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Nicolae Ionescu la guvern, Ie-a ve
nit şi această zi. Fracţiunea Ia gu
vern — minune de patriotism! Nu la 
mal puţin se aşteptat! cel naivi. De 
o dată perdeaoa se ridică şi ln locul 
aşteptatului areopag al adevăratei 
ştiinţl patriotice, scena ne represintă 
un cuib de pânditori la vânătoare, 
care îşi aruncă coiful Minervel de 
pe cap după cea d’lntăl funcţie, po- 
siţie săfi diurnă, ce o pot ajunge şi 
aruncă ln traista lor. D. N. Ionescu 
ministru remăne şi profesor, d. Sucifi 
profesor, plus membru la Curtea de 
Apel, d. G. Ureche profesor, plus mem
bru la Curtea de Apel, d. Şendrea, 
profesor la Iaşi, plus agent diplomatic 
la Paris, d. Tzone, profesor la Iaşi. 
plus Inspector general peste 900 chi- 
lometre drum de fer, d. Gheotghifi, 
profesor, care n'a avut timpul să 
scrie un rând de sciinţă de cănd e 
la Universitate, vine la Camera din 
Bucureşti, d. Vizanti, profesor, care 
a avut timpul să scrie hune munus 
de cănd e la Universitate, merge la 
perchisiţia deputatului Donicl din 
Vaslui şi apoi fuge la diurna Ca
merei din Bucureşti. La urma ur
melor numai bietul profesor Emilian 
se va alege cu abnegaţia patriotică, 
care şi astă-zl în timpul ce ’I re- 
mâne liber de la nepublicarea sciin- 
ţel D-sale Universitare aranjază gra
tuit balul reuniunel femeilor Romă- 
ne din lassl.

Această stare ruşinoasă a frac
ţiunii represintate prin unii profe
sori al Universităţii din lassl tre
buia odată să fie destăinuită: tre
buia să fie sfăşiat înaintea ţârii vă
lul ce o acoperea pănă acum, tre
buia să se găndească odată repre- 
sentanţil naţiunii dacă e bine ca a- 
ceştl profesorl-fracţionişti, pitulaţi 
sub scutul inamovibilităţii, să mal 
ţie încă vr’o 8 generaţiuni ale ju- 
nimel Universitare Înlănţuite de ne
ştiinţa lor safi de nepăsarea lor în 
materie de sciinţă.

Iacă ce Însemnează pentru noi in
terpelarea d-lul Cogălniceanu. Ţinta 
el imediată a fost d. Nicolae Iones
cu, vechiul adversar invidios al d-lul 
Cogălniceanu.

Ţinta el mal Îndepărtată a fost 
o lovire puternică ln chiar inima 
fracţiunii aşa numite libere şi inde
pendente de dincolo de Milcrv.

Ear efectele acestei loviri se vor 
vedea Îndată la viitoarele a legeri! 
Şi sperăm că se vor vedea mal te
meinic Intr’o nonă suflare de viaţă, 
ce va împrospăta atmosfera stag
nantă a Înaltelor noastre instituţii 
de cultură !

Numele Senatorilor, care prin ab
senţa lor afi zădărnicit lucrările Se
natului ln şedinţa de Joi, 3 Fevru- 
arie.

(După apelai nominal) 
Boboiceanu, Brătianu, Călinescu, 

Deleanu, Enescu, Geani, Golescu, 
Isvoranu, Orleanu , Şalcaru, Dr. 
Severin , Simulescu , Sturdza, Teo- 
hari, Manolescu, Cămărăşescu, Geor- 
ge Leca.

DIN AFARA.
Englitera. Era de prevăzut, că dis- 

cuţiunile urmate ln camera Lorzilor 
In cestiunea orientală ne vor lămuri 
ln mare grad asupra atitudinel En- 
gliterel. Simpatiile pentru turci par 
a fi slăbit întru cât-va, şi ln aceea-şl 
proporţiune par a se fi sporit ad
versarii turcilor. Salisbury s’a bucu
rat de o primire demonstrativă. A- 
ceasta dovedeşte, că Îndeobşte oame
nii sunt mulţumiţi de resultatele 
misiunel lui. Pedeplin lămurit se pro
nunţă Lordul Derby ln acest sens: 
,N ’ar fi oare prea din vreme a zice, 
că conferenţa n’a isbutit a cores
punde celor doue scopuri, pe care 
le aveam lu vedere, adecă a măn- 
ţinea pacea Europei şi a tnbunătăţi 
administraţiunea provinciilor creşti
neşti din Turcia ? Dacă mănţinerea 
păcii europene a devenit mal pro
babilă, atunci conferenţa nu poate 
fi privită ca un lucru neisbutit; dar 
despre aceasta trebuieşte să vorbesc 
reservat. Hotărlrea atărnă de la o 
singură putere, s’ar putea zice chiar 
de la un singur om, şi n’a fost Încă 
un om, asupra căruia să fi căzut o 
mal grea respundere de căt aceea, 
care astăzi cade asupra stăpănito- 
rulur Imperiului Rusesc. Dar dacă 
se doreşte pacea, şi efi cred, că se 
doreşte, atunci conferenţa ne-a fâ-

B U L E T 1 N  T E L E G R A F I C

Serviciul privat al „TIMPULUI.*
(Agenţia Havna).

Constantinopol, 15 Fevruarie, 6 3* seara.
Marele Vizir cerând din noii prinţului 

Nichitn ca negocinrile de pace să aibă loc 
In alţii parte de cât in Vienn, prinţul a 
respnns astăzi că el considera Viena oa 
preferabilă ori cărui alt oraş. Totu-şî a- 
dnugă că pentrn ca să dea o probă de spi
ritul sga de oonciliaţiune, el propune ca 
negociările să aibă loc la Cattaro în Dal
maţia.

Constantinopol, 16 Februarie, 10 |< 80 seara.

Poarta refusă de a se uni cn propunerea 
Mnntenegruluî şi a consimţi ca negocierile 
nă aibă loc la Cattaro.

Marele Vizir cere ca în loc de Cattaro, 
prinţul Mnntenegruluî să hotărască o lo
calitate din Herzegovinn, sau Scuturi în 
Albania.

Londra, ÎS Februarie, seara.

Iu Camera Pairilor, lordul Argyll va 
adresa marţi o interpelaţiune cabinetului 
asupra uaturil instrucţiunilor date mar- 
chisuîuî Salisbury. Bl va întreba dacă gu
vernul a hotărît să ia ce-va măsuri pen
tru a atinge scopul arătat in instrucţiu
nile date ambasadorului.

Sir Northcote, cancelarul Eşicuierulux a 
aeclnrat că insciinţărilo publicate de * Times» 
djppre visitele făcute la Athena de mar-

*  eh:sul Salisbury şi despre cuvintele atri
buite ambasadorului relativ la aspiraţiu- 
nile Greciei, sunt cu totul falşe.

BBCUB1S C I4.  FEBRUARE.
UNIVERSITATEA DE 1ASSI IN SENAT

Este a patra zi, de cănd Senatul 
se ocupă cu interpelarea d-lul Co
gălniceanu asnpra Universităţii din 
Jassi. ln cele doue zile d’intăl s’a 
discutat cu aprindere, In zioa a treia 
partizanii guvernului (le publicăm 
numele mal jos) prin absenţa lor, de 
frica unei căderi, afi lmpedicat Se- 
natnl de a vota; astăzi este zioa a 
patra, şi cine ştie, dacă chestia va 
fi hotărltă.

,Se trag clopotele Senatului,* cum 
strigă d. Cogălniceanu.

Unde Insă ţinteşte discuţia pro
vocată asupra Universităţii de Jassi ?

După noi, adevăratul teren al in
terpelării d-lul Cogălniceanu nu este

O V IA ŢA  PIERDUTA. 
(Urmare)

Ruşine!?—ruşine!? strigă el Înă
duşit de simţire.,. Tu mi-al făcut ru- 
Şi&et?.. Si el II acoperi faţa cn să
rutări... Nu-mi pasă,—urmă el aprins, 

acum aă mor, căci mă tem că nu 
voi mal ajunge ln viaţă o zi ca şi 
această, ori să trăiesc de o potrivă 
cu lumea, că ziua de astă-zl Îmi va 
. m&ng&iere pentru Întreaga

viaţă.... Dar m& tem, Sevastă!— me
re fi sunt Îngrijit.

După aceste fteu trei paşi pană 
la fereastră, apucă garafa cn rachifi 
şi cu ea ln mănă se apropia de fii- 
că-sa.

Ia !—Sevastă ! o ruga el,—bea! 
rog bea şi-mi dă liniştea, pe care 

o aveam.
Sevasta privi cătă-va vreme în

nicl acela, pe care s’afl pus domnii 
Brătianu şi Chiţu combătănd-o, nici 
acela pe care s’afi pus d-nu Apoato- 
leanu şi Pressa susţinănd-o.

Ţinta proprie a d-nulul Cogălni
ceanu este, după părerea noastră, 
de a da o energică şi de zece ori 
meritată lovitură fracţiunii „ libere 
şi independentă,* care ln guvernul 
de astăzi este representată prin d. 
N. Ionescu, ear ln ţara de dincolo 
de Milco v prin Universitatea din Jassi, 
şi căreia trebuia odată să i se rupd 
masca ştiinţei şi abnegaţiei patrio
tice de pe faţă, cu care s’a Înşelat 
lumea pănă acum.

Masca ştiinţei, ce e drept, era din 
capul locului prea slabă şi Începuse 
de mult a se topi. Mal toţi fracţi- 
oniştil-profesorl Universitari de as
tăzi, d-nil Ionescu, Suciu, G. Ureche, 
Gheorghiu , Emilian, Vizanti, Stef. 
Şendrea, s’afi deosebit In cariera lor 
academică, ln parte f6rte lungă, prin 
o neiertată negligenţă a datoriei lor 
de lnainte-mergătorl al activităţii 
ştienţifice ln Romănia.

D. Ionescu are mal bine de 20 de 
ani de profesorat. In acest lung timp 
nu a eşit din pana d-sale nici o 
singură carte de scoală, nici o sin
gură carte de sciinţă istorică. Cur
sul d-sale universitar este o perpe
tuă improvisaţie. De abia acum 4 ani 
a trebuit sa vină aici în Bucureşti 
să ţie un discurs populur la Ateneu, 
care apoi a trebuit să’l tipărească şi 
aceasta este numai o diatribă a poli
ticei zilei sub numele istoric al lui 
Mihal Viteazul. Afară de aceasta, 
nu eshtă de la d-sa de căt 18 pa- 
gine tipărite acum vr o 20 de ani 
asupra unei frumoase monastirl de 
Călugăriţe. De la d. Suciu, vechifi 
profesor de dreptul Roman, nu avem 
nici un rănd tipărit din ştiinţa d-sale, 
de la d-nu G. Ureche nici un rănd, 
de la domnu Gheorghiu nici un rănd 
de la domnu Emilian nici un rănd 
de la domnu St. Şendrea nici un 
rănd, de la d. Vizanti profesor de 
istoria şi literatura Romănă la Uni
versitate, primul şi cel mal grav 
obiect al unei Universităţi Romane, 
avem din materia sa singura lec-

grozită la garafă apoi o luă din ma
nele tătăne-săfi şi o isbi de pămănt, 
în căt ea se sfărâmă In mii de bu
căţi.

