuml la D-lor

Waller & Hartmann in Bucuresd şi Galati

La Exposiţia din Philadelphia 1876 s’a premiat cu Medalia şi Diploma 
de onôre (cea  mal mare distincţi une)

IE -A .T T  I D IE  C O L O G I T E
Dfi I lucii ûU. .,1

.9 ac a m  ,?a a  ac ■ a : w a  ac i  a a
Place Juliers No. 4

C O L O G N E  In
A mal fost premiat pentru superiori taten el la următtfrele Exposiţtl : Londra 1861, Nour- 

York 1863, Londra 1862, Oporto 1865, Cordoba (Repub. Argent.) 1871, Viena 1873 şi Sânt- 
Jago (Chili) 1876. — Deposit pentru vonfare ou ridicata la D-pil :

A P P E L  <Sp O-nie.
Bucuresci, Strada Covaci No. I.

Do vOncJaro in detail la toţi Parfumeri fi Drogişfcl buni. 5#8—1Ü.

LA »6TBÜGURILK NEGRU*

0 C Ä S I  U N E R A R Ă
D a  î n c h i r i a t  et* * iul de .jos ai 
U ü  1 I10111 I l d l ' ,  caselor din Calea
Mogoşoieî No. 111. 6e póte Înţelege ca 
proprietarul lor tot Calea Mogoşoieî; No. 
80 casa Ghieraiie. 510 3.

O O  A  K T  IE  S I  C U  O C A U A
1 CU prrţurf fofcte reduse şi neauzite pênë acum

I N D I G E N E  A L B E  HI  N E G R E
De Délu M ir e  *  Băşicată
M isonet N egru V ârto s

>T Raşechie T â m llô s i
V I N U R I  S T R E I N E  

en «gros fi on detail 
Oe Champagne I De Rhin || M a la g a  | C herry
» B ordeaux t | l  » U ngaria | M a d e ra  | M uacat Lunai

Nu pôle c ncura nimeni eu mine ni cl In privinţa calităţii vinurilor fi nici In ceea 
ee privesce preţul lor.

N 8. L iqueururI, D ife r ite  C ognacurl vieux şi fin  Cham pagne, Ţ u ic i  veche n a tu ra li  şi 
Unt de lemn de Toscana.

3SÆ- T H E O D O B E 8 C U .

DOCTORUL I .  F E L IX
•K s1 a mutat

IN STRADA CAL0NFIRESCU No. 3
la spatele Hotelulnl de Londra.

De C otnari 
» D râgâşan l 
„ Odobeştl

N I A I  MARELE M AGASIN DE RAINE CONFECŢIONATE FENTEI! CAVALERI
SERVICIU PROMPT.

în Palatul „Dacia“ (colţu l MogoşiiSieî şi L ipscan i) sub firm a

F R A Ţ I I  I A  « »  -

E S TE  IN  TO T-D ’A -IJN A  B IN E  A S S O B T A T . PBIC1DBI MODKBATE

Tipografia Thiol *  Woim Palatul „rinei**


