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liinia de 80 lîtere petit, puţina IV, » bani
po pngiba in, 80 bani, pe pagina H, * Iei noi

Beolame 1 Iei noi linia.

Un număr In Capitali 10 bani.

TIMPUL
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRO

BIUROUL REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI: PALATUL .DACIA.

A N T J N O I T T R I
Bria"» In itrfo&Ute; La D-nil Uuamn- 

itein <t Vogltr In Vienna, WaUUotauM 10.

OpptJik în Vîenna, 8tubonbo<t^i 1 ; Ii ud ol 
Mome in Vienna, HeilnraUtta 2; Vincent 
Jlrdieka a Vienna, TeinfulUtrane U ; HuUj)), 
IA  In Vienna, Etehenbacbgane 1 1 ; JMng 

4  Comp. In Pejta ;i H at a»-Laffitt-Uutlier <t 
Comp, lo Paris.

Seri «ori nefrancate no se primroc.

Articolele republicate •• vor ar lp.

Un r i w i r  In Districte 15 bani.

B U L E T IN  T E L E G R A F IC

Serviciul privat al «TIMPULUI.*
■ r tif  (Agenţia Havas).

Berlin, 22 Ferruirie. 

Dîscursnl pronuuciat nstă-zl de Impe- 

ratnl ca ocnsianea deschiderii Reistaguluî, 

(jica că, tu urbia Înţelegerii stabilită în 

Conferinţă Intre marile poteri creştine în 

privinţa gnranţielor de cerut Porţii, în

crederea s’a stabilit.
împăratul o ijis că pacea va fi menţi- 

ţinntă chiar dacii Turcia n’ar eseenta din 

pro'pia sa îuiţiatirâ reformele relative la 

tratarea supuşilor seî creştini, reforme re

cunoscute necosnril de Conferinţă.

împăratul a adăugat: »In cazul când 

speranţele cari se puri pe promisiunile fă- 

cute de Poartă şi pe deschiderea negocia- 

ţ ionilor cu Serbia şi Mnntenegrn, nn s'ar 

realiza, atunci Germania ar continua de a 

întrebuinţa inflninţa in favoarea creştini

lor din Turcin, a menţinerii păciî euro- 

peue şi mal ales a conservării precum şi 

reintărirea bunelor reiaţi uni ale Imperiu

lui cn cele alte guverne aliate saB unite., 

Conslanlinopole, 32 Fevriiarie.
O noua conferinţă a avut loc astfi-zl în

tre delegaţii şerbi şi ministrul afacerilor 

streine. înţelegerea este mal stabilită. A 

treia conferinţă va avelt loc sâmbătă.

Se asigură că întârzierea delegaţilor mun 

tenegrenl n’ar putea atrage o prelungire 

formală a armistiţiului. 88 vor mulţumi a 

da ordine d'o parte şi de alta ca să se 

ţină în defensivă fără a lua ofensiva.

Athen a, 22 Fevrnarie, seara. 

Cu ocasiuuea disonţinnil îegeî de recru

taţii care a avut loc astăzi, d. Comundu- 

ros, •preşedihtelO'fcorisiliuluî de miniştri, a 

zis: ,NoI nn voim cuceriri, dar eerem ca 

să se fară preparativele necesarii. Trebne 

ne impunem sacrificii pentru a ne a- 

păra drepturile.*
Londra, 22 Fevruaria

D. Bourke, snb-secretar de Stat la de

partamentul affacerilor străine, desminte 

sciiraa enm că Chefchet-Psşa ar fi fost che

mat la comandamentul nnnî corp de ar
mate.

Iutorpelaţinnea d-lul Gladstone, a căria 

disctfţiă1 se amânase pe vineri, este retrasă 
de însuşi autorul.

BUCOBESGI *  PEBRUARE.
■ Senatul in. şedinţa din 9 Fevrua- 

rie sa ocupat de- legea pentru des- 

volfcarea dispoaiţiunil.o;r: legii comp- 

labilităţii in privinţa aşezării şi a- 

pltcăril budgetelor. Mâi ‘nainte însă 

a primit (ctf 19 bile contra 11) de-

P A B m  W 1 M I M .  

F O I  C Ă Z U T E 1)
de

, I. NEGRUZZi
(Urmare) '

... Nu mal ştim In care fund 

>lupă douâ , trei numere se, Înfun

dară aş» de bine statutele, preai- 

denţii, cancelaria şi comisiunea de 

redacţnme, in cat nimeni n ’a mal fost 

In stare să-i desfunde. Dacă, cel pu
ţin abonaţii, amăgiţi In aşteptările 
or, P1̂ ut să descopere In ce fund 

anft D Mogoşoaei să aflaţi casierii,

cunoaşte*”’ ?9te Pest? a

Cftte-va luni Înaintea acestor din 

urnă două,, foi literare» apăruse In 

Bucureşti şi SeUnfifiei M-lul
r. S. Aurelian. Aceasta, dea;
■ r , . . , , ae?i aproape
9*pte ani afi trecut de atunci, trâeşte 

»ncă şi dacă o menţionăm aici, unde 

vorbim numai de fol căzute ’fnppm 
ace ap ta, numai pentru a ne Îndeplini

Din .Converbjrf literaro,.

ipisia guvernamentalului secretar G. 

Leca, şi pe aceea a d lui Cămără- 

şescu şi afi ales noi secretari In per

soanele d-lor Qhermani şi Negruzzi.

Camera s’a ocupat de budgetul 

Fforiel spitalelor şi de indigenate.

Ne folosim de acest prilegifi pen

tru a ridica glasul nostru (de şi fără 

a ne putea aştepta la o Îndreptare). 

In contra obiceiului ce Camera l’a 

luat de câtă-va vreme, de a'şl bate 

joc de Senat In modul cel mal ne

cuviincios. Pe cea din urmă pagină 

.Timpului* cetitorii nostril găsesc 

In mal toate numerele sub numele 

„naivităţi radicale* o rubrică de 

scene şi Întâmplări, ce se petrec In 

Camera de astăzi şi care datl o tristă 

idee despre gradul de cultură al prea 

multor deputaţi radicali. Noi In cele 

mal multe caşuri nu Însoţim aceste 

dialoguri din Cameră cu nici un co- 

mentar din partea noastră; le lă

săm să'şl facă singure efectul asu

pra cetitorului nepărtinitor, şi nu a 

noastră este vina, dacă acea cule

gere de skiţe parlamentare a ajuns 

a fi o antologie de cele mal stranii 

epigrame, ce regimul de a«tăzl Îşi 

face Însuşi contra sa.

Pintre scenele şedinţelor din urmă, 

cetitorii vor fi remarcat statornicia, 

cu care unii deputaţi radicali (ne

întrerupţi de biurou) lovesc In Se

nat. Cănd unul protestâză In con

tra cuvântului d-lul Giani de „corp 

ponderator* cănd altul se ridică In 

contra epitetului de „corp matur,* 

cănd In altă şedinţă un al treilea 

cere In bâtae de joc cuvântul „In 

;chestie personală pentru Senat.*

Este Insă o nepomenită lipsă de 

cuviinţă parlamentară ca un corp 

legislativ să’şl bată joc de celă-l’alt, 

şi ducă „naţional-liberalil* nu gă

sesc în propria d-lor creştere politică 

destule motive pentru a se opri de 

,1a asemenea necuviinţe, să’şl aducă 

cel puţin aminte, cu cătă emfasă 

afi Înscris In programul d-lor „res

pectul Constit itţiuniîa.