Acum lasă-mă singură, — zise ea 
eşită din fire,— lasă-mă, te rog !

Moş Mărian Insă astă-dată nu mal 
putea gândi să nu supere pe fiică- 
s a : el remase ca un scalp de piatră 
ln mijlocul odăii.

Ea Îşi încleştă mănele în braţele 
Ini.

Îmbrăţişează-mă, tată !— şopti ea 
alipindu-se de dănsnl... ţine-mă, ca 
să nu caz.

El o cuprinse în braţe şi o ţinu 
multă vreme stăpănit de durere, eară 
ea remase tremurând ca frunza de 
mesteacăn ln braţele lui.

Mi-am dat seamă de mine,— grăi 
ea lntr’un tăr^ifi obosită,— de mult 
e, de cănd mi-am dat seamă._Bie
tul Iorgu! nici el nu e mal norocit 
de căt mine... nici el nu ’şi găseşte 
soţ ln lumea aceasta.— Dar aşi voi

ţiune introductivă tipărită acum vr’o 
5 ani ln o broşură de căte-va pa- 
gine, care începe cu 3 rânduri la
tineşti, ln care spune că dedică 
hune munus unul amic al săfi, şi tre- 
bue să ştiţi că munus este de gen 
neutru şi că hic, hote, hoc face la 
acusativul singular neutru hoc şi nu 
hune şi atunci ştiţi tot odată, ce În
semnează profesorul de istoria şi lite
ratura Romănă de la Universitatea 
din Iaşi. Cine află asemenea lucruri 
despre d. profesor Vizanti şi l’a as
cultat In Camera actuală ca depu
tat, cine a ascultat pe d. Gheorghiu, 
alt deputat profesor de economia po
litică, cine a auzit despre „finele o- 
mulul este binele omului* al d-lul 
Ştefan Şendrea, profesor agent di
plomatic, cine a văzut pe d. Emi
lian aranjând balurile reuniunii fe
meilor romăne din Iaşi, cine a asis
tat o singură dată la lecţiile d-lor 
Suciu şi G. Urechie, profesori-mem
bri la Curtea de apel, acela lşl va 
fi esplicat totala lipsă de scrieri din 
partea D -lor: aceşti domni afi fost 
aşa de sterpi ln literatură, nu numai 
din causa negligenţel lor, ci mal a- 
les din causa complectei lor inca
pacităţi scienţifice.

Dar, cum am zis, aceasta se cam 
simţea ln Iaşi, masca era mal de mult 
topită. Mal ales neobosita activi
tate literară şi ştiinţifică a grupu
lui opus fracţiunii, produsese un 
contrast prea vifi, pentru a nu des
chide ochii şi celor mal Îndărătnici 
ln această privinţă, şi ultimele a- 
legerl comunale din Iaşi, cu toată 
ingerinţa administrării fracţioniste, 
afi dovedit din nofi că acolo, unde 
este activitatea intelectuală, acolo 
este şi cârma politică.

Dară fracţioniştilor le rămăsese 
o altă mască: masca abnegaţiunil 
patriotice. El nu fuseseră pănă a- 
cum la guvern , şi critica naţio
nală, democratică, liberă şi inde- 
pendinte, le era Încă uşoară şi pro
ducea Încă efect. Ne; uşinata specu
laţie a chestiei ovreilor ln folosul 
privat al unora din fracţioniştl nu 
era In destul pentru a’l demasca pe 
toţi. Acum însă, cu intrarea d-lul

să-l văz, tată,— urmă ea pătimaşă, 
numai să-l văz.— A trecut un an de 
cănd nu l'am văţjnt.

Uită-1, fătul mefi !— 11 zise bătrâ
nul In luptă cu sine.

Tatăl tată!— strigă ea lncleştăn- 
du-se cu braţele In grumajil lui,— 
voiesc să-l văz, să-l străng în braţe.

Stăpăneşte-te, fătul mefi !— şopti 
bătrănul, depărtăndu-o încet şi cam 
rece de la sine.

Ea lşl redică capul şi privi la ta- 
tăl-săfi cu îndărătnicie. —

Nu mal voiesc,— strigă ea! — Tu 
lnsu-ţl zici, că una singură odată 
trăieşte omul ln lume şi nimic în 
lume nu mal mă va face să mă lip
sesc de această una viaţă.

Te voi face e fi! strigă bătrănul 
mănios, ln căt casa Începu sa re- 
sune. — Mal bine te ncid cu mana 
mea, de căt să te văz mal nenoro
cită de căt eşti.

Ea căzu ln genuchl şi 11 cuprinse 
picioarele.

Tată !—aibl Indurare de mine.
Lasă-mă! lasă-mă ! — grăi bătră

nul, şi desfăcăndu-se de ea, eşi ră- 
pede din odaie.

IX.

A doua zi era Duminecă. Sevasta 
dori să meargă cu tatăl-săfi la bi
serică.

Intorcăndu-se de la biserică, tata 
şi fiica erafi trişti şi tăcuţi.

Sevasta se aşeză obosită.
Tată !— Începu ea Intr’un tărzifi, 

privind Îndelungat ln faţa Iul.— Căt 
ai fi de bine, dacă efi aşi muri.

M uri!? — Nu! — zise Moş Mărian 
îndoioşat, apoi se redică, se apro
pie de ea şi 11 netezi părul pe 
frunte.

Uită !—II ţlise ea,— mi-e groază, 
cănd gândesc, că sunt tlnără şi mal 
pot avea multe zile. Tu, care eşti 
bătrăn, mal lesne porţi nenorocirile, 
fiind-că al mangăierea bătrăneţelor,

şi găndul, că tot nu vel mal trăi 
mult, te face să nu ţii seamă de ne
norocirile, ce Întâmpini.

Aşa-I, fata mea,— respunse bătrâ
nul,— bâtrâneţele sunt un dar ne
obicinuit, şi pentru acea omul nu 
cere mult de la dânsele. Dară tu, 
care eşti tlnără, trebuieşte să aibl 
nădejdea tinereţelor.

Eară-şl o vel găsi.
Nici odată !— respunse ea. —  Mâ 

simţ prea slabă în căt să mâ crez 
vrednică de a străbate după găndul 
mefi prin viaţă. Şi apoi, nu ziceai 
tu lnsu-ţl, că mal bine să mă vezi 
moartă de căt mal nenorocită!

Am ^is, fata mea,— respunse bă
trânul tnrburat,— şi să nu fi zis ln 
ceas răfi,— ln o clipă de nechibzuire.

Cătă-va vreme steteră privindu-se 
ln tăcere.

O, Doamne! —  cum aşi dori să-l 
văz,— ^ise ea Încet.

Să 11 vezi dur!— da!— să îl vezi,



cut serviciul, c& ne-a pregătit tere- 
□ul spre a o menţinea.

înainte de toate conferenţa ne a 
adus un profit In timp, şi profitând 
In timp, Intru toate profităm. Dar 
aceasta nu e întreaga operă, pe care 
a săvlrşit-o conferenţa, Ea ne-a pus 
In posiţiă de 'a  vedea mal clar de 
cât până acum, ce Rusia pretinde 
şi ce Poarta e dispusă a da. Pe noua 
constituţiune turcească nu pun multă 
greutate... Dar dacă o putere, pe 
care noi pin tractate suntem obli
gaţi a o sprijini, trece peste sfatu
rile noastre şi procede într’un mod 
deosebit de acela, pe care noi 11 
credeam mal potrivit cu interesele 
el. atunci nu Înţeleg, cum s’ar mal 
putea susţinea, că noi tot mal sun
tem obligaţi a scuti pe aceasta pu
tere de consecuenţele proprielor el 
fapte.*

Germania. Principele Bismarck ur
mează a fi reservat In tot ce pri
veşte cestiunea orientală. Chiar şi 
cu ocasiunea mal multor Intrevorbirl 
particulare el vorbeşte numai In trea
căt şi mal multe ori mal puţin do
rind să nu se vorbească în public 
despre cele, ce zice. Se crede însă, 
că în curând el va permite să se 
publice unele din apreciările sale.

In cercurile oficiale din Berlin ea- 
ră-şl sg vorbeşte despre retragerea lui 
Gorciakoff şi înlocuirea lui prin corni
ţele Adlerberg. Această schimbare 
ar avea să însemneze apoi mănţine- 
rea păcii. Un corespondent al ziaru
lui .Allg. Zeitung*. arată Insă pănă 
la evidenţă că aceste ştiri sunt lipsite 
de orl-ce temeitl, de oare-ce ar fi un 
lucru indeobşte cunoscut, că nici prin
cipele GorciacofF nu voeşte resbelul 
cu orl-ce preţ.

Austro-Ungaria. Cri sa ministerială 
din Ungaria devine din ce în ce mal 
acută şi poate că stadiul, în care se 
află de present, nu p6te fi mal bine 
caracterisat de cât cum este într'un 
articol al ziarului .Deutsche Zei
tung,* Întitulat , Tisza redivivus,“ Din 
toate părţile se lucrează toncentric, 
— zice ziarul vienes,— spre a face 
pe Tisza stăpân al sitnaţiunel. A- 
ceasta nu însemnează mat puţin de 
cât că hanca noastră şi cu ea în
treaga bună-stare economică a Aus 
triel să fie dată pe mânele lui Tisza. 
E probabil, că după ce Tisza va reîn
via, se vor putea începe nonl nego* 
ţiărl în cestiunea băncii, îu care va 
avea mut mult de cât până acum să 
se ţie seamă de pretenţiunile ma
ghiarilor. Ne-am informat deja, că 
nu e vorba de sSrmanit doi membri 
din consiliul generai, ci de aceea, ca 
să se de& satisfacţie naţiune! ma
ghiare lovite în demnitatea el. Ce
tăţenii maghiari nu pot remânea In 
minoritate la conducerea băncii.

Demnitatea statului maghiar cere, 
ca afacerile acestui stat să fie rea- 
lisate prin maiorităţl măiestrite, fără 
îndoială pentru-ca cu acest chip ma
rele stat maghiar să îşi mal amâne 
falimentul pe câtă-va vreme.*

Alt ziar vienes, „Fremdem-Blatt,* 
zice : Ne-am dat silinţă a ar&ta, că

respunse betrfinul, apoi se rSdică 
şi eşi.

X.

După ce se vfizu singur, bfitrfenul 
se simţi mal liniştit.

Toată după amează-zi el a stat re
tras şi cufundat în gânduri. Mal 
multe ceasuri s’a uitat şez&nd pe pa
tul sfill, fără a-şl putea da seamă 
ce a gândit şi ce gândeşte.

(Va urma).

TREI ANI DIN LITERATURA ROMÂNĂ 

(1874, 1875 ţi 1876.)

