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(Agenţia Havas).
Constantinopole, 19 Fevruarie.

D-nii ChristicI şi Hoţiei, însoţit» de d. 
PncicI, primul secretar al ministerialul 
afacerilor străine şi de d. B o e o r ic î , secre
tar al agenţiei diplomatice serbe de la 
Constantinopole, aii ajaus aci în acelaşi 
timp cu Petrew-effeudi Ş* d. Baucuk se
cretar special al misiunii. Delegaţii şerbi 
nS dat astSzî visita marelui vizir şi mi
nistrului afacerilor străine.

Vineri sunt aşteptaţi delegaţii Muntene- 
gruluî. Disposiţiunile Porţii par a fi con
ciliante. Să sperii că se va încheia pacea 
între Turcia, Serbia şi Muntenegru.

BÎTCURESCI -re FEBRUARE.
Situaţia lnlăuntru continuă, a fi 

nehotărîtă. Latenta criză, miniate 
rialâ, despre care am vorbit mal pe 
larg In num&rul nostru de erl, nu 
s’a resolvit încă. Vorbele circuli In 
toate sensurile. Se vorbesce de In 
trunirl ale rapilor coaliţiunil de la 
„Mazar-paşa,® pentru a împrospăta 
vechia şi nerealisata lor programă 
se (Jice Insă, că aceste încercări de 
reconstruire nu aâ isbutit. Tendinţi 
de a descărca guvernul de greaua 
sarcină a „fracţiunii libere şi indi 
pendente* îşi caută pe de altă parte 
victimile ei. In fine se cit£ză nume 
de ofiţeri distinşi, cărora li s’ar fi 
oferit a înlocui pe d. colonel Slăni- 
ceann la resbel, care însă ar fi re- 

»fusat problematica onoare de a lua 
asupră-le moştenirea situaţiei ac
tuale.

Noi Înregistrăm t6te aceste ştiri, 
fără a putea ăncă afirma ceva po- 
sitiv asupra resultatulul final. Pre
cum am mal spus'o: toate se petrec 
Îndărătul culiselor, ca şi cănd nu 
am fi stat constituţional cu Came
rele deschise.

Această lipsă de constituţionalism 
corect In sferele guvernului este şi 
mal mare în procederile Camerei. 
Lucrarea de căpetenie a unei Ca
mere, adecă desbaterea şi votarea 
budgetului la timp, stă şi astâ-zl In 
aceeaşi lăngezime. Peste 6 zile es- 
piră sesiunea ordinară, şi nimic nu

este ăncă făcut. D. miuistru de In
terne, ceruse în o şedinţă din sSp- 
tămăna trecută, ca să i se voteze 
cel puţin Budgetele in trei iile. De 
atunci aft trecut şăse, şi lucrul nu a 
Înaintat mult. Interpelările par d-lor 
leputaţî radicali mal importante de 
căt budgetele, şi obiceiul a ajuns 
aşa de departe, In căt în şedinţa 
de la 5 Fevruarie un deputat a a- 
nunţat deodată 6 interpelări d-lor 
miniştri de Culte, de finanţe, de lu
crări publice şi de justiţiă.

E o amară derisiune a Ţârii ceea 
ce se petrece în dealul Mitropoliei.

Nu este de mirat, că chiar orga
nele partidului la putere să fie ne
voite a'şl arSta nemulţumirea lor 
cu o asemenea Cameră.

Eată ce zice Unirea democratică de 
ieri şi Românul.

„Dacă In timpul şi cu banii chel
tuiţi In zadar de comisiunea buge 
tară, s'ar fi elaborat de oameni com- 
petinţl o lege comunală, o lege ju- 
deţiană, o lege de reorganizare jude 
cătorească şi alta pentru armarea 
generală, In acel spirit puternic re
clamat de trebuinţele actuale ale 
statului nostru, cestiunea alcătuirii 
bugetului ar fi rfimas o afacere u 
şoară, care s’ ar fi putut făptui In 
scurt timp, aşa In căt am fi putut 
intra în anul acesta aminterea de 
căt ne aflăm economiceşte acum.*

„Dar lucrurile nu s’afi făcut ast
fel, şi astăzi ne vedem cu durere 
nevoiţi a repeţi cu amicii noştri de 
la Românul că Camera „şl a consu
mat în deşert un timp şi o activi
tate preţioasă: n’a reuşit a face 
nici reducerile de cheltuell pe cari 
le cere situaţiunea noastră ; n’a rea 
lizat nici reformele neapărate lntă 
riril regimului nostru constituţional 
principielor lui de libertate şi desvol 
tării intereselor locale şi generale.1

Rfimăne dar constatat, că radi 
călii afi fost incapabili de a realiza 
promisiunile date. Nici o lege te 
meinică, confusie budgetară, plăţile 
suspendate la toate casieriile, ceartă 
nesfârşită In lăuntrul coalizaţilor 
acesta este bilanţul situaţiei la In 
ceputnl Ini Fevruarie, după 10 luni

ale erei celei noufi de fericire şi tri
umf al partidului naţional-liberal.* 

Ca o ironie In mijlocnl acestei 
confusil a radicalilor, ne vine şti
rea din şedinţa Camerei de ieri: .

„Comisia de dare In judecată a 
foştilor miniştrii a făcut cunoscut 
că ’şl-a terminat lucrarea relativă 
la acusare şi că raportul, In căte-va 
zile, va fi adus înaintea Adunărel. 
Pentru tipărirea acestui raport şi a 
dosarelor relative s’a votat apoi un 
credit de 6000 lei.*

Dacă In Împrejurări aşa de neferi
cite, precum sunt acele, In care se 
afiă ţara astăzi, mal poate fi vorba 
de posiţil favorabile, apoi favora
bilă a fost numai posiţia... celor 11 
miniştri acusaţl.

Puşi de regimul radical Intr’o re- 
servă forţată, siliţi a sta de o parte 
la toate ce se petreceafi Înaintea lor, 
capii partidului conservator vor fi 
In drept a zice radicalilor într’o zi 
şi nimeni nu le va tăgădui acest 
drept: „A le voastre, cu a le voas
tre şi dintru a le voastre : a voas
tră şi respunderea I*

Ca o altă ironie amară ne-afi ve 
nit şi cuvintele rostite de noul mi 
nistru de finanţe, d. Sturza, în con 
tra interpelării d-lul Iepureanu în 
şedinţa Camerei de sămbătă.

„Conchizfind, rog pe toţi membrii a- 
dunăril, amici safi inamici al guvernu
lui să ne dăm cu toţi măna şi să lu
crăm în unire. Aşi dori ca să fie un 
armistiţiu In politică, căci alt-fel este 
ruină internă. Cred că scopul inter 
pelăril d-lul Iepureanu Încă n’a fost 
altul. Trebuesc echilibrate bugetele 
pe acest an. Dar declar că fără ar
monie şi fără linişte, nu e guvern 
care să poată face vre-o regulă în 
finanţe. Creditul Statului nu tre- 
bue să mal fie o armă de partid 
Prin urmare să ne punem la lucru 
cu toţi, ca să scăpăm ţara de pri
mejdie, căci aşa afi urmat şi stră
bunii noştri în cazuri de pericol.* 

Acum se deşteaptă d-nul Sturdza ? 
Acum doreşte Înfrăţire, voeşce ar 
mistiţifi In politică, vorbeşte de cre
ditul Statului ?

Creditul Statului să nu mal fie o

armă de partid? Dar cine altul, de 
căt d. Sturdza, a făcut din lorirea 
creditului Statului o armă de par
tid, cănd (In momentul plasării ren
tei noastre) sub guvernul Catargi 
publica In Praga şi respăndea In Paris 
pamflete despre ruina finanţelor ro- 
măne şi decăderea Principelui Carol!

Să ne dăm cu toţii măna şi să 
lucrăm In unire ? Dar cine mal mult 
de căt d-sa a dat în chiar acest Se
nat probe de cea mal învierşunată 
ură In contra adversarilor sel, cănd 
a găsit posiţia a trei senatorl-mi- 
niştri acusaţl destul de comodă pen
tru a vftrsa asupra lor veninul cu
vintelor sale ?

Să fie armonie şi să fie linişte î 
11 miniştri acusaţl, 4 prefecţi Închi

şi, 30 prefecţi perchisiţionaţt — eacă 
fapta d-v6stră şi respunsul nostru.

Aţi dori acum „să fie un armis- 
tiţiti în politică, căci alt-fel este ru
ina internă?“ Aceasta v6-o credem, 
v’o credem pe onoare.

Dar este prea tărzifi !

C. A ROSETTI ŞI FII 
revoluţionarT-socialiştl-democraţl.

Scris6rea d-lul Calimaki-Catargi, 
publicată în numărul nostru de Săm
bătă şi care dă o mică lecţie d-lul 
Nicolae Ionescu (nu seim dacă o 
va fi simţit, căci scris6rea este scrisă 
cu 6re-care fineţd), ne adnee £râşl 
aminte călătoria de astă vară a d- 
lul C. A. Rosetti la Paris.

Insă’şl trămiterea acestui prezi
dent al Camerei eră o lipsă de tact. 
Legislativa nu e executivă, şi pre
zidentul Camerei putea tot aşa de 
puţin să negocieze un Împrumut safi
o convenţie, pre căt de puţin s’ar 
putea pronunţa de mal ’nainte, Pre
zidentul Curţii de Casaţie lntr’un 
proces ce va avea mal pe urmă a’l 
judeca la Carte.

Dară acâsta pare a fi o distin
gere prea fină pentra politica libera 
ji independinte a upul ministru frac- 
ţionist.

Să trecem dară la altele, mal 
pipăite.

D. C. A. Rosetti, cu ocasia mer

gerii sale la Paris, nu a găsit ceva 
mal nemerit de făcut de căt de a 
asista Împreună cu fii sel la un ban
chet al jurnalului droits de fhomme, 
jurnal socialist-revoluţionar, sub re
dacţia ascunsă a lui Rochefort, care 
atacă astăzi cu aceiaşi înverşunare re
publica lui Mac-Mahon, cu care ataca 
odinioară imperiliastnul lui Napole
on IU.