Cine Insă insultă Senatul, insultă 

Constituţiunea ţeril In una din ins

tituţiile el fundamentale.

o datorie de conştiinţă. Judecănd-o 

atunci cu asprime după Întâiul el 

numfir, nu ne sfiim a declara acum 

că urma ne-afi infâţoşat-o In parte 

sub o altă lumină. Studiele d-lul Au

relian despre economia naţională, a- 

gricultură şi altele, bine scrise şi În

dreptate In mod practic spre Îmbu

nătăţirea materială a ţfirel afi În

ceput a produce întru căt-va fruc

tele lor. Cunoştinţele redactorului, 

energia ce arată şi neoboseala ce 

pune Intru a ne învfiţa cum sft ne 

ocupăm de interesul nostru proprifi 

marele mobil al oamenilor şi po

poare or merită o laudă obştească.

n anu^ 1872, după ce toate scrie-' 

rile literare ce apăruse lu Bucureşti' 

mal Înainte încetase de mult, o so

cietate de tineri veniţi abia din strei- 

nătate, se uniră ca să scoată la lu

mină o foaie nouă numită „Transac-* 
ţiunl Literare şi Sciinţiflce.»

In curând el Închiseră „Transac- 

ţiunile* şi lunră hotărtrea de a in-

In privinţa politicei din afară, o 

scurtă corespondenţă a noastră din 

Berlin (cu data 8/so Fevrnarie) ne 

atrage luarea aminte asupra atitu* 

dinei schimbate ce Norddeutache AU- 

gemeine Zeitung o are acum faţă cu 

Rusia. NorddeutscAe Allg. Zeii. trece 

de un organ inspirat de ministeriul 

din Wlihelmstrasse, Iu orl-ce cas de 

un organ hrănit din aşa numitul 

fond „al reptilielor*. Pe cănd dar a- 

ceastă foaie mal nainte era foarte 

resboinică şi rusofilă, In timpul din 

urmă se arată foarte râcită şi Îşi 

esprimă Încrederea, că circulara prin

cipelui Gorciacoif e semnul pacific, 

că Rusia nu vrea să se depărteze 

prea tare de atitudinea celor l’alte 

Puteri signatare ale tratatului de 

Paris.

In Turcia pe de altă parte situa

ţia, deja complicată prin căderea lui 

Midhat, se complică acum şi mal 

mult prin ştirea despre nişte simp- 

tome de alienaţie mentală, ce s'ar 

fi iv it şi la noul Sultan, precum se 

iviseră la cel doul predecesori al sâl. 

Poate In legătură cu aceasta stă o 

altă ştire despre rechiemarea pro

babilă a lui Midhat la Constanti- 

nopol.

Aceste noutăţi credem că tre- 

buesc primite cu oare care reservă. 

Dar ce e drept, In Turcia toate par 

a fi cu putinţă.

Ce ne remăne noufi Romănilor de 

făcut In asemenea stare de lucruriJ 

Eacă Întrebarea ce şi-o pune şi ce 

o desleagă In felul ei o broşură a- 

părută In zilele din urmă sub titlul: 

O cugetare politici, 1877. Broşura 

este foarte bine scrisă şi arată o 

mână deprinsă cu afacerile de Stat. 

Ea se atribue d-lul Ioan Ghica. Vom 

Încerca In unul din numerele vii

toare a esplica puntul nostru de 

vedere In faţa soluţiunil ce broşura 

propune pentru România şi care 

consistă In a păstră o neutralitate 

„adevârâtă, iar nu o neutralitate 

„cu meşteşuguri*, iar în cas de tre

cerea vre unei armate străine, ori 

care ar fi, „să protestăm sus şi tare 

Înaintea Europei şi să ne reservâm

truni toate puterile pentru a crea o 

Revistă duraoilă In Bucureşti. Pro

fesori vechi ca d. V. A. Urechiă, scrii

tori cunoscuţi mal de mult ca d. G. 

Sion, jurnalişti politici ca d. Pantazi 

Ghica, toţi tinerii de la TransacţiunI 

şi câţl-va alţii ce rătăceaţi răzleţi 

Încoace şi Încolo şi făcuseră Încer

cări literare anterioare prin fol u- 

morisitice şi politice, se Întruniră şi„ 

sub auspiciele d-lul avocat Petru Gră- 

dişteanu, care şi el In tinereţe se 

Încercase In facere de versuri, Înfiin

ţară „Revista Contimporană.*

Când numim Revista Contimpo

rană, vorbim de Însăşi viaţa Con

vorbirilor In timp de aproape doi 

ani, căci vor fi fost puţine jurnale 

literare care să fi Întreţinut o po- 

iemică aşa de aprinsă ca foaea noas

tră cu acea revistă din Bucureşti. 

Critica d-lul T. Maiorescu contra Re

vistei, Intitulată „Baţia de cuvinte* 

—nume ce a intrat de atunci In În

trebuinţarea comună—deschise lupţ

acţiunea pe viitor, retrăgând armata 

noastră din ochii trupelor străine.

EPISTOLELE UNUI IEŞAN 

III.

Domnule redactor,

Până a nu mfi întinde precum v’am 

promis asupra organisaţiunel comu 

nale, voi reveni puţin la legea ju

deţeană.

Nu scifi daca cunoaaceţl cea ce 

s’a Întâmplat o dată burgesilor de 

la Safdam.

Burgesil de la Sardam hotărlră In 

tr’o bună dimineaţă să cladească un 

palat municipal. Se adunară, numiră 

o comisiune şi Începură palatul lor 

Dupe ce l’afi isprăvit, afi vâzut Insă 

că palatul lor nu avea ferestre. Se 

adunai ă din nofi, numiră din nofi o 

comisiune şi dupe maturi şi adânci 

chipzuirl, hotărlrăse pue lumina zi

lei In saci şi s’o Introducă ast-fel In 
palat.

Cam aşa am făcut şi noi cu le 

gea noastră judeţiană.

Am alipit pe lingă prefecturi câte 

un mic parlament menit a lua ini

ţiativa in cestiunile de un interes 

local şi am crezut că obţinem ast

fel dicentralisarea cerută de con- 
stituţiune.

Acest sistem pornesce în pricipifi 

de la o premisă falşă căci prin ele 

însuşi alegerile nu dafi nicăirl ne

atârnarea necesară pentru activita

tea publică şi cu atât mal puţin a- 

colo unde, ca la noi resnltatul lor 

se nimiceşte prin numirea unul co

mitet permanent a cărui revocare 

atârnă în realitate de bunul plac al 

prefectului.

In teorie deci legea judeţeană a 

adăugit numai la mecanismul admi- 

strativ deja esistent un ruagifi mal 

mult, In fapt Insă ea a avut urmă* 

toarele efecte:
A sporit numărul Impiegaţilor res- 

trângând ast-fel numărul cetăţeni
lor neatârnaţi.

A micşorat respunderea agenţilor 

puterii esecutive puind’o In parte pe 

spatele unor colectivităţi a căror nea

târnare aparentă nu ne dă nici unj 

fel de garanţie. Dacă Întrebi pentru |

ce nu s a făcut nici un kilometru 

macar de soşele, prefectul Iţi res. 

punde : comitetul permanent nu fare 

nimic. De vrei să ştii pentru ce bud

getele comunale rurale nu sunt nici 

o dată regulate la timp, ţi se pune 

Înainte că comitetul permanent nu 

lucrează In destul şi aşa înainte a<l 

infinitum şi ad libitum.

Resultatul cel mal bine-făcătorifl 

al legel In cestiune este că ea mă

rind mijloacele de lnrlucire ale gu

vernului central, nu numai că nu a 

dat judeţelor neatârnarea ce era me

nită să dea, dană a făcut şi colegi- 

ele electorale de deputaţi mal atâr

nate de cât nu erafi mal ’nainte.

Şi aceasta se numeşte discentraUsare.

Cu totul, palatul municipal de la 

Sardam; şi sum convins că dacă va 

fi cestiune de o Îndreptare, avem să 

numim o comisiune, avem să chib

zuim adânc şi matur şi avem să ne 

luminăm şi noi palatul nostru cu 

raze de soare puse In saci.

Cât pentru mine, dicentralisare vrea 

să zică neatârnare absolută faţă cu 

administraţiunea şi această neatâr

nare trebue să fie urmărită sub doă 

puncturl de vedere: sub punctul de 

vedere al intereselor generale ale ţâ

rei. Sub punctul de vedere al inte

reselor particulare ale judeţului.

