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In şediu^k ţinuţii astăzi de Camera Deputa
ţilor, guvernul a fost interpelat asupra pretin
se! espulsimil a evreilor austriac! din Rom&nia.

Fregata cuirasatft austriac! »Salamandra* a 
primit ordinul de a se găti imediat pentru 
Smyrna.

Londra, 20 Fcvruarii-, seara.

Camera Comunelor. D. Hunt, prunul lord 
al Amiralităţii reepunrând d-lul Pim zice cft 
nu Impărtişesce opiniunea cft resboiul va is- 
bneni. El adaogă: ,Relaţiunile continuft a fi 
foarte amicali Intre Rusia şi Anglitera; nu e 
nici vorbi cft daca interesele englese ar fi a- 
menin|ate din vrt-o parte, Englitera şi le vb 
spira/

ConstaMinopole, 30 Ffrraarie , leara.

tea A’ântfiiii conferinţă a avut loc astăzi In
tre delegaţii şerbi ţi ministrul afacerilor stre
ine. Aceastft primii conferinţă a lăsat o bmift 
impresiune de o parte ?i de alta.

Se crede cft un grabnic aranjamănt nu este 
departe d'a area loc.

Paris, 30 Ferruarie , seara.

Pe aci se crede cft pacea Intre Tursia ;i 
Serbia este foarte apropiatft.

Puterilor nu Tor respunde la circulara prin
ţului Gorciacoff mal nainte de a cunoaşte re- 
sultatul negociaţiunilor Începute tutre Turcia 
Serbia şi Huntenegru.

0 mare furtună a isbucnit pe coastele Nor 
mandiel şi Britaoief.

Ambasada ottomanft de la Paris a desmin- 
ţit igomotul cum cft Sultanul ar fi bolnav.

Mareşalul Conrobert este greii bolnav.

Bucm sci -i FEBRUARE.

Starea In&untru neschimbată. Ces- 
tia ministerială &nc& neresolvită,, 
plăţile Statului tot suspendate, Ca
mera continuftnd cu lăngezime o des* 
batere budgetară, ln care un inci
dent straniA alungă pe cel-l-alt. După 
suprimarea Curţii de Focşani prin 
acelaşi proiect, prin care se supri- 
niafi şi căţl-va funcţionari al Curţii 
de Casaţie, retragerea c&tor-va de- 
puteţi din Cameră. A duoa zi re
tragerea întregului proiect din par
tea guvernului şi retragerea dimi- 
siel din partea deputaţilor. Curtea 
de apel remăne In Focşani, al doi
lea procuror al Curţii de Casaţie re- 
măne ln BucurescI şi dd. Leca, l’runcu

şi Holbsn remăn In Cameră. Ţara e 
la culmea fericirii.

Cu căt veiem  mal mult cele ce 
se petrec la noi, cu atăt credem mal 
are, că situaţia ndştră internă este 

tn strlnsă legătură cu starea poli
ticei ln afară. în deosebi cu chestia 
orientului. Dară şi aici hotărftrea se 
apropie. Peste 9 zile espiră arini- 
st'.ţiul. Vom vedea atunci dacă — 
precum credem noi — pacea va fi 
ln adevSr Încheiată Intre Turcia, Ser
bia şi Muntenegru. Odată această 
pace Încheiată, Rusia va trebui să'şl 
hotărască mal mult posiţia el şi a- 
tuncl se va vedea dacă ultima cir
culară a principelui Gorciacoff era 
un semn de retragere onornoilă safi — 
precum cred cel mal mulţi — pre
cursorul unei acţiuni mal pronunţate. 
Caracteristică este tn orl-ce cas de
d a i area guvernului englez In par
lament, că Englitera va respunde 
la circulara rusească mal târziu şi 
după Împrejurări, asteptănd mal In- 
tfeiă terminarea negoţierilor Turciei 
cu Serbia — Muntenegrul şi mani
festarea opiniei celor-l-alte pateri. 
Caracteristică asemenea este solemna 
afirmare a]ministrulul engelz Hardy, 
că Englitera persistă a crede trac
tatul de Paris obligatoriii pentrn 
puterile signatare.

Ori cum va fi, parlamentul englez 
este astăzi deschis, şi de la tribuna 
acelei ţfirl ln adevSr libere, suntem  
ln drept a aştepta desvălirea polit icei 
orientale ln schimbarea succesivă a 
fuselor el.

Profităm de mica pausă ln poli
tica noastră interni şi esternă, pen
tru a ne Îndeplini, deşi cam tărzitt, 
o datorie de colegialitate jurnalis
tică. Unirea democratică, Încă de la 
prima noastră apariţie, sub redacţia 
mal Întinsă de astăzi, ne-a adresat 
un şir de Întrebări, al căror res- 
puns cu părere de rfefi, am trebuit 
să '1 amănăm p&nă acum, din cansa 
altor chestii mal urgente.

Eacă Întrebările TJnirei democratice, 
publicate In articolul sftfi de fond 
28 Ianuarie.

* în tâ ia  prefacere produsă in câmpul ad- 
I vărsărilor a fost împărţirea forţelor con

trarie partidului liboral-naţional în doue 
corpuri, unul purtând numele de Centru şi 
avend de organ de luptă Pressa transfigu
rată , altul conservând numele de Dreapta 
şi avfiud de organ Timpul. ,

* A dona prefacere stil în reimputernici- 
rea forţelor rsmaBe la Timpul cn elemente 
noul din Moldova, cari, de la scrisoarea 
d-lul P. Carp, publicată tn Românul din 
aprilie tr- cu t şi până la annunţiul din nr, 
din urmă al Timpului, aQ s ta t în reserv i.,

‘ Aceasta fiind situaţiunea de astă-zl a 
adversarilor noştri politici, cântă să facem o 
m ărturisire şi apoi să le punem o în tre
bare.»

«Adversarii partidului liberal-naţional aii 
început să fia corecţi în  fo rm ă; iacă măr
tu risirea .,

* Venim la întrebare.»
«Noi liberalii, voim respectul deplin al 

Constituţiunil şi legilor ţă r i i ; voim ca na
ţiunea, suveranul suprem in S tatul nostru  
politic, să fie lăsată a-’şl esercita suvera
nitatea sa cu deplină libertate ln alegeri; voim 
ca guvernul să ’şî împlinească datoria cu 
activitate şi onestitate in marginile pres
crise de lege; voim ca recompensa şi pe
deapsa să fie îm părţite în tr ’un mod drept, 
fără consideraţiuni de sim patii şi antipa
tii ; voim ca în serviciele publice să fie 
introduse onestitatea, capacitatea şi acti
vitatea ; voim ca legile să nu -fie schim
bate, de cât când dovedesc p rin tr’o des
tulă experienţă, exercitată cu bună credinţă, 
că ele împedioă desvoltarea către bine a 
vieţei noastre publice: voim regularea ces- 
tiunii finauţiare, prin mărirea isvoarelor 
de avuţie publică şi prin economisirea bine 
înţeleasă a veniturilor S ta tu lu i; voim în tin 
derea instrucţiunii publice şi specializarea 
el, conform cu necesităţile reale ale Sta
tului n o s tru ; voim reducerea arm atei per
manente la minimul posibil şi desvoltarea 
puternică a m iliţiilor.*

>Iacă ce voim în câteva cuvinte,*
>Aşteptăm acum să ne spună lăm nrit şi 

sincer, şi advesariî noştri ce voesc, pentru 
ca să ne cunoaştem bine unii pe alţii, şi 
ţa ra  să poată lua act de declaraţiunile fie
căruia.*

înainte de a respunde, Timpul fa
ce doue reserve. Intât asupra ar
matei. Chestia armatei nu ne pare o 
chestie de partid conservator saft 
ultra liberal, ci o chestie tecnică im
portantă pentru ţâra Întreagă fără 
nici o deosebire de partid. Propunem 
dar formularea: .reducerea armatei 
strict ln limitele mijloacelor propor
ţionale ale ţeril şi cea mal bună* 
desvoltare a el In aceste limite.*

A doua reservă o facem căt pen

trn cuvintele .suveranul suprem ln 
Statul nostru politic*. Suveranul Ro- 
măniel este Principele Carol I şi noi, 
cel de la Timpul suntem ln toate 
caşurile monarchicl şi dinastici. Dacă 
Insă sub acea denumire a naţiunii 
de .suveran suprem* se Înţelege nu
mai teoria, In urma căreia monar
hul nostru este monarh nu numai 
.d in  mila lui D u m n e z e u c i şi .prin  
voinţa naţională*, precum este scris 
ln Constituţie, atunci, neavfind in
tenţia de a face discuţii de cuvinte, 
noi primim acea denumire fără re- 
servă.

După aceste do£ esplicărl (căci 
sunt mal mult esplicărl, de căt re
serve), răspundem la toate Întrebă
rile de mal sus ale ,  TJnirei demo
cratice' prin DA şi declarăm, că voim 
şi noi Îndeplinirea cerinţelor ooprinse 
ln acele cuvinte.

Mergem mal departe. .  P m ja*  Îşi 
formulează programu e l : .ordine fără 
despotism, libertate fără anarchie.* 
Şi la acest program respundem DA 
şi declarăm, că ’l voim şi noi.

Mergem şi mal departe. Declarăm, 
că şi atunci, cănd partidul nostru 
era la guvern, am avut aceleaşi con
vingeri şi le-am pus ln aplicare, pe 
căt Împrejurările no aâ iertat.

După această declarare lămurită 
a noastră, remăne acum ca cel ce 
ne-afi pus acele întrebări, să chib- 
zuiască, dacă prin asemenea formu
lări generale se poate produce vre 
un folos In politica practică şi dacă 
nu este din contră mal bine, de a 
se cobori ln chestii de detal şi de a 
cerceta aplicarea principiilor la le
gile speciale asupra specialelor o- 
biecte de interes public.

Noi suntem gata de a ’l urma şi 
pe acest tărGm.

INTERPELAREA DOMNULUI OOGALNICEANO 
IN SENAT.

Drepturi şi datorii.

TXemnuU redactor,

Unul din miniştrii nostril, respun- 
<J6nd la interpelarea d-lul Cogălni- 
ceanu, relativă la decadenţa Univer
sităţii din Iaşf din causa absenţe)

atător profesori universitari de la 
cursurile domniei lor. a zis Intre al
tele, ca să justifice acostă absenţă, 
că domnii profesori a fi dreptul d’a 
fi aleşi representanţl al n aţiei, sati 
numiţi aginţl al el tn străinătate, etc.

Dacă, d-le redactor, propovedui- 
rea neadevărului depravă pe om sub 
t<5te punctele de vedere, apoi aceea 
a adevărului trunchiat este mal pe
riculoasă ; căci vălul neadevărului este 
mal transparinte de căt al adevă
rului estropiat, şi puţini oameni afi 
darul perspicacităţel.