Prezidentul Camerei romăne, tri
mis In misie oficială pe lăngă gu
vernul lui Mac-Mahon, luănd parte 
la un banquet al celor ce conspiră 
în contra acestnl guvern, vfi inchi- 
puiţl de aicea bunele relaţii ale d- 
lui Rosetti cu ducele Decazes!

In timpul din urmă însă droits 
de rhomme a păţit’o. Sunt căte-va 
zile, de cănd Curtea de Apel din 
Paris, sub ministeriul liberal al lui 
Jules Simon, împăcat cu Gambetta, 
a condamnat definitiv acel jurnal la 
6 luni de suspensiune şi pe redac
torul lui la căte-va luni de închi- 
s6re şi căte-va mii de franci amendă.

Şi ştiţi ce se Întâmplă ă propos 
de această comdamnare şi ca o con
tinuare a relaţiilor pline de tact, ce 
prezidentul Camerei noastre actoale 
sciuse a şi le stabili la Paris cu 
ocasia misiei sale oficiale ?

Cetim In jurnalul radical Roma din
9 Fevruarie :

„Staţia telegrafică (din Neapol) a 
„refusat ieri de a trimite următoa- 
„rea telegramă în străinătate, lnte- 
„meindu-se pe legea, care opreşte 
„telegraful de a sluji la turburarea 
„ordinel publice, fie în popriul Stat, 
„fie în alte State.

„Eacă telegrama în chestie :
„Droits de l’Homme,

>8 rue Argout
,  Paris

„Les conps portes par la reaction aut 
, Droits de l’Homme ont profondement emu 
„Ies deniocrates, socialistes, revolutionnai- 
, res de tous Ies pays.

>Les Droits de l’Homme sont aujonrd’kui 
>plus qu’ un jonrnal, ils sont un pricipe: 
>ils ne sauraient mourir. -  - Vive Ies Droits 
»de l’Homme, a ete le cri general qui a 
„salue sa suspension. Vive Ies Droits de 
„l’Homme, crierons nous demain a la mâine 
„heure que nos freres de Paris,*

Mircea Bosetti ) . „
Vintilă Rosetti ) de Bncarwt

m m u ,  u î i a m

R EC EN S IU N E.
. . .  fungar vi ce cotii, acutum 

reddere quae ferram valet, ex
pert ipsa secandi.

Bor afiu.

A. I. ODOBES CD. ISTORIA ABCB10LC6III
Studîii introductiv la aedstă ştiinţă; prele

geri ţinute la (acuitatea de litere din Bucureşti.
I. Anticitatea şi renaşterea. — Bucureşti, 

Socec fi G-nia. 2877.
n.

(Urmare.) 1.)
D-nul Odobescu stabileşte chiar de la 

început noţiunea archeologieî, şi preocu
pat de necesitatea «de a înlătura, odată 
pentrn_ tot-d auna, ideile greşite ce s’afi 

«putut strecura prin publicul nostru asu- 
«pra scopului şi asupra lesultatelor tşiin- 
«ţel archeologice,, arată deosebirea cea e- 
senţială care este între activitatea „archeo-
logulul, propria zis şi a „anticarului* Sco
pul autorului este vădit; insă atribuind unuia 
rolul de a , alege* şi a „judeca,* 
acela de a „descoperi* de a „culege* şi de a

Vet! „Timpul* num&rul 2 P ;

*strînge„ rămăşiţele trecutului, nu s’ar îngă- 
dni oare prea mult delectantismulul curios 
seii speculator al celui de al doilea, şi tot o- 
dată nu s’ar tăgădui într’nn mod prea ne
drept titlul de om de sciinţă aceluia care, 
printr’o „sistematică înlănţuire* de norme 
şi de procedări ştie a conduce şi a asigura 
pe faţa locului succesul cercetărilor archeo
logice, măcar că n’ar posede t6te condiţiu- 
nile cerute spre a le tălmăci şi a le clasi
fica pe deplin ca un archeolog de ca
binet ?

Spune-vom oare că ilustrai Rawlinson 
urma ca un simplu anticar, s4& ca un in
giner, cănd Iov ia cu piciorul seii în acea 
P®rte a imenselor ruine de la Birs-Nim- 
rud unde casmaoa săpătorului era să afle 
cilindrale de lut pe cari era săpat în li
tere cuneiforme actul de fundaţiune al re
gelui Nebukadnezar ?

Şi fiind-că vorbim despre distincţiunea 
între archeolog! şi anticari, permită-ne d-1 
Odobescu de a î mal face o modestă băgare 
de semă, şi anume că dreptul reaimţimânt al 
d-s61e în protiva adversarilor se dă pe faţă 
prea des în cursul prelegerilor, mal des, 
p6te, de cât ar consimţi senina atmosferă 
a regiunilor universitare. Adversarii dom
nului Odobescu sunt destul de cunoscuţi, el

sunt nişte 6menl cari, tot nrmănd a trăi, 
atl şi murit, in tocmai ca acel eroii al poe
mei italiana, care, după ce o mare lovi
tură de sabie ’I curmase existenţa, se tot 
mişca în puterea spiritelor vitale, în cât 
părea a ’şl urma lupta, ca şi cum starea 
lui de aprindere l’ar fi împedecat de a cu
noaşte că nu mal trâia :

II poveretto non se n’era accorto: 
Ândava sncor pugnando, edera morto.

Spre a desluşi mai de aproape noţiunea 
archeologieî, d-nul Odobescu enumeră apoi 
obiectele principale despre cari se ocupă 
această sciinţă, fie în ramura „etică*, fie 
în ramura „estetică*, enumerare ce îmbră- 
ţişeză restul coprinsulul din lecţinnea I, şi 
se încheiă cu o scurtă programă a cursu
lui întreg, precum şi al metoadel urmate 
în propunere. Cele-l’alte patru-spre-gece 
lecţiunl tractează esclusiv despre istoria 
8ciinţel espusă bibliograficeşte după ordi
nul chronologic, constituesc adică un fel 
de recensiune a scriitorilor celor mal de 
frunte cari aâ fost precursorii sâii înte- 
meiătoril cercetărilor întreprinse până la 
jumătatea secolului XVIII.

Intr’adever, fiind cele eincl-spre-zece lec
ţiunl din acest volum destinate a consti
tui prolegomenele cursului, regulele cele

mal precise şi rigide ale metoadel şciinţi- 
fice, ar fi cerut, poate, ca tabloul istoric 
de care este vorbă să fi fost preces de o 
mal întinsă desvoltare a chipurilor de a 
procede, a resurselor critice şi a mijloce- 
lor subsidiare ce formează caracteristicul 
archeologieî adevărate din secolul XIX, faţă 
cu ştiinţa cea peltică a trecutului, stâ cu 
capricioasele avAntnri de imaginaţiune ale 
delectantismulul contimpurah. Aci antorul 
putea găsi nenumerate prilejuri spre a da 
ascultătorilor o precugetare dintr’unele cu
ceriri ale ştiinţei moderne şi spre a’I face a 
pipăi miseriile ce bântue interesanta arheo- 
logiă naţională, misiunea acesteia Sn pri
vinţa istoriei n6stre proprie ŝ Q în pri
vinţa istoriei generale şi resultatele cele 
măn6se ce ’şi ar pute» aştepta şciinţa ar- 
cheologică dintr’o mai sistematică esplo- 
raţiune a pămAntnlu Iromânesc. Ştiam prea 
bine că toate acestea autorul le va per- 
tracta intr’o parte sjfi într’alta din cur
surile d-sâle, dar mal nainte de a colinda 
prin toate încercările făcute în succesiu
nea timpurilor, suntem în drept dea cere 
un criteriu cât se poate mal lămurit şi pre
cis, ca să ne putem pronunţa despre în
cercările acelea, ca să vedem ce distanţă 
este intre cele d’ănttiQ rudimente ale ar-

cheologiei şi desvoltarea cea deplină a unei 
ştiinţe deja constituite.

In privinţa met6del ţinute în prolego
mene, d-nnl Odobescu se sileşte în mai 
multe rinduri de a preîntâmpina o obiec- 
ţiune, şi anume că prelegerile de faţă ar 
coprinde prea multe digresiuni şi prea 
multe anticipaţiuni asupra conţinutului ul
terior, In cftt mai tSriJiS autorul se va afla 
nevoit de a se repeta pe sineşi, seQ de a 
omite unele argumente tocmai acolo unde 
ar fi locul lor adevărat.

O asemenea abatere se poate însă jus
tifica, şi chiar poate să se prefacă în ti
tlu de laudă, dacă cine-va consideră că 
d. Odobescu a voit aci să înfăţişeze as
cultătorilor un fel de silepse a ştiinţei 
spre a le inspira gust şi spre a înlesni 
înţelegerea amănuntelor ce le va propune 
mai în urmă. Apoi prelegerile s’a& ţinut, 
nu numai înaintea şcolarilor, ei şi a unui 
public doritor do a'şi formă despre archeo- 
logie un şir oare-care de cunoştinţe ast
fel precum s’ar cere de la un om eult, 
căruia nici timpul nici împrejurările nul 
permit de a’şi dobîndi o annme speciali
tate. Şi nici nu trebue a uita că în au
ditorii! era representat şi sexul cel frumoe 
pe eare d. Odobescu nu’l putea respinge,



T I M P U L

D-nil Rosetti nu s'au mulţumit cu 
acest refus ci afi reclamat la minis
trul de Interne al Italiei, ultra-de- 
mocratul Nicotera. Acesta însă, deşi 
ultra-democrat In Italia, a fost des
tul de cu minte de a confirma re- 
fusul staţiei din Neapol şi de a res
pinge cererea d-lor Rosetti. Eacă co
respondenţa urmată, (o estragem din 
jurnalul Roma din 11 Fevruarie).