In primul ordin de idei cerem deci 

suprimarea prefecturilor şi înlocui

rea lor prin un număr restrlns de 

provincii obţinând ast-fel pe de o 

pa rte o însemnată economie şi mic

şorând pe de alta, Inrturirea ce are 

puterea esecutivă asupra corpului e- 

lectoral. Astăzi alegătorul e prea a- 

proape de prefect, prea multe in

terese 11 leagă zilnic de administra- 

ţiune şi prea .numeroase sunt prile- 

giurile de a deveni burocrat ca să 

putem zice că am avut sati că vom 

avea cu sistemul actualminte In vi

goare alegeri adevărat libere.

Căci de Inrlurează prefectul safi 

vre un comisar al comitetului de 

salut public ameninţând cu destituiri 

safi ademenind cu numiri aceasta 

este pentru luCfu nr sine indife

rent.

In al doilea ordin de idei cerem

ta. Revista respunse prin d-nil Gră- 

dişteanu, V. A. Urechiă şi P. Ghica 

lung şi larg; d. Maiorescu replică 

prin un articol şi mal lung Încă, ear 

apoi, după obiceiul Românilor, lupta 

trecu pe tftrâmul satiric. In vreme 

ce Convorbirile tipăreafi o satiră a- 

supra Colaboratorilor ReviBtel, a- 

ceasta trimitea abonaţilor seî, pe 

lângă broşura literară şi o umorescâ 

teatrală numită „Musa de la Borta 

Rece,* urmând acest joc căt-va timp. 

Prin Bucureşti, prin Iaşi, prin pro

vincii se auzeafi pretutindenea dis

cuţi uni asupra luptei literare ce se 

Încinsese ; pentru Întâia dată In Ro

mânia publicul cel mare luă inte

res la lucruri literare. Dar ce e mal 

carios cftte-va persoane din Bucu

reşti veniră In laşi annme ca să 

vadă Borta Rece In care se lmbătafi 

colaboratorii Convorbirilor. Care fu 

Insă disamăgirea lor când, Jupă mul

tă greutate abia găsiră In sflrşit, 

Intr’o mahala depărtată,, o cârciumă

ticăloasă fără bănci, fără scaune şi 

—fără nici un membru din Junimea. 

Nici nu voirâ a crede că aceasta ar 

fi vestita „Borta Rece*, căci unii 

luaseră lucrul la serios şi Îşi Inchi- 

pueafi In adevâr că aşa s’ar fi che

mând localul Întrunirii celor de la 

„Noua direcţiune.* împăcare, safi 

cum ar fi zis redactorii Contimpo

ranei, „transacţiune* literară şi sciin- 

ţifică Intre Revista şi Convorbiri nu 

a urmat nici o dată.

Un anuncifi din Iunie 1875 ne a- 

rătă că d. P. Grădişt&anu s’a retras 

de la redacţiunea acelei fol şi că a- 

pariţiunea el va fi Întreruptă până 

la Septemvre. Intrerumperea Insă a 

ţinut până la Octomvrie, când foaea 

a eşit din nofi sub alţi redactori de 

cât acel cu care Începuse. De atunci 

lupta crâncenă Intre Convorbiri şi 

Revista Contimporană Încetă şi am

bele fol priviră una la alta, dacă nu 

cu simpatie, cel puţin eu indife

renţă.



T I M P U L

ca leg» speciale să stabilească bine I CORESPONDENŢA PARTICULARA |ge pe adversari» lor şi apoi sunt

interesele ce se administrează de 

către Stat şi acele ce să adminis

trează de c&tre autoritorităţile au

tonome ale provinciei. Aceste din 

urmă eşite din sufragiul cetăţenilor

TIMPULUI

pe a- 

căpătat'o subt

nevoite a l face concesiuni In detri

mentul spiritului ştiinţific. — In cel 

20 de ani al domniei lui Napoleon 

Pari,, <!/,„ PoTraario i al IU-lea mal toată instrucţia se- 

Mal ântfiifl c&te-va cuvinte despre sondară încăput In mănele cleru- 

nu vor sta faţă cn ministeriul In nici I starea momentană a politicei fran-1 acum clerul a Început * 

un raport de subordinaţiune nici de I cese. Ea se poate caracteriza uşor: 19' P® ®ea superioară i tărtm era 

responsabilitate. Ele nu ati a da s<5ma Se observă o desarmare a parti- aŞa de blne pregătit In căt 

de faptele lor de căt justiţiei şi a-1 delor, totul respiră o conciliare; şi I ceastâ din urmă

ceasta In urma iniţiativei luate de aceasta cu atât mal mult cu cât I republică. Apa de la Lourdes, icoa-

administaţia lor. 1) Ele' vorfi gratu-1 Îngrijiri mari inspiră situaţia exte-jnele, procesiunii* etc., fac minuni 

ite şi nimeni nu se va putea sustrage I rioar&. Franţa vrea mănţinerea pă- ca !n plin veacul de mijloc. Repu- 

fără pedeapsă de la aceste funcţiuni Lgj ÎD Orient; un răsboifi ar slăbi blica a putut să răstoarne monar- 

de căt In cazuri anume specificate p0 Rusia şj Anglia, cari de sigur ar chia, să Înceapă modificarea mode- 

pnn lege. fi implicate, şi ast-fel ar răpi Franţei rată a instituţiilor, dar cănd sa a-

Aceste sunt In  liniile lor cele mari |pergpectiva unor aliaţi cănd ar fii tins de această forţă istorică, cle-

bazele reformelor la care ţintim ln I ş^acată de Germania safi cănd ar I ricanismul, mal tare mult decăt mo

materia ce ne ocupă. In ochii unora L rea ea 8& atace pe aceasta din narchiile, cari le-afi avut de căt-va 

vom trece poate de radicali In ochii urm& timp ca instrument, n’a isbutit de

altora de reacţionari. I Se vorbeşte cu stăruinţă de căde- I loc. Catolicismul atăt de puternic

Cănd Insă un lung şir de triste I rea Ducelui Decazes. Presa monar-1 In Franţa a făcut Bă Încremenească 

esperienţe ne va convinge că demo-1 hico-clericală (nu o numesc conserva-1 Învăţământul literar şi filosofic In 

craţie este sinonim cu decadenţa şi I toare, fiind-că numirea aceasta se I un sistem care ’I convinea lui 

bnrocrat sinonim ou instrument, a-1 ţUyine şj unei bune părţi din presa cum face asalt asupra lnvftţămăn- 

tuncî poate că nu vom mărturisi-o dar republicană) II susţine, zicfend, că I tulul ştiinţific.

vom face la sffirşit siliţi acea ce am fi are pentru aceasta consideraţii de ţfu ştiţi dacă actualul ministru de 

trebuit să facem la tnoeput de bună un or(jjn 8Uperior, pe care însă nu instrucţie va fi mal abil In găsirea 

voie. U" | le spune. Cea republicană II com- mijloacelor pacinice şi moderate prin

bate, Insă fără a spune nici ea, ca- care să sape rutina, de căt ati fost 

Gaiat* 8 Fevruario 1877. | re ’I sunt motivele. Pintre culise se I predecesorii sSI. Atăta ve pot spune 

Domnule Bedadore, şoptesce de speculaţii la Bursă. De aici sigur, că s’a făcut o propunere In