D. ministru ar fi trebuit dar să 
zică că profesorii a& dreptul d’a primi 
şi alte funcţiuni, dar afi şi datoria 
d’a-şi face cursurile precum ’l obligă 
legea; şi că, căţl din d-lor nu pot 
să nu lipsească acestei datorii, pri
mind alte funcţiuni, aeeia trebue să 
opteze tntre profesorat şi acele func
ţiuni. Acesta este adevărul Întreg; 
acesta reclamă interesul public; a- 
c£sta dictează spiritul legel.

Cine crede că are numai drepturi, 
este un despot; cine are numai da
torii, este un sclav; omul adevărat 
liber, care trăesce In societate, are 
ln acelaşi timp drepturi şi datorii, 
safi, mal bine zicend, drepturile lui 
nu pot să nască de efit din dato
riile lui. Cel ce’şl nesocotesce dato
riile, prin aceasta chiar, pierde ori
ce fel de drept.

Adevărul trunchiat, că avem nu
mai drepturi, face pe mulţi din noi 
să prim im :

a. A fi miniştri, ca să aducem cao- 
sul şi confusiunea, şi să nomolim fi- 
nancele ţării prin vădita noastră i- 
nepţie.

b. A fi legislatorii naţ'el, ca să În
şirăm vergi şi uscate şi să nu fim 
ln'Btare d’a-I da nici budgetele, după
o laboare stearpă şi nesocotită de 
atătea luni.

c. A fi publicişti, ca să respăn- 
dim ln public doctrine subversive şi 
anti-sociale, şi să inatilăm bietei so 
cietăţi veninul discordiei, urel şi ca
lomniei de duoă ori pe £i.

d. A 6 profesori cu numele, ca 
să fim In realitate representanţl al 
naţiei, aginţl diplomatici etc. etc.

RECENS1UNE.

• • • fun£ar vice cotia, acutum 
reddere quae ferrum valet, ex- 
pera ipsa socandi.

•Horaţiu.

1 1 .  ODOBESCU. ISTORIA ARCHE0L061E1
Studiu introductiv la nclstă sciiuţă; prele

geri ţinut* la facultatea de litere din Bucureşti. 

I. Anticitatea şi renaşterea. — Bucureşti, 
So“c fi G-nia. 1877.

m .
(Urmare.) 1.)

Dacă archeologia d-lul Odobescu este o 
t  românească In p riv in ţa  «le» 

m ontelor intrinsece, lauda aceasta >î se cu
vine in t r  un grad gi . . .,  . . .  * mal în a lt in p n v in ţa
formei estnneece Ga limbă şi stil, ea ee 
pc».ta priv i d rep t model unic în  felul s»B,
V  mei nu ştim daxsft cine-»  a r  ___
d - Odobescu în  mSnnirro pro** româneşti* 
d* n 'a i  fi eom -va d. Odobescu iasuşl

Cu aceiaşi pioasă Îngrijire  ou oare Au
to ru l ilustrează aelo-lfalte odoare ale ţgrit 
■ale, el aţttdifezS şi se «trttdueşte a ne ia -

*1 ‘Timpul, numgrul tS |i 31;

făţişa în tr’o nouă lumină limba strămoşi
lor, ast-fel precum trăeşte în gura popo
rului sa ii preouro ne o păstrează monumen
tele cele mai venerabile ale literaturii nn- 
ţionale. Si fiind-că limbile nu remân stă
tătoare, şi orl-ce nonă mişcare culturală 
necesitează to t odată o desvoltare analoa- 
gâ a capitalului lor, fie prin resurse in
terne, fie şi prin esterne, autorul nostru 
nu se mărgineşte a ne da în scrierile sale 
un simplu repertorii! de archaisme nemis- 
tuite şi sterpe, ci ştie prea bine cum are 
■a le premenească şi să le facă mal mlă
dioase şi spornice, în cât, chiar acolo unde 
alţii s’ar crede neapărat constrîns la nu
meroase îm prum uturi din latineşte, el to t 
isbuteşte a scoate din vocabularul şi frasa- 
m l indigen o comoară de ziceri şi de es- 
presiunl pe cari o cunoştinţă superficială a 
limbii, ast-fel precum e astă-zl la modă, 
nn poate nici măcar s’o bănuiască. Un ins
tinct rar de bun gust şi 0 foarte bună creş
tere literară se reafrâng Sntr'un mod vă
dit în orl-ce pagină a d-tul Odobescu şi ’l 
daă toate criteriele trebuincioase; iar ca re- 
anltat avem o fericită contopire de ele
mente noul şi veofal şi un fel de .perniţe 
firească a limbii romaneşti către un ideal 
analog cu al clasicităţii italiane. Aceasta

m tr'adevăr nu este necunoscută autorului 
nostru; n ’a fost însă cercetată de dânsul 
până in tr 'a tâ ta  în cât să fie de crezut că 
d-1 Odobescu e crescnt la şcoala ei. Coin
cidenţa este dar fără precugetare şi d e 
curge numai din logica lucrurilor: dovadă 
învederată despre Ceea ce s 'a zis.dar nu 
s'a înţeles iacă la noi, că, adică, geuiul 
limbii româneşti o chinmă a .păşi prin nişte 
cărări foarte apropiate de ale surorii sale 
de peste Adriatica, ori cât de mare să re- 
sulte diversitatea elementelor alcătuitoare 
când scriitorul voeşte a respecta, precum 
face d. Odobescu, faptele istorice, oari aQ 
individualizat in deosebi aceste doue ema- 
naţiuni ale cnvdntulul latinesc.

Avuţia, puterea espresivă, mlădioşia şi 
aptitudinea limbii la orl-ce variaţiune de 
ton, preenm şi talentul pictoric al anto- 
rnlul, es mal mult la iveală de câte ori 
argumentul îl conduce a ne da oare-care 
descriere. Recomandăm, în tre  cele-l'alte, 
pasagiurile din Lecţinnea III, unde este vor
bă de naturalistul Pliniu şi de căderea 
Pompeiel, descripţiunea Lacoontnlul, la pag. 
103—104, scenele de vânătoare estrase din 
volumul in titu la t 4»r>8o-xovTflsTixo« (p. 324— 
832), catacombele Romei, istoria 8. Cecilio 
(L. XIII) şi traducerile din deosebiţi autori

eleni şi latini ce se află presărate prin 
toată cartea. Admirabil descrisă este şi ce 
remonia învierii pe care d. Odobescu o â  
latură cu renaşterea din sec. XVI fp. 218 
şi nnnare). Post’a însă în tr'adevărlum ina 
renaşterii efectul unei scăpărări instantanee? 
Si neastimpărata dar rodnica plămădire a 
veacurilor de mijloc n’ar fi doară faţă cn 
acea lumină ceva mai mnlt de cât * un somn 
lung şi îngrijat, o am orţire sufletească, o 
negură de ja le ,?

Meseria criticilor ’l face mai to t-d’auna 
să caute petele însoare. Nici o mirare dar, 
dacă unii ar găsi că alegerea şi grămădi 
rea la un loc a cuvintelor neromanice pe 
cari ni le resfirft cu atâta tnbelşugare pana 
cea fermecătoare a d-lul Odobescu, n’ar fi 
pretutindenea a tâ t de perfect cumpăuită 
în cât să înlăture ori-ce contrast ou neo
logismele învecinate dar indispensabile, şi 
dacă alţii mal cu seamă ar adăoga cft iol, 
colea unele ziceri isolate ar fi fost cum-va 
silite a esprime mai m nlt de cât s 'ar fi 
pu tu t pretinde de la ele. Noi nu îu- 
drăsnim a ne însuşi aceste observaţiuni, 
şi nici nn ne credem competenţi a le în
tări prin exemple :*nu putem ou tonte a- 
cesten să ue oprim de a pune aci nu mic 
punct interogativ. In orl-ce cas privim lu

crul ca secnndar de to t, şi suntem foarte 
de parte de a scoate de aci oare-care ar
gument pentru a încuviinţa o direcţiune 
opnsă cn aceea a autorului in materie de 
limbă. Toate cuvintele *sesquipedale> şi 
toate sughiţurile infranţosite ale unora din 
protlvnicii D-sale, precum şi toate fabri- 
caţinnile ultra-latineşti ale altora, nu plă
tesc iu ochii noştri cât o singură pagină 
a d-lul Odobescu.

Venind dar la o conclusiune, felicităm 
pe autorul nostru din adincnl inimel, şi 
esprimăm dorinţa de a vedea completân- 
du-se cât mai curând şi *Istoria archeolo- 
giel> şi restul cursnrilor ce le va ţinea de 
aci în colo la facultate. P rin  volumul de 
faţă, d. Odobescu ne-a ară tat ceea ce este 
în stare să facă: prin totalitatea lucrării, 
d-1 ui va pregăti pentru sine însuşi şi pen
trn  literatura românească nn monument 
neperitor, *monumentum aere perennius.»

(Fine) F.

T H EA T R U .

De o septămână necontenit la teatrul 
naţional nn s’a jucat altă piesă de c â t : 

Juneţa Muşchetarilor», de cunoscutul an- 
to r Alexandru Damna. Să scie că numele



Este dureroasă acostă a noastră
stare: dar nu este lucru mal pu
ţin dureros, domnule redactor, când
un ministru vorbesce Înaintea celui
mal inalt corp al Statului de drep
turile noastre, şi nu proclama tot
d’o dată, cu u& voce de stentor, da
toriile din cari decurg aceste drepturi 

N. Turnescu.

DIN AFARA.

Austro-Ungaria. Cestiunea b&ncil 
urinează a stagna în fa3a, In care 
a intrat prin reinceperea negoţiăii- 

' lor. Ambele părţi par Insă a se fi 
unit asupra tutulor punctelor dis
cutate cu atftt mal lesne, de oare
ce guvernul ţfirilor de peste Laita 
este g*»ta a face t  >ate concesiunile, 
ce se cer de la dftnsul, se Înţelege, 
cu reservele, caro ne sunt cunos
cute. Intr’una din zilele acestea se 
vor presenta resultatele conferenţel 
partidului guvernamental şi prin a- 
ceasta cestiunea va intra In o nouă 
fasă. Avem Insă destule cuvinte a 
presupune, că aeeastă nouă fasă va 
fi chiar mal critică de cât toate cele 
de pftnă acum. Aproape toate zia
rele din Viena sunt reservate In a- 
preciările lor asupra cestiunel băn
cii şi chiar a reinoril pactului. Prin
tre şire nu este Insă greii a vedea 
că in ascuns se pregăteşte un vi
for; vienesil de fel nu par a fi dis
puşi a pune bogăţiile lor la dis- 
posiţiunea Ungariei pe care o cred 
a fi cu desăvârşire ruinată. Ast-fel 
e probabil, că conferenţa partidu
lui amicilor Constituţiunel va de
clara, că renunţă la tovărăşia ma
ghiarilor.