>Ouorevole Redazione,
Rendendovi grazie della vostra protesta 

eredo utile comunicam la copia del tele- 
grnmma diretto al sig. Ministro dell’lnter- 
so e l'avviao che ora mi parviane dalia 
Direxione dei Telegrafi

Rosetti.*
Ministro dell'Interno

Roma
L’offlcio telegrafico di Napoli rifinta ri- 

cevare telegramma felicitazioue al giornale 
Droits de iHtmme—Paris. Nassuno dei ter
mini impiegaţi potendo motivare questo ri- 
fluto, protestiamo con piena e intesa fidu- 
cia nel vostro liberalismo.

M. R o se tt i.

V. Rosetti.

Telegrafi dello Stato
»D’ordine di S. E. il Ministro dell’In- 

teruo si pregia partecipare alle SS. LL. 
che la prelodata Autorită ha pienamente ap- 
provato il provvedimento preso e giâ loro 
comunicato di non rendere oorso al tele- 
gramma diretto dalie SS. LL. 1’ 8 corrente 
al giornale Les droits de thomme a Parigi.

II Direttore ecc.‘
Doue întrebări ne-am pus la ce

tirea acestor numere din jurnalul 
italian:

I. In Italia este astăzi la guvern 
partida ultra-democrată, Nicotera etc. 
In Franţa e republică, şi In această 
republică e astăzi la guvern libera
lul Jules Simon, ear prezident al 
comisii Budgetare şi sprijinitor al 
guvernului e ultra-liberalul Gambeta. 
Şi cu toate aceste şi astăzi, şi In 
contra acestei Franţe şi acestei Italil 
tot demonstraţii hostile f Tot revo
luţionari rămân şi se numesc d-nil 
Rosetti ? Nici republica liberală nu 
le-ar aduce pace, şi idealul fiilor 
României ar trebui să fie revoluţia 
In permanenţăî

II. D. C. A. Rosetti, In timpul 
când nu e prezident de Cameră, face 
pe directorul de pensionat de educa- 
ţiune privată in Paris şi invită pă
rinţii romănl de a ’I încredinţa d-sale 
copil lor spre creştere.

Avem un specimen de creşterea 
ce o poate da d. Rosetti, în creşte
rea ce a dat-o propriilor săi copii, 
cari, cu o admirabilă modestie, se 
pun să umple foile radicale din stră
inătate cu prea importantele dum
nealor manifestări .revoluţionare —  
socialiste — democrate.*

Nu ne îndoim, că toţi părinţii 
romănl se vor grăbi a Încredinţa pe 
viitor copii lor pedagogiei dibace a 
d-nulul C. A. Rosetti, pentru a le

pjintr’o esposiţinne prea aridă a materiei. 
Nn e de crezut ca în asemenea ocasiuni 
femeile nnmal:
Spectatum vemant, veniant speetentur ut iPsae.

Noi nu vom urma pe d. Odobescu în 
lnnga cale ce străbate cercetând într'nn 
chip, când narativ, când descriptiv, când 
technic şi când biografic, activitatea atâ
tor bărbaţi din vremi Ie trecute, de la cel 
d’âuteiiî periegeţî, scriitori technicî, eru
diţi ji şofiştî, până la academiile învăţate 
din secolul trecut. Testul este la îndemâna 
fie căruia, şi ar fi păcat a ’ l desbrăca de 
ori ce ademenire printr’o stearpă şi scurtă 
analisă. O singură observaţinne ni se va 
mal permite in privinţa fondului, şi aceasta 
este destinată acelora cari nici că nu pot 
concepe cnm că o carte la noi să poată fi 
alt ceva de cât o peteci tură şefi o ropro- 
ducţiune curată a uneia s60 a mal multor 
cărţi streine.

Cartea d-luî Odobescu este o carte ori
ginală ; şi decii o privim în totalitatea el, 
nicî nu pntea să fie altmintrelea, pentru- 
oă un manual format după un plan ana
log lipsoşte până acum ohiar din cole-l’alte 
literat urî. Cât pentru faptele particulare, 
ele mint reculese de prin cele mal bune is- 
voare de informaţiuul cercetate cu o înde-

şterge din inimă elementul naţional 
solid şi a ’I îmbuiba cu ideile cosmo
polite ale .revoluţionarilor — socia
lişti,* ultimul lucru, ce mal lipseşte 
Romăniel, după ce de toate cele- 
l’alte se vede Înzestrată cu atăta 
lmbelşugare!

DIN AFARA.

Austro-Ungaria. Cestiunea băncii 
se trăgănează de pe o zi pe alta. 
In conferenţele ţinute In zilele din 
urmă căte-şl trei părţile s’afi unit In 
privinţa dotaţiunel de 50 milioane, 
pe care Tisza o cere pentru filiala 
din Ungaria. Remân Insă reservele, 
pe care le făcuse guvernul ţărilor 
de peste Laita. Azi ori mâne parti
dul guvernamental va ţinea o con- 
ferenţă, la care vor lua parte şi 
unii dintre membri casei magnaţi
lor: această conferenţă va hotărî a- 
pol definitiv, dacă se pot ori nu se 
pot primi propunerile d-lul Tisza.

Fiind vorba despre paritatea ce
rută de către Tisza In administra- 
ţiunea băncii, representantul băncii 
a refusat a mal conferi. Guvernul 
maghiar cere ca ambii sub-direc- 
torl al băncii să nu mal fie aleşi 
de către adunarea generală, ci nu
miţi de către ambele guverne. Re
presentantul băncii a declarat că 
prin aoeastă, cestiunea devine poli
tică şi că prin urmare el nu mal 
poate discuta asupra el. Tot atunci 
a declarat Insă că banca nu va pu
tea nici de cum primi o asemenea 
jignire a intereselor el.

Din toate aceste ne lucredinţâm, 
că pe cătă-va vreme, crisa este a- 
lintată, nu Insă cătu-şl de puţin 
slăbită.

Rusia. Toate ştirile,— zice .Frem- 
denblatt,*— care ne vin de câte-va 
zile de la graniţele Rusiei, conţin 
detaiurl despre înarmările energice. 
In guvernamentele de la sud neînceta
tele transporturi de trupe par a 
fi suprimat orl-ce alte interese pu
blice. Rusia rostogoleşte din ce In 
ce mal multe puteri spre Prut, spre 
malurile nordice ale mării negre 
şi spre Caucas, şi chiar pănă a- 
cum dispune de oştiri neasemănat 
mal mari de cât cele turceşti din 
Bulgaria şi Armenia. Aceşti numeri 
vorbesc lămurit şi nu mal âfi tre
buinţă de comentarii. Fără Îndoială 
un lucru urmează din acesta cu si- 
guritate deplină: Rusia nu mal voe- 
şte să facă demonstraţiunl militare, 
ea se pregăteşte serios pentru resbel.

.Polit. Corrp.* pe basa .unor in- 
formaţiunl primite din loc compe
tent, publică următoarele date des
pre starea armatei ruseşti:* Arma
tele ruseşti mobilisate consistă din 
20 divisiunl de infanterie (din 48 
divisiunl de geandarmerie), trelbri- 
gade de tireurl (din opt), nouă di
visiunl de cavalerie (din 20), 150 
baterii de deosebite şiruri şi cu to
tul 500 tunuri de asediu. — Aceste 
trupe sunt împărţite:

lungată şi inteligentă răbdare într’o mul
ţime de opere ce aii costat d-lul Odobescu 
sacrificiul unei părţi însemnate din starea 
d-sale, şi adese ori controlate prin călătorii 
şi prin consnltaţiuni cn bărbaţii oei mai 
competenţi Iar nude d. Odobescn pără
seşte mai mnlt caracterul de simplu es- 
pnnător, şi ofere din resursele proprie un 
material ce poate interesa şi pe archeologii 
streini, este tocmai acolo nnde misiunea 
ce i s’a încredinţat oa profesor român face 
a dori mal mult originalitatea propunerii, 
adică pe terimul archeologiei naţionale, 
precum ar fi bnnă-oara în lecţiunile X, şi 
XII. Nimenea prin urmare nu poate să se 
îndoiască d£că autorul este săil nu în stare 
de a dovedi «că şi limba română cată as
tăzi a trage o brasdă ou folos pe ţarina cul- 
tnril moderne,* şi, în ori ce cas, nimenea 
nu va putea contesta d-lul Odobescn me
ritul iniţiativei întc’o ramură atât de în
semnată a studie!or sciinţifice.

(Va nrma.)

PROVERBELE ROMÂNILOR 
Adunate şi editate de /. C. Hinjescu. SibiB, 

tipografia eredei Cloiins 1877.
Eacă o carte preţioasă, pe oare ne gră

bim a o recomanda tuturor românilor,

Iu Transcaucasia, sub comanda 
generalului Lo'rismelnilcoff 115,000 j 
oameni cu 150 tunuri; Intre care 
95,000 combatanţi.

In Basarabia pe linia de la gra
niţele Moldovei pănă la Zsmerinca 
şi Razdjelnja, sub comanda marelui 
Duce Nicolae , cu totul 200,000 
oameni cu 60 baterii şi 300 tunuri 
de aaediti. Afară de aceste, ca re- 
serve, aşezată spre Kew, o armată 
de 75,000 oameni, 10 mii cazaci In 
deosebi; eară pentru a acoperi per- 
derile In cursul resbelulul, de pe a- 
cum s au pus la disposiţia comandel 
supreme 100,000 oameni.

In sfârşit pe «malurile mării ne
gre,* la Chers şi Akerman, sub co
manda gener. Semeca, sunt 100,000 
oameni cu 28 baterii.

Toate trupele compun la un loc 
un efectiv de 600,000 oameni, din 
care jumătate a şi sosit la graniţe.*

Germania. In Berlin se crede, că 
resbelul nu se va mal putea evita. 
.Prospectele de a evita isbucnirea 
resbelulul Intre Turcia şi Rusia de
vin din ce In ce mal problematice,— 
scrie un corespondent al ziarului 
,Weser-Ztng,--La serata din Dumine
ca trecută, aproape toţi oaspeţii invi
taţi de către ambasadorul franţez eraţi 
de părerea, că resbelul nu se va pu
tea evita. Se crede că resbelul va 
isbucni pe la Începutul lunel viitoare, 
de oare-ce armistiţiul se termină la
1 Martie.