Pentru ca fie-care să cunoască I vio:chmea incidentului cu Întârzie-1 Cameră pentru modificarea licenţei

ce’ valoare ati unii din d-nil depu- rea publicării depeşei despre căde- ln iitere. Inoirea constă în urmă

tatl care afi votat darea în judecată rea lui Mldhat. toarele : fie-care candidat la licenţă

a lui Lascar Catargi şi care a fi sub-1 Actualul ministru de instrucţie face 8â fie ţinut o urma două safi trei

scris actul contra d-lul Cogălniceanu marî silinţe pentru propăşirea in- cursuri la o facultate de litere timp

publicat în Democrafiaj şi pentru a I Btrucţiel mal ales acelei primari. A de doi ani, trecând un examen anu-

se putea căutări principiile Ibr li-1început mal întâifi cu partea mate-1 de toate cursurile pentru care

berale de astăzi, v6 comunic teleg-1p-'ialâ, a durat case de şcoală prin o L ’a jnscris, plus douS composiţil scri-

rama adresată de Pplihronie Arbore I mulţime de sate, a îmbunătăţită L e) Una franţuzească şi alta nem-

mare liberal de astăzi d-lul Lascar «soarta învăţătorilor şi a repetitori- Iţească safi englizească. Acest soifi

Catargiu pe cănd se afla ministru. j ^in licee etc. Partea morală stă kje licenţă 8e va numi „licence fes-

însă pănă acum neclintită, aceleaşi I lettres modernes* prin oposiţie la ve-

metode, aceleaşi programe. Nu e lo- |chia licenţă, care tot remăne. Im-

Qul aicea de a demonstra, dar efi I portant mi se pare mal cu seamă

sunt convins că ceia ce dă Franţei I modul conse rva to r" de a procede. Oa-

o fisionomie de decadenţă este toc-. menit aceştia ţin seamă că este o

,România dintr’nn capăt întru altnl s’a I mal sistemul de învăţământ, care I putere conservatoare a popoarelor*

,cutremurat la acea nuvelă, şi astăzi saltă j a rgmas acelaşi safi aproape ace- l pe care Un om politic înţelept nu

;de bucurie, că proVedinţn nu * lăsat ca |laş{ veacuti întregi.. [trebue să o violenteze. S’a învechit

;omână eulpibllS,— să puie iu doha pa- ^  cred că se poate obiecta la[a8a 0 instituţie în căt face piedici
4trîa si aii salvat viaţa aceluia care este I ■ __ .x __, 1 * . ui i .
,atăt de necesar ţerei întregi.11 I aceasta, că decadenţa ftă tocmal ln I tendinţelor timpului, el nu o. aruncă

jVin a depune Ia picioarele d-v. oma-1 faptul, că, poporul frances nu a pu-|ţn mod grosolan la pământ, fiiind-că 

>giile mele şi a vă asigura despre profun-1 tut rupe acel lnvelişiti ce 1 ţine pe I ea este încă preţioasă prin aceia că 

,dul meii devotament şi afecţiune.* loc; căci fatalminte ln sinul popoa- ppp0rui a’ati deprins cu dânsa; ci

, Semnatr''Vvlikrotu Arbore.« reior istorice se crează pe nesimţite j crează alăturea cu ea o alta ce co- 

Siţiguţa şi unica telegramă ecspe-1 puberi, cu timpul tari, pe care ele I răspunde tendinţelor timpului; aşa 

diată din, Cahul cu pcş*ziunea inqi-r I nu le pot surpa aşa de uşor ca po- biţtta b^trînă poate să moară de 

dentuluj Paraschiveşcu- I poarele cele tinere; măi ales cănd m0arte firească şi cea'tînără să-l ia

Iaţă tip 4e liberat — Sărmană I acele puteri sunt susţinute de un  ̂ ^simţite locul.. Aşa se petrec 

.ţpră, pritapşte ast-fel de oameni şi I gâvern absolut ce le-a luat drept ^ crurile şi ln natqră. Propunerea 

judecă’l după meritele lor. , spriiin^existenţel sale.- Duf>ă părerea Lceasta este susţinută de căte-vâ

Grigorie Bratacoi. | mea singurul adversar a’l propăşi- universităţi (Douai, Lyon) în dările 

rei ln Franţa este aşa zisul clerica- de 80am& fâcute la sfârşitul anului 

nism, iar monarchiile numai întru 1 Şcolar 1876, şi de presa republicană

DIN AFARA.

Dlu\ Lascar Catargiu prim ministru.
Bacureaot.

,Am aflat cu cel mal profund regret şi | 

ydurere de inima despre odiosul atentat con- 

>tra precioaselor zile a ecselenţiel-voastre.-

1, Se in{elege c i acest m te m  rec lam *• de U l r t O '  .g ^  p e i.i c u l o a ^  l n t r u  c 'a t 86 

•inf, inam ovibiliU te» magistoaturel d«şprp care ■ . (ii iV <r \
▼om tra ta  in una din viitoarele noastre epistole. I î n f r â ^ 68C CU d e H 9Ul p S l l t r i l  R î l i v i n -

* însă pe lângă Revista Contimpo*» rientuluî posedă şi toate virtuţile militare 

rană s* ivi la Bucureşti un luceaf6r|| ale popoarelor latine 'din Occident;* 

nofl, cu o aparenţă foarte străluci

conservatoare (XIX sifecle etc).

Colonia studenţilor români are, 

preîum cred că ştiţi, o societate (li

terară, politică şi de tpate) din care 

uu ştiţi pentru ae moldovenii s’afi 

retras ma^ toţi. Câţi va studenţi ji

toare.
(Va urma)

' RECF.NŞIOSl Şl NOTE BIBUOjâRÂEICE 

H. M. Moilsr. Europa • ^am'pffahlfekeit. Berlinj 

1878, Verlag rdW Lco Licpraannajohn, ! 

i! Autorul liugleai al acestei broşuri nu. ftste 

numai un soldat cunoscut : pentru vitejia' 

so, ci se bucur» îţicu, fiă îu paţriăx fin în 

străinătate de ua renume meritat pentru, 

lucrările sale de literatură militară. Lu 

crarea de fîiţa nu poate prin urmare să nu! 

fiă de oare-care interes pentru mal mulţi 

dintre noi Iată ce spune deepre armata 

■romanească :

^Principatele cele mici din care se al-j 
cătueşte România dispun de o putere ar 

mată nu prea de nesocotit; ele sunt în 

stare de â aşeza in bătaiă ca la $0,000 

de'oameni cari h'n sunt de loc soldaţi rSI;

Insă ca toate ci trapele acestea sunt bine 

eâhipate, bine ioacmate şi chiar bine in- I tîe& Theodoru. 
treţinute nu s’a putut încă constata p&nă | Anecdote, 

acum dacă acea poporaţiune latină a O-

fomilia- Samarul numărului 6I de la, & jidovi a 0 presentat acestei societăţi

| Fevrnarie: 0 suplica prin care 'şl ar4taă dO'
Doamna Stanca, studia istoric de Gr. G. . , ,, B T>

_  ̂ n' J j. ’ . rinţa, ca născuţi şi crescuţi în JtCo-
TocilescbV— ‘Către un June, poe'si'e de Eli- , „ ,
■ i;-;i‘nîi-i oju . t> u  tUiu-r ^ , s. .„ mânia, de a face, parte; din. socie- 88;— Fata din reatră, basma poporal de I ’ r ■Yjm

A. I.i Odiibescu;— Secretele Castelului, de tate. Această cerere s a rfispins CU 

Xavier Montepin; După bal;—Hora (cu I dispreţ.
ilustratiune);— OtiiLuda lumei;— Ce e noi);' ; TT vn

* “ b > 1 Un num&r mic de studenţi ro

mâni însă aQ rSmas indignaţi de ho

târârea sbcietăţel, ‘ att întins mâna
Colectorul literar. Sumara! numărului de „ , .

la 6 IPWuarie ' j  acestor consideraţi ca ,  paria* până

Misiunea iptttfetuţuî Moisi, dc Schiller, şj p@ pământ strein, şi ab format 

traducţinue de N. Mi«tulescn., .(Urmare) | CQ dfenşil'o nouă societate.
Dama cu mănuşa ue^ră, de viconUle 

Ponson du Terrail, traducţione de I. Di-! 

mitriu. (Urmare)
Miss Mary seu InstifcutriWii, de BugdUe 

8ue, traducţinue de I. Costescu (Urmare)j 

Odă la DumneuQ, compusă in rusesoe 

de G. Derjavin.
Fata de ţâră şi suveranul, baladă de'N. 