Rusia. Principele Gorciakoff a- 
şteaptă cu nerăbdare respunsul ca
binetelor europene la nota sa cir
culară. Se vede Insă, că acestea nu 
prea grăbesc a respunde şi aceasta 
ne face să credem, că nu prea sunt 
dispuse a respunde pe placul Ru
siei. Un corespondent al ziarului 
„Pali Mall Gazette* arată, că după 
informaţiunile ce a primit, In cer
curile diplomatice din Berlin, toate 
cabinetele ar respinge idea unelin- 
tervenţiunl active In Turcia, şi Ru
sia remâne singura repi esentantă 
a acestei idei. Intre Austro-Ungaria 
şi Englitera există oare-şl cari di
vergenţe In această privinţă. Co 
mitele Andrassy admite până la un 
anumit grad intervenţiunea, câtă 
vreme Lordul Derby susţine, că res
pingerea propunerilor conferenţel de 
către Poartă, tocmai pentru că nu 
era ii de cât .propuneri.‘ nu involvă 
de fel o vătămare a puterilor eu
ropene. Ast-fel se crede că Engli
tera In curând va reîncepe relaţiu- 
nile diplomatice cu Poarta şi după 
ce Ambasadorul Engliterel va fi o- 
datâ In Constantinopole, şi Austro- 
Ungaria va trimete pe al sfifi.

Imperiul-Otoman. Ştirile sosite din 
Constantinopole se bat în capete. 
Unele zic, altele descrie: toate la

un loc ne Încredinţează despre fier 
berea, In care trebuieşte să fie a- 
cest cuib de vespl al continentului 
european. ,Edhem Paşa* a cerut In 
persoană demisiunea sa de la Sul
tanul. Se crede, că acestă cerere va 
fi primită,* se zice In o telegramă 
din „K. Z.“ .Naţionalul* din Paris 
aduce alte ştiri despre nevralgia 
in urma căreia Sultanul ar goni pe 
toată lumea din apropiarea sa. — 
Eară „N. W. Tagbl. scrie despre 
faptele „ softalelor“ următoarele : 
„Softalele aii adresat Sultanului o 
petiţiune, In care cer catigoriceşte 
reabilitarea lui Midhat-Paşa. Acum 
nu aşteaptă de cât hotărlrea Sul
tanului pentru ca apoi să vază ce 
vor face mal departe. Toţi sunt 
inarmaţl şi puşi sub comanda pro
fesorilor lor. Sultanul ţine în apro- 
piărea palatului douâ vase de res- 
bel, spre a putea scăpa pe ele în 
cas de necesitate/*

Toate aceste sunt prevestiri pen
tru o nouă catastrofă.

,,Allg. Ztng.“ primeşte din Alep 
următoarele ştiri:

„Pretutindenea umblă musulmanii 
fanatici din casă In casă, Insufle 
ţind, ca pe vremea cruciadelor, la 
uptă contra francilor şi purtând 

cu sine liste, în care musulmanii 
se Inscriii, ca unii care sunt gata a 
jertfi viaţa şi averea pentru causa 
sfîntă. Aici sunt până acum inscrişl 
nu mal puţin de cât 10,000 volun
tari."

S E H S T A T X J I j -

Şedinţa de M arţi 8 Februarie 1877. 
Şedinţa se deschide la 2 ore dopa amiazî 

sub preşedenţia d-luî Ion Ghica,
Intre comunicări se dă citire adrese! 

d-luî Rosetti Tetzcanu prin care ’şî dă de
misiunea din mandatul de Senator.

D. Deşlin roagă Senatul a respinge de
misiunea ;i  a i se acorda concediii pentru 
că d. Tetzcanu s’a retras văzând ce resul- 
ta t a avut interpelarea d. Cogălniceanu, 
de alaltă-erî,jiară nu pentru că numai vo- 
esce a fi senator.

D. Haralambie crede că d-nn Tetzcanu 
nu ’şî dă demisiunea pentru că voesce a 
face paradă de aceasta, deară pentru că 
trebue să aibă vre o causă bine cuvântată. 
Conchide pentru admiterea demisiei.

D. Cogălniceanu: onor. d. Haralambie 
este conseqneute cu d-sa. D-sa a zis că 
trebue acordată demisiunea fiind-că nu 
poate fi serios din partea unul senator ca 
să’şî dea demisia fără motiv. Aceasta o 
admit din partea d-luî Haralambie care 
are un caracter aşea de ferm şi energic.

D. Tetzcanu ânsă este un vechia luptă
tor al ţărel noastre; aşea a fost în diva
nul ad-hoc, şi în cestiunea unireî. Om e- 
minamente meditator, eminamente cugetă
tor, însă din multă modestie cănd vedea 
că ideile sale nu aii să reuşească, s’a re
tras. Aşa d. Tetzcanu nu ese la luptă de 
cât numai atunci când vede pericolul. D-sa 
dară s’a retras pentru că venind în Se
nat, ca să se plângă de soarta tniserabilă 
a districtelor din Moldova a văzut că nu 

se dă nici o ascultare. (
Nu este adevărat ceea ce a zis d-nu 

Deşliu că s’a retras pentru resnltatul mo

ţiune! mele, dară chiar trupesce va veni 
când va fi chemat şi când interesele ţării 
va reclama presenţa sea. Cere a i sa acorda 
an concediu.

D. ministru de Justiţie. Nu voesc să 
mă amestec în afacerile interioare ale Se
natului. Voeso numai să constat că un d-nu 
senatore se face interpretul, unei cereri de 
concediu fără ca să aibă mandat.

D. M. Cogălniceanu. Nu am mandat de a 
fi interpretul sentimentelor d-luî Tetzcanu. 
ci am vorbit numai de d. Tetzcanu ca pen
tru  un vechiii coleg al meii de la 43. Căci 
trebue să îndreptăm un lucra : se obicî- 
nuesce a se vorbi numai de oamenii de 
la 48 de dincoace de Milcov, ca cum în 
Moldova nu ar fi fost destui patrioţi în 
acele timpuri. — Eă dară, care cunosc de 
la 48 pe d-nu Tetzcanu, de şi nu sunt 
interpretul seu, mi’am permis ânsa Bă 
cred că deacă d-sa şi a dat demisiunea 
nu a făcut-o din capriciu ci peutru că a 
fost revoltat de conduita guvernului când 
nu a voit se’l asculte. Veţi avea, d-le mi
nistru, in curând probe despre nemulţu
mirea ţereî căreia unele i-aţi promis şi al
tele i-aţî dat.

— Se cere Închiderea discnţiunei.
D. Deşliu. Luasem decisiunea de a nu 

mai cere cuvântul când presideaza d. I. 
Ghica, pentru că nici o dată nu voesce, 
să ’mi acorde cnvântul.

D. v. preşedinte, I. Ghica. S’a cerut în
chiderea discnţinnel nu vă pot acorda cu
vântul.

D. Deşliu. Trebue să mă supui ii d-tnle.
D. V. Pretedinte. Na mie ci regula

mentului. (Sgomot, întreruperi.)
Se pune la vot închiderea discuţiunel 

şi se respinge.
D. Deşliu. Vă mulţumesc d-lor senatori. 

Ţineam să vorbesc pentru ca să întreb pe d. 
ministru cine l’a invitat să se amestece 
în această discuţinne.

D. Rosetti Tezcanu şi-a dat demisiunea,
D. Leca. V’a dat mandat d. Rosetti ca 

să vorbiţi.
D. Deşliu. Nu întrerupeţî, d-le Leca, 

căci nu suntem la Mazar Paşa.
D. Leca. Eii na sunt din cei de la Ma

zar Paşa.
D. Deşliu. Fiind că dară d. ministru, 

şi a permis a se amesteca în această ces- 
tiune, îi voi spune că în tr’adevăr d. Tetz
canu s’a retras fiind că d. ministra nu 
s’a conformat moţiunel d-lui Cogălniceanu 
şi na s’a retras portofoliul d-lui Ionescu 
care este profesore.

D. Tetzcanu care a văzut interpelarea 
d-lui Cogălniceanu, şi a fost atins până 
la lacrimi de ea, s’a retras mâhnit cand a 
răzut ce resultat a avut. Acest lucru dară
1 spun fără ca să am trebuinţă de man

datul d-sale.
D. ministru Justiţiei. Nu este aceasta 

cestiunea.
D. Deşliu. Ba tocmai asta e. Tocmai 

asta voiam Bă vă imput că na v’aţi gân
dit a destitui pe profesorii funcţionari.

In ceea ce privesce demisiunea d-lul 
Tetzcanu, vă repet, că d. Tetzcanu e un 
om puternic în ţară şi care are influenţa 
asupra Moldovei intregî. Toată Moldova 
se poate deştepta la glasul sed, şi ast-fel 
ne poate aduce mari servicii. Vă rog dară 
să nn’i primiţi demisiunea.

D. Cămărăşescu. In tru  cât nu văd în 
demisiunea d-luî Tetzcanu nici un motiv 
pe care să fie basată, nu pot să primesc 
nici cele zise de d. Deşliu nici cele zise

de d. Cogălniceanu. Demisiunea e nemo- 
tivetă şi nu admit ca să o motivăm noL 
Cer dară ca să se respingă.

D. M. Cogălniceanu. Când am răspuns 
d-lul ministru de Jusliţie nu am îuţeles 
ca d. Deşliu, ca să na dăm voe ministru
lui de a ’şi spâne părerea sa. Aşa dară 
foarte răii a făcut d nu Deşliu de a su- 
levat cestiunea Universitarei din laşi. Tre
bue să lăsăm timp guvernului ca să pună 
in lucrare dorinţa esprimată prin moţiune, 
ţi să nu luăm lucrurile aşa repede.

Eii socotesc că fără a da un înţeles po
litic demisiunei d-luî Tetzcanu, să-l res
pingem demisiunea fiiudu-ne necesar în 
Senat.

Se pune la vot demisiunea şi se res
pinge.

D. Haralambie îşi dă demisiunea din 
membra la Casa de Depuneri, şi adaogă 
că demisiunea sa este irevocabilă, căci al b- 
fel va fi constrâns a’şî da demisiunea din 
mandatul de senator.

D. Deşliu. Vedeţi că nu pntem de cât 
să rugam pe d-nu Haralambie să’şî retragă 
demisiunea pentru că la acea casă do de
puneri sunt de mare trebuinţă oameni aşa 
ca d. Haralambie, decişi şi neînduplecaţi.

’L rog dară să nu mai insiste în de- 
cisiunea d-sale.

D. Haralambie. De geaba te osteneşti.
Se pane la vot demisianea şi se pri- 

mesce.
D. Lungeanu. Sciţi, d-lor senatori, că 

doi din domnii secretari ’şî aii dat demi' 
siunea din secretari ai binroului. Vă rog 
dară să procedaţi la alegerea altora.

D. I. Ghica vice-preşedinte. Na a fost 
primită demisianea d-lor secretari prin ur
mare, na se poate procede la altă alegere.