La alienţa vre unei puteri con
tra Turciei, Rusia de fel nu poate 
conta. Chiar şi Austro-Ungaria, care 
este mal imediat interesată în ces- 
tiune, a refusat din nofl a primi 
propunerile, ce i s’ati făcut de că
tre Rusia relativ la o acţiune co
mună contra Turcilor.*

Publicând următorul articol, ce 
d. I. I. Pală bine-voiesce a ne tri
mite, aducem aminte lectorilor noş
tri, că redacţiunea Timpului In ceea 
ce o privesce şi-a esplicat atitudinea 
sa faţă cu Pressa In articolul de fond 
al numărului să& din 30 Ianuariti. Tim
pul Insă va fi tot-d’auna mulţumit 
de a servi de organ de publicitate 
membrilor partidului conservator-li- 
beralşi cu atât mal mult unul vechia 
deputat, membru din mal multe Ca
mere. Nota Red.

A fost un moment de la reapa- 
riţiunea jurnalului .Pressa* încoa, 
In care s’a crezut de unii, că ar fi 
cu putinţă un partid centru la noi, 
şi avănd drept organ tnsu'şl acest 
jurnal.

Mărturisim că o asemenea cre
dinţă, este eronată pentru cuvân
tul că, estremele In mijlocul cărora 
se aş£ză acest partid noă, trebue 
mal âutăiti să esiste şi după aceia 
ambele să fi eşit egal sati quasi e- 
gel din pactul nostru fundamental, 
din Constituţiunea ţării.

‘ Pe drumul vietiî,—zice editorul,—pro
verbul este un soţ înţelept şi vesel, care 
ne remâne credincios în tristeţă şi bucu
rie şi care nu ne părăseşte nici la glumă, 
nici la soriositate.» Şi intr’adevăr nici nn 
ne putem închipui o petrecere mai senină 
decât'aceea, pe care ni-o procurăm răsfoind 
cartea d-lniHinţescn. D-sa a adunat d apă A. 
Pann, A. Pumnul, Munteanu, L. Boiu, T. 
Cipariu, Popescn şi Baronzi, afară de aceea 
a mai adăugat de la sine şi ast-fal a aşe
zat la nn loc o comoară de 3169 proyorbii 
sail * vorbe vechi,, precum le zice româ
nul. E insă greS a justifica împărţirea, pe 
care D-l Hinţescu o dă acestui material.: 
Credem că ar fi fost mai bine a aşeza pro- 
verbiile în grupe împărţite după înţelesul 
lor, precum a făcut A. Pann în ‘ Poves
tea vorbii,» decât în şir alfabetic, cu de
săvârşire întâmplător şi in cele mai multe 
caşuri prea greO de aplicat. Cu atât mal 
bine a făcut editorul tipărind cartea sa cu 
ortografia fonetică obicinnită în România, 
eară nn cn cea etimologică, care ar fi tre
buit să fie jignitoare pentru respândirea 
acestei cărţi folositoare.

Căci de o asemenea carte mal ales noi, 
cel de dincoace, avem trebuinţă; şi am sfă
tui pe tot ministrul, pe tot deputatul, pe o

Eştrema ce înfăţişează pe radi
cali esistă, este lntemeată şi se a- 
firmă necontenit prin desele sflşierl 
ce se aduce Constituţiunil; din con
tra, numai lntr’un chip gratuit, se 
atribue conservatorilor estrema o- 
posită, căci sinceramente nu vedem 
cum conservatorii ar putea fi tac- 
saţl de asemenea sftşiărl.

Mergem Insă şi mal departe şi zi- 
cem că, chiar d’am Îndulci rig<5rea 
acestor principii constante In pri
vinţa partidelor politice şi am ve
dea posibile un partid centru la noi, 
earâşl şi atunci nu cu parte din 
conservatori, nici cu organul lor de
10 ani, partidul centru se p6te fun
da la noi.

Intr’adevăr jurnalul .Pressa* a 
fost organul, prin escelenţă, al par
tidului conservator In aceşti din ur
mă 10 ani, şi s’a aridicat la această 
Innălţime, graţie 6menilor eminenţi 
şi de stat care 11 redactaţi, şi gra
ţie earâşl, (nu trebue a se scăpa a- 
căsta din vedere) principiilor şi re
gulii de conduită şi de ordine a par
tidului conservator, cu care s’a ar
mat acest jurnal de a putut com
bate şi a se aridica, dând la lumi
nă scopurile ascunse ale adversa
rilor sel.

Este dară theoretic titlu ce’şl dă 
.Pressa* de organ al centrului, atât 
când ne gândim la trecutul seă, cât 
şi chiar astăzi de când a reapărut, 
din modul cum pe fie-care com
bate Întocmai ca şi .Timpul* ero
rile intenţionate ale adversarilor no-, 
stri comuni.

Chiar deacâ centrul de care este 
vorba, ar fi In realitate numai o 
nuanţă conservat6re ce tinde a şl 
proclama individualitatea sa, nu cre
dem că a găsit momentul oportun’; 
o asemenea scindare slâbesce par
tidul conservator şi dă Intr acelaşi 
timp noi sforţe, adversarilor noştri 
comuni.—Dovadă despre aceasta «ste 
însă-’şl felicitarea Românului la rea- 
pariţiunea PresseI; Intr’adevăr vese
lia Românului o găsim prea natu
rală, văzând pe puternica Pressă de 
unde fllflia pe d’asupra Întregului 
partid conservator, astăzi să se măr
ginească a forma drapelul unul noii 
partid saft mal bine a unei nuanţe 
conservatoare.

înţelegem pe onor. domn Borşti, 
de esemplu, (II cerem scuze dacă 
ne servim cu numele d-sale) şi pe 
alţii ca d. Borştt, să formeze un par
tid noă, fiâ chiar centru acel par
tid, înţelegem să’şl aibă un organ, 
noft ca şi partidul, ca şi persoanele 
de care se compune, da, aceasta este 
logic şi raţional, dar nu Înţele
gem ca acest noft partid să coprinză

mulţime de oamenii i-am sfătui să şi-o pro
cure şi mereă s'o ţie îndemână, de oare
ce pentru toţî este câte ce-va într'ânsa. 

Aşa, de pildă, pentru finanţele noastre: 
‘ Azi întinde până rupe ;
Mâne n’are s’o astupe.» 

eară pentru organisaţia serviciilor publioe
îndeobşte:

. ‘ AS mâncat agurida părinţii,
Si-şi vor strepezi oopii dinţii.»
Pentru unii dintre oamenii noştri mari: 
‘ Cam tîrîş, cam grăpiş,
Ajnnse la suiş.»
Pentru unii dintre savanţii noşfcrii *.
«Si altul are cap, da !
Dar oa al meii ba-ba-ba 1,
Pentru unele dintre ziare:
<A înghiţit un ac,
Si o să scoaţă nn fer de plug.»
Pentru unii dintre marii noştri adm»* 

niutratorî :
‘ Ce apuoă,
Se usucă.»
Pentru camera l ib e r a l ă - n a ţ i o n a lă - d e m o -

cratioă-fracţionistă-independenta:

‘ Lasă să arză şi moară,
Nnmai şoarecii să piară.»
Si tot pentru cam eră :
‘ Vrând să aibă armăsar,

In primul rang, persoane marcante 
politice dintre conservatori, şi iară’şt 
nu Înţelegem ca jurnalul Pressa să 
le serve de jurnal respânditor In pu
blic, principiilor acestui noti partid.

Ce se va face atunci cu trecntul 
atât a acestor porsoane marcante 
cât şi cu trecutul vechiului organ î 
ce abilitate snpra-omenăscă ar fi a- 
ceia, care să facă a evita noului 
partid inconsecuenţele In care ar 
cădea fără voia lui?....

la-tă ceea ce ni se pare anormal, 
cu toată stima Insă ce am păstrat 
şi păstram persoanelor şi organnlal, 
de care este vorba.

loan I. Palii.

C A M e r a  
Şedinţa de Luni 7 Fevruarie 1877.

 ̂ Se deschide la orele 12 ţi jnm. gub pre.  
şedinţa d-lnî C. A. Rosetti, fiind presanţi 
92 domni deputaţi.

Intre comunicări, se citesce dimisi» d-inj 
Pilat.

D. Lasoar Costin: aceasta este o an- 
gină on dimisiile (ilaritate).

După ce vorbesce d. Buescn de a nu se 
primi dimisia, zicând că a ajuns ca o 
molimă se şi respinge de adunare. — In 
unanimitate se respinge şi demisia d-lul
B. Lăţeacu după ce a vorbit d. Ef. Polizu 
gi d. P. Ghica !n sensul respingerii.

D. Bagdat anunţă interpelarea d-lnl mi- 
Jiistru de Resbel relativ Ia inqnartirarea 
Roşiorilor în Râmnicul-Sărat.

D. Leonida Steria întreabă de ce minis
terul de Resbel nu aduce actele cerate de 
d-sa pentrn a'şi putea face interpelarea ?

D. preşedinte răspunde că binroul şi-a 
făcut datoria. La ordinea zilei este vota
rea în total a proectulul de lege pentrn 
organisarea judecătorească.

D. ministru de Justiţie declară că în 
nrma modificărilor adnse de adunare în 
acel proect, d-sa îl retrage neputând primi 
acele modifioărl (aplause prelungite).

Acelaşi domn ministru citesce un me- 
sagifi domnesc, relativ la nn credit eetra- 
ordinar.

Se pane la ordinea zilei continuarea des- 
baterii min. de Interne.

D. Vulturescu, Raportor voind să vor
bească, nn poate fiind mare zgomot în 
adnnare.

D, Preşedinte. Ne daţi voe, d-lor depu
taţi, să lucrăm ?

D. Vulturescu propune a se lăsa deo
camdată sub-prefecturele la o parte şi a 
vota cele-l’alte capitole.

Nefiind faţă ministrnl respectiv şedinţa 
se suspiendă.