şcurtescn.
Cucul şi privighetoarea, fabulă de Coi-

Aflâm că pe diseară la societatea 

Românilor curaţi este o sdravână 

chestie la Ordinea zîletj ,nicl mal 

mult nici mal puţin decât resolvi 

rea chestiei jidanilor din România.1 

De timpurift încep studenţii noştri 

cu politica! Despre reşiiîţăt data vi 

itoare.

Austro Ungaria. Nici până în zioa 
de astăzi conferenţele ţinute Jn ces- 
tiunea băncii nu aii produs resul- 
tatele dorite. In cele din urmă s’a 
propus, ca consiliul central al băn
cii să fie compus dintr’un guvernor 
numit de către Impfiratul, doi sub 
guvernorl numiţi câte unulă din 
partea fie-câruia din guverne şi dol- 
spre-zece membri aleşi de către a- 
dunarea generală. Representanţil gu
vernului Ungariei ati declarat, că 
nu pot primi această propunere. In 
urma acestei declaraţiunl s’a ivit o 
propunere mijlooitoare, care se crede, 
că va fi primită de către ambele 
părţi: Guvernele vor numi împreună 
pe guvernor, apoi fie-care în parte 
va numi câte un sub-guvernor. Pa
tru membri vor fi numiţi din par
tea direcţiunilor, şi anume doi de 
dătre direcţia din Pesta şi alţi doi 
de către direcţia din Viena. In sftr- 
şit 8 membri, adică majoritatea con
siliului, vor fi aleşi de către adu
narea generală a acţionarilor. — Se 
asigură, că la acest proiect ar a 
dera şi Dr. Herbst, unul dintre cel 
mal influienţl adversari a reinoril 
pactului dualistic pe basele accep' 
tate până acum. Miniştri Ungariei 
afară de Szende, toţi sunt în Viena 
aşteptândă ca numai decât, după 
ce vor fi obţinut resultate defini
tive, ministerul să se reconstituiascâ 
Chiar astăzi partidul amicilor Con 
stituţiunel va ţinea o conferenţâ, în 
care se va pronunţa asupra tutulor 
punctelor discutate.

Imperiul-Otoman. Iu scurtă vreme 
am vfezut schimbându-se la Constan- 
tinopol trei Sultani. E probabil, că 
în curând vom vedea şi pe al trei- 
ea Înlocuit prin un al patrulea. 
Din toate părţile se asigură, că Sul
tanul Abdul Hamid sufere de boala 
ereditară a familiei sale, de nevral
gie.—Urmaşul legitim al Iul Abdul 
Hamid ar fi Mehemed Reşad Effendi, 
născut la anul 1844.

Scrisoarea lut Midjiad Paşa către 
Sidtaniâ Abdul Hamid, în urma că
reia a fost exiliat.

Maiestate! Publicând constiţiu- 
neâ, scopul nostru a fost a pune 
cap&t despotismul de palat, a v8 
aduce aminte datoriile de suveran, 

recunoaşte deplina egalitate a 
creştinilor şi musulmanilor şi a lu
cra cu seriositate pentru binele ţâ
rii. Dă trel-zecl de ani am -publi
cat prea multe hat-url şi fermane; 
aceste decrete se emiteaă, când ne 
găseam faţă cu nişte grele compU- 
caţiunl politice; abia trecea însă pe
ricolul, şi noi le dam numai de cât 
uitării. Constituţiunea nu poate să 
aibă această soartă: pe aceasta nu 
am publicat-b, spre a pune cestiu- 
nil orientale un. capăt momentan.

Am zis deja, că fieşte-care trebue 
să îşi eunoască dotoriile: Maiesta
tea Voartră ln prima linie' sunteţi 
chiămat a da un exemplu, pentru 
că aceia, care afi luat asupra lor 
greaua sarcină a responsabilităţii g_u-m 
veraamentale, să-şi poată urma lu
crarea cu folos pSntru Imperift.

Apoi e datoria noastră,1 a mini
ştrilor, a renunţa la sistemul de lin
guşire, care a domnit patru sute de 
ani ln Turcia. Eă rşspectez persoana 
Maiestăţii Voastre şi Familia Im
perială: nu pot în să  fafce din acest 
respect o armă contra intereselor 
ţârii mele. Responsabilitatea mea e 
Qqlosalâ: mfi tem înainte de toate 
de aceea pe care o am faţă cu.con- 
şciinţa mea; mfi tem apoi de na
ţiunea, care este In drept a cere 
cont despre faptele mele. Să nu 
daţt Maiestatea Voastră un rfift în
ţeles cuvintelor mele: mă tem de
naţiunea, care v’a ales de Domni
tor al el. Afară de aceasta nu 
tem de nimic.

Şi otomanii aâ datorii: el l0‘aa 
recunoscut şi le-aă împlinit.

Noi trebuieşte să urmăm ca şi 
dfenşil. înainte de toate suntem un

Un otoman, care face contra da
toriilor sale patriotice, nu are să 
respunză de cât faţă cu conştiinţa 
sa; efi însă, Marele Vizir, sunt res
ponsabil faţă ca conştiinţa mea şi 
tot odată faţă cu naţiunea.

Sunt noue zile de când Maiesta
tea Voastră urmaţi a nu Încuviinţa 
cererea mea; cu alte cuvinte, refu- 
saţl muncitorului mijloacele de care 
are trebuinţă. Pâră mijloace nu pot 
lucra; earâ mijloacele, de care dis
pun, sunt menite mal mult spre a 
ruina, de cât spre a întări impe
riul.

V6 rog dar să ldcredinţaţl altuia 
funcţiunile, cu sare m’aţl însăr
cinat.

4 Fevruari». Midhat.

Rusia. Dupâ .Memorial Diploma- 
tique* cabinetele europene vor res- 
punde in cursul septâmănel viitoare 
la nota Iul Gorciakoff. Se crede, că 
îndeobşte puterile sb vor mărgini a 
da respunsurl verbale, prin care nu 
se angagiazâ la nimic. înainte de 
toate va respunde Euglitera, decla
rând, că nu se crede obligată a in
terveni activ ln Turcia. Cele-l-alte 
puteri vor da apoi respunsurl mal 
mult ori mal puţin identice. Cu o* 
casiunea unor intre-vorbirl cu Mu- 
surus Paşa, Corniţele Beust a de
clarat, că Corniţele Andrassy este 
hotărât a-şl păstra libertatea de ac
ţiune faţă cu crisa orientală, res
pingând orl-ce alianţă contra Tar- 
ciel.

„Courrier de France,* unul din
tre organele Ducelui de Decazes, 
susţine că principele Gorciacoff ar fi 
provocat pe marile puteri a se gândi 
înainte de a răspunde la nota Ru
siei, şi că Ducele de Decazes ar fi 
hotărât a nu răspunde, de cât după 
te cele-l-alte puteri se vor fi pro
nunţat şi după ce Italia va fi declarat, 
că va remânea pe deplin neutrală.

guvern constituţional. _  însărcină

rile, pe care mi le aţi dat, sunt de
cea m a i  m are  im p o rta n ţă : le cunosc.

In tocmai precum îmi fac dato

riile de otoman, trebueşte să fac 
şi pe acelea de diregfttor Imperial.

SCIRI OFICIALE

Monitorul oficial No. 24 de la 1 Fe- 

vrnarie cor. publică următoarele decrete; 

Decretai No. 152 de la 25 Ianuarie, prin 

care snnt permutaţi şi numiţi d. C. Pitiş- 

teanu preşedinte la trib. Tutna, d. G. C. 

Şişman preşedinte la trib. Brăila, d. I. H. 

Demetrescu preşedinte la trib. Teleorman, 

d. I. D. Pop judecător de instrucţie la trib. 

Buzăă, d. G. Teişaun procuror la trib. Pra

hova, d. M. Caracostea supleant la trib. 

jPrahova, d. G. Angelescu membra la trib. 