D. Deşliu. Cer cuvântul.
D. vice-preşedinte, Nu pot să vi-’l »- 

cord.
D. Deşlin. In cestinne de regalament.
D. vice-preşedinte. Aveţi cuvântai.
D, Deşliu. Demisiunea d-lni Lecca a fost 

primită....
D. vice-preşedinte. Atunci, d-lor, eii ’mî 

dau demisiunea din vicc-preşedinte. Nu 
înţeleg cum d-voastră primiţi ca eii să fiii 
desmiuţit. Am zis că nu s’a primit demi
siunea şi snnt desminţit. Na pot să mai 
presidez dară ca nici an preţ.

D. M. Cogălniceanu. Nn voesc să mă 
pan în posiţiune falşă şi declar că atunci 
şi en ’mi da ii demisiuuea pentru că mă 
cred solidar, ca vice-preşedinte cu domnu 
Ioan Ghica.

D. I. Ghica. Apoi, d-le Deşliu, dacă ar fi 
doui ca d-ta în Senat, nu s’ar mai putea 
ţinea şedinţă.

Princip. D. Ghica. E vina d-le, pentra că 
na şeii să usezi de tote rigorile regulamen
tului. Ce suntem noi aici? Am ajuns să 
petrecem pe comptul alegătorilor cari ne 
au trămis aici să lucrăm pentra ţară. — 
Astea sunt copilării, şi te rog d-le vice-pre
şedinte a nu le mai tolera.

— Incidentul să declară închis.
— Interpelarea d-nulul Cămărăşescu în

scrisă la ordinea zilei, se amână din ca
nea absenţei d-lni ministru de Finance.

D. Cogălniceann cere asemenea amâna
rea interpelare! d-sale.

Interpelarea d-Juî Deşliu, adresată d lai 
m inistrn de Interne, se scoate do la or
dinea zile! fiind-că d-sa, nu voeşte a şi o 
desvolta astăzi de şi d-nu ministru este 
presinte.

Sa procede la alegerea a trei d-nî sena

tori, cari să facă parte din comisiunea 
pentru supravegherea caselor publice şi 
întrunesc majoritatea snfragielor: domnii 
Gagiu, Petrovici şi Langeana.

D. ministra Justiţiei roagă pe domnii 
senator! a se ocapa cu proectul de lege 
peutru modificarea articol. 286 din codul 
Penal.

— Se suspendă şedinţa pentru aceasta, 
şi la redeschidere. D. Lungeanu dă citire 
raportului şi lege! meuţionate.

D. ministra jastiţiei esplică motivai care 
a făcut pe guvern a modifica acest arti
col. D-sa aretă că dapă noua lege penala 
8 a stabilit ca jn ra ţil să aibă un cens mal 
mare de cât se cerea prin legea veche. A- 
ceastă disposiţinne este foarte utilă pen
tru  ca presintă mai multe garanţii. Cn a- 
ceasta însă numărul juraţilor s’a iriipnţi- 
nat, în cât se poate ca un singur jarnt 
să ia parte la maî multe sesiuni în ace
laşi an. Art 28G din legea veche, se opune 
insa la aceasta : de aceea propan modifi
carea lui.

D. Deşlin cere a se face o modificare de 
redacţie Ia acest articol, şi nu se primesce.

Legea se admite ca unanimitate de 30 
voturi.

Şedinţa se redică la 4 ore şi un sfert, a- 
nnnciăndu-se cea viitoare pentru a dona zi, 
9 Februarie.

C A M E B A
Şedinţa de M arţi 8 Fevruarie 1877.

Se deschide la ora 12 şi juni. sub pre- 
şedinţa d-lui Col. Leca cu 85 d. deputaţi.

După îndeplinirea formalităţilor ordi
nare se ia în desbatere budgetul ministe
rului de Justiţie.

La personalul acelui minister se admit 
cifrele din baget cu puţine modificaţianl.

La Cartea de Casaţiune.
D. Dimancea cere, ca cestinne budge- 

tară, să se suprime lefile a 3 grefieri, şi 
a se fixa numai lefile a 2 grefieri, cari snnt 
de ajnns.

D. Preşedinte. Nu se poate reveni asu
pra votului.

După ce d. ministru de Justiţie respin
ge şi d-sa propunerea d. Dimancea, se 
pane la vot şi se admite Cartea de Ca
saţie cn cifrele din legea votată de Ca
meră. •

D. Ministra cere mănţinerea a 17 co
pişti şi 8 aprobi ca indispensabili, şi se 
primesce statul acelei Curţi ca modifica
rea cerută.

D. Furculescu propune a se suspenda 
capitolele budgetnlui, privitore la legi or
ganice.

D. Preşedinte zice că acăsta s’a tranşat 
ieri.

D. Dimancea şusţine că trebaie să se 
voteze bugetal, ţinendu-se cont de econo
miile făcute prin legile votate, de şi n’aă 
trecut prin cel-l’a lt corp legiuitor.

Voci: ponderator.
D, Dimancea. Nu e altceva decât al do

ilea corp legiuitor!
C voce. Cestinne personală pentrn Senat!
D. Ministru de justiţie este contra pro

punerii d-lai Dimancea.
D. Protop. Pache «Jice să nu uităm că 

propunerea de ieri a d-lui Vnlturescu s'a 
primit. Cere dec! a se vota bagetul ca la 
1876, ca la orl-ce cas procurori! să poată 
fi plătiţi de cura-va nu vor fi redaşi şi de 
Senat.

de «Muşchetari, este familiar, maî tutu
lor car! sciii ceti, ast-fel în cât orl-cine 
este în drept a crede că simplu afişul era 
destul spre a adnee spectatori la teatru. 
Să presupunem că aă venit. Scena este o- 
glinda în care se reflectă 6re-cum vii per- 
sonagele ce cine-va le cnuoasce în scrieri; 
dec! era nn risc pentru actori de a se 
grăbi a representa personage cunoscute ca 
cei patru Muşchetari, ca Richelieu, Buchin- 
gham, ca misterioasa Malady, Ana de Aus
tria şi Constanţa Bonaciean. Ei bine tre
bue să o mărturisim că au avut cnragiul 
a se espune.

Nu vorbim de Muşchetari, numai Athos 
a fost norocit şi aplaudat. Era interpretat 
de d. P. Velescu pe care de astă-dată am a- 
vut ocasinnea a’l înţelege po doplin când 
vorbesce. A planşele ce a căpătat, aii fost 
un adevărat semn că publicnl român are 
ban simţ.

Cel-l-alţî Muşchetari, afară de D’Aar- 
tagnan, au trebuinţă de mult eserciţiU şi 
practică ca să somene a muşchetari; spe
răm că ne vor Înţelege.

Richelieu s:t silea a dovedi că este un 
maro diplom at; dacă va continua ast-fel 
poate crede că nu e departe de recşită.

BucAmgham. Să scie că acest personagiii

represintă nobleţea, luxai cavalerismul, 
curtenia, mărinimia cari toate [contribue 
a’l da o influenţă ascendentă asupra spec
tatorilor. Se vede că direcţiunea teatrului 
a negţigiat acesta. Sărmanul Buchingham. 
a căzut victima fanatismalai In! Felton ; 
bine că s’a grăbit a muri.

Pe lângă aceste serioase roluri de băr
baţi se vedea furnicând o mulţime de per
sonage cu diferite nome car! ca puţine es- 
cepţiuni să cnnoso cât colo că snnt imberbe.

Nu putem lăsa pe Muşchetar! fără a 
vorbi de Rlanchel, valetul lui D’Artagnan, 
Trebue se scie cine-va cine intrepreta a- 
acest rol, pentru ca să-şi poată face o idee 
lămurită. No! credem că este destul a spâne 
că aci este vorba de d. Julian.

Regina (d-şâra A. Popescu). Infandwn, Re- 
gma, jubes renovare dcloretn', în zadar, o re
gină, ’mi ordoni a-ml reînoi durerea! ast
fel a zis Enea, reginei Didone ; ast-fel ar 
fi strigat orl-ce spectator când ar vedea pe 
Anna de Austria pe scena teatrului român.

D-l Pascaly de ce nu are mai multă 
grijă şi perspicacitate în distribuţia rolu
rilor? Ne va pretexta poate că nn dispune 
de persoanele necesarii; îl credem.

D-na Bonaciean, protegiată şi devotată 
reginei, şi intrigantă de Palat; este socia

unu! băcan, şi acensta din capriciele şi în- 
flninţele camarilei de la Lonvre.—D’A rtag
nan îî zice în tr’o scenă : ce eleganţă, ce 
maniere nobile, ce aer de regină, ce im
portanţă pe această mică Bonacieau. Tre

bu ia  să zică ast-fel pentrn că ast-fel era 
scris în piesă.

M ilady, nnme ce s’a auzit pronunţându. 
se şi în piesa întitu lată: ‘ Muşchetarii* care 
de mal mult*timp s’a văzut pe scena tea
trului nostru şi pe care sperăm să o ve
dem în curând. Sub numele de Milady, au
torul a voit să înţeleagă, lipsă de orl-ce 
sentiment frnmos, ambiţiune oarbă, iubire 
de bani până la resoliiţiunea de comite 
ori-ce crimă, perversitate, laşitate, maî a- 
les viclenia şi în fine setea de resbunare. 
Eată de ce era responsabilă d-şâra M. Va- 
silescu, căci d-sa îndeplinea acest ingrat 
rol. Cn plăcere am putut constnta că şi-a 
înţeles rolnl şi şi-o dat multă osteneală 
a’l interpreta; dar sarcina era prea grea; 
o parte este d<ja termiuatu; cu maî multă 
osteneală poate fi sigură că nu trebue să 
dispere.

In totalitate piesa să pare a fi în ar
monia esecutată, dar putem mărturisi eă 
este numai o aparenţa. Credem însă că dacă 
publicul n’a inundat sala, după cum se 
aştepta, causa a fost că timpul material a

lipsit direcţiunii pentrn a face serioase re
petiţii la această piesă, al caria sacces con
stă mai mult în repedea esecotare. Na 
este mal puţin adevărat că trebue să re- 
cnuoascem că d. Pascaly a făcut adevărate 
sacrificii spre a monta această piesă. Ni
meni nu este culpabil dacă n’a avnt reu
şita şi succesul aşteptat.

Noi credem că d. Pascaly s’ar conforma 
cn regulele teatral!, daca ar alege piese 
după personalul de care dispune.

Spectator.

* Urare adresată cu ocasinnea anului noi 
7877 d-!ui Ion C. Brătianu , preşedintele 
consiliului de miniştri şi ministru de fi
nanţe. Brăila «Tipografia P. Al. Pestenal- 
gioglu.» Autorul acestei urări e «d. Ve- 
liksin., care a bine-voit a-şl pune urarea 
patriotică în XVI capitole, 86 de strofe şi 
260 de versnrî lungi de căte opt picidre. 
Aceasta cred că dă cărticelei dreptul de a 
nu fi trecută îutre «Naivităţile democra
tice.» Ar fi o prea mare naivitate!