La redeschidere ia cnvSntul: d. L. Cos
tin. Este incontestabil, că am dat în ju
decată pe foştii miniştrii, dar văd că co
misia nn vine încă, ’  după 6 luni, cn ac
tul de acusarel Noi i-am dat in jude
cată ; — Ţara ne-a aprobat 1 — Comisia 
stă însă într’nn mutism condemnabil! — 
Când se va presenta cn actnl ? Alt-fel lu
crul se va petrece în detrimentul Came
rei ca şi al ţărel 1

D. Pleva răspunzând la curioasa întrebare 
a d-lni Costin declară că dacă d. Lascar 
Costin ar fi fost în comisie i-ar fi trebuit

Ajnnge din cal pe mâgar.»
Pentrn comitetul însărcinat cu urmări

rea foştilor miniştri :
*A trecut baba cn colacii»
Pentru financiarii cn banc* hărtie-mo- 

nedă:
>Cn bani faci bani.»
»Banii nn adne prooopseală, ci procop-

seala aduce banii.»
Anume pentrn eloqnenţa parlamentară a

d-ln l N. Ioneson:
De la beat cârciumă viu cu partea în-

tr’o căciula.»
Pentrn cel cu palma de la Herdan: 
«B oaru l e tot boer, măcar de-ar fi în -

oins eu tal.»
Pentru situaţia ţerii îndeobşte :
Nu e alta mal grea boală,

De cât când e punga goală.»
Pentrn luorările Camerei: .
»Pâna să zică bou-breaz,
Vine soarele l'amiaz.»
Pentru unii dintre stipendiştii statului: 
,S ’a dus boii şi s’a ’ntors măgar.» 
Pentrn unii dintre casieri:
»Boul nu treeră cu gura legată.*
Tot pentrn camera mal ana caracUri- 

sată :
,Pune eăciula joa, |i după ce Uvel jn-



t i m  p u l

2 ani comisia însă ş’a terminat lucrarea; am 
orezut că e in avantaginl justiţiei ca să 
venim încă odată înaintea d. v.; s’att fă
cut atătea anchete locale cn multe sacri
ficii din partea membrilor ţi trebue sa se 
ţină cont de acele împrejurări contrarie 
deci d-sa se simte dator a declara c& d 
Missail a muncit cât 20 fi in curând veţi 
vedea multe volume tipărite in cari toate 
crimele, mişeliile sunt aşezate tn ordine 
oronologioă, alfabetici (aplause).

D. Preşedinte: Fiind-că aţi aplaudat 
1 rotaţi acum un credit pentru tipărirea a 

celor acte.
D. Gherghel propune a se lua imediat 

in considerare creditul cerut pentm tipă
rirea actelor de aonaare a foştilor miniştri 

D. Vulturesou citeace raportul acelui 
credit.

D. Costinescn dă oare-carî esplicări şi 
riee că un act e tipărit deja.

D. Vernesou crede ctt acele acte se pot 
tipări în imprimeria Statului.

D. Giani vorbesce contra acestei propu
neri, căci altfel nu se ra întrebuinţa graba 
cuvenita,

D. Verneecu face alusie la biurou, care 
e vinovat dacă nu s’a tipărit repede im
primatele.

D. ministru de Lucrări public declară 
oă guvernul primesce să se tipărească la 
imprimeria Statului, cere însă un adaus 
de lucrători.

D. Preşedinte (cu voce înaltă) apără bi
roul contra acusărilor d-lul Vernescn care 
respnnde întrerupt fiind des de d. Preşe
dinte.

D. Giani susţine earăşl, că tocmai astăzi 
no se vor putea imprima repede actele ce
rate, căci Comisia a întâmpinat şi mai îna
inte mari dificultăţi la imprimeria Statu- 

■ Ini, când nu eratt atâtea lucrări ca astăzi;
; «ere a se acorda creditul.

Se închide discuţiunea şi punendu-se la 
vot luarea în considerare se primesce cu 
53 bile albe pentru şi 14 negre contra 
din 66 votanţi.
. D. Cernătescu crede că sunt de ajuns

«louS mii de lei în faţa pennriel ce ne a- 
pasă.

D. P. Ghica vorbesce pentru 5 mii lei 
, după proect.

Se cere închiderea discuţiuniL 
D. P. Grădiştea na vorbesce contra în

chiderii discuţii şi arată că 2000 mii lei 
fsnnt prea de ajnns, cum a zis şi d. mi
nistru de Lucrări publice.

D. Dimancea crede că nu are loc aci 
i discuţia când e vorba de a face lumii ou- 
[ noscute abnsnrile unor oameni cari att a- 
rpăsat ţara cinci ani de zile, şi nici par- 
i cimonia nu se poate admite în asemenea 
| ***8 ; cinci mii lei poate să fie încă prea 
| puţin, căci afară de celeritate şi atătea lu- 
kerări, mai trebnesc şi litere mari!

D. Lascar Costin. Litere foarte mari, 
Ifcât se poate de mari! (ilaritate generală), 
y  Discuţinnea se închide şi respingându- 
F86 amendamentul d-lui Cernătescu, ambele 
lart, din proect se primesc fără discnţinne 
jşi pnnâudu-se la vot In total se adoptă cn 
[52 Ml* albe pentru; 14 negre contra din 
' 63 votanţi.

D. P. Milţescn anunţă o interpelare spre 
[ a. cnnoasce vaderîle d-lui ministru Lucră
t o r  publice în privinţa legii de presta- 
ţiune ce s’a suspendat vara trecută.

L -D . ministru de Lucrăripnblice respnnde 
lefi acea lege se va pune iar în aplicare 
Ţ nsa cn edificările cerute de esperienţă,

ro >gă pe domnii deputaţi de a fi cât se 
p6te de scurţi în interpelări, şi d-sa va fi 
şi mal scurt.

D. Millescu se declară satisfăcut.
D. Vulturescu propune a se vota capi

tolul prefecturilor şi suprefecturilor ca la 
1876.

D. P. Ghica vorbesce contra a cestel pro
puneri; cere ca suprimarea suprefecture- 
lor să nu se amâne la culendele grece, căci 
ele sunt o povară pentru poporaţiunea ru- 
rală şi o calamitate pentru ţară şi care 
înlăturfindu-se, se fac economii de o jumă
tate milion.

D. Dimancea Voesce a combate pe d-nu 
P. Ghica 1 în partea de. economii; 2 în 
partea morală. (întreruperi; voci: mal bine 
tăceai).

D. Dimancea : d-voastră ar trebui să tă
ceţi sa îi duceţi-ve de aci dacă nu puteţi 
asoulta. (murmure generali).

D. Dimancea, Rog pe d. preşedinte ca 
să nu permită d-nulul Lăţescu să mă în 
trerupă.

D. Preşedinte. D-le Lăţescu, nu Intre- 
rupeţî !

D. Dimancea apără instituţiunea de sub
prefecturi, zicând că snprefecţii sunt ne 
cesari sunt cheile administrative , sunt 
scutul populaţiunilor contra făcătorilor de 
rele, atât de mulţi în acest timp de să 
răcie ! (întreruperi zgomotoase; d. Preşe 
dinte snnă, d. Dimancea cere să nu mal 
fie întrerupt; „cine voesce să vorbească să 
ceară cuvântul:* în această confusiune d. 
Dimancea conchide zicând că să se suspende 
paragrafele relative la snbprefecţl şi să 
treacă înainte).

D. Costinescn <Jice că discuţia n’are loc, 
de oare-ce s’a dat nn vot în privinţa a- 
aceasta.

D. Vernescn crede că prin amânarea vo 
tării oapitolnlni în privinţa snbprefecţilor 
se prţjudecă cestiunea. 8ubprefectnrele mai 
esistă, deci trebue votate şi sumele ce le 
privesc.

D. Vulturescu este de aceeaşi opininne. 
D. Costinescn propune a se amăna dis

cuţia asupra prefecturelor şi a se vota ci
fra bugetului din 1876, şi se primesce.

Prefectnrele se votează după buget, nu
mai la Bolgrad d. D. Crăciunescu propnne 
a se suprima translatorii. — D. Arbore vor
besce contra suprimării fiind adeseori în
trerupt.— Se închide discuţia şi amenda
mentul d-luî Crăciunescu pus la vot se 
primesce cu 41 bile albe pentru; 27 ne
gre contra din 68 votanţi.

Translatorii din Bolgrad şi Cahul sunt 
suprimaţi.

Toate judeţele se votează ca în buget 
fără discuţiunl.

Materialul snbprefecturelor şi poliţia din
cele şease oraşe principale se votează ca 
m buget.

Direcţia generală a poştelor şi telegra
felor se votează ca în buget după oare-carî 
discuţii şi dialoguri comfuse.

Materialul pentru penitenciare, serviciul 
sanitar eto. se votează ca în bnget.

Se pune la vot în total bugetul minis 
terulul de Interne şi se primesce cn 57 
bile albe pentru; 5 contra negre din 62 
votanţi.

Se ia în desbatere bugetul ministerului 
de justiţie.

D. A. Sihleanu raportor dă lectură ra
portului Comisiunii bndgetare relativ la a- 
cel buget.

In discuţie generală d. Vulturescu vor

besce contra luării în considerare şi cere 
ca Ba se primească bugetul de pe anul tre
cut, până se va aduce şi vota o lege de 
organisare bine studiată.

D- Geani propune a se suspenda votarea 
acestui proect până la adncerea acelor legi, 
iar ministrul va merge cn bugetul anului 
trecut; (întreruperi). Da, d-lor facem şi e- 
conomil şi vom lucra, afară de o trândă
vie...

(O  v oce ; nn e parlam entar!)
D. Geani. Cum nu ?— d-lor, n'am făcut 

economii la cele-l'alte ministere; unde vom 
ajunge cu defioitele? Deol trebue chiar să 
fixăm un termin când să ni se aducă le
gile de organisare!

D. ministru justiţii arată că sistemu 
d-1 Geani nn aduce nici o economie, nici 
o uşnrare Statului, ba primindn-se propu
nerea d-lul Geani nu s’ar putea face us 
nici de economiile celor-l’alte ministere; căci 
legile nu se pot promulga şi publica de 
cât toate odată.