Revenim asupra .Indicelui Bibliografic,* 
pe care l'am anunţat în zilele trecute ţi 
credem de cuviinţa a-I face câte-va obser
vări. Lucrarea este preţioasa de oare-ce dă 
cititorului elementele, din care îşi poate 
alcătui o icoană aproape indeplinită des
pre miţcarea noastră literară in cel din

un noti ministerifi maghiar, ort-cine 
ar sta în fruntea lui, nu va putea 
să isbutească a dobândi în Cislaita- 
nia mal mari concesiuni de cât mi- 
nisteriul Tisza. In sflrşit am decla
rat, că ne pare aproape imposibil a 
compune între împregiurările de as- 
tă-zl in Ungaria un alt cabinet sta
tornic, care să poată produce mal 
mult de cât ministeriul,' partidelor 
fusionate.®

Acela-şf ziar, vorbind despre pri- 
imirea ce li s’a flicut în Buda-Pesta 
studenţilor întorşi din Constantino- 
pol se esprimă cu cuvintele : „Du- 
minineca carnavalului s'a dovedit în 
Buda-Pesta vrednică de numele şi 
faima, ce o are. După ce, graţie pri- 
veghieril poliţiei austriaco, softalele 
maghiare afl scăpat dinghiareleTries- 
tienilor şi s’atl întors din ucenicea- 
sca lor călătorie, ati sosit întregi şi 
sănătoşi în capitala maghiară, unde 
s’ad bucurat de o „enthusiastică* pri
mire. Cu .discursurile,* careafi fo9t 
rostite cu această ocasiune, credem 
că e bine să nu suparăm pe cititorii 
noştri.*

S E N A T U L .

Şedinţa de Mercurt 2 Fevruarie 1877.

Şedinţa se deşchide la orele 1 ţi jum. 
mb preţedinţa d-lul I. Ghica fiind presenţî 

38 domni senatori.— Tribunele sunt pline 
de un public ales.

P<î banca ministerială d. ministru de in
strucţie, apoi şi minis. de Esterne, de lu
crări publice ţi d. prim-ministru.

Snmarnl şedinţei precedente se aprobă.
La ordinea zile! este continuarea discu

it asnpra iuterpelaţiuniî d-lnî Cogăl- 
niceanu.

D. Deţliu întreabă de ce se primesc de 
la poţtă epistole desfăcute ţi roagă ca gu
vernul să respundă la aceasta, dacă nu acum 
îndată, apoî îţi va formula interpelarea.

D. ministru de Instrucţie cere ca d. Deş- 
liu să-ţî formuleze interpelarea conform 
regulamentului.

D. Cogălniceanu anunţă interpelarea, 
dacă Camera p6te lucra încă, după ce Se
natul ar fi desfiinţat; doresce să anijă ţi 
avisul Senatului în privinţa aceasta, căci 
nici budgetele nu sunt votate ţi timpu
rile sunt cele mal critice;— apoi luând cn- 
ventul spre a replica d-luî Chiţu:

D. Cogălniceanu mulţumesce d-lnî Chiţu 
pentrn cuvintele amabile adresate d-sale, 
această concordie nu poate de cât să ne 
profite, de la ţc61a primară până la Uni
versitate. Acnm să’ml permită a’î zice cu 
toată stima, că a fost prea indulgent că
tre profesori, care a avut drept resultat 
că Universitatea de Iaşi nu mal esistă.

Esplicările d-sale n’afi fost îndestulătoare; 
să’mî permită Senatul a zice ceva despre 
învăţământ în genere, căci eu nu pot fi 
inimic al Inmineî, alţcoaleî; am fost pro
fesor cu d. Ionescu, d-sa profesor de eco
nomie politică şi eu de istoria naţională.— 
Alături cu Hurmusaki am fost gata a pune 
câte o peatră la instituţiile instrucţil ro
mâne. Am deci interes mare ţi doresc din 
tot sufletul ca să Infloriască, iar să nn a- 
jungă, a se desfiinţa, a se ruina ce am fă
cut noi cu multă trudă.— S'a zis că sunt 
autoritar ? Nu am făcut eii legea ţi sta-

nrmă trei ani. Tocmai însă pentru că bro
şura pretinde a fi cetită, ea dă şi cititoru
lui drept la câte-va pretenţiunl.

Autorul începe publicarea sa cu cuvin
tele: «Simţindu-se necesitatea unul Curs 
de literatură română,, ba aceasta fiind pre- 
vaijuţ chiar în noua programă a onor. mi
nistru al instrncţiunel publice, «am pre
lucrat cu mare diligenţă.un asemenea cnrs, 
dar pe care de o camdată mijloacele nu-mi 
permit a-1 da publicităţii, deci până la alte 
timpuri mai bune dati în mânele stimab. 
public cetitor opusculul de faţă, care con
ţine notiţele despre mişcarea literară în ţă
rile române în cursul anilor 1874, 1875 
ţi 1876. Nici aşezarea cuvintelor, nici îm
preunarea fraselor nu este românească. Şi 
chiar mai puţin românească e frasn:. ŞtiB, 
că acest opuscul nu va fi tocmai complect, 
dar care totu-şl sper a se folosi cu succes. 
«Aici autorul trebuia să <Jicâ, sper tnBă, 
că el se va putea folosi cu succes.. «Opus
culul. e apoi plin de asemenea frase su
cite şi resucite, pe care trebue sft le regre
tăm cu atât mai mult, ou cât autorul ne 
spune, că a prelucrat cu mare diligenţă şi 
nn cnrs de literatură.

Încă o mică observare.
Dnpă ce autorul mărturiseşte, că in indi

tutele scoalei, ci d-lor cum att voit, dar 
unda aveţi drepturi, aveţi şi datorii I Sta
tutele elaborate de 5 membri le-am propus 
Domnitorului. — Nu sunt duşmannl Uni
versităţii, însă nu pot vedea ruina ei ! — 
Vin acum la d. ministru de instrucţiune. 
Esplicările d-sale îmi dail dreptate.

D. ministru recunoasce că d. Ionescu scie 
mal bine împrejurările locale.

D. Chiţu n’a fost la Universitatea de 
laţi, nu cunoasce de cât pe profesorii vă
zuţi aici în Bucuresci.

Recunoasce cu mine că d. Ionescu n'a 
fost înlocuit şi că s’a înlocuit prin d. Răş- 
can târziii. D. Şendrea de asemeni n'a fost 
înlocuit, căci fratele d-sale a promis dar 
n’a făcut! Am mal vă(Jut că un profesor 
suplinesce pe alţi doi! — dacă se poate a- 
ceasta?!— Este o eroare de îndreptat. — 
Mi-s’a (ji® de ce nu am făcut ceva eO 
ca coleg al d-lui Chiţu; însă atunci în Iu
lie profesorii încă nn eţise din lege, nu 
trecuse 30 ^ile de absenţe.—D. Tzoni, forte 
instruit ţi capabil, era profesor bun la Iaşi, 
ţi d. Epureanu l’a cerut provisoriii să ins
pecteze linia ferată ca special; după eţirea 
mea din minister l’a numit definitiv. Dar 
la invitarea d-lui Chiţu d. Tzoni a făcut ca 
un cal bun de bfttae, a lăsat leafa de 16 
mii fr. ţi s’a dus la 6 mii fr. la laţi ca 
profesore 1— alţii nu pot face aţa î  Eii nu 
cer alt-ceva de cât profesorul să fie pro
fesor ţi ca atare să se mulţumească eu 
leafa ţi cu înalta sa misiune. D. Chiţu zice 
că i-a înlocuit ? adică ]a pus om pentrn 
om — ca la miliţie, unde se întreabă doo- 
torul dacă este de o constituţie sănătoasă ? 
D. Răţcan snplinesce pe d. Ionescu! D. 
Răşcan profesor la Universitatea de Iaşi ! 
fost dascăl la şcoala din Tătăraş ! Un pro
fesor poate fi profesor si judecător ? însuşi 
d. Ionescu a zis că sunt incompatibile a- 
ceste funcţii una cu alta, că este contra 
legii (cetesce din dosar). Am voit să văd 
că venind la putere d-sa va respecta legea. 
D. Şuţu, bun profesor, consciinţios, face 
lecţii mai multe ca alţii, membru curţii de 
apel tot-odată nn poate fi, căci seii e la 
şcoală şeii la Curte ţi nu poate cunoasce 
în acelaş timp bine tot ce se cere de la 
unul şi de la altul din posturile sale.— Se 
zice că Constituţiunea este vinovată de că
derea Universităţii din Iaşi! Nici de cum! 
Constituţiunea a prevăzut ca şi Universi
tatea să fie representată în Senat, căci şi 
ea are interesele sale; profesorii aii drep
turi pretutindeni în toate ţerile, dar rare
ori primesc a se depărta din centrul de 
lumină pe mult timp, cum se face la noi-

Ce să face în Germania ? îmi pare bine 
că şi d. ministru de finance este aci, care 
a studiat în Germania ca şi mine, căci am 
ascultat celebrităţile din Berlin.

Acolo sunt mulţime de profesori; zece 
pot înlocui pe unul; toţi sunt iluştri, în 
tâte Universităţile sunt celebrităţi; la noi nu 
e aşa! Acolo sunt profesori ordinari, estraor
dinari, docenţi, etc., câţi profesori poftescl 
pentru o catedră; la noi nu p6te fi aşa ; 
să zice că profesorii aii dreptul de a fi a- 
leşl! dar alţii nu aii ? şi membrii curţii 
şi cei de la Tribunal aii dreptul de a fi 
aleşi! Dar ce ar zice d. ministru de jus
tiţie ! justiţiabilil trebue să afle judecăto
rul lor şi deci ministru nu i-ar primi ca 
deputaţi! T6te scolele nu sunt fondate pen
tru profesori ci pentru soolari, pentru co
pii noştri, pentru generaţia jună, şi pen
tru acesta se fac sacrificii, se golesce punga 
ţării, pentru viitor, iar nu pentru profe-

cele seu nu se vor fi găsind toate scrierile 
apărute în eei din urmă trei ani, nn pu
tem pretinde, ca să le găsim pe toate. Am 
putea însă pretinde, ca atunci, când ve
dem înregistrate niţte scrieri de însemnă
tate zilnică, să nu lipsească altele, care toc
mai caracterisează miţcarea literară a tim
pului.

In «Indicele Bibliografic* nu găsim «Tri- 
gonometria. ţi «Calculul diferenţial, de 
N. Culianu,—Aritmetica ediţ. 4 ţi Geome
tria ediţ. 2 de I. M. Helik,— Gramatica 
limbet greceşti de V. Burlă.

Mortalitatea în principalele oraşe ale Europei-

După datele publioate de către oficiul 
sanitar din Berlin att murit în cele d’ân- 
tSiii patru săptămâni ale anului curent la 
fieţte-care 100,000 suflete, în Berlin 42, 
în Breslau 50, Kdnigsberg 62, in Colonia 
52, in Mngdebnrg 56, în 8tettin 40, în Al- 
tona 40, in Strasburg 7o, în Miinchen 89, 
în Dresda 38, în Lips a 34, în Stuttgart 
48, în Braunschweig 41, tn Karlsrnhe24, 
in Hamburg 48, în Viena 52, în Buda- 
Pesta 81, în Praga 95, în Basel 65, în Bru- 
sela 49, în Neapoli 61, în Turin 43, în

sorii cu 3 posturi! d. miniştrii de la In
strucţie pe rând s’aii fript; unul a călcat 
legea, altul a fost mal riguros ca legea, al
tul mai blând ca legea ! Nu zio Bă fie au
toritar să ’I trateze pe profesori ca pe şco
lari ; ci să ’i invite amicalmente şi gg ]e 
spună ce e de făcut; (cetesce din Regul. 
instr. publice).