Urătorul începe:
•Ducii d’alo lumii bunuri soartoo-a vru.̂priveze,
Şi dacă natura n’a vrut sufletul sfr-ml înzestreze
Cu virtuţi d’aoele rare, ce aleşii numa^ u, > 

atunci credem ca p6te ar fi ^îue
ca poetul să’şi cumpere un bilet de a s  
ţiunea Brăila, să vie la Bucureşti’ şi sa spne 
d-l ut I. C. Brătiana ca vorbă vne, ce avea 
de gând; căci în versuri lucrul merge cam 
pe scârţiite. Cu toate acestea:

«Gratitudinea celestă ea-ml mal dă #* Pu"
te rea

Se culeg de sub 7iipad&, bravând gerul şi du
rerea,

Ghiocel oşteşti rustici, cari »unt singurul €ca- 
t. dou»,

Singurul present, ce po»*'
Sil rS dea ’n aceasta more 5i solemn» zi, poetul..
Fără îndoială «poetul, şi «bugetul, sunt 

două lucruri care se potrivesc de minu
ne, o rimă pe cât se poate <h nouă in 
sfârşit o împreunare de gândiri în tr  ade
văr practică.

Dar’ : . . .  *
* l d a r  ee-a|l putea eu oare— .ea tă  o grava

• * ceatiune—
M urez Hr& iluail en aceastîl-ooaaiune
P rim u lu i miniatru-al ţârei într’un timp aşa

crudei ?*
Qrava cestinne e apoi resolvată; poetul 

urează:
.Ca aii daţi patriei Voastre to t— »ce i-atl,

g&duit-
Să fim drepţ! şi să mărturisim, că ara- 

rea este pe cât se poate de mare,, de oare
ce mnlle şi mari aii fost făgăduinţele d-lni 
1. C. Brătiana. „ . ,,

Ast-fel urmează cărticica până m sfâr
şit, în cât, citindu-o, »• rernane o impre
sie prea curioasă: suntem dispuşi a ne în
treba, dacă urarea de anu nott a d-lul Ve- 
liksin nu cum-va este o gluma, care ar h 
trebait publicat* ou don, lan! mal tărziO.
In to t caşul r e c o m a n d ă m  cărticica onor.
noştri cititor! ca o grădina de felurite fru
museţi.



Discuţi;» se înch ide ţ i  punându-se Ia vo t 
parchetai d in  B uaurescI se adm ite ca la  
baget, precara şi cel din laşi cu mici mo- 
difîcurî.

T ot aşa se admite Cartea de Iaşi, de 
Craiova şi Focşani şi m aterialul acelor 
Curţi.

D. Ministru de justiţie  cere ca perso
nalul tribunalelor, cu rectificările in tro - 

iduse in Iuliîi, să nu se mai reduc». — De 
[usemenea cere un adaus In cheltuell şi ma
terialul tribunalelor, cari punându-se la 
vot se primesc de Âduuare.

Se admit şi cifrele pentru judecătorii 
de pace şi materialul lor cu o mică adăo- 

I sire reclamată de d. m inistru.
Pnnându-se la vot în to ta l bugetul mi- 

‘ nistrului de justiţie, se adoptă cn 57 bile 
[albe pentru şi 5 negre coatra, diu 02 vp- 
| tnnţî.

D. Preşedinte citesce mai multe proecte 
de legi la ordinea ^ileî.

D. Prim -m inistru fjico că nn s’a termi
nat budgetele! apoi cere o rectificare justă 
şi conformă legii, anume de a se reveni 
asupra votulnl prin care s'a suprim at doi 
inspectori la direcţia telegrafo-postală.

D. P. Ghica amintesce o omisiune ana- 
loagă şi în resortul d-lul ministru de lu- 

ic ră ri publice, care apoi a prim it să vină 
cu un credit estraordinar pentru grădini

l e  publice; tot aşa să facă şi d. m inistru 
do interne.

D. Prim -m inistru adoptă propunerea.

Se pune în desb&tere bugatul pentru da- 
■oriele publice.
I Darea cătră Portă în cifra de 914,000 
'el se votează, afară de D. Furculescu care 
se declară contra acestor daruri. DobuuiJÎ, 
anuităţi, cheltuell de schimb, de comision, 
procente pentru drum ul ferat, eubvenţiunl 
pentru spitale eto., se voteză fără diseu- 

rţiune.

La subvenţiunea casei pensiunilor:
D. Vizanti atrage atenţiunea d-lul mi

n is t ru  respectiv că la acel servicii! vin 
[plângeri şi adrese dela unele veduve seaă 
orfani, şi se resping snb diferite pretexte, 
fără a se cerceta şi da satisfacţiune celor 
în  suferinţe.

Bugetul datoriei publice punându-se 
vot se adm ite  cn 60 bile albe pentrn, 10 

ineg re  contre, din 70 votanţi.
|  Se inspendă şedinţa pentrn 10 minute.

La redeschidere se ia în deliberare pro- 
eetul de lege relativ la interpretarea legii 
electorale.

D. P. Qhica nu se nnesce ou propune
rea de se lua în  desbntere o lege aşa de 
i mportantă, in absenţa ministrului respec
tiv , şi apoi trebue bine studiată cestiunea 
de toţi.

D. Preşedinte răspunde, că a fost des
tul tim p pentrn a se studia acea lege şi 
|le  d. P. Ghica, deci să nu se mal schim
be ordinea ^ileî.

D. Raportor Eraclid dă lectură rapor- 
|t,nlui comisiunei delegaţilor In privinţa 
proectulul de interpretarea legii electorale.

D. G. Vernescu $ice, in cestie preala
bilă, ca precum vede, un numai se inter- 

J preta o lege atât de importantă, ci se in
troduce un sistem întreg complicat, prin 
care se complectează legea electorală; cere 
deci amânarea pentrn câte-va ^ile ca to ţi 

Isă stndieze proectul.
IX Vizanti este contra amânării.
D. Epureann răspunzând d. Vizanti sus

ţine că legea presentă este prea importan
tă ; aci se modifică legea electorală îu to
talita tea el, prin urmare propune amâna
rea pentru mai mult timp, căci proectul 
nu este decât o operă pentru AteneO.

V oci: Şi societatea academică !
D. Cariagdi vorbesce contra d-lul Epu- 

wvann, fiind f6rte dese-orî întrerupt. D-sa 
Lrede că numai Adunarea este competenţa 
1* a califica proectul despre care d. Epn- 
preanu vorbesce cu a tâ ta  despreţ.

D. N. Blaremberg ^ice că a luat cu
re n tu l  numai după ce discuţia a luat tu r
nu ra  aceasta in nrma fiselor d-lul Epu- 
jgeanu; şi d-sa este pentrn amânare, dar 
nu pentru eternitate ; proectul de faţă este 
Hnportaat în tr’nn fel pentru uni, şi în -
r a e pentru a lţii El aduee ioovaţiunl

bune şi utile. D-*a * i >. /  “ Mte pentrn lnarea în
(considerare a proectulul, pentru amenda-
P  ce,or ce nn ’*  datoria. Introdu
cerea bilelor îa  locul biletelor, va face ca

l n t  Beţive; trebue să

tru  ooraplectarea comisii de revisiunea 
caselor publice eto.

Şedinţa se rădică la 4 şi jn® . ore sera

lidmitem însă că proectul are ţi lacnne
f -  e- nn fixează pedepse şi pentrn cel cari 
|nflnenţăză tn alegeri.

Discnţia închizând u-se se pune la vot şi 
r® admite amânarea până Vineri, H  pg_ 
btuari*.
i Şedinţa se suspendă pe 5 m inute; apoi 

* Proc*de la alegerea a  <4 membrii pen-

COUESPONDENXK I’ATîTICULAI?
ale

T IM PULU I
Inşi, 7 Fevruarie

Este lucru natural ca lungile des 
bateri din Sennt asupra Universităţii 
noastre să fi interesat po locuitor 
din Iaşi mal mult de cât pe ori car 
al$iL Toate discuţiile şi convorbirile 
de prin cluburi şi case particular 
s’afi Învârtit numai asupra Univer 
sităţil de laşi de o săptemână In 
coace. In dorinţa ce am de a resiun 
aceste convorbiri şi de a vă comu 
nica părerea persoanelor Vompetinte 
şi nepărtinitoare, sunt silit a vă spu 
ne că şi de o parte parte şi d<) alt 
s’aâ zis In Senat şi multe adevăruri 
şi multe inexactităţi. Este neapărat 
că partidele politice, când discută 
chestiuni de ştiinţă, nu pot avea 
judecată dreaptă şi nepărtinitoare 
Adevărul este că la Universitatea de 
Iaşi sunt mulţi profesori buni, pă 
trunşl de zelul ştiinţei, dar că 9unt 
şi unii pentru care profesoratul este  
numai un mijloc pentru ocupaţiunl 
politice, ear nici de cum un scop 
pentru Învăţarea şi propăvăduire 
luminel şi adevărului.

Ca să vă datk o mal bună dovadă 
că na toţi profesorii privesc func 
ţiunea lor ca un mijloc de a ’şl avea 
esistenţa assigurată şi apoi să se 
poată ocupa cu intrigi politice, v 
Însemnez pe acel care s'ati deosebit 
prin cărţi şi scrieri publicate, roa 
dele munael şi studiului lor: d-nu 
N. Cxdian a publicat un curs de tri 
gonometrie, un volom ca'ctdul diferen 
(tal fi integra/, un voi. Algebra; d-nu 
I. M. Melic a publicat 1 volom, Z$e 
mente de geometrie, 1 voi. Aritmetica 
D. G. Gob&lcescu este cunoscut ca 
unul din învăţătorii cel mal studioşi 
şi mal laborioşl. Cursurile sale 9un 
frequentate de mulţi particulari; el 
a scris multe articule de ştiinţă, dar 
nu ştim dacă studiele sale de isto
rie naturală afi fost publicate ori att 
rămas numai In manuscripte. Tot 
aceea se poate zice şi de d. S. Micle 
D. I. Negruzzi redactează şi publică 
de mal bine»de zece ani singura re
vistă literară şi ştiinţifică romană ce 
a ştiut să lupte cu greutăţile şi ad
versităţile timpurilor. Afară de a- 
ceasta, acest profesor urmând calea 
tatălui sătl a mal publicat vre-o cinci 
volume de literatură. D. V. Conta a 
publicat 9tudil filosofice din cele mal 
interesante. Caracteristic este Insă 
că d. Conta le traduce Însuşi In lim
ba franceză şi le publică la Paris, 
unde ati găsit de Îndată critici şi 
amatori, pe când la noi scrierile sale 
trecea fi uşor băgate In seamă de pu
blic. D. Al. Şendrea pe cât aflăm se 
ocupă cu coordinarea şi publicarea 
manualelor sale de procedură civilă 
şi penalfi. D. N. Quintescu, afară de 
mal multe articole literare, s’a ocu
pat şi a publicat traduceri din scriprl 
•iterare străine. D. L VârgolicI, nu- 
®iţ de cnrfind, In nrma unul stră
lucit concurs ce a f&cut In Bucureşti, 
a publicat, afară de un Însemnat 
şir de studii literare şi ştiinţifice, şi 
o gramatici latină. D. I. Caragiani 
a publicat traducerea Iliadel şi O- 
dysseei In româneşte şi o gramatică 
a limbol elene. D. Leonardescu In 
sflrşit a publicat o dissertaţie filoso
fică Intr’o broşură. Nenorocirea a- 
cestul profesor a fost insa că el a 
înlocuit la filosofie pe d. T. Maio- 
resen ş i , până cftnd nu vor trece 
mai mulţi ani, comparaţia ce vor 
face auditorii sfii Intre el şi predece
sorul Ffiii li va fi prea desavantagiuuâ.