Se citesce o propunere spre a da facul
tate d-lul ministru a urma cu budgetul 
din 1876 împreună ou economiile votate, 
până se vor face legile organice.

D. Geani replicând d-lnl ministru de 
justiţie susţine sistemnl seu de mai sus, 
se miră de ce să ne temem că legile tre
bue să trăcă şi dinaintea corpnlul su
perior. . . .

Voci: Ce corp superior ? a maturilor ?
D. Giani: Corpnl de sus săă instanţa a 

dona. . ,
Voci: protestăm, nu e superior!
Alte voci: Retrage cuvântul!
D. Giani: Cestinne de apreciere! D-sa 

continuă susţinând că ceea ce propune D-sa 
nu e un inconvenient şi prodnce econo
mii; că se p6te fixa această suspensiune
până la finea lunel.....

D. I. Io nescn: Cine stă până atunci?
D. Eng. Stătescu vorbesce contra luării 

în considerare. Se suprimă sute de jude
cători rurali şi un nnmăr mare de jude 
cători urbani, cari sunt şi agenţi poliţie
nesc!. Ce punem în locul lor pentru a nu 
aduce confnsie în ţără? D. Stătescu face 
comparaţie între toate treptele judecăto
resc!; combate unele reducţianl şi econo
mii cari se vor resbuna în urmă. (între
ruperi, unii cer închiderea discuţii, alţii 
cer cuvântul, alţii fac dialoguri.)

D. I. Ion eseu: Lăsaţi să ne Inmineze !
D. Stătescu termină picând să nn se dea 

funcţiunea judecătorilor de pace primari
lor, cari sunt şi mal venali decât subpre- 
fecţiî suprimaţi. Cere a nu se lua în con
siderare.

D. Vernescn roagă pe d. Preşedinte a 
pune frâa Ia to ţ i .............

D. I. Ionescn 5 Cailor săii boilor?
D. Vernescn: Ocupaţiile d-luî Ionescn 

îl fac să vorbească de bol şi cai, făcând 
joc de ocvinte. . . .

D. I. Ionescn: Cuvântul e de la Dnm 
nezefi! (ilaritate) (zgomot; dialoguri).

D. Vernescn. Amintesce că şi bugetul 
de Interne s’a amânat până la votarea 
legilor organice; propune deci a se pro- 
oede în mod identic şi acuma. — Discuţia 
închizândn-se, se respinge amandamentul 
de suspendare, şi se primesce de a urma 
cu bugetul din 1876 făcându-se econo
miile posibile.

Şedinţa se rădică la orele 5 şi juni. sera,

SCIHI SOSITE C D T O S T A  DIN D RM A
Vlena, 17 Febrnaris.

De oare-ce e de temut, că nu se va pu
tea încheia pacea cn Serbia şi Montenegm 
înainte de espirarea armistiţiului, Poarta 
stăruieşte pentru prelungirea armistiţiului 
până la 1 Aprilie. In tot momentul se aş 
teaptft căderea lui Edhem Paşa.

St. Petersborţ, 17 Fevraarie. 
Aici încă nn a sosit nici o ştire despre 

ciocnirile ce se pretinde oă e’afl întâmplat 
la graniţe între trupele ruseşti şi ottomane.

Roma, 17 Februarie. 
După , Italie,, Midhat Paşa a primit co  ̂

municaţiuni importante din partea Sulta
nului; se crede, că în urma stăruinţelor 
Engliterei Midhat Paşa va fi rechiămat, 
fără a se şti însă positiv, daca va reocu
pa postul de Mare Vizir.

Pesta, 17 Fsvruarie. 
Circulară ştiri despre a o apropiată în

locuire a lui Gahem Paşa cu Dşevdet ori 
Rauf Paşa.

Berlin, 16 Februarie. 
Deficitul pe anul 1877—78 se presupune 

că va fi de 25 milioane mfirci; în privinţa 
acoperirii nu s’a luat încă nici o hotărfre.

Belgrad, 16 Fevruarie. 
Marea scnpcină va fi compusă de 420 

membri. Numărul alegătorilor e de 276,495. 
Scnpcina nn va hotărî de cât în cestianea 
resbelnlul Şedinţele vor fi secrete.

O mi mal în urmă.
(Şedinţa Carneţel din 4 fevruarie).

D. ministru de Culte aminteşte, că după 
cererea guvernului, la ordinea zilei ar fi 
budgetele. Negăsindu-se însă faţă d. mi
nistru de Interne, roagă pe binroti să pună 
vre-o altă lucrare mică la ordinea zilei, 
până la venirea d-lul ministru.

D. Maniu zice, ca, după severa esorta- 
ţiune făcută ieri de d. ministru de Interne 
d-sa crede că nu poate fi altă lucrare mal 
urgentă de cât budgetele pentru a căror 
votare d. Ministru nu ne-a dat decât un 
termen de 3 ^ile; dăca d. min. de inter
ne nu este de faţă, atunci să se constate 
că nu noi vom fi de vină dăca nu vom 
putea da budgetele în termenul urgent 
impus de 4 'sa-

*
* *

(Şedinţa Camere1 din 4 Februarie, preziden
ţia d-lui C. A. Rose ii),

D. colon. Leca, vice-preeident, întrerupe 
pe un orator.

— D, president Rosetti : D-le Leca, vino 
de presidează d-ta, ca să merg să în
trerup şi ett.

D E P E Ş I T E L E G R A F IC E
Serviciul privat al TIMPULUI.

Agenda Havai

R om a, 19 Fevraari* 

In şedinţa de erl a parlamentului d. Vis- 
conti-Venosta a anunţat o interpelaţie a- 
supra atitudine! guvernului în cestiunea 
orientală.

D. de Pretis, preşedintele consiliului a 
promis că va publica în curând documen
tele diplomatice relative la această cestinne.

După această promisiune d-nn Visconti- 
Venosta ’şi-a retras interpelaţinnea.

NOUTĂŢILE ZILEI.

(Băile de Ia Slănic). Epitropia Casei 
Săntnlui Spiridon din Iaşi, având în ve
dere sumele colosale ce es din ţeră pen- 
iru a se cheltui pe la băile din străină
tate, pe când Ia Slănic avem ape tot a- 
ţât de bune, şi considerând că aceasta se 
întâmplă numai din cansa incomodităţi! 
şi a lipselor ce întâmpină cine-va acolo, 
s a decis a clădi una sntă odăi cu saloane 
pentru joc, casinnri, restauraţiunl etc. A- 
cele clădiri vor începe chiar în primă-vara 
yiitoare- C. de Iaşi.

* *
*

Precum suntem informaţi, înalt Prea 
Sânţitul mitropolit Primat a însărcinat un 
delegat special pentru a cerceta neorân- 
dnelile intern plate la monastirea Ghighin 
şi a referi Mitropoliei.

ZHn aceeaşi şedinţă a Camerei.
. PMŞedinte proclam ă că adunarea 

a prim it suprim area cu rţii de Focşani (* -  
plauze parţiale).

— D. col. Leca declară că d-sa, care a 
combătut incontinu legile de centralizare 
în primirea acestui amendament nu vede 
de cât centralizare mal mare şi decât cea 
din legile d-luî Catargi; prin urmare se 
retrage din adunare.

D. D. Pruncu zice c&.d-sa ca represen- 
ţant al judeţului în care a fost acea cnrte, 
âncă se retrage.

D. Al. Holban face declaraţinne i- 
dentică.

— D. col. Gherghel se miră cum d. Leca, 
care a lucrat atât cu partidul liberal, com
pară această Cameră cu a d-lui Catargi. 
Propune a nu se primi demisiunile.

D. G. Vulturescu zice, că aceea ce 
face d. col. Leca şi cel-l’alţî, este un act 
de despotism într’o Cameră liberală.

NAIV1TAŢI RADICALE

O ti mat nainte 
(Şedinţa Camerei din 3 Fevruarie)

D. Maniu anunţă o interpelare.
D. Brătiann ministru de Interne. Adu

narea a luat deciziune în unanimitate ca 
să voteze ântâifl bugetele. Rog pe domnu 

85 lase interpelările în urmă. Ţara 
e în completă criză finanţiară, politică şi 
sociala, şi decă adunarea nu va da în trei 
zile bugetele, să ia respunderea. Interpe
larea d-luî Maniu n’are nici un sens. Aşa 
aţi făcut şi ja 1867 şi 1863, şi prin a- 
ceaeta aţi provocat atunci câderea parti
dului liberal.

* *
Al doilea debut al noului ministru de 

lucrări publice, d. Docan.
Şedinţa Senatulnî din 2 Fevruarie):
Se cere închiderea discuţiii asupra inter

pelării Cogălniceanu ; ţl. ministru al lucră
rilor publice (cn voce, înălţată); , Să sală- 
>murească odata situaţia, ca să mergem 
.fie-care pe la lucrările noastre. Efl am 
.miliâne de administrat in ministerul meB.«

Auzi, frate : milioane ?
Şi apoi să nu ’şî piarză omul cumpătul! 

* *
*

AI treilea debut al d-luf ministru de 
Justiţie, d. Câmpineanu.

(Şedinţa Camerei din 4 Fevruarie.)
Se votează suprimare Curţii de Apel din 

Focşani, d. d. deputaţi Lecca, Holban şi 
Pruncu îşi dafl demisia din Cameră.

>D. ministru Justiţiei, I. Câmpineanu (»fi- 
iwl cea maî mare linişte în adunare,* după 
.Unirea democr*.)

»S’a petrecut nn incident regretabil. Pro- 
. punerea pentru suprimarea Curţii din Foc- 
,şanî s’a produs in secţiuni. Ba am lă- 
> lisat-o la apreţierea- d-lor depntaţ! şi n’am 
, intervenit în desbateri. Linia mea era 
.trasă.* (Vezi .Românul* din 6£ Fevr.) 

Linia d-lui Câmpineann era trasă !
— Dar cum se poate, întrebau unii, ca 

ministrul justiţiei să nu se pronunţe în- 
tr o cestie aşa de importantă a resortului săS 
precum este suprimarea unei Curţi de apel?