Deci vedeţi că legea spune ce are să facă 
cu funcţionarii cari nn 'şl fac datoria.

D. Tell nn s’a adresat la juriu, după lege. 
După lege, se p6te trage din leafă câte ab
senţe are nn profesor, şi nn s’a făcut ţi 
nu se face ? D. Tell n’a imputat d-luIBo- 
zianu, căci d. Bozianu ’şî făcea datoria mai 
mult ca un june, însă d. Tell nu s’a adre
sat la Decan, ci a trămis un revisor la 
Universitate să cerceteze. D-uu Bozian cu 
profesorii att respuns: N’aveţi dreptul a 
ne revisni, noi suntem judecători 1 şi d-nu 
Bozianu şi-a dat dimisiunea. Să facem 
dreptate! să fie la Iaşi ca la Bucnresci! Uni
versitatea de BacnrescI progres&u pe tot 
anul prin bunii săi profesori, la şc61ele 
secundare din Bucuresci sunt capacităţi, 
ce ar putea figura cu on6re în Germania 
cum a $is Măria Sa chiar: dar în Moldova? 
Acolo tot merge spre răii, acolo nu pros
peră nimic! Nimeni nu se îngrijesce de 
Moldova I D. Chiţu a fost bolnav! şeii a 
fost prea ocupat, însă pentru Bucuresci a 
făcut şi ’t mulţumesc. Universităţile n6s- 
tre nu sunt văzute de miniştrii, iar în 
Germania sett Austria ori ee sc61ă este cer
cetată şi de roge, de împărat sad princese.

D. Cogălniceanu face apoi comparaţie 
între profesorii din Austria şi Germania şi 
însemnarea titlurilor).
, Din nenorocire n’avem crescere naţio

nală; unul cresce în Germania, altul in 
Rusia, celă-l-alt în Francia, şi apoi venim 
aici să facem din ţiŞră tnrnul Babilonulni. 
(Citesce cum d. Bozianu combate pe d-nn 
Maiorescu în ideea că trebue să avem 
numai meşteri aşa ; ar trebni să 'şl tri
mită copil în străinătate să se imbuibe 
de idei străine şi să perză inima de Ro
mân). Iată ce ijice d. Bozianu ! Ia faţa a- 
cestora să desfiinţăm Universitatea de Iaşi? 
să încrucişăm mănile ţi să primim tot de 
la străini, să nu creăm noi nimic al nos
tru naţional, romăneso ? ce fac nemţii? 
Orl-ce profesor scie acolo ca are o misiune 
căria s’a devotat toată vieaţa şi nu se a- 
bate. Ei aii venit cu avant-garda germa
nismului până la porţile nostre şi noi 
voim să dăm înşine în cap avant-gardel 
Românismului; ne dăm legaţi. (D. Cogăl
niceanu arată pe larg cum stă Universi
tatea de Cernăuţi, facultăţile, profesori etc., 
şi apoi trece la ale noastre). Vedeţi că 
studenţi sunt acolo în număr îndoit ca la 
Universitatea de laşi; dar să nu conchi- 
deţl că nn sunt elemente pentru a ali
menta cu studenţi Universitatea de Iaşi— 
arată apoi că la CernănţI 12 profes. ţin 

21 de catedre la facultatea de drept etc., 
şi câte ora preda ii afară de conferinţele 
private şi face comparaţie cu Universita
tea din Iaşi, la care se propun mal pnţine 
ore afară de d. Şuţu, cei-l-alţi aii de la 
3—10 ore pe săptămână; d. Cogălniceanu 
vorbesce despre societatea studenţilor ro
mâni din Cernăuţi ,Arbor6sa« şi profe
sorii cari o conduc şi trăesc cu studenţii 
ca o familie. Spune ce se propune la Cer
năuţi din Istoria şi literatura română, mal 
mult de cât la Iaşi; espune ce fructe aii 
eşit din acea societate, între altele nn pro
fesor din Cernăuţi scrie Istoria Universi-,

Bucureşti 50, în Londra 40.— Prea mult 
am dori să ştim, de unde ştie oficiul sa
nitar diu Berlin că în Bucureşti aii mu
rit câte 50 la 100,000 mii suflete; am dori 
mal ales, fiind-că avem cuvinte a bănui, 
că nimeni nu ştie anume câte suflete sunt 
în Bucureşti.

Colectorul li/erar pentru ambele secse.

Sumarul [numărului din 23;ianuarie: Mi
siunea profetului Moisi, de Schiller, trad. 
de N. Niculescu (urmare).—Dama cu mă
nuşa neagră, de Ponson du Ternii, tra- 
ducţiune de I. Dimitriu (urmare)—  Miss 
Mary «cil Institutricea de Eugâne Sue trad. 
de I. Costescu. Ora pro nobis, poesie de 
Cal ist. Hogaş. — Fabnle şi Poesiî de Gr. 
Melidon. — Anecdote. —

Columna lut Tratau.

Revistă mensnală pentru istoriă, lingui- 
stică şi psihologia poporană. Numărul de 
la Decembre 1876, de care dispunem, con
ţine: O listă a colaboratorilor; o listă a 
persoanelor, care aQ sprijinit această pu-

tăţil de Paris lăudată şi^de ziare francese 
etc. Arată cât'se faoe pentru a mări bi
blioteca, a înmulţi catedrele ţi altele prin 
care atrage pe studenţi; de aceea din li- 
cee es destui elevi la noi, dar la Univer
sitate nu se duo de cât prea puţini. Unde 
e vina ? Ţera nn dă bani ? Nu cheltuesce 
pentru învăţământul superior ? Nu e vre
mea să zicem , pentru D-zeS, să căutăm 
să curmăm răul! Totul sep6te dacă voim! 
Profesorii să facă ca alţii; un prefect ’şî 
®ă dimisia ca să fie deputat, dar una şi 
alta nu merge. Unde e d. Cobălcescu, stră- 
lucesce prin absenţa sa, de ţi este repre- 
sentantele Universităţii de laţi ?

De doue luni am anunţat interpelarea; 
de oe nu este aci să respundă ? Sciţi de ce: 
pentru că n’are ce respunde are însă pu
doare ţi consciinţă. D. Maiorescu a depăr
tat pe savantul d. Danieleanu, studenţii 
a8 protestat cu d. Bosianu şi d. Orăscu ; 
să vie d-lor să decidă dacă oii am drep
tate se« profesorii cari nu’şî fac datoria f 
dacă e bine ca să stea văduve catedrele de 
la acea Universitate? Ilustrul Guizot fi- 
’ nd ministru a renunţat la catedra ţi 1* 
salariul de profesor, iar nu ca profesorii 
noştri 1

D. Chiţu şi d. Ioneacu aii propus agre
gaţi, insă d. Sturza a făcut semn negativ

an k)t pe urmă se ror cere agre- 
gaţl de agregaţi. Cer numai caîprofesoril 
eă ’şl fică datorie, să predice, însă nu con
tra familii, contra religii,? nici să impăr- 
ţească Vasluiul (iUritate);să nu predice con
tra proprietăţii 1 Cer în fine ca bugetul să 
nu se întoarcă după dogmele politice, căci 
atunci fie-care partid poate veni să ceră 
suma de 200,000 fr. conservatorii 200,000 
liberalii 200,000 fie-care cât ne costă pe 
an Universitatea de Iaşi, să împărţim nn 
milion între noi şi să ne batem împreună l

D. Apostoleanu vorbesce pe larg asupra 
rolului important ce are învăţământul în 
stat. Arată cu mnltă elociuţă cum trebui 
să se lucreze ca Instrucţiunea să fie na
ţională, românească, nu cosmopolită, cu
leasă de pretutindeni; trece la constituţio
nalism în genere şi apoi la constituţiunea 
nâstră, pe care o apără contra atacurilor, 
picând că legea Instrucţiunii pnblice a fost 
răii interpretată de d. ministru al Instruc
ţiunii care n’a fost prea corect tn privinţa 
profesorilor de la Universitatea de Iaşf. 
D. Apostoleanu stărue asupra puntului ca 
să nn se pnnă înainte tot drepturile pro
fesorilor acordate de Constituţiunea n6s- 
tră, ci să punem mai ’munte de tote în
datoririle fie-căruia, apoî drepturile, cari 
sunt basate pe cele d’ântâia. Legea a fost 
răa aplicată şi astăzi. Combate proiectul 
agregaţilor la care lucrează d. Chiţu; cere 
a se face tot posibilul pentru prosperarea, 
fortificarea şi înflorirea Universităţii de 
laşi în faţa celei streine din Cernăuţi, care 
6 menită a submina tot ce e românesc 
naţional; limbă, moravuri, religie şi sen
timente.

Să nu se creeze însă drepturi fără datorii 
este imposibil de fapt ca cine-va să îndepli
nească cu demnitate şi consciinţă două 
funcţiuni îa acelaşi timp. Crede că mulţi 
au greşit dar aB greşit şi d. Chiţu cu d. 
Ionescu. Conchiflâud cere ca să se invite 
guvernul prin o moţiune, a face pe viitor 
să se respecte legea.

D. Orăscu zice că un profesor poate o- 
cupa două posturi după lege, numai să 
’şl facă datoria. In Germania sunt alt* 
vantage pentru profesori, la noi nu sunt

blioaţiune prin acţiuni;—an indice despre 
«Cuprinsul «Columnei lui Traian. pe anul 
1776;.—Studii asupra Tesaornlul de la Pe- 
troasa. Tava, de D-I. A. L Odobescu ; —  
Consideraţiuni asupra istoriei literaturo! 
neolatine, de D-l G. L, Frollo; —  Cronica 
lui Cesarin Daponde (urmare), trad. de D-l 
P. Georgescu; — Colinde, din Colecţiunea 
D-luî G. D. Teodoreecu;—Un Crisov de la 
Ştefan cel Mare, (din arch. Sf. Spiridon 
din Iaşi) comunicat de D-l A. Xenopolu;
_ţprej ani din literatura română, indice
bibliografic privitor la anii (1874, 1875 şi 
1876.

«Fundată de întâia ca f6iă politică şi 
belletristică, «Columna lui Traian. s'aspe- 
cialisat treptat, pus la pas, în curs de şes* 
ani, căci numai ast-fel, picătură ou pică
tură, rădicând u-se pe nesimţite d'asupra 
nivelului cunoştinţelor generale, ea ţ-a pu
tut forma un cero de lectori, atraşi cu în
cetul în sfera sciinţelor istorieo-filologiee..

Reproducem aceste cuvinte din acest nu
măr al «Columnei In* Traian,. fiind-că 
printr’ensele această foae periodică se re
comandă publicului cetitor ţi credem că din 
partea noastră nu o putem recomanda mai 
bine de cât prin propriele eî cuvinte.