D&mboviţa, d. C. D. Gealep supleant la 

trib. Prahova, d- G. Xanto procuror la 

trib. Ilfov, d. N. Stoianovic! supleant la 

trib. Ilfov, d. G. Tărnoveanu procuror la 

trib. Mehedinţi, d. G. Mii ian procuror la 

trib. Dolj, d. C. Peşicu supleant 1» trib. 

[Dolj, d. I. Râmniceanu Tighina supleant 

■la trib. Dofj, d. A. Atanasovici supleant 

j  la trib. D&mboviţa, d. I. Popasu supleant 

I Ia trib. Teleorman, d. N. B. Constanti- 

neecu substitut la trib. Vlaşca.

Decretai No. 153 de la 25 Ianuarie, prin 

oare sunt numiţi şi permutaţi; D. M. Qri- 

goriu prim-preşedinte la trib. Oovurlul, 

d. SI A. Tadoria j adică tor de instrucţie 

la trib. Covorlai, d. St. A. Tadoria judi- 

cător de instrucţie la trib. Covurluî, d. 

Iuliu Marian membra la trib. Covurluî, 

d. B. Manoilescu supleant la trib- Covur- 

lul, d. G. Carpus supleant la trib. Ismail, 

d. G. Grigorescu judinăto'r de instrucţie la 

trib. Tutova, d. Em. Flondor procuror la 

trib. Tutova, d. P. P»n*itin judicător de 
instrucţie la trib. B&mnicn-Şărat, d. I- 

Dimitriu, membra I» trib. Râmnicu-Sărat» 

d. M. Beştelel procuror la trib. B.-Sărai

Decretul en No. 155 de la 28 Ian, prin 

care sunt n»nriP: D- T- P- Băbeanu gre
fier la trib. Mehedinţi, d. G. Apostoleanu 
judicător de ocol în oraşul Câmpu-Lun, 

d S i G. Bădulescu portărel Ia trib. Ar- 

geq, d. Costache Roşea, ajutor de grefă la 

trib. Teleorman.
Pecretnl No. 154 de la 25 Ian. prin care 

sunt numiţi şi permutaţi d. I. Nioules»0 
ajutor de grefă la trib. Râmnicc-Săr*ti d.

N. Nicoră ajutor de grefă la trib fUmnicu- 

Sărat, d. C. Petrescu ajutor de grefă la 
sec. I şi d. Camarneeeu ajutor de grefă la 

sec. II trib. de Oovurtat
Decretul ou No, 168 ™ Ian 1877

prin care sunt numiţi- , Iorgu ,0®̂ " 
judicător de ocol în oraşul Bacătt şi d. N. 

Iordachi portărel la trib. Roman.
Monitorul oficial No. 25 de la 2 Fevru- 

arie publică decretul cu No. 170 dm 2»



Ianuarie prin car* snnt convocate urma- 

târele colegii electorale colegial I electo

ral pentru deputaţi al judeţelor Bu*î8 ţi 

Bolgrad pentru «Jiua de 23 Fevruarie cor.

Colegiul II electoral pentru deputaţi al

i judeţului Vaslui pentru fliua de 25 Fevru-

[ane cor.

Colegiul »1 e,ectoro1 P9ntrn de*
putaţil dela judeţele Argeş ţi Bacău pen

tru gioa de 27 Fevr. cor.
Decretul cu No. 177 din 29 Ian. prin 

Icare sunt convocate colegiul I electare pen- 

ftru senatorii dela judeţele Gorj, Vaslui ţi 

f Brăila pentru fliua de 23 Fevr. cor. şi co 

leginl al Il-lea electoral pentru senatorii 

■dela judeţul Bolgrad pentru tioa de 25 

Fevruarie cor.
j Decretul eu No. 175 din 29 Ian. prin 

care se numeşte d. Colonel Dimitrie Mi

ji oleecu prefect al judeţului Vaslui.

Pecretnl cu No. 167 din 27 lan. prin

care sunt numiţi dd. Al. Cantaouzino înj 

postul de conservator al timbrelor în mi- 

nist. de Finanţe şi I. G. Bacaloglu în pos

tul de Cămăraş al salinei TArgu-Ocna.

In Monitorul oficial cu No. 26 din 4 

Februarie a. o. se pudică înaltul decret 

cu No. 179 dela 31 Ianuarie a. c. prin 

care se întăreşte euvioşia Arhimandritul 

DionUie Albeşteanu în postul de predica

tor al Sfintei Fpiscopil a Râmnicului şi

noului Severin.
Monitorul oficial cu No. 27 din 5 Fev. 

cor. publică următoarele decrete.

înaltele decrete cu No. 194, 193 şi 195 

dela 1 Fevr. cor. prin care să convoacă 

colepiul I electoral pentru consilierii ge

nerali dela judeţul Bacău pentru 4iua de

2 Martie viitor şi colegiul al III-lea elec-

I toral pentru consilierii generali dela jude

ţul Ismail pentru ziua de 4 Martie viitor, 

înaltele decrete eu No. 191 şi 192 dela

* 1 Fevr. eor prin care sunt numiţi şi per

mutaţi d. Al. Ananescu snb-comisar el. I 

la despărţirea V. Col. de Negru din Ca

pitală, d. G. A. Râmniceanu snb-comisar 

cl. I. la despărţirea V. Col. de Verde din 

Capitală şi <L N. Dimitrescu snb-comisar 

ol. I la despărţirea I, Col. de Galben din 

Capitală.

Şcdinja de Jo i 10 Februarie 1877.

8e deschide la ora 1 p. m. sub preşedinţa 

d-lul A. Stolojan fiind presenţî 79 domni 
deputaţi.

D. Mărgăriteecu anunţă o interpelare 

d-luî ministru de lucrări publice relativ 

la abusurile ce comit amploiaţii drumului 

ferat Bacurescî-Roman când comersanţil 

de cereale reclamă vagoane etc.

D. ConstineeeO îşi dă demiasiunea din 

comissia de revisuire a casselor publice, tn 

mod irevocabil.

Voci: nn se primesce.

D. Preşedinte: N’aţî dat dimissia la biu- 

roti, nici n’o pun la vot.

D. N. Fleva dă 6re-oare esplicărl asupra 

Comissiî judecătoreseî, care şi-a terminat 

lucrarea — Apoi anunţă o interpelare, de 

oe jumătate din numărul amploiaţilor dru

mului ferat nu sunt Români după ce a 

trecut terminul fixat în lege ?

D-nu Dimaneea: Am cerat'cuvântul!

D. Preşedinte: La riadul d-tale!

D. L. S te rea constata da d. ministru 

de Resbel n!a comunicat âncă actele ce

rute de atâta timp, pentru a’ţl putea 

face interpelarea, deci nu recnnoascB drep

turile ce are fie-care mandatar al ţării. , 

D. Costinescu dâudu’şi înscris diinir- 

sta la binroH, se pune la vot si se ad
mite.

*D. Preşedinte: d. Dimaneea 
vântul1

D. Dimaneea : Acum nu voia 
aţi dat când eram înscris I

D. Preşedinte: d-le Dimaneea! Te adre- 

retl către biurott cn obserraţiuni necu
viincioase I 

8* pune la vot luarea în considerarea 
bhgeţulul Eforii spitalelor şi se admite cu 

bile albe pentru, 6 negre contra din

are cn-

nu mi-

82
88 votanţi.

Raportor Vulturescu catesce bufet uj pe 
articole.

^eca ProPune a se vota bngetnl 
lu total neputând fie-care deputat a con

* tot ce «  fac. prin RpiU,0 . aô u  0

poate fece ministrul şi comissia respectivă 
tn cari trebui.» av.* Jncredere, fiiad 
espressia noastră.

D. D-r Polizu susţine ide* d-sale de 
un, ea sa se tipărească ţi 

proiectul.