— Apoi dacă linia d-tale era trasă!
. Dar nn trebne o lege pentru împăr- 
i’rea celor 7 jndeţe sub jnridicţia altor 
’urţî de Apel?

— Linia d-luî Câmpineanu era trasă !

deca la dânsa, fă ce ţî-al pus de gând., 
.Calul fără căpgstru cade in prăpăstii., 
>Până nu încalecl calul 
Nu-I poţi cunoaşte năravul.
Eară pentru ce! cu acusaţianile:
>Capra face pozna,
Şi oaea pate ruşinea..
Pentru unii oratori escelentl din Ca 

Rară:
»® bătut la cap 
Tocmai ca un ţap ;
Ş t» vorbe se indruge, 
p ^ ^ l M H ă  suge-,

n ru uni cărturar! pretenţioşi: 
.Carte nu ştie, dar caJcg
Pentru centrul de la

gnţ*., * W ' ntCÎ “  oSrn$ i nici In te-

A” T e peDfitrn d-> C. A. Rosetti:»Orî ce-o fi nn-î patg .
Unde-o eşi— să iaşii
Anume pentru d-I Pautarf Qhioa.
.opune-mi cum te chianiă m
ce sfînt te închini!* ’ ** 8Pnn

|f ? “ tni nne,e dintre cocoanele, cuconiţele 
cocoanele madame:
»P« uliţă Chiriţă 

|8i-acasă chinjliţj.,
|ţ Pentru ‘ Românul,:

.Cine legea nu-şi cinsteşte,
Fără lege se numeşte..
Tot pentru Cement mal sus Caracter! 

sată :
.De unde ştie ciobanul.
Ce Incru e sofranul.. şi:
.Unde cântă cocoşi mulţi, acolo ’ntârzîe 

a se face ziuă.,
Anume pentru d. B. P. Hasdetf :
, Cloşca care coprinde oaue multe, nu 

•coate nici un puid.*
Tot pentru situaţie :
»VaI, când ajnnge coada cap 
Şi mojicul frânte în sat!*
Pentru cei cu economiile bndgetare:
,  entru un cui & perde potcoava.*

pentru partidul dela Mazar-Paşa: 
,Şi-a mâncat credinţa,
Ca ţiganul biserica.*
Şi eară-şl pentru cameră :
,A r vrea să facă şi el,
Dar’ nn ştie în ce fel |«
Pentru mulţi dintre cel aleşi:
.El şi-a făcut trebile.*
In sfîrşit — să-şi aleagă fie-cere omul: 
.Dracn, când n’are de lucru, îţi cântă- 

reşte coada.*

Discun asupra epocei lui Matei Batarai 
fl Rotile Lupul (1808), aşa se întitulează 
broşurică de 6 coaie tipar, despre care am 
vorbit în numărul nostru de Sâmbătă, sin
gura publicare ştiinţifică a d-Inî Nicolae 
Ionescn in 20 de anî de profesorat, o ste
nografie a 6 discursuri populare descusute 
ţinute de d-sa la Ateneul din Bueuresci.

In prefaţă d. Ionescn ne spune că isto
ria modernă a Românilor este cartea cea 
mare, cartea neapărată ce o dorim cn to
ţii, şi la pag. 65—66, cu o împunsătură în 
contra d-lul Cogălniceanu, editorul Leto- 
pisiţelor, zice : .cronicele noastre sunt până 
•cum atât de neîngrijite, în cât pentrn 
cronicele moldovene de-abia este o ediţiune 
de la Iaşi, şi aceea încă foarte necorectă, 
pe când la particulari sunt copil de ma
nuscripte foarte curate.*

Dar de ce nn le-a publicat d. Ionescn? 
De la cine aşteaptă d-sa ediţia corectă a 
cronicarilor? De la cine cartea neapărată 
a istoriei moderne? Nu a fost osândită 
catedra de Istorie a Dniversitil Române 
să fie ocupată de inamovibilitatea d-luî 
Ionescn, care nn lucrează nimic în ştiinţă, 
pentrn care este de atâta timp salariat de 
Stat ?

Şi apoi mal critică pe Cogălniceanu, că

|n’a publicat bine Letopisiţele. Dar a cui 
era sarcina de a pnblica documentele isto
rice, dacă nu a voastră, profesorilor de Is
torie ?

Declamaţii mari şi activitate nulă, —al 
mers tot-d’anna mână în mână.

Citim îu .Curierul de Iaşi.* 
.Prelecţinnî populare.* Societatea lite

rară .Junimea*, va ţine şi în acest ai 
prelecţiunile el obicinuite, ou cari publi- 
cui Iaşan s’a familiarizat acnm de treî- 
spre-zece ani. Obiectul prelecţiunilor din 
acest an vor fi diferitele sisteme metafi
zice (dacă sub metafizică vom înţelege toate 
ideile, pe care le-a avut sa& omenirea saQ 
nnele scoli filosofice asupra începutului lu- 
mel, a originii făpturi! şi răsăririi nea
mului omenesc.)

Astă.zî Dumin că, d. Pogor va introdu
ce pe auditori în materie prin considera- 
iunî teoretice. Şirul prelecţinnilor este ur

mătorul :
1) Duminică 6 Fevruarie. Privire teo

retică, V. Pogor. 2) Duminică 13 Fevru
arie, Fetişismul, V. Conta. 3) Duminică 
20 Fevruarie, Politeismul, P. Verasi. 4)

Duminică 27 Fevruarie, Panteismul, A 
D. Xenopol. 5) Duminică 6 Martie, Mo
noteismul, V. Pogor. 6) Duminică 13 Mar
tie. Criticismul. A. D. Xenopol. 7) Dumi
nică 20 Martie. Materialismul, V. Conta.

CONVORBIRI LITERARE
Snmarul txumfrulul de la 1 Februarie:

‘ Ţiganca,, nuvelă de Leon Negruzzi.— 
«In toamnă, Reverie, Earna, ultimul poet,, 
poesil de N. Xenopol;—‘ Aforisme pentru 
înţelepciunea in viaţă, de Arthoar Scho- 
penhaner tr. de T. Maiorescn,— ‘ Reforma 
nmbeî din cărţile bisericeşti,, de 8. G. Var- 
goncî;— Bibliografie, — Corespondenţe ; — 
Prelecţif populare.—

Columnn tul Troian. Sumarul numărului 
de la Ianuarie 1877 : Originile Craiovei 
[urmare): Naţionalitatea Cumanilor. Frăţia 
de oruoe, de B. P. Haşdăfl; — Studii cri
tice asupra tesaurului de la Petroass: Ve
riga simplă, de A. I. Odobescu ; — Icoa
na română de Ia Gratz. Notiţă paleo- 
grafică (cu ilustraţie), de Gr. Q. Tociles- 
cu; — Colinde inedite, de G. D. Theodo- 
resen ; — Catedrele de pedagogie, filologi» 
comparativă şitarcheologie. Desbnterile din 
Cameră. O stampă.
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Un frumos volum în 8°, de 768 fiagine. 
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CURSUL VIENEI 
Viena, 18 Februarie (st n.) 1877.

Metalice . . . .......................
Naţionale...................................  ® ™
Renta în ........................................ <4 M
................................................... 1W 60
Acţiunile băncel.......................  °35
Creditori....................... • • • ,4 “ “
London..................................  • 123 60
Obligaţiuni rurale ungare . . .  73 25 

9 temeşvar . . . . • 71
,  transilvane . . . .  71 40

Argint in mărfuri...................... 114
D u catu l...........................................  ̂  oa
Napoleonul . . . ............................. ®
Marc 100....................................... 60 60

A ti apărut în Iaşi

ALMANAH MUSICAL
de

T E O D O R  T. B U R A D A
pe 1877 (anul al IlI-lea), cuprinzând mal 
multe figuri de diferite instrumente de mn- 
sică aflate in us la poporul roman, pre
cum şi diferite arii de danţ naţionale, a- 
ranjate pentru piano.

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

De v&nţlare la t6te librăriele.

E  P  I  T  R  0  P  I  A
seminarului - g ,

N I P H O N  M I T R O P O L I T U L  
No. 23. rmiCAţlE

Fiind că la licitaţia ţinută in <jiua de 
l Februarifl curent, pentru antrepriza a- 
provisionăreî cu carue uecesară pentru nu
trimentul elevilor şi personalului de ser
viciu pe anul curent, nu s’a presentat in 
destul copourenţl: Se publică diu noii <}iua 
de 1 Marti» viitor, când d-niî amatori de 
a se însărcina cu acostă antrepriză sunt 
invitaţi a se presenta la cancelnria Epi- 
tropiel Strada Filaretu No. 2 de la orele 
12—-2 p. m. spre a concura.

No. 24. La 1 Martin viitor ae va ţine li
citaţia la cancelaria Epitropiî Strada Fila- 
ret No. 2 pentru următorele antreprize.

a) Arendarea pe termen de 5 ani a mo
şiilor Bâţcovenii din judeţul Ylaşca şi Kiaj- 
na din judeţul Ilfov cu condiţiile elaborate 
de administraţie, oare se pot vedea în ori
ce (Ji de lucru în cancelarie.

b) Arendarea pe termen de trei ani a 
livecji şi grădini Gramont.

c) Vemlarea productelor aflate la moşia 
Kiajna diu recolta anului trecut şi anume:

79 kile Grâu.
140 » Porumb.

4 ,  Ovăz.
4 clăi ffin.
2 ,  Pae de ovăz.

Amatorii se vor presentaînarStata <Ji de
a orele 12— 4 p. m. însoţiţi de garanţiile 

cuvenite spre a concura la licitaţie.

Bl St
cnre cunosce 

Uţ bine şi a prne- 
ticat mai mulţi ani stndiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunl particulare.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
<}iar, Palatul ,Dacia«.

Noul şi cel mai mare magas de în în
călţăminte pentru bărbaţi, dame şi copil 
sub firma:

SAL. WEISERMAN
Z a  Vultur, strada Corel I. No. 6.