T I M P U L

O carte acolo se vinde in mii e8etu” 
piure. La noi profesorii de abea trăesc, şi 
no are să dea de ros şârecilor ; (ilaritate), 
cere a li se recunoasce dreptul câştigat de 
gradaţiune, iar nu a li se înjumătăţi leafa 
după un servieiB de 20 de ani. S’a zis că 
profesorii aB t<5tă libertatea de cuvlnt pe 
terenul oe le oompete, dar să nu predice 
contra proprietăţii, contra religii 1 Religia, 
seim toţi, că ne-a scăpat de tnnlte ori na- 

[ (tonalitatea. Din nefericire sunt profesori 
cari propagă socialism, comunism, darvi- 
nisrn! De unde le-a adus? Trebne să fim 
atenţi ţi să sufocăm răul in germene.

D. ministru de Instrucţie după oare cari 
preambnle zice că d. Cogălniceanu n'a fost 
satisfăcut şi d. Apostoleanu ne-a găsit 
culpabili. Insă ântâiii nn e esact că profe
sorii ar fi lipsit 6 luni, fiindcă Ia univer
sităţi sunt vacanţe Iulifi, August şi Sep- 
tembre. 2-a Nu vede remediu eficace de a 
pedepsi pe profeeorl prin reţineri din leafă, 
care e nn mijloe condamnabil, la Universi
tăţi mal cu semiţ. — In privinţa absenţe
lor motivate d. Chiţu citesce după o listă, 
din care se vede ci top aii motivate ab
senţele fi întrebă onm să aplice legea P Să 
cer act medicalP Dar se scie că ori cine 
poate adnee acest act 1 Cat privesce man
datele de deputat, nn poate face nimic şi 
mal puţin ea d. Tell, care a distitnit două 
somietăţT, dezaprobat de toţi, de Senat ţi 
ţeră, păoă ce a venit d. Maiorescn să facă 
nn set de inaltă justiţie. — D-lnl Aposto- 
leann ii răspunde că in privinţa legii de 
nstrueţiune este de altă idee şi dacă e 
cestiune de interpretaţiune apoi poate fie
care avea pe a sa, deci cere un text de 
interpretaţiune a legii, pe care nu l'a a 
▼nt şi deci nn p6te fi condamnat. D. Co
gălniceanu poate face altfl-felO ca mine 
insă ,quod licet Jovi, non licet bovi.* Pro
fesorul vine în Senat; ce face cn mandatnl 
de plată? nn ’l poate elibera pe numele 
suplinitorilor care nu e funcţionar al Sta
tului. Când profesorii lipsesc 30 ^ile, să 
aplică legea şi să şi declar demisionaţi ? Să 
le pui catedra la concurs ? Această proce
dură nn a fost incă indicată şi n’am fă
cut. — Eii am considerat pe profesorii toţi 
de colegi. D. Raşcan poate inlocui pe d. 
Ionescu cucî Seminarul e o quasi-facnltate 
şi d. Răşcan a fost întărit de on. consi- 
siliu al Instrucţiunii, l'a aflat capabil şi 
eB am trebuit să'l primesc !

D. Gheorghin esteinlocuit prin d. Ureche.
D. Cogălniceanu Întreabă: are timp?
D. ministru de Instrucţie arată din listă 

că n’are absenţe.
D. Cogălniceanu <}ice că atunci d-nn mi

nistru de Finanţe să şWrgă jumătate din 
catedre! D. ministru de Instrucţie întreabă 
că ce să facă ? Legea este clară şi positivă 
fi nn poate s'o calce, nn poate de cât s’o 
aplice căci legea permite mat multe func
ţiuni, numai să’fl  facă datoria profesorii.— 
Oare preotul safi episcopul alee să nu vină 
in Sinod?

Dreptul se transformă in datoriă câte 
odată.

D. Deşliu zice că episcopii aii vicari pot 
fi supliniţi.

D. ministru InstrncţiI: Şi eB cer vicari 
pentru profesori! — Dacă profesorii afi 
puţine ore, nu e vina mea, nn depinde de 
la mine, căci sciaţl cum prescrie legea că 
aceasta este lucrarea profesorilor Universi- 
 ̂ t1 — Şi 1» noi sunt profesori cari în

deplinesc mal multe cursuri de odată în 
fine zice, ca ieri, că o lacună este în lege. 
A propus sistema profesorilor agregaţi, 
cari sunt adevăraţi profesori, nn numai 
suplinitori, cum crede d. Cogălniceanu.-  
Numai aşa crede eă pntea „ „ „ d i *  
răul de a nn fi vacantă catedra 30 zile.— 
Spune cn regret că noi nu pntem avea 
profeeorl de calibrai lui Filip* etc cftre g 

B luni propnnea la Viena, apoi pleca la Munich 
etc. conchide rugând pe Senat a evita la 
mijloace demne pentru îndreptare, căci d-sa 
nn poate să facă altfel de cnm a fftent. 
Protesta contra ziselor d-lnl Orăscn, că 
poate fi socialism, comunism, darvinism 
între p ro fa n  ^  e gjgnr ţ j  ujgj nn 
fi vre-o dată!

8« cere închidere, discuţii.
. 7 ?Hn,ceann (cu voce înaltă) este 

eontra închiderii, ca .8 nn se voteze as-
" . " S  Universităţii de laşi, avant- 

garda R o m â n , ^  fiica luI y ^ C u z a !

I ^ 8riril0r p°blice (cu voce
| ito a ltă ) este pentn, continurea discuţii,

T f l 0 “  1  i)ezl *,tnaţia căci şi d-
* fost profesor ca d. CogSinic^ n/

D Cogg'niceann se miră cum d. Docan 
astăzi ia nn alt ton în local d-lul Chil 
P« când aUltăerl se lepăda şi „ „  YoU* ^  
înlocuiască pe d. ministru de Instrocţiane 
D. Chiţu declară eă vinovată este Consti
tuţia, n’are ce face, n’are legel Dacă ar 

M» ca Constituţia, eB aşi propun mo

dificarea el; dar Constituţia nn poate cere 
rnina nici celei mal mici scoale. D. Co
gălniceanu arată, că nu s'a aplicat legea 
care prescrie: advertisment, censură etc. 
până la destituire. Interpretă alt-fel drep
tul şi datoria, fiind mal presus de acestea 
liberul arbitriu. In cestia «coasta nu vor- 
besce de teorii constitnţiunale, de politică, 
de vrajba din partidul liberal, şi cine a 
făcut vrajba, ci vorbesce de răni real şi 
mare şi cere'să se curme răul 1

(Continuă cu voce tot mal înaltă:) Cer 
în nnmele ţării de peste Milcov ca să nn 
ga Inse în ruină acea avantgardă. Nu fac 
politică militantă. Voi ii întreba insă pe 
profesori: unde e progresul, nnde e lu
mina ? EB nu voitt să ştifi de şef de par
tid, care e sclavul partidului; eB nu voiB 
să fiii slav! EB sunt fracţiunea liberă şi 
independentă! Am spus’o curat, am fost 
în partidnl liberal, am fost la Mazar-Paşa, 
dar tot d'auna liber cn părerea mea. D. 
Chiţu ne spune de făcliile universului ger
man. Unde sunt? Sunt la noî? Adu-nepe 
Armlt, pe (reposatul) Savigni, să meargă 
3 săptămâni in Bucureşti, 3 în Iaşi; îl 
vom primi bucuros.— Este adevărat că in 
Qermania este înmagazinată ştiinţa de'Be- 
coll şi profesorii aB avantage, dar şi lu
crează.— D. Chiţn spune că nu sunt lip
siri de profesori, dar întrebat’a acel pro
fesor care este şi membru la Curte, câte 
absenţe are aoolo? Ba că poate să’şl facă 
datoria f  I Cnm să facă ? profesorii! este 
oare a lucra cu mânele, a coase cizme? 
Mintea nn poate lucra 12 oare. Care aB 
fost inteligenţele atât de tari, câte 3 — 4 
în secol — care nn sunt la Universitatea 
de laşi,—cari să lucreze toată zioa. — D. 
Cogălniceanu arată pe larg că i s’aB schim
bat cuvintele, de şi d. Chiţu s’a apărat 
cavaleresce. 11 doare inima însă; este iri
tat vorbind de acestea, va face o propu
nere, mal imblânzindu-se, bea şi nn pahar 
de apă (ilaritate) şi lăsând la o parte po
litică propnne ca „Senatul, aurind esplică- 
rile date de d. ministru Instruoţil şi vă
zând starea Universităţii de Iaşi, prove-

I
nită din absenţele profesorilor, invită pe 
d. ministru a aplica art. 386 etc. din le
gea instrucţil.

D. Preşedinte al consiliulnl zice că d. 
Cogălniceanu are drepnl a se îngriji de 
Universitatea de Iaşi, de fiica sa, numai de 
n’ar sugruma-o de multă dragoste, (nn se 
ande preşedintele, rogă pe cei ce vor a se 
duce, să plece de-odată.) Ce vedem la noi 
în casnl de faţă, s’a întâmplat şi în Francia. 
Combate mijloacele propuse de d. Cogălni
ceanu, zice că asemenea scopnrl ce afişează 
d. Cogălniceanu nu se ajung prin inter
pelări; d-sa a făcut din acea Universitate 
un instrument politie. Si, d-lor, sunt pa
trioţi cel puţin ca alţii. Află cA răul este 
că profesorii nu sunt atiguraţl pentru 
vieaţa lor, mal cu seamă cei eşiţl din fa
cultăţile n6stre. Suferinţa este generală 
în toate scoalele, să ne pnuem toţi şi se 
remediem răul. — Arată că şi până acum 
profesorii aB ocupat alte posturi, ba gu
vernul a fost forţat a se adresa la profe
sori şi a’I însărcina on afaceri importante 
internaţionale. Apoi că Guizot, Consin n’afl 
demisionat, aii remas profesori titnlari. 
D. Cousin 8 a înlocuit prin Jules Simou, 
ceea ce a făcut tapagifi. 8i ce a ajuns Ju
les Simon ? O ilustraţiune. — Să ne bneu- 
răm toţi, şi d. Cogălniceanu, că după noi, 
cel bătrâni de oţel din 1843, vin cei mal 
tineri a ne lua locul! Să ne iertăm, toţi 
am greşit; să nu facem ca grecii, se dafi jos 
unii pe alţii, dar el sunt în condiţii fa
vorabile; noi însă ne dncem Ia peire! Cât 
despre d. lonescn, apoi noi l’am chemat 
în timp de pericol. — Tote stafi răB; este 
o crisă economică, financiară şi socială.

Să fim toţi nniţl, căci alt-fel nn e scă
pare.

Se cere închiderea discuţii.
D. Radu r6gă să nu se închidă discuţia 

şi plimbândn-se prin sală vociferează sgo- 
motnl, că are să se refniască ou d. prim- 
ministru (ilaritate),

D. Preşedinte (snnă şi râgă a face tă
cere).

D. Deşliu. Este şapte şi jumătate ore!
D. Cegălniceanu ^ice că după doă zile 
prim ministru cu un program politic, 

ne  ̂spune multe şi late dar nimic despre 
Universitatea de laşi, ei ue spune să ne 
unim contra criselor de tot felul. (între
ruperi); mal mnlţt d-nî senatori pleacă a- 
fară; confusiune).

Se pune Ia vot închiderea discuţii prin 
bile şi fiind votnl nul, se ridică şedinţa la 
orele 7 şi jum. săra, anunţându-se cea vii
toare pe mâine.