D. Eraclid combate propunerea d-lnl 
Polizu arătând că oontrolul trebui să fie 

eficace, ceea ce se va fece prin Comissia 

tuniroinaii eu cercetarea tuturor detaiuri-

se studieze

lor *, rolul Camerei nu e de a intra în toate 

bagatelele, fie la Eforie, fie în comune, 

(d. dr. Polizu întrerupe).

Inchizându-se disenţiunea, se pune la 

vot propunerea de a se vota inbloc acel 

buget, şi se admite. — Bugetul Eforii pus 

la vot în total, se adoptă cn 45 bile albe 

pentru, 18 negre contra, din 63 votanţi

abţineri 7.
(In timpul votării:)

Voci: Noi ne abţinem.

D. d-r. Polizu. Efi mă abţiO, căci nu 

sciţi ce să votez.
D. C- A. Bosetti; Cine se abţine? Câţi 

sunteţi ?
După votare. D. Polizu. Cere o copie 

legalisată după bugetul Eforii, pentru a'l 

studia d-sa.

D. ministru Cnltelor citesce un mesa

giu domnesc pentru acordarea unei pen

siuni viagere unei văduve.

D. T. Bagdat îşi desvoltă interpelarea 

în privinţa incartirăril soldaţilor în Râm- 

nicu-Sărat, cn care ocasie locuitorii aii su

ferit multe neajnnsurl.

După ce d. ministru de Resbel respnn- 

de in mod satisfăcător, că s'a făcut drep

tate locuitorilor; se cere închiderea dis

cuţii :

D. Col. Gherghel. voesc d-lor să vă es- 

plie ce va să zică incartirarea. . . .

Voci: destul, destul, închiderea dis- 

ouţil 1

Inchizendu-se disenţiunea, după nisce 

observaţii con fu se asupra ordinii zilei, se ia 

în desbatere petiţia arendaşilor.

D-l D. I. Ghica citesce raportul Comisii 

de petiţiunl.

D. C. Grădişteanu, doresce a cnnoasce 

părerea guvernului dacă sunt garanţii su

ficiente pentru a primi cererea arendaşilor 

şi chiar guvernnl să rină cn nn proect 

de lege asigurătoare pentru Stat.

Se citesce un amendament prin care se 

cere a se amâna esecutarea datoriilor că

tre stat.

D. Al. Holban zice că a aşteptat de la 

comisie o statistică de arendaşi şi sumele 

ce se datoresc statului. Se face politică şi 

cu economia politică. De 10—15 ani mulţi 

nu plătesc şi aoeasta din cause politice. 

Tabloul comisii nu ne arată nimio, câţi 

streini, câţi Români...

D. Raportor: Na snntem comisie de an
chetă !

D. Holban: Ba da, aceasta esto datoria 

noastră, pentru aceasta ne-a trimis ţera 

aici, să vedem unde e răul şi cine e vino

vat (aplause.) D. Holban arată cât de răii 

aă fost trataţi arendaşii în contractele lor 

de către administraţia domenielor, şi aduce 

multe esemple contra el; face omagiele sale 

gnvernulnl actual oare a pus capăt van

dalismului. Cere ca să se facă distincţiune 

Intre arendaşii cari aii fost tot-d'anna re

gulaţi iu plata lor şi a nu-I urmări ca pe 

cel de rea credinţă, căci rninându ’i pe ei, 

pierde şi statul. Statul să fie tolerent în 

acest timp de crisă, nnde şi casa statului 

s’a închis şi nu plătesce...

D. Cantili: Acolo ajungi prin sistemul 

d-tale! Cine e dator să plătească!

P* Holban: Statnl nu plătesce, cum o să 

plătească particolarnl ? 1 (zgomot produs 

prin dialoguri între DD. Cantili, Nicores 
cu, Holban şi alţii.)

D. Holban : Comisia să stndieze mai bine 
cestinnea!

D. Cantili:' Aşa da ! (szomot mare.)

D. Eraclid arată pe larg, că sunt nn 

fel de arendaşi, cari în realitate sunt spe

culatori de rea credinţă, iar nu plugari 

nu producători, ci speculă lumea şi fac 

chiar pe cei de bună credinţă a nu 'şi pu

tea împlini datoriile către stat. Arată cum 

ţărannl român a ajuns la sapă de lemn şi 

nimeni nu sare în ajutorul lui, pe când se 

cere scă^nment arendaşilor.....

D. Raportor: N'aţî citit rapoitnl I 

D. Eraclid: L’ain citit; n'aţî lucrat ni 

mie. Nu enimeni vinovat că a venit crisa. 

Trebueso împlinite datorieie de”la aren

daşi, ca să na ne blasteme ţărannl! (zgomot)

D. Manin : Aţa este ! (întreruperi).

D. Prpşediute : Tăcere, Domnitor :

• Holban zice că ţăranii ţi proprieta- 

n a& interese identice. Să nu se facă a- 

cnm ca sub guvernul trecut care a dat 
concesii numai la străini.

D. raportor voesce să apere Comisia, insă 

este pus în imposibilitate de a vorbi fiind 
sgomot in Adunare.

D. Stolojap propune o comisie de an

chetă care să cerceteze causa de ce aii ră
mas neîndeplinite atâtea datorii către Stat.

Unele voci: Aşa! foarte bine! altele": 
No e trebuinţă!

D. Dimaneea : Să se esecute contractul 
şi nimic mal mult! (sgomot).

D. prim-ministru se asociază cu propu
nerea d-lnl Stolojan şi arată contra d-lul

Holban că dacă particularii nn plătesc, de 

unde să pl&tească Statul ?

D. Maniu întrerupe fără a se anzi bine 

ce a zis.

D-nu prim-minisrru : Mal stăpîneşte-te, 

d-le Manid ! (ilaritate) oonchizând cere a 

se numi o comisie care cu d. ministru de 

Finanţe să meargă la Domenii şi să cer

ceteze cn minnţiositate cum stă cestinnea.

D. raportor apără comisia contra ata

curilor ce i s’att făcut. (întreruperi con

tinue).

Se citesce amendamentul d-lul Diman- 

cen prin care cere ca guvernul să esecute 

contractele arendaşilor.

Pe când d. Dimaneea ’şî susţine propu

nerea cu multă vervă, se urmează conver- 

saţiunl şi dialoguri particulare în toată 

Adunarea, in cât nu se ande.

D. Preşedinte sună şi roagă tăcere!

Se citesce altă propunere de a se alege 

o Comisie de trei membrii din Adnnare 

spre a cerceta căuşele de ce s’aO întârziat 

plăţile şi să propună ameliorări fără mari 

sacrificii.
Se cere închiderea disenţiî (sgomot mare).

D. Vernescn este contra propunerii şi o 

numesce o surprindere parlamentară. — 

(Mal mulţi cer închiderea discuţii, alţii 

sunt contra; confusiune generală).

D. Preşedinte sună şi chiamă la ordine 

pe d. Maniu, care protestă. Sgomotul con

tinuă.

D- prim-ministru este contra închiderii 

discuţii într’o afacere aşa de importantă.

D. Preşedinte declară că disenţia ur

mează, însă tăcere nu se poate fece.

Se mai citează două propuneri; Se cere 

închiderea disouţil şi se primesce.

Se pune la vot propunerea d-nulul Di- 

mancea. Uni cer cu bile, alţii apel nomi

nal. Se face nn sgomot caotic.

D. Preşedinte declară că biuroul a apre

ciat şi a decis ca votul să se facă prin a- 

pel nominal, nefiind 15 cari să ceară bile 

şi de altă parte se aud voci: » Apel nomi

nal ; ca să şcie ţara !‘

Propunerea se respinge.

Se pune la vot prin bile propunerea d-lui

E. Stătescu primită şi de guvern, adică : 

O comisie să studieze cestinnea şi să pro- 

pnnă măsuri cari să garanteze interesele 

Statnlui.

Votanţi 73, pentru 56, contra 17. Pro
punerea s’a admis.