Sub-semnatnl am on6re a aduce la cu- 
noscinţa onor. P. T. Public, că am aran
jat în su8-<}isul magazin un bogat asorti
ment de tot felul de încălţăminte En gros 
şi En detail, atât în ceea ce privesce ghe
ţărie, cismărie de lues şi de tot felul, cât 
şi şoşoni şi galoşi francese şi germane, din 
fabriceU cele mat renumite la Europa. Preţu
rile mai eftine de cât ori unde. — Fac 
plecata mea invitaţiune tntulor d-lor cum
părători şi rog a mă onora cu visitele d-lor 
gpP0 n se informa atat de fina cualitate 
a mărfurilor cât şi de eftinătatea preţurilor.

Cu stimă
S a l .  Weiserman.
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BATOAZE DE PORUMB
rccunoscute de cba mal bună construcţie

PIETRE rrE Is/LOA-TR A.

P L U G U R I  D E  D I F E R I T E  S Y S T E M E
C,U P R E Ţ U R I  SCĂPUTE
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No. 26. La licitaţia ţinută in fliua de 
1 Februariti corent pentru darea priu an' 
trepriijă a aprovizionării seminarului cn 
pâinea necesară pentru nutrimentul elevi
lor şi personalului de servicii! pe anul co- 
rent., ne resultând preţuri satisfăcătore, se 
publică din no», <jiua de 19 corent, când 
d-niî concurenţi vor bine-voi a se presenta 
la caneelaria Epitropiî Strada Filaret No. 
2, de la orele 12—4 p. m. având şi câte 
o probă de pâine.

Pâinea se cere a fi în greutate de una 
Oca fie-care bucată, de făină buna şi c6pta 
bine şi bună la mâncare.

O I l t l I l M W a p B l S ” -
ţintii private, şi r6gă a depune adresele 
respective la administraţiuuea acestui <]iar 
sub cifrele S. S. No. 32. 385,6-1.

o Bftmta transa, x s ş
limba germană, doresce a găsi un loc chiar 
de pe acuma. Adresele respective se va pnimi 
din complesenţă la Tip. Thiel & Weiss.

n x x n x x x x ^ x x x x x x x x x x x n x n x n n x x x x
X P H A R M A C IA  HjA  „S P E B A N X IA “
|| CALEA MOGOŞOAE1, 20.
*  DEPOU L  M E D I C A M E N T E L O R  FRANCESE .  £
y  Obiecte de Cauciuc şi Articole de T°aî«te. — Asemenea se angajezi a efectua orl-ce «o- a a  
TT  mantie din ressortal medical. B R T J 8 .  a a

« X X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL .D AC IA .« 

şi la t6te librăriile din ţ6ră
se află de vSn^are:

S U s T T J X j

SE AFLA IU CALEA M1KHKI0E1 H° 20. VIS-A-VIS DE QRAND B O TjJE B jlLE M J M i - i i M  

C E L  M U L T  I N C A  N U M A I  1 4  p i L E

! ! C Ă T R E  C O N I I T E N T I I  N O Ş T R I ! !

IU BTJCUILESCI SI DIU DISTRICTE
Spre a evita spesele cele mari de transport a mărfel n66tre înaPomdu-o în şi ta urma co-

măn^ilor făcute de comitenţi, cari aii sosit acuma, ne-am hotărât a mai lăsa filiala ntotr a?
pentru un scurt timp. . , __~ t înp* 0 redncere însemnată a pre-

Luând cont cicnmstanţele cele grele ale situaţiunei actuale, am făcut incft o reouce . . .  .
ţnrilor curente mal jos notete. Representantul Soo.etăţel fabnoel de Olandă ş. Albituri-

PRETOL CURENT DUPfi SClţ)EMf!NTUL DE 45 CU PREŢUL FICSAT.
* -  . . .  D .ifn Tlamo

5 — 
7 50 
4 50 
7 — 
o _

Batiste a V* duzină
Batiste de copil a ................................... fr» 1 10

, ,  Olandă a ..................... ...  . . > 180
t , Lino .......................................... 7 —
,  ,  borduse color, şi cusute . . .  > 2 50
,  (soie ecrue) bucata....................... > 2 25

Prostfpe şi Şervete a Vi duzină
Prosope de aţă curată........................ fr.

,  , damasc .............................. >
Şervete de masă (aţă)...........................  »

}  ,  > damasc... .... >
, ,  fructe ............. .................. »

Feţe de mese a 1 bucată
Pentru 6 persâne de aţă curată albă . . fir. 4

,  6 » » damasc > . . .  > 6
,  6 > > »  qual. L  .  .  »  8
* 12 ,  ,  > > » . . » ! $
» 1 2  , » » » » • • * 1„
> 12 , ,  aţă cur. albă . . .  , 9

Pân^ărie şi garnituri de masă
de coţi Pân^ă de casă
» » » > copii
,  , Olandă de munte
,  ,  ,  Belgică . .
, , Pânijă de Olandă
,  > > » Rumb.
,  ,  Toile batiste fine .

buc. Ciarcăf. 8 coţi de lat .

50

fr. 18 
fr. 25 — 
,  30 — 
» 60 — 
,  64 -
> 84 -  
,  100 —
> 40 -

Rufe de Dame
Căftiaşe cn şnur de chiff. de fr. 3 —

> brod. de chiff. de fr. 3 50 p
ţ brod. de olandă > i
,  de nâpte » > i

Camisone brodate , . <
i  , de lux i i

Pantaloni cn garnitnre , ,
, , broderie , ,

Şorţuri de copil » i
y ,  dame « ■_

Fuste de costm. simp..............  fr.
» cu şlepii > . • • • »

„ brod....................  »

Rufe pentru Cavaleri
Cămaşe din osford veritable................ a fr.

, ,  Olanda colorată.................  » »
, de Chiffon alb. simplă . . . .  > >
,  ,  ,  ,  brodată........................
,  ,  Olandă fină . . .

Pantaloni de pichet de ârnă 
, , olandă .

Diverse
'/* Duz. Ciorapi de Dame

>

de lină . . . 
> > » de fildecosse .
, > bărbaţi de lînă . ,
» > » . fildecosse

Gulere de Dame 
,  > Bărbaţi

PepturI brodate .
1 Buc. Flanele................

Şervete cu feţe de mese
Pentru 6 pers. de la 9 până la 15 fr. cele mal fine

i 12 i i  | 2 i i i  18 i  i  » >
Batiste fine francese de Lino ou brod&rieadevSrate.
Ungmare asortiment de garnituri pentru ame, Manchete fi gulere cu preţuri de tot reduse. 
Batiste de Lino cu margine lată cu numeD brodate.
Chache-nes de m&tase şi p&n<j&, In Uite c,ulorile, Shwalurl lungi de India  ̂şi Japonia.
Comandele de prin provincii vor fi esecutate cu cea mal mare promptitudine.

METODA DE CDRA NATURALA
drept contrast la 

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
Singura şi sigura paz& contra 

morţel premature şi lângezirel cronice de
Aug. Wilh. Konig.

P R E Ţ U L  2 L E I  N U O I .

REGULILE
CE T R E B U E  P Â ţ l T E

pentru a

AJUNGE LA 0 BATfiANETA ÎNAINTATA
PREŢUL 50 CENTIM.

DE ÎNCHIRIAT^
cn preţuri moderate

Apartamente, Prăvălie şi Localul
CE’LU 0CCUPĂ BANCA DE BUCURESCI 

in

A L A T U L t  „ D A C I A 1
precum şi un

a p a r t a m e n t  i n  f o s t a  c a s a  r e s c h  
în faţa teatrului naţional

In for maimuţi la Direcţiunea Societăţii . D A C IA '
J

SOCIETATEA DE ASSIGURAUE

W  A M I C E I »
ţ ’OnsriD-A.TA- ITsT -A-TSrTJXj 18SS-

idr m,:a

Wto rom biM ti“ Di"

0e” \e; tL “ ţ u S  l t ' s « b - î i »  a gen t*  genera* ,i  1» -
genţi ile el de prin districte

Agent general pentrn România

AD0LF WEI NBER6
Colţul str.d.1 ţi cnrlea .whia (>auu rofia)- .............. ■ ■ ■

0 P E K 1 L B  M U S I C A L E
imprimate In edi ţi unea

t h i e l  S c W EISS, tYP O G R A FI
Strada Lipscani,

. . Va]ge pour pianoforte . 
00N8TANTINE8C0 D., Bonvenir de Suna. ^ „ f o r t e  . . . .
CARLSON C., Quatre morceaux Roumţ' » ntru 0 voce si piano 
FLECHTENMCHER A., Muma Iul Ste ’ j,,, 0 voce ca piano . . .
OEORGE8CU TH., DouC suspine, rom. P tra 0 v c «  eu p ia n e .................... }

„ Spune, rom. n*| „  neatra piano - - -
KB\T<5cHWIL A. K.. Hora, Vi^J» . — ■-------- = -

FR.
S
1
1
1
1

a

40
40
40

------ pentru piano
v J. \V., RomAnia, QuadnU®MKDEK j .  vv., aonuuua, t ontra pîano

MOSICESCO G., RAnduiala cunun»_
STERN L., op 

> . OP

E&nduiaU cun rn* v ooingst. und Clavierb...............................
10, Der Wu».oh (.DojJ ^  si ţ. ttnd clavierb........................
11. Lebewohl (*«•“  iir ........................................................................gtude pour p ianoforte.................................... ...  * . .  j
*' pmaoforte: 1_______ I

• ? or*‘0â 'rol este mare, Valee brii. pentru pi»»0 • • *
• y ia uri Ce de ccpil, Qjadrille pentru piano

op, 
op 
op.

La F e V o r i t t T s ^ o ^ 'P 0”  pi“ °
''’1 Văcăreicl, Soliottisoh pour p*»»0

» îfrrolw de Cavalerie pour piano ................................
TIEU I acesto se vind eu rabat ae 35 *fc.

(9
iO
10

U

Ttft

Tipografi» Thiel A Weisa Palatul .Daoia*