Şedinfa dc fo t 3 Februarie 1877.

Şedinţa se doschide la orele 2 şi trei sfert 
p. m. sub preşedinţa d-lul I. Ghica fiind

presenţl 32 donnl seu ifcorî, d i:î 11 mir 
nereglemetar, se suspendă pănă la venirea 
şi altor d. senatori.

La 4 şi jum. rodeschi^ândn-se şedinţa 
d. preşedinte (jiee că nu mal este speranţ 
ca să se complecteze Senatul şi să poată 
lucra astăzi; fiind in ora înaintată se ră 
clica şedinţa, anunţând pe cea următoare 
pentru mâine la 12 ore de <Ji-

C A M E R A
Şedinfa de la % Fevruatie 1877.

Şedinţa se deschide la 1 şi jum. supt 
preşedinţa d-lul Sihleanu. — Sumarul şe 
dinţel precedinte se aprobă.

Se citesce asemenea demisiunea d-lu 
Voinov. — După oare-care desbatere, se 
pune la vot cu bile şl se respinge cu 6 
voturi, contra 11.

Se votează în total proectnl pentru mo
dificarea articulelor 7, 9, 10, 11, 15 din 
legea organică a curţii de Casaţie şi se 
primesce.

D. P. Gr&diştennu anunciă guvernulu 
pentru măsnrele ce a luat in privirea func
ţionarilor abnsivi cari aB iugerat la ale
gerile din urmă de la colegiul II de Olt.

D. Al. Holban anunţă altă interpelare 
pentrn depunerea unei legi de incompati
bilitate între mandatul de depntat şi acel 
de membrn în administraţiile străine con- 
cedate de Stat cn privilegia, cum e Regia, 
căile ferate, etc. In desvoltările ce va face 
va presinta mai multe fapte cari privesc 
pe ministru de Finance şi pe cel de lucrări 
Publice.

D. Colonel Leca cere ca gnvernul să 
aducă la Cameră tabloul de arendaşii Sta
tului ciri datoresc rămăşiţe spre a se sci 
dacă acel cari datoresc sume enorme din 
treont aB drept să facă politică astăzi.

Se pnne la vot laarea în consideţpre a 
transacţinnii dintre comuna Ploesci şi d 
G. RadovicI şi se primesce.

După 6re-care desbatere asupra art. 1 
se pune la vot acest articol şi se respinge 
şi prin urmare şi proiectul.

D. V. Miniu annnţă o interpelare asnpra 
invoelilor agricole şi modnl nenman, bar 
bar oum ele se esecută. Ce măsuri a luat 
guvernul saB va Ina guvernul spre a pnne 
capăt acestor învoeli, cari seacă puterea 
contribuabililor rnralL

D. preşedinte al consiliului aduce aminte 
Cameril ingajamentul ce a lnat în atâ
tea rânduri ca să voteze bngetele şi să lase 
d’oparte interpelările. Apoi îl spune să nn 
mai repete greşealele ce s’aB făcut la 1867 
şi 68, tot in asemenea procederl. In vederea 
dară a crisel în care ne aflăm cere de la 
Cameră în trei zile să voteze bugetele.

Se dă citire proiectului pentru modifi
carea art. 286 din condioa de procedura 
penale, modificare ce priveşte constituirea 
curţilor cu juraţi când nn s’ar ajnnge 
numărul de juraţi aflaţi pe lista unei se
siuni; se vor lna juraţi din lista supli
mentară a sesiunii precedente.

Camera priimeşte acest proiect fără dis- 
onţiune.

Se votează apoi cn pnţine esplicări pro
iectul pentrn autorisarea guvernnlni de 
a arenda moşiele Statului pe termen de 
5 ani in loe de 10.

Se votează asemenea şi proiectul pen
tru autorisarea gavernului de a vinde prin 
licitaţiune, conform legii de comptabilitate 
obligaţiile rurale In valoare de 87,900 fio
rini austriac! pentrn proprietăţile Statu
lui din Bucovina.

Se trece la reducerile propuse de guvern 
a se face în serviciul penitenţiarelor.

După oare-care disensiune, leafa direc- 
torelul se ficsează la 700 lei, eară cele-l- 
alte redncerl ce se propun de comisia Ca
meril se primesc în tocmai ca în proiect.

Se votează şi acest proiect în totaL
Şedinţa se ridică Ia 5 şi trei cnarturi.

Ne grftbim a publica următdrea 
scrisdre, ce d. Nicolne Callimachi 
Catargi, fost agent diplomatic, ne 
trimite din Paris. Nu credem de 
trebuinţa de a o Însoţi de vre-un 
comentar din parte-ne.

Oamenii marcanţi In viaţa publica 
a ferii n6stre sunt destul de puţini 
pentru a’I putea cun6sce şi cumpăni 
pe toţi Împreuna şi între-o-laltă. Se 
scie, cine este d. Callimachi-Catargi; 
s’a vfi^nt, ce lnsemnâză şi d. Nico- 
lae Ionescu ca ministru, iar cat pen
tru bietul d. Şendrea, care a fost 
trimis sa Înlocuiască pe d. Callima- 
chi-Catargi la Paris, credem ca nu’l 
putem sluji mal bine de cftt treefen- 
du'l sub tăcere:

Pirin, 7 ru i \T>ntii 'no, 8 feb ru arie  1E77.

Domnule redactor,
Fiind bolnav aice, n’am putut lua 

parte la lucrările Camerei u6stre. 
Primesc acuma numai Monitorul ofi
cial din 18/8o Ianuarie, care reproduce 
desbaterile urmate cu votarea bud
getului ministerului de Externe, şi 
vin sa v6 cer permisiunea de a re
leva In ziarul Timpul inexactitatea 
unor alegaţiunl ce mâ privesc, ale 
d-lul ministru Niculae Ionescu.

D-lul, voind a justifica trimiterea 
misiunilor atât de extraordinare şi 
de numeroase sub d-sa şi tot odată 
menţinerea representaţiel permanen
ta a ţârei In străinătate, respunde 
d-lul P. Ghica :

„La Paris mS Întrebaţi? El bine, 
.la  Paris era agent, Insa nu era un 
„agent pe care 1 numisem noi,! ş 
„derâ nu era la Înălţimea misiune! 
„seale, nu suntem noi responsabil! 
„Noi nu am socotit cum ca trebuie 
„să Încredinţam unul agent care nu 
„era recunoscut cu caracter oficial 
„misiunea de a subscrie o conven- 
„ţiune şi am trimes pe cine? Pe 
„preşedintele acestei adunări care 
„nu putea sa se desbrace un mo- 
„ment de qualitatea sa oficiala, şi, 
„d-lor, am reuşit ca preşedintele Ca- 
„merel, alături cu ministrul de ex- 
„ terne al Franciel, se subscrie con- 
„venţiunea. Drumul este deschis.* 

Puţin ’mî importa apreciarea ce 
face d. Niculae Ionescu de meritul 
m eii; dar cred ca e util de a divulga 
ce contingent de buna credinţa şi 
veracitate aduce d-lul In discuţiu- 
nele Camerei.

Când am vfiţjut că fâră socotinţa 
şi în interese ascunse sa trimetea o 
misiune, care nu putea avea alt re- 
sultat de cat de a compromite au
toritatea şi prestigiul agenţiei din 
Paris, ’ml-am dat demisiunea, şi la 
această ocasiune iată textual ce ’ml 
scria d. Niculae Ionescu :

„. . . . Maintenant vous me dites 
„qu’il vous est impossible de ne pas 
„voir dans la mission du pr^sident 
„de la Chambre un manque de oon- 
„fiance k votre dgard et vous ajoutez 
que vous n’en sauriez meconnaitre 

„la signifleation. Vous 6tes dans 
„ l ’erreur, M-r l’Agent, car s’il y avait 
un manque de confiance a votre 
«Sgard, certes le gouvernement de 
S. A. aurait commence par vous 
r4tirer le plein-pouvoir dont vous 

,6tes muni pour n£gocier et signer 
la d^claration concernant le r^gime 

„provisoire que nous avons proposâ 
a la France jusqu’k la conclusion 
de la convention, dont vous avez 
aussi Ies n^gociations entre vos 

mains. Quel-que soient d'aillenrs Ies 
tnotifs de votre ddtermination a quit 

„ter le poâte oii vous avez 6t6 plac<Ş 
par la confiance du gouvernement 
de S. A. le Prince, notre Auguste 

„Souverain, je  vien vous prier d’y 
„rester au moins jusqu ;ipri*s la con- 
clusion de la signature de la d«5cla- 

„ration et de la nomination do vo* 
„tre successeur.” Ea n’am consimţit

Atat am ţlis In ceea ce mft pri
vesce.

Cat despre trimnfât6rea frasft 
„drumul este deschis,“ care reveni 
mal multe ori în discursul d-lul Ne- 
culae Ionescu, las iluştrilor sSI pre
decesori grija de a'l aminti fabula 
n care e vorba de pelea leului.

Mulţumindu-vfi de mal ’nainte, 
domnule redactor, de publiţarea a- 
estor rânduri, v6 rog sa primiţi a- 

sigurarile prea distinse! mele con- 
sideraţiunl. N. Calimaki C atarg i.

Constastinopole, 12 Februarie.
Se desminte ştirea, eă 4000 de pofta le 

înarmate ar periclita liuişten pnblică.
Pesta, 18 Kevruiri».

Se vorbeşte, căcriaa ministerială ar avea 
să Însemneze o schimbare în politica ex
terioară a Imperiului.

Cracovia, 12 Febrairie.
După ştirile sosito din Moscova s'a des

coperit o nonă conjnraţiune a nihiliştilor 
şi s’aB făcut mal multe ares tărî. In Ru
sia circnlează o proclaniaţiune adresată că
tre poloni, în care sunt provocaţi a nn 
intra în armata otomană, de oare-ce prin 
aceasta ar periclita ou atât mal mult soarta 
polonilor din Rusia.

Londra, 12 Februarie.
Şedinţa camerei Lorzilor. La Întrebarea 

Ini Alban, Cadogan a declarat, că inginerii 
englezi trimişi la Constantinopol, Porţi! 
nici nu i s'aB făcut împărtăşiri in această 
privinţă.

Sub-secretarnl de stat Bourke a decla
rat, respunzând Ini Forster, că nn mai e 
nici un motiv spre a nn comunica depe
şa, in care Lordul Derby declara Porţii, 
că in casnl nnni resbel cn Rnsia nn poate 
contă pe sprijinul materia) al Engliteţei.

Viena, 14 Februarie.
Tisza a fost iusărcinat a reîncepe ne- 

goţiările in cestinnea băncii.
Paris, 13 Februarie.

Ducele de Decazes şi-a dat demisiunea, 
dar Miroşi Iul Mac Mahon nu a priimit-o 
incă.

SCIBI SOSITE CU POSTA DIN DUMA
Tlena, 13 Fevranrîe. 

Sennyey n’a isbutit a compune ministe- 
rinl. Se vor începe nonî negoţinrl cu Tisza. 
Midhat-Paşa se nştăptă aici.

NAIVITAŢI RADICALE

Prim ele cu inte ale noilor m iniştri.