Dar aceasta este o simplă Întâmplare, I mfintarea patimilor şi de aţlţarea 
nu e vina noului profesor. celei mal cumplite Învrăjbiri!“ No-

Eată o listă complectă a profeso-1 taţi In fruntea acestor profesori pe 
rilor Universitari din Iaşi, cari lu-1 D. N. Ionercu care pune să se aducă 
crează şi omul cel mai nepărtinitor Înaintea lui pe fostul prefect de Ro- 
va mărturisi că aceştia pot foarte Im..n legat cot la cot pintre baio- 
bine să se compare şi să lupte I nete şi veţi avea tabloul complect 
cu cel din Bucureşti şi cu mulţi I al profesorilor fracţioniştl. Cura so 
din Cernăuţi. Dar acum vine şi par-1 numeşte această activitate a lor? Şti 
tea cea slabă a profesorilor, adică I inţă şi cugetare saft dem agogism î — 
profesorii radicali, democraţi, politici, I Nu de mult Românul, foaea radica 
fracţioniştl, liberi şi independenţi. I Iilor din Bucureşti zicea fără sfială:
Aceştia su n t: d. Suţu membru la i ,D a r , suntem demagogi!
Curtea de Apel: In două-zecl de ani I In faţă cu această mărturisire 
nici o publicaţiă; d. N. Ionescu mi- francă, voia sflrşi scrisoarea mea ci- 
nistrul: câte-va pamflete prin foile I tând o frasă din Macaulay, cel mal 
politice; d. Vizanti deputat: nimic, [mare istoric al secuiului nostru şi 
adică un articol de jurnal contra unul din cel mal Însemnaţi istorici 
d-lul DonicI din Vaslui ii prin care din toate timpurile. Macaulay din 
dă seamă de perchiziţia făcută, de I partidul liberal englez, când ajunge 
scrisorile private citite şi conchide I a vorbi despre demagogie In cap. 
la darea In judecată a colegului sădi I V. din istoria Angliei, esclamă cu 
diu Adunare; d. A. Gheorghiu d e-ld esg u st:
p u ta t: nimic. D. St. Şendrea, agen-1 „Dans tous Ies sifecles Ies plus vils 
tul din Paris nimic; D-nu Climescu, 16chantilIons de la nature humaino se 
deputat, nimic: D. Emilian : nimic;I sont trouv6sparmi Ies d<Sinagogues!“
D. Tzony, inpector de căi ferate, a | b. b .

publicat doue broşure : Plaga şi Ţinta
democraţiei române. Amândouă sunt I Severin 22 ianuarie.
vestite In Iaşi, fiind că prin ele o- Tribunalul Mehedinţi. Sunt lucruri I baJ."îr7âţr"unerisemen’ea TtUndinJ, ori 
cărftşte pe foştii boerf, zice că el I penibile care se petrec în mijlocul I ce comentarii sunt de prisos, 
este democrat desinteresat şi că va I societăţii nostre :
servi patria fără leafă. Aceasta a In luna lui Decembrie espirat d. I NAIVITAŢI RADICALE
dovedit o aşa de bine In practică In-1 Inginer şi actual membru In consi-1
cât la noi In Iaşi cuvfintul de .leafă» Irul judecian Toma Manolescu, acţi- | f e^ inţa. Cume™ din, 5 ^ vrn“rie)-
aî Aa _______ , „ . . 1  ’ * I D. rarcu lescu  interpelează, pentru ce
ş  ̂ „ţinta democraţiei a 11 ajuns si- J onează la  t r ib .  de Mehedinţi sec. 1,1 d. m inistru de lnstrnc ţie  a destituit po
nonime. ■ * --------—

respondenţi vorbirăm numai de sec. 
I. a trib. Mehedinţi, facem t6te re- 
servele noastre inteligintelul şi !n- 
tegrului magistrat al acelei secţiuni 
d-luT Gr. T. Brătianu, care diferă in 
totul de cel ce ’l înconjoară.

Persoana d sale nu poate fi pu
să de cât alături cu dd. Numian, 
Dumitriu şi Papan colegii d-sa Ie de 
la sec. II,care fac onoare magistra- 
turel române.

SCIRI SOSITE CU POSTA DIN ORHIA
Vlcna, 18 Pevruarie.

După .P ester Lloyd* cooperarea Aus- 
tro-U ngarieî cu Rusia e un lucru impo
sibil. Germania de asemenea e pe cât so 
poato de reservată faţă cu Rusia. După 
ştirile sosite din Belgrad, posiţia principe
lui Milan de pe o zi pe a lta  e to t mai ne
sigură.

Constuntinopole, 18 Ftvruarie
Principele M ontenegralni a comunicat 

Porţii, că îşi va trim ite numai de câ t de
legaţii la Constantinopole.

NOUTĂŢILE ZILEI.

Telegraful, care îu tr’un număr trecu t al 
s£tt (scrisese nişte injurii la adresa d-lul 
Căpitan Ghica, in numărul de ieri s’a vă
zut silit a publica procesul veibal al mar- 
turilor d-lni Ghica, prin care se constată, 
că au toru l acelui articol a refusat de a se

pe f r a ţ i i  Barboviceşti pentru ere-1 na Profesor de la gimnasiul Mihai Bravul: 

anţe; la ziua defiptă spre înfăţişare
compar In instanţe atât reclaman- I deciare din Teleorman;— al treilea, in ter-

.  « « - _ 1 n o lo fl70 w a  n  m în ie iv n  /•!.» n a  n tu  î n  n m -

-  Ţi-a venit decretul de nnmire î I anţe; fa ,i„a deflpti ep™ tnMţiŞare I

tui Manolescu, c i t  şi [.araţii fraţii I 1  J« Fi«“ t8 ,n P"'

•  *
D . ministru a l Instrucţiunii {/' proverbele 

latine.
D. Chiţu, cu ocasia răspunsului d-sale 

la interpelarea d-lul Cogălniceanu In Se-

— Mi-a venit de doufi zile.
— Care-I ţinta democraţiei. » • __ __ v„vU, n , . ,  . M ,

q/\/\ i f i m I I ?Luţ a onor sume datorate de Mancinlesca
ovv  iei pe luna. Barboviceşti; se d iscută titlu rile  de I Statala!; al 4-lea interpelează pe d. mi-

Mal este insflrşit un fracţionist, I creanţe şi se recunosc de fondate. I a*8tru Lucrări Publice (ilaritate şi pe
singurul care a publicat o carte: d. Tribunalul dar pronunţă o h o tă r â r e r ^ V u r c u ft^ R id e ţ i ,  (cătră banca mi- 

. Alecsandreacu-Urechiă, profesor I prin organul d-lul Prim-preşedinte I nisterială) dar cine ride mai in nrmă, rîde
şi membru la Curtea de Apel. Cartea Bildireseu, In următorii term eni: pen- " £  b,ino : ‘ V “ -*.1*? °dntŞ \ \  lft. \869lnf ao flkiom R . I I plâns ! — (citesce G înterpelaţianL)

eniama: I tru motivele ce le vor ar6ta mal prel (O
Dreptul administrativ român. — I la rg , tribunalul admite de fondate I

V6 rog să luaţi seama, că aici nu pretenţiunile reclamantului, şi eon. 1 D‘ ^  ve.i timpul (ilaritate)
vorbesc de loc de meritul tuturor I damnă pe fraţii Barboviceşti la pla
acestor scrieri, ci constat numai ceea I ta pretinsă de reclamant cn dreptul

8 a publicat, deducând de astă-1 de apel etc. etc. Manolescu dar câşti
dată de la faptul pur şi simplu allgft,  este bine Înţeles, după oriniu-
scrieril şi publicării, la ocupaţinnea nea orl-cărul muritor Dar ce se in- B.'“ av«ntnrat ^  proverbele latine şi. . .  , . e c .-------- r  x 1 u 1 L ttlu l u iu i i lu i .  30 111 l a  citat dou5— ca m a lt succes, precam veţi
ştiin ţitica a profesorului. I tâmplă.? Manolescu se p resin tă  la  I îndata.

Vrea să zică avem pe de o parte grefa acelui tribunal spre a lua co- L max;ma inyuria t  zis d-sa;
a *  _* ~  ̂ j . ,  w I . r . I sa ne ne permis a face o rectificare, cu

un şir de profesori care meditează, p ie după acea hotărlre puţine <Jile toată smerenia ce datorim capului învăţă-
scrift, tipăresc, lucrează şi ale căror după proces, şi vede cu destulă mi-1 m?ntului. Dar proverbele latine, sau nu
nume modeste rfimân în cercul res- rare o modificare patentă In dispo- Ş î ^ a W l w  t â i ^ ’s ^ t  d ^ c X  ce^^
tr în s  al colegilor şi studen ţilo r lor, I sitivul acelei hotărîrlf, ast-fel c& p a rfe l Plimbă pe toate uliţele. Aşa dar proverbul
şi vre o 7 care nu scria nimic, nu din pretenţiunile sale era cu totul “n Mie ?nn> ’'a 8Pn.8 f  Chit11‘ ci wte:____ _ , I summum jus, summa wj n a.