I. D. Docan de la Dorohol (lucrări pu 
blice) în şedinţa Camerei de Vineri, ?8 
lannarie.

*D. Docan, ministrn lucrărilor publice. 
Trebne să vă rog să reveniţi asupra votului 
de alaltă-erl şi să Încuviinţaţi suma pen
tru întreţinerea gradinelor din Bucuresci 
şi Iaşi conform cu budgetul propus de gu. 
vern.

*0  voce. D-ta singnr aî iscălit alaltă
ieri amendamentul, în urma cărnia s’a şters 
acea snmă din budget.

CD. ministrn Docan. Ca deputat am pu
tut face unele scăpări din condei. Acum 
ca ministrn vin şi vă cer reinscrierea a- 
celel sume.,

II. D. Câmpineanu (justiţie) în şedinţa Ca
merei de Sâmbătă 29 Ianuarie.

*D. ministru de justiţie diee, că d-sa 
este pentrn principiul de a merge judecă
torii la j  ustiţiabili, iar nu aceştia la ju 
decători.

D. I. Ionescu : Aşa merg şi cădii turcesci, 
călare pe desagi (Ilaritate, risete).

D. ministru al justiţiei: Acest principiu 
domină şi in Englitera, care este unul din 
staturile cele mal înaintate iu privinţa jus
tiţiei.

D. I. Ionuescu : O fi, dăr eB n’am fost 
p’acolo.»

*
* *

Din şedinţa Camerei de la 29 Ianuarie. 
D. preşedinte C. A. Rosetti invită pa d. 
raportor să dea citire raportului delega
ţilor asupra proiectului de lege relativ la 
reorganisarea sub-prefectnrelor.

Chestorul respunde, că d. raportor ia 
cafeaoa In bufet.

D. preşedinte: Nu poate să ia cafeaoa, 
căci Adnnarea aşteaptă,- ori să vină un 
alt d. raportor.

D. raportor P. Ghica dă citire raportu
lui'delegaţilor pentrn reorganisarea sub- 
prefectnrelor.

Voci: Mai tare.
D. raportore: Faceţi tăcere, căci plă- 

măi tari nu am.
Se urmează lectura.
Pe băncile ministeriale se uriuea/.ă o 

o discuţie sgomotoasă.
D. preşedinte: Na ceti d-le raportor. Să 

aşteptăm pănă când d-iiii miniştri vor face 
tăcere. Din pricina d-nealor nn puteui urma 
discuţia.*

BULEiTIN METEOROLOGIC)

Temperatura. — In noaptea de 1 spre
2 Fevruarie, termometrograful s’a scobo- 
rît la 8 grade, divisinnea centigrade, subt

-  In noaptea de Miercnri 2 spre Joi
3 Fevruarie 4 Vi0 grade subt 0.

Astu/.i, Joi 3 Fevruarie, 11 ore diniint'ţa...
la 3 grade şubt 0, Ia umbră; iar la soare, 
termometrnl s’a urcat Ia 10 grade c. mal 
sus de 0.

înălţimea barometrică erea ieri, 2 Fe
vruarie, de 753 milimetre, iar astă-zi, Joi
3 Februarie, este de 7(55 milimetre. Baro
metrul dar, urc&ndu-ee de ier! cu 12 mi- 
imetre, indică timp frumos cn ger, mai 

ales noaptea.
A. Sc. Ghica.

Toţi detentorii acţiunilor financiare 
sunt Invitaţi a se reuni Duminecă 0 Fe- 
vruariB, la ora unu după amiazl in sala 
Clinichard strada Ştirbei-Vodă No. 12, spre 
a discuta asupra mai multor cesliunl pri- 

itore intereselor lor.
*Mnî mulţi acţionari.»



CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Hucurtsci, 3 Ffbruariâ 1877,

V A L O A R E A

Oblig. Rurale . 10%

» » eşi te Ia sorţi
» Credit fonc Rur. 7‘ '/o 
> Credit fon©. Urban 

Impr. Mun. Cap. 80%!l87* 
Pensii (800) dobândi fr. l(

Dacia CR* de Assig.
Act. (fr. 500) 8*/o 1871
Romani» C**» de Assig. 
Aot (fr. 200) 8% 18'
Mandate • • • • • • •
Impr. Municipale fr. 20 
Act. financiare Rom&neât 
Ciile ferate Ottomane

Aot (fir. 400) 8%
Renta Rom&n& . • • • .

CUPOANE 
Oblig. Ruralep.Oetomba.

» Domeniale • . •
> Fondare rurale .
> Comunale • . .

DEVISE 
Paria• • • • • • « • •
Marteille • ................... ...
ttrtueket • • • • • • • <
An?ers ..............................
Londra • • • • • • • • <
Londra domiCil...............
Hamburg..........................
Amsterdam . . . . . . .
V ie n a ................... ...  . «
B er lin ....................... ...  •
Lipaoa ..............................
Esoom pt..........................
Lira Ottoman&..................
Galbena austr. • • • • • 
Agio c. Argint.................

CtroU Offfrite PrMil
f&out

771/s}  78 I ii'/t

—
93

z
72 72»/ 73>/i
— 95
— «9 1/ 69'/2
— 67 Vî
— _ —
— 126 120
— — —
— — —

- 200 —

56 —
— — —
— — —

—

_ _
—

96 */a 96
— — —
— — —
— — _

9960 _
— — —
_ _ —
__ 9936 9930
— 2610 2509
— — —
— — —
— — —
_ — —■
— 112 Vi —
— —
— — —
— — —
_ — -

W / o

CUMUL y ie n e i
Viena, 15 Februarie (st. n.) 1877.

Metalice......................... ...  • • (>2 10
Naţionale..................................... 68 —
Renta In .....................................78 40
Lose ..............................................
Acţiunile băncel................
Creditări.............................
London.........................
Obligaţiuni ruralo ungare .

,  temeşvar . . .
,  transilvane , .

Argint în marfnrî . . . .
D n c a t n l .............................. .....
Napoleonul.........................
Maro 100 ..............................

110 —  

885 — 
147 -  
123 75 
78 — 
71 50 
71 50 

114 35 
5 90 
9 89 

60 80

■■ ţ- -« u venită de câ te
ll & d a m a ,» * **7 care are cunos- 

cinţă de limba germană, anglă, francesă şi 
piano bine, caută, nn loc. A se adiesa la 
Tipografia Thiel & Weiss.

B I B L I O G R A F I A

A eşit de sub tipar la Librâria 
Socec şi C-nia:

I S T O R I A

ARCHEOLOGIEI
Curs public, ţinnt la facultatea 

de litere din BneurescI
de

A. I. O D O B E S C U

ANTICITATEA SI BENASCEBEA

Preţul 12 Lei 50 bani.

o i i i S r n l y i â i s ^ -
ţiunî private, şi r6gă a depnne adresele 
respective la administraţiunea acestnî (Jiar 
sub cifrele S. S. Na 32. 385,6-1.

SALA CIRCULUI
Sâmbătă, 5 Februarie 1877

BALU MASCAT
Musioa Militară a Regiment, l-iu sub con
ducerea D-luî Capelmaestru SCHOLTISCH, 

va esecuta cele mal noui arii de Dans 
şi plăcnta bandă de lăutari sub conducerea 
D-lnî SERBAN (fostă sub conducerea de
cedatului NIŢĂ COLŢATU) va esecuta cele 

maî noui arii Naţionale şi de Salon.

începutul la 87* ore s6ra

U n  bâvbat,bi"V"straitîn toto ra
murile fabricaţinnel de maşine şi în 
desemn, caută un post potrivit ştiin
ţelor s<5lo sdfl în capitala sdfl şi la 
ţ(Sra. Informaţiunl strada Popa-Tatu
N °*  5 * « 9 1 - , .

De închiriat. îa *°ui orî. . . ’  Parte fie-care
apartament şi pe unul ori maî mulţi ani 
Casele din Strada Scaunele No. 38 com
puse din doue apartamente şi având peste 
tot ^ece încăperi, două bucătării, trei piv- 
niţi, osebit grajd, şopron, puf in curte.

A se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
Stefauescu, în cancelaria Antreprizei Im- 
positulnî spirtâsalor (Hotel Hillel).

| | M
A.'tTOARg CONTRA TOTO» MIA»

O g u vern ată , ’S
englesă, francesfl şi germana, dores- 
ce a intra în tr’o casft distinsă. 0 - 
fertele să se bine-voiască a le 
trimite franco sub cifrele X. Y. Z. 
poşte restante, Bucuresci.

RECTIFICARE
Se rectifică, cele publicate în „Tim

pul8 No. 4, în .Telegraful* No. 4 
şi în „Monitorul* No. 3 pag. 79 din 
anul curent despre numerile bonuri
lor acolo indicate, punîndu-se în ve
derea tutulor, câ acele numere nu 
sunt ale seriilor, ci de ordine; căci 
Numerul seriilor este 65 al tutulor 
acelor bonuri, afară de acela de 500 
lei vechi, indicat sub No. 4314.

Fotake Radovitz.
Pitescl, 1877. 892.

Lţecouiammte de toţi medici Europei, sunt re- 
tiraiMe dupe un sistem englez ast-fel numite 
,W;iter Closette.*

D u |k;  nenumărate încercări destul de dificile, am 
rt-nşiţa arangia asemenea retirade cu re- 
servoire de apă, Încheiate hermetic, pen
tru oprirea orl-cărul miros desagrea- 
bil, şi ale confecţiona cu totul gata pen
tru orl-ce loc, asfc-fel ca fle-cine să le 
p6tă aşe^a; mal ales celor din provincie 
li-se oferă prin sistemul meti un mijloc 
f<5rte uşor de a şi-le procura unde vor voi.

Preţurile se arată îndată dupe trătarea măsureî, qualit&teî lem
nului şi mărimel maşinel.

In comun preţurile sunt de la Franci 120 până la 300.
MARCU8 UTTMAN.

Fabrică W ater-Closette hermctiec 
4 ’ ^  Bucuresci, calea Mogoş6ei No.

m jlju luj

L i;
|I

t  !fo. 88. k .

uu uu*uu u*nuu unu*u u*uuu *xuuuu *u
P H A R M A C I A  L A  J S P E R A N T T A “  #

£  D E P O U L  _______ ___ __________ _ )
4 *  Obieote de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Aiemenea se angaj&& a efectua orl-ce *o- 2 
ţ ţ  mande din ressortttl medical. B R U S .  IZ
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

S P E R  A N T I A “
CALEA UOOOŞOAEl, 26.

M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .  *

C E L  M M  M A H E  M A G A S 1 N
I D E

HAINE CONFECŢIONATE si de ARTICOLE de HODA
i n s r  ’R O i ^ L J L i s r x j L  

A L B .  < £  f i i i » .  G R U M B A I J M
Colţul Bulevardului cassa Grecianu.

Devenind situaţie din di în di mal critică şi fiind-că suntem prea încărcaţi cu mărfurile, ne-am decis a le vinde cu preţuri încă şi mal reduse, precum se p6te 
vedea prin cele espuse în galantarele magasinulul nostru. — Rugăm pe Onor. Public a’şl da osţenălâ de a ne visita spre a se convinge câ numai la noi se pot găsi hainele 
cele mal moderne, croite după jurnalele cele mal noue, cu preciurile în adevăr admirabil de eftine.