p nici de cum cu lucruri aşa I redus. I II. Proverbul al doilea a fost citat cu
de neînsemnate precum literatura,! Al doilea fa p t’ Cum represintan-1 exact*ta*e- Vorbind de deosebirea ce esistă
ştiinţa şi ln genere teoria; Pentr„ ţi, minieteruiu, public, 5i judele in- ~  ^  ^
care mişcarea intelectuală Ia un po-|structor G. Urdăreanu, aii deţinut! româneşte ; ce este iertat Ini Jupiter, nu
por nu are nici o valoare, dar care cu- ln curs de mal multe dile în ares- !"te iertf  bo«i,.Adecă d-nu Cogălni-, x * , * I ceauu este au Jupiter, ear d. Chiţu este......................................
m uleaza funcţii, tipăresc când sun t în  I tu l perventiv  pe nişte nenorociţi lo-1 foarte modest
oposiţie jurnale politice, fac discur-1 cuitorl ţfiranl din comuna Gemeni, f
suri prin întruniri electorale^ caută să I sub preteest că aceşti nenorociţi, ar |
răzvrătească patimile rele ale mul-1 fi voit să om6re pe cineva î
imil, fac perchiziţil şi sparg dulapu-1 Susţinem că aft lucrat fără cea I

rile particularilor absenţi şi tot-odată I mal mică noţiune de drept, căci pe [
fip/*lnr& pK oi oî „ . I , .„ .„ „ , 1  Ziarele vienese anunţă, că ambele mi-declară că el şi numai el sunt a- dată ce aceşti nenorociţi afl recla- ni8teriI a0 „jnn8 lft de^ n acord în ceo-
devfiraţl români şi patrioţi. — D. I mat d-lul Procuror general al Cur-1 tiuuea băncii. Numai de c&t după ce ma-
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Agenţia Ha vas
Vlena, 21 Fevruarie

zony, prin faimoasă sa broşură, ci
tită într’o întrunire mare dn alegă
tori căuta să aţlţe ura Intre deose* 
bitele clase sociale; D. Vizanti a- 
restâ Ia Vaslui pe un coleg din adu
nare cn soţie cu to t; d. Gheorghin 
earâşl într’o întrunire publică din 
Iaşi ţinută înaintea alegerii acestei 
Adunări, striga de pe tribună: ,Am  
uat In  sflrşit puterea ln  mâni, nu

mai cu sânge vom depune-o!*__Vă
puteţi Închipui ce efect făcea ase
menea vorbe asupra oamenilor ne
părtinitori şi serioşi. .A ceşti oameni, 
zicea un bătrân, ne învaţă co p ii;

easta este gravitatea şi demnita
tea unul profesor de U niversitate; 
aceasta este ştiinţa şi învăţătura 
lo r î In loc de a ne da exemplul 
de liniştea ce produce o adevăra
tă aspiraţie spre lumină şi ade
văr, ei ne datt exemplul de fră

ţii din Craiova ce din întămplare 
se găsea în Severin, pe dată a a şi 
ordonat punerea lor In libertate.

Aşea dar fiind-că vorbirăm mal 
sus de domnii representanţl al mi
nisterului public, să ne permită a 
Ie mal face o mică Întrebare, fără 
să le ca$ă cn supărare: Ce s’a fă
cut cu d. sub-prefect de ocol Ghiţă 
Străinu, favoritul prefectului Filfison 
care acum ş£se <jile a bătut lntr'un 
mod barbar pe nişte locuitori din 
cătunul Dudaşu, şi care parte din- 
trSnşil ’şl petrec filele ln spaţidsele 
camere ale spitalului î Suspendatu- 
l’aft? Datu-l’aft ln judecată? Noi ăştia 
necredincioşii nu ne adăstam a ve
dea nişte asemenea m inuni; şi fap
tele no vor proba că, cele ce sus
ţinem  astă-rjf, no vor veni ln aju
tor mâine.

Fiind-că la începutul acestei co*.

jo rită ţile  ambelor parlamente vor fi ade
r a t  la proiectul prim it în conferenţele mi- 
nisteriului cn d. Tisza, cabinetul ungar 
se va constitni. Apoi proiectul va fi pre- 
sentat corpurilor legislative,

Londra, 12 Februarie, dimin.
Camera lorzilor- Contele Derby, secretar 

de S tat la departamentul de Bsterne, răspun
zând la criticele formulate de Lord Argyll 
contra guvernului şi contra marchisulul de 
Snlisbury, declară că Anglia a Incrat pen
tru  menţinerea păcei, am eninţată prin par
ticiparea, ce Rusia părea decisă a face în 
resbelul sârbesc.

Bl adauge, că guvernnl Reginei a pre
sat asupra Porţii în privinţa de a face să 
accepteze cea de pe urmă propuuerile ema
nate din conferinţă.

Contele Derby, urmâud cu espunerea în 
privinţa atitudinel guvernului, mai zice că 
Anglia nu va protegia pe Turcia insă că 
refusă absolut a usa vre-o presiune asu
pra ei. Anglia va aştepta efectul promisi
unilor ce Poarta a făcut în privinţa re
formelor aşteptate.

Lordul Salisbnry găsesce că conduita 
Turciei a fost smintită.

Contele de Beaconstield, primul lord la 
tresorerie, menţine că politica Angliei a 
respectat independenţa şi integritatea Tur
ciei.
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» , eşite la sorti
Iropr. Oppenhmm 8% 1866 
Oblig. Domeniale 8% 1871 

,  ,  eşite la sorţi
> Credit fono Eur. l°/o 
, Credit fono. Urban

Impr. Mun. Cap. 80%! l$75 
Pensii (800) dob&nd& fr. 10 
Acţil Căile fer.rom. 6% 1868

> priorităţi 6% 1868 
Dacia C*** do Assig.
Act. (fr. 500) 8°/o 1871
Bomania C-*« de Assig.
Act. (fr. 200) 8% 1873
M a n d a te ............................
Impr. Municipale fr. 20 
Act. financiare Romăne8% 
Căile ferate Ottomone 

Act (fr. 400) 30/o
Renta Români • • % • • •

CUPOANE 
Oblig. Rurale p. Ootomb a. c.

,  Domeniale . . . .
,  Fonciare rurale . .
> Comunale • • . .

DEVI8E
Paris . ................................
M arteille .................... . . .
BruAet.es........................
Anvers
Londra • • • ....................
L^ndr* 1 micii . • • • •
Ham burg . • ....................
A m sterdam ........................
Viena
B e r l in ................................
Lipsea
E sc o m p t................   • •
Lira Ottomană...................
Qalbenu austr. • • • • • 
Agio c. A rg in t..................

I 94 I

18°/o

738/4] 728/i 

6®8/i70
68
69

110

260

65
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9970

9940
2610

112 »/4 
122 
11%
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De Închiriat, “ JE*-?.
1UUUUVUUUU J» X «
Strada Scaunele No.

adreseze chiar in acele case. C ontrac tu l 
de închiriere se p6te face de acum sâiî de 
la St. George annl curent. 401—6.

O  g u v e r n a t ă ,  î" t " de
engle.iâ, francesâ şi germana, dores- 
ce a intra într’o casă distinsă. 0 - 
fertele sa se bine-voiasca a le 
trimite franco sub cifrele X. Y. Z. 
poşte restante, Bucurescl.

bună pianistă,
I  ________ I ___  li care ştie şi bine

limba germanii, doresce a găsi nn loc chinr 
de pe acuma. Adrosele respective se va priimi 
din complesenţă la Tip. Thiel & Weiss.

A fi apărut In Iaşi

ALMANAH MUSICAL
de

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

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

De vSnţlare la tâte librăriele.

L
cualitatea cea mal bună nnmal tufan şi fag

tăiat şi adus la domioiliO cu

7 6  P B .  S T E N J E N I T L

la magasia de lemne a luiLessel, lingi gara 
Târgovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Coîaăn<}ile se priimesc şi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 31.4-5-0.

J  doresce a 
preda lec-

ţiuni private, şi r6gă a depune adresele 
respective Ia administraţiunea acestui 4iar 
sub cifrele S. S. No. 32. 385,6-1.

care cunâscc 
________ « bineşi a prac

ticat maî mulţi ani studiele programului , 
liceal, doresce a preda lecţiunl particulare.

A sS adresa la admenistraţiunea acestui 
4iar, Palatul .Dacia*.

9940
3510

i2a
11%

CTB81L TIENE1 
Viena, 20 Februarie ( s t  n.)

Metalice...........................
Naţionale..........................
Renta in a u r .................
L086
Acţiunile bincel . . . .  
Creditnrl
L o n d o n ........................  • •
Obligaţiuni rurale ungare 

,  temeşvar . .
,  transilvane .

Argint în mărfuri . . .
D u c a tu l ..........................
N apoleonul......................
Marc 1 0 0 ..........................

1877.
62 90 
68 10 
74 15 

110 75 
836 — 
149 — 
123 60 
73 60 
71 75 
71 40 

113 50 
5 90 
9 85 */, 

60 65

S O C I E T A T E A
pentrn

învăţătura poporului român

{Secţia  centrală)

Domnii membri ai Societăţi sunt invi
taţi a se întruni Duminecă, 13 Februarie, 
ora 1 p. m. in localul Eforiei, Strada Col- 
ţeî spre a numi o comisiune pentru veri
ficarea conturilor pe 1876, a vota budgetul 
pe acest an, a alege comitetul, precum 
şi a resolva cestiuni importante.

Preşedinte, C. Bosianu.
Secretar, M. Paciurea.

S ă  anmd«dfc?,&*,SŢft
rapa din Prahova, lingă gările Mizil şi 
Albeşti, doritorii se vor adresa chiar la 
Moşii la proprietar, sett in Strada Crinu
lui No. 15, Suburbia Batiştea.

No. 408. 8—8 4 .

Recomandate de toţi medici Europei, sunt re- 
tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite 
„Water Closette.*

. Dupe nenumCrate încercări destul de dificile, am
reuşit a arangia asemenea retirade cu re- 
servoire de apâ, Încheiatehermetic, pen
tru oprirea orl-cărul miros desagrea- 
bil, şi ale confecţiona cu totul gata pen
tru orl-ce loc, ast-fel ca fie-cine să le 
p6tăaşe$a; mal ales celor din provincie 
li-se oferă prin sistemul mefi un mijloc 
f<5rte uşor de a şi-le procura unde vor voi.

Preţurile se arată îndată dupe trătarea măsurel, qualităţel lem
nului şi mărimel maşinel.

2  In comun preţurile sunt de la Franci 120 pănă la 300.
A MARCUS LITTMAN.
4 Fabrică de Water-C/esette hermetiee

1. I  <}.—24—l# Bucurescl, caisa Mogoşdel No. 28.

■ W W W '

WALLER a HARTMANN
BUCUR ESC I & GALAŢI

(RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESOiNUL VIITOR

CU PRECIURI SCĂţUJTE

B a t o a d e  d e  P o r u m b
T R A N S P O R T A B I L E

de cea mal perfectă şi solida construcţie din

Fabrica D-lor CLAYTON 4  SHDTTLEWORTH
PRECUM ŞI

PLUSURI-̂
DUPA RENUMITUL SISTEM H O I i E I I S n H l E I I M L

i

MERSUL TRENURLIOR CĂILOR FERATE IN ROMANIA
Bucuresci-Bărboşî-Roman-Suceva

De închiriat,
apartament şi pe unul ori mai mulţi ani, 
Casele din Strada Scannele No. 38 com
puse din doue apartamente şi având peste 
tot 4ece încăperi, două bucătării, trei piv- 
niţi, osebit grajd, şopron, puţ în curte.