I K T  D E O S E B I T  R E C O M A N D A M :

H A L A T U B I de STRUC
25 franci bucata.

x i _ t  P .H n V n n T T  II In tot-d’a-una se găsesc şi un mare deposit de:

i ,lahLorâ Sahsllir7 Z E E A X I t T E  3S T E C 3 - R Esosite chiar acuma. II 1 1 1 1 1 1,1 ^

Cel mal mare asortiment d« Articole de modă.— CAMAŞI, cu franci 5,65 bucata.
Comandele din provincie se efectuăzâ cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc Înapoi. A L B . ^  £ 0 6 3 -

Berger & Reinhorn
Succesorii d-lul JAQUES HEROAN

Podul Mogoţlel, Palatul Dacia 

vis-a~vis de Polifiâ

MARE MAGAZIE
de

Bijuterie si Argintărie fine
precum |i de

ClCSORNICE DE BĂRBAŢI Şl DAME
Intorctndu-ne dintr'un roi agii din itrfîn&tat*, am 
fost In stare d a Îmbogăţi asortimentul nostru cu 
lucrările cele mal alese; ]i aat-fel suntem în ple
cata poeiţiune d’a ne recomanda onor. public, rn- 
gSnda’l să bine-vo&că a ne visita, spre a se con- 
ţnvae atftt de soditatea, cftt ;i de preturile cele 
u g l moderate ale tatolor mărfurilor

867.-12—1

A ti apărut în Iaşi

ALMANAH MUSICAL
de

TEODOR T. BURADA
pe 1877 (anul al îll-lea), cuprinzând mal 
multe figuri de diferite instrumente de mu
tică aflate in ns la poporul român, pre
cum şi diferite arii de danţ naţionale, a- 
ranjate pentrn piano.

La finele almanahului se află ,Elena horă 
pentru piano de autore.

De vSnţlare la t6te librftriele.

LECŢIUNI PARTIC0LARE
de

m a t e m a t i c i
C. Brailoiu, fiul

47JStrada Scaunele 47.

Bucuresci-BărboşI-Roman-Sucâva

MERSUL TRENURLIOR CĂILOR FERATE IN ROMANI A
Botoşani-VereştlV iena-Lem berg-I|canl-Suciva

Tren
aecel.

Trenuri de 
persâne

Tren
aocel.

Tren 
de persdne

Bucuresci
Chitila
Plocescl
Mi sil
Buzeu
Br&ila

Plec.
108.

8-35n
8.29n
9.35n

10.00a
10.18a
11.45a

Viena Pleo. 
Lemberg sos. a doua <jj.i 
Suceva-IţcanI Ses.

8.06 a 
12.20 p 
6.46 a

10 53a 
6.25 a 
5.11 p

8.38n 
11.25 n

> I0.89n
11.34n
1.48n
3.2Sn
4.28n
5.58n
7.36a
9.05a

18.36a
11.88a
l2.08p

l-5p 
2. 5p 
5.8op 
6.20p

Suc6va-Roman-BarboşI-Bucuresci

> 7.35. 
8 00" 

11.15 
1 10" 
8.00 p 
4.54 P 
6.58 P 
9.57 n 
9.55”

Tr. ac. Tr. de persdne
Bărboşi
Tecuci fi
Adjud
Bac&fi
Roman
Paşcani
Verescl
Suceava

>
>
>
>

plec.
>
>
808.

Suciră Pleo. 
Vereeol » 
P&fcanl » 
Roman a 
Bac&vi Sos. 
Adjud » 
Teouol » 
Bărboşi » 
Braila »

6.11 p 
6.41 p 
7.07 n 
8.45 n 
9.43 n 

Il.l2n 
12.20 n 
2.06 n 
2.68H

6.46 a
7.44 a 

10.07 a 
13.10p
1.17 p 
8.33 p
4.45 p

—

Suceva-Iţcani-Viena |Tr. ac.| Tren de pers. 7.20 n 
8.80 n

8.10 a 
8.46 a

8uc^va-Iţcanl
Lemberg
Viena aos. a doua di

Plec.
•
»

12.49 p 
9.65 n 
6.08 p

11.39 n 
8.40 n 
5.08 p

2.60 n 
7.18 p

BU£*Q » 
Misii » 
Ploesol »

5.19a 
6.16 a 
7.00 a 
8.18a

—
1.50a 
1.34a 
3.36 p 
4.l6p 
4.80 p

Barboşî-Galaţî Tren Teren Bucuresci » 8.80 a —
accel. de pers6ne

Galaţî-BarboşT Tren
accel.

Tren 
de persdne

Barbosl
Galaţi

Plec. 2.55 n 6.35 n 7.26 n
sos. 3.80n 7.00 n 8.00 n Galaţi Plec. 

Bărboşi Sos.
1.20 n 8.26 a 7.80 a

TeoucT-BIrlad — Tren. mixte 1.66 n 9.00 a 8.05 a

Tecuci Plec. 5.00 n 5.35 p BSrlad-Tecuoiu — Tren. mixte
| Bârlad sos. — 7.06 a 7.50 n Bârlad Plec. 8.40 a 10.00 a

13.00 a
Păşcanl-laşI Tren Tecuci ii Sos. — 10.50 a

accel. mixt
Tren

P&foanl Plec. 7.l9n 10.39 a
aocel.

Iaşi Sos. 9.87 n 1.20a — Iaşi Plec. 
Pilşcanl 8os.

7.16a 
9.46 a 6.38 n|

VereştT-Botoşanl

Vereştl
Botoşani

Plec.
8os.

B u ou rescl-V erciorova  (O rşova)

Desluşiri. — Litera a înscmmfeU orele de la 6 dimin^ţa pin i la 13 ^iua; p, de la 13 ̂ iua punTi
la 6 sura şi n Insemndzll n6ptc, de la 0 aura p&n& la 6 dimintfţa.

Cu trenurile accelerate cillătoril se transportă In vagâne de clasa I şi II; cu trenurile de per-
sdne şi mixte se transporta In vagâne de clasa I, II şi III.

Preţurile locurilor in trenurile accelerate pe liniile Buouresct-Vflroiorovft, Bucnresel-Boman şi 
Roman-Sucdva-Iţcnnl sunt egale cu preţurile locurilor In trenurile de peraine. Trenul accelerat 
care pMei din Bucuresci Joia şi Dumineca spre Craiova va fi in oorespondinţ& la Severin seu Orşova 
ou vaporul accelerat spre Buda-Pesta.

Călătorii venind cu vaporul accelerat de la Viena sdii Buda-Pesta vor găsi la Severin trenai 
accelerat spre Bucuresci. Pentru Înlesnirea călătorilor, trenurile accelerate trag la Severin În filele 
de corespondinţă eu vaporul ccelerat, lângă Agenţia vapârolor.

Bucuresci
Chitila
Ti tu
G&eştl
Goleşti
Piteşti
Slatina
Bal;
Craiova 
Fileaşl 
T.-Sevcrin 
Verciorova (Orşova)

Plec.
Sos.

11.20n

mixte P Î
11.48a —
1.86P

Tren Tren
de per. mixt

8.00 a 6.06 n
8.18a 6.86 n
9.22 a 8.09 n
9.66 a 8 66 n

10.44 a 10.01 n
12.66a 10.16 r
1.50 p —
8.00 p —
8 67 p —
5.34 p • —
7.58n
9.ftlr'

Botoşani
Vereşţl^

Plec.
8os.

Verciorova (Orşova) 
Bucuresci

Veroiorova (Orşova) Plec. 
T.-Severin Sos.
Filiaşl .
Craiova >
Balş >
Slatina >
Piteşti >
Goleşti >
G&eştl >
Ti tu >
Chitila >
Bucuresci >

Tren. mixte

6.20 n: 
7.14a

Tren 
de per.

I 6.45 a 
7.20 al 

|l0.17a 
11.19a 
1.30p 
141P 
4.93 p 

[ 4.66 p 
6.46 p 
6.38 n 
7.36 n 
7.40 n

3.30 p 
6.24 p
Tren
mixt

7.16 a 
7.2 a 

8.33 a 
9.20 a 

10.64 a 
11.20 a

Bucorerof rîii-,rfliti“(^mârda) şi vice-versa

Bucuresci (Fii.) 
Comana

Giurgiu (r ,ec  , Buourcsci (Fii.) Sos. |H.»Ta 7.1».------

M ersv v u  v a ™  £  u im  i m i  IUiIm B i i i h  m,i|l>_____

Pleo.
/Sos.
lPleo.
/Sos.
\Plec.
Sos

Tren m i - '

lO.nd 6.13 
10.27 d 6 28 
Il.40d| 7 38 
ll.&Od 12.—a

Sm&rda 
Giurgiu

Comana 
Bucuresci (Fii

Plec.
(Sos.
\Pleo.
ÎSos.
\Plec.

S09.

Tren. mixte

9.—« 
10.l6d 
10.36 d 
11.27d

4-37 s 
4.47 s 
4.67 s 
6.18 s 
6.28 s 
7.35 s

Giuraiu-0r5°va~Ba7'a^'^e3la'^ lana
VAPOARE DE PA8AGKRI 

D i» Giurgiu la Orfo»a: .Marti Vineri s, Dumi
neca la 3 ore p. coinc.dontfa cu trenuk mix S 
care sosesce in Giurgiu de la Bucuresci, la

Din^Orfova la Pesta: Duminecă dim.
,  Pcsto Io Fiwio: In tote ^ilela la 6 ore »•

VAPOARE ACCELERATE 
.  Oiuroiu la Pesta: Merourl la 6 1/* «** *•
» ,  Baiiat: Sâmbătă la »ro s.
’ Ambe’ aceste ourse coincidd§ă «a b<n- 
care sos. In Giurgiu dinBucuresclI»

Sos. vaporului la Banaf; V ineri şl h 
,  ,  Pesta: D um inecă a.

* * * VT aj n t X a '  Marţi, Vineri,PUcd din (hurgxu la după amia-JI,
Dumineca Şi Jouia, la ^  trenuia mixtfl 
coincdfinda prima « Bucuresci la 4.30 s. 
care sos. la Giurgiu n„«„ro.M

Vlena-Pesla-Bazlaş-Orşova-Giurgiu

_  VAPOARE DE PASAGERI
£,•„ Viena la Pesta: In t6te filele la « T/« or* 

diminejja.
Din Peşta la Orşova: Marţi ţi Vineri la 11 

ore i.
Din Orşova la Giurgiu: Joi, Duminecă fi Marţ 

la 9 ore dim. ooincidtadtt eu trejiulfi mixtfl 
care pleoft din Giurgiu 1* Bucureşti la 
12.40 a.

VAPOARE ACCELERATE
Din Ttena: Dumineca la 6 */• oro 

Pesta: Luni la 7 or* i .
» Baiiaf: Marţi şi V1»*rl la 9 ore d.

Soxsct la Giurgiu: Mercurl ş. Sâmbătă li 
ore d., coinoidtodii cu trennlfl mixta oare 
pldcâ din Giorgia la Bucureşcl la 13.40 a.

Tipografia Thiel A Weiss Palatul „Dacia