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

Tren
accel.

Trenuri de 
persâne

Bucurescl Pleo. 
Chitila sos. 
Plocesol > 
Misii » 
Buznii » 
Br&ila > 
Bărboşi » 
Tecuci ii > 
Adjud > 
Bac&â > 
Roman plec* 
P&şcanl » 
Verescl > 
Suceava sos.

8.25n
8.29n
9.35n

I0.39n
11.24n

1.4Sn
2.25n
4.28n
5.58n
7.26a
9.05a

10.26a
11.88a
l2.03p

10.00a 
10.18a 
11.45a 
1.5p 
2. 5p 
5.30p 
6.20p

7.15 a
8.00 a

11.15»
l.lOp
3-00p
4.54^ 
6-581 
9.57n 
9-55,,

Suceva'lţcanî-Viena |Tr. ac.| Tren de pers.

Suc^vo-Iţcanl Plec. 
Lemberg > 
Viena sos. a doua <}i »

12.49 p 
9.55 n 
6.03 p

11.29 nj  
8.40n 2.50ti 
5.08 p| 7.18 p

BarboşI-Galaţi Tren
accel.

Teren 
de persâne

Bărboşi Plec. 
Galaţi sos.

2.55 n 
3.30n

6.25 n 
7.00 n

7.25 n 
8.00n

Tecuof-Bftrlad — Tren. mixte

Tecuci Plec. 
Bârlad sos.

— 5.00 n 
7.05 a

5.85 p 
7.50 n

PăşcanUaşi Tren
accel. Ttren mixt

Paşcani Plec. 
IoqI 809.

7.l9n 
9.87 n

10.29 a 
1.20 a

—

Viena-Lemberg-Ijoanl-Sucâva

Tren
accel.

Tren 
de persâne

Viena Plec.
Lemberg sos. a doua 4* 
Suceva-Iţcant Se».

8.08a 10.58a 8.38» 
12.20 pj 6.25 a 11.35 n 
6.46 a 5.11 p|

Suciva-Roman-BarboşI-Bucuresci

1Tr. ac. Tr. de pers6>e

Suciră Plee. 5.11 p 6.46 a _
Verescl 6.41 p 7.44 a —
P&şcanI > 7.07 n 10.07 a —
Roman _ 8.45 n 12.10p —
Bac&â Sos. 9.43 n 1.17 p —
Adjud > l l , 12n 3.22 p —
Tecuci > 12.20 n 4.45 p —
Bărboşi » 2.06 n 7.20 n 8.10 a
Braila > 2.58n 8.30 n 8.45 a
Buze Ci » 5.19a — 1.50a
Mizil 6.16a — 1.24a
Ploescl > 7.00 a — 2.25p
Chitila _ 8.18a — • 4.15 p
Bucurescl » 8.30 a — 4.80 p

Galaţl-B&rboş! Tren
accel.

Tren 
de persdne

Galaţi Plec. 1.20 n 8.25 a 7.80 a
Bărboşi Sos. 1.55 n 9.00 a 8.05 a

Bdrlad-Tecuciâ — Tren. mixte

Bârlad Plec. 8.40 a 10.00 a
Tecuci ii Sos. — 10^0 a 12.00 a

laşI-Păşcanl Tren
accel. Tren mixt

Iaşi
P&şcanl

Pleo.
Sos.

7.16a 
9.46 a

3.25 p 
6.38 n I

Desluşiri. — Litera a insemndsă orele de la 0 dimin^ţa pănă la 12 4 'u a ’ P> de la 18 4*utt pănă 
la 6 sera şi n inseninezii ndpte, de la 8 sdra p iuă la 6 diminoţa.

Cu trenurile accelerate călătorii se transportă in vagâne de clasa I 51 II; cu trenările de per-
s6n# si mixte se transportă în vagâne de clasa I, II şi JH. .

Preturile locurilor in trenurile accelerate pe liniile Bucurescl-Vflrciorova, Bucuresel-Roman 51 
Roman-Sucdva-Itcanl sunt egale cu preţurile locurilor in trenurile de persâne. Trenul accelerat 
care plecă din Bucurescl Joia si D um ineca spre Craiova va fi in corespondinţă la SoTenn seu Orşova
cu vaporul accelerat spre Buda-Pesta. „  , _ , „ . , _ . , ,

Călătorii venind cu vaporul accelerat de la Viena soii Buda-Pesta vor găsi la S*verin trenai
accelerat spre Bucurescl. Pentru înlesnirea călătorilor, trenurile accelorate trag la Sevenn in qilelr 
de corespondinţi cn vaporul ocelerat, l&ngă Agenţia vapdrelor.

Vereşti-Botoşanl

Verejtl
Botoşani

Plec.
Soi.

Tren. mixte —

9.82 n 11.48 ai 
11.20n 1.36 p|

Bucuraicl-Varciarova (Orşava) Tren 
de per.

Tren
mixt

Bucurescl 
Chi ti la 
Ti tu 
Găeştl 
Goleşti 
Piteşti 
81atina 
Bal;
Craiova 
FileaşI 
T.-Severin 
Verciorova (Orşova)

Plec.
Sos.

8.00 a 
8.18 a 
9.22 a, 
9.60 al

10.44 a 
12.56 a| 
1.50 pi
8.00 p
8.57 p 
5.24p
7 .5 8  n
9.0 in

6.05 n 
6.86 n 

| 8.09 n 
8.U 1 

10.01 n 
lO.l&n

Batoşani-Vareşi!

Botoşani
Tereştl

Plec.
Sos.

_ | Tren. mixte

6.20 n 3.30 pl 
7.14 a 5.24 p1

Verciorova (Orşava) 
BueurescI

Verciorova (Orşova) Plec. 
T.-Severi» Sos.
FiliaşI ,
Craiova >
Bal; >
Slatina >
Piteşti »
Goleşti >
Găeştl >
Ti tu >
Chitila >
Bucurescl >

Tren 
de per.

Tren
mixt

| 8.45 a) -  
7.20 a -  

|10-17a| -  
l l . l9 a | -  
f.*0p -  
1.41 p -  
4.22 p 7.16 a 
4.55 p 7.2 oj 
5.45 p 8.33 al 

1 6.23 nj 9.20 al 
7.26 n 10.54a 
7 .1 0 n ll^ 0 a

BucurascI-Giurgiu-(Smirda) şi vice-veraa 

Tren. mixte
Bucnrescl (Fii.) 
Comana

Giurgiu
Smărda

Plec.
/Sos.
\Plec.
/Sos.
\Plec.
Sos

9.15 d 
10.17 d 
10.27 d 
11.40 d 
11.50 d 
12.—a

5.10 s 
6.18 s 
6.23 s 
7.38 s

Smărda 
Giurgiu

Comana 
Bucurescl (Fii.)

Pleo. 
/  Sos. 
(Plec. 
/Sos. 
\Plec. 
Sol

Tren. mixte
4.87 s
4.47 s

9.—d 4.67 s
10.16 d 6.13 s
10.26 d 6.23 s
11.27d 7.25 s

MersulU vaporeloră pe D unărt coincidendu cu trenurile cltulorU ferate
Giurfliu-Orşova-Baziaş-Pesta-Viena

VAPOARE DE PA8AGEBI 
Din Giurgiu la Orşova: Marti, Vineri si Dumi

necă la 2 ore p. coincidendu cu trenulfi mixtă 
care sosesce in Giurgiu de la Bucurescl, la 
4.20 s. . . .

Din Orşova Ut Pesta: Joi şi Duminecă dim.
,  Vesta la Viena: In ttfte filele la 6 ore s.

VAPOARE ACCELERATE 
,  Giurgiu la Pesta: Mercurl la 5 '/* ore s. 
. . .  Batiaş: Sămbătă la 6'/« ore s. 
Ambe aceste curse coincid&}& cn tren. mixt 
care sos. in Giurgiu din Bucurescl la 4.20 s. 

Sos. vaporului la Basiaş; Vineri şi Luni s.
> .  > Pesta: Duminecă d.
,  ,  » Viena: Luni s.

Plecă din Giurgiu la Călafatu: MarJI,
Dumineca şi Jouia, la 2 ore după amiaţl, 
coincidândii prima cursă cu trenulfi mixtu 
care sos. la Giurgiu din Bucurescl la 4.20 s. 
da călStorl care sos. in Giurgiu din Bucurescl 

la 11.50 d

Vlena-Pesta-Baziaş-Orşova-Giuraiu

VAPOARE DE PASAGERI
V in  Viena la Pesta: In Wte ^ le le  la •'/« ora 

diminua.
Din Pejta la Orşova: Marţi şi Vineri la 11 

ore s.
Din Orşova la Giurgiu: Joi, DnmineA şi Marţi 

la 9 ora dim. coincidendu eu trenulfi mixtu 
care plecă din Giurgiu la Buaaresai la 
12.40 a.

VAPOARE ACCELERATE
Din Viena: Dumineca la 6‘/« ore d.

,  Pesta: Luni la 7 ore d.
,  Batiaş: Marţi şi Vineri la •  ora 4.

Sosesce la Giurgiu: Mercurl şi Sămbătă la Î l  
ore d., coincidSndfi eu treaalfi mixtfi o g r  
plecă din Giurgiu la Bueureşcl Ia 11.4* a

C E L  U S A !  M A R E  M A G A S I N

G C0NFBGT1011T1 si de ÂRTIGOLE de MODA
1  .j  M S .  a C  G R U W B A I J f *

Falt6ne i la Lord Salis’bury
sosite chiar acuma

Colţul Bulevardului cassa Grecianu.
i mărfurile ne-am decis a le vinde cu preţuri tocă şi mal reduse, precum se p ţ® 
,’şl da oste'n^lă de a ne visita spre a se convinge e i numai la noi se pot găsi »'

:u preciurile în adevfir admirabil de eftine.
i k t  d e o s e b i t  r e c o m a n d a m  - a  r p T T T )  T  ă  o n H T f T T C

In tot-d’a-una se găsesc şi un mare deposit de: j| H j L J j A J L  U J lCJL CL6

Z L T E O - I R I E

Devenind situaţie din în $i mal -critică şi flind-câ suntem prea încărcaţi cu mărfurile, ne-am decis a le vind 
vedea prin cele espuse In galantarele magasinulul nostru. — Rugăm pe Onor. Public ’ ° nn T1S1 ,a "nrfl
cele mal moderne, croite dup6 jurnalele cele mal noue

25 franci bucata.u u j u i m r  a c u m a .  ■ ■ ^  f i m  ■ • •  o -  n  » ^  ----------- y

Cel mal mar© asortiment dp» Articole de modă, — CAMAŞI, cu francI 5,65
Comandele din provincie sa efectudză cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc înapoi. A L B ’ [[*  B^iawwJi caaaa Graolanu]. k

r» mi • l a vrr • n . l . i  1 TV_ ■Tipografia Thiel A Weiaa Palatal .Daoia*