D. Fr. Mii eseu vorbesce în cestiune per

sonală, contra procedeulni d-luî vice pre

şedinte Col. Leca, că i-a calificat moţi

unea de , încurcată*, că a fost parţial şi 

l’a oprit de-a ’şl desvoltă moţiunea...'

D. Col. Leca : Ce atăta vorbă! iţi cer 

sense, mă iartă!

(D. Col. Leoa părăsesce sala). Zgomot!

D. Milescu : D. Col. Leoa a fost parţial, 

d-sa pe care ’l credeam înţelept, l’am prins 

cu mâna în sac! (voci: Ah, a, protestă rl) 

alte voci: Retractează! d. Leca ţi-a ce

rut scuze!

D. I. lonescn: Numai pe hoţi îl prinzi 

cu mâna ’n saci (diferite esclamărl şi vo

ciferări fnrtunoase).

O voce: Incidentnl să nn se menţioneze 

în sumarul şedinţei!

D. Milescu retractează cuvintele, dar in

sistă de a se lua act de faptul petrecut in 

Adunare, şi după mai mnlte observaţii pro 

şi contra se închide incidentul.

Se procede la alegerea comisii in pri

vinţa arendaşilor.

Şedinţa se rădică la orele 5 şi juro. seara.

VARIETATE.

Tesaural Iul Darius. — Prin t6te fiarele 

anstro-ungare circulă o noutate de mare 

sensaţiune. Este vorba de descoperirea ta- 

saurului lui * Darius,» care se 4>ce că s'ar 

fi găsit în Transilvania; şi care este de o 

cantitate şi valore fabnlâsă.

Până astăijl nn se scie încă nimic po- 

sitiv în acesta privinţă căci tot sgomotul 

nn se baseză de cât pe o scrisâre ce a 

priimit ijilolo aceste d. Franz Pulszky di

rectorul mu seu lui naţional din Pesta, din 

partea a doui locuitori recunoscuţi din 
Transilvania.

Etă ce se îoe in acea sorisâre:

,Maî întâii! se văd în interiorul sute- 

ranel castelului, în faţă, doi mari dogari 

negri, legaţi de argint cu dinţii amenin

ţători; iar ochii lor sunt de .diamante. La 

spatele lor sunt duoi mari lei de aur, cn 

ochii de Iaspi. Un om şăde pe un scaun 

de aur şi ţine in mâna drăptă un toiag 

ornat cu pietre scumpe. Acest om este 
turnat de aur, ochii lui sunt de carfun- 

kel, scaunul este asemenea ornat de pie

tre senmpe, şi strălucesce ca sârele. Acest 
om are figura regelui Darius, in faţa că

ruia snnt aşezaţi 12 regi cornnaţl de aur 

pur. La spatele Iul Darius nn servitor ţine 

o spadă de aur, a cărei tăcă este sculp

tată dintr’o piatră lucitâre, având mai 

mnlte înscripţiunl ale căror sens nu se 

p6te cnnâsce. Malţl mici dogari sunt sculp

taţi din pietre scumpe. Apoi mal sunt 

360 de diferite vaso de aur. şi pline de 

argint şi anr, 18 capete de copil sunt tur

nate in aur, şi un mare butoi de argint 

este plin cu pietre scumpe.

Mai în fundul suteraneî ş^de pe nn scaun, 

regina, cu o coronă de anr pe cap. îna

intea el stali 64 fete de aur curat ţinând 

in mână cer6ue cu pietre strălncitâre.

Acest tesaur se află după spusele acestor 

ţărani într’o snterană a castelului din aşa 

numitul: Muntele ţiganului.

SCIRI SOSITE CU POSTA DIN URMA
Belgrad, 19 Fevruarie.

Mişcările armatei aii început. I Astăz1 

şi mâne vor pleca două batalioane de vo

luntari la Deligrad şi Negotin.

Vlena, 20 Fevruarie.

In caz, când Sultanul ar abdica, succe

sorul lui legitim ar fi Mehemed Reşad.— 

Englitera stărnieşte pentru prelungirea ar

mistiţiului între Turcia şi Montenegrn.

Vlena, 20 Fevruarie.

Ambasadorul otoman a recunoscut, că 

Sultannl sufere de oareşl-cari indisposi- 

ţinnl. După >Pester Lloyd* Rnsia va în

cepe resbelnl în Asia. Dnpă .Presse* Ita

lia va remânea neutrală, dacă Austro-Un- 

garia nu va lua parte la resbel, Se spe- 

rează, ca armistiţiul va fi prelungit.

Berlin, 20 Februarie.

>Nordd. Allg. Ztg.* anunţă că Joi îm

păratul va deschide în persoană sesiunea 

Reichstagului.

Pera, Fevruarie.

Negoţiările de pace cu Serbia se urmea

ză spre mulţumirea amândaror părţi. Se 

crede că tracta tul de pace va fi semnat 

chiar astă-zT. Protocolul va fi comunicat 

marilor puteri. In urmă Sultanul va re

cunoaşte într’un ferman toate drepturile 
Serbiei.

NOUTĂŢILE ZILEI

ţht bal în casele Lohovary. Carnavalul a 
fost îngropat printr’un splendid bal, dat in 
somptuoasele apartamente ale d-lui şi d-nei 
N. Lahovary.

Plăcerea şi veselia numeroşilor invitaţi 
se Întrecea cu curtenia stăpânilor oasei. 
Le observa mai cn seamă graciositatea 
plină de gust a junelor doamne Lahovarv 
şi răpirea ce dedeafi balului simpaticii 
janl, _d-niî Lahovary, atât de cunoscuţi şi 
apreciaţi în saloanele capitalei.

Danţurile s’aB prelungit până la zină.

(Presta).
■ *

* *

D. Candiano Popescu, care printr’ un 

lung manifest catră alegătorii soi din Dolj 

îşi motivase dimisia din Cameră, a anun

ţat Biuroulul, că ’şî retrage dimisia si că 

va veni iarăşi în Cameră. >Câud n'aveam 

ce face,, poesil de Candiano Popescu, edi

tura Socec *■ C-ie, preţul 2 franci 

$
* *

Post si rugăciune In cursul acestei săp

tămâni de post şi rugăciune, spectaculele 

publice, precum teatruri şi concerturi, 
sunt închise.

Documentele lut Hvrmusache. — In cnrând 

vom avea tipărite întâia parte a docu

mentelor istorice (Ip51 —1G60) ale vene

rabilului Eudoxie Hurmusnche.

v *

Copii lepădaţi. — Săptămână trecută, nu

mai in coloarea de Albastru, s’a a găsit 

şăpte copii lepădaţi, dintre cari cinci fete 
şi doi băetl.

Ce păcat pentrn aceste creaturi nevi- I 

novate! Din fericire, este nn oşeijăm&nt 

Asilul Elena - Domna, sub acoperământul 

căruia când vor înceta d’a suge, ’i aşteptă 

îngrijirea şi iubirea de cari părinţii lor 

desnaturaţl ’l-aiS înţărcat cu atâta cru
zime.

Ce bine ar fi să se dea câte-va esem

ple cu asemenea păriuţi cari nu sunt de 

cât nisce monştri în societatea ndstră !
*

* *
Un camtlar evreu din Maramureş, Avram 

Maleo, a fost ucis de victimile lui Ia SI 

Ianuarie, in valea Ştirbului. Era du 00 aul.

SCIRI DIN URMA

Astăzi 11 Fevruarie, s'a citit me- 

sagiul de prelungirea sesiune) Came

rei pentru 28 zile lnc& adică pănă 

la 15 Martie.

Adunarea a Început discuţia asu

pra proiectului de lege pentru in

terpretarea legel electorale care s’a 

luat In considerare(; s’a şi votat că 

alegfttoril cu domiciliul In comunele 

rurale plătind 80 Ici sunt excluşi 

din colegiul al 3-lea.

NAIVITAŢI RADICALE

(Şedinţa Camerei diu 7 Fevruari*-).

D. Dimaneea vorbesce de aprobarea celui 

l’alt corp legiuitor.

Voci: Ponderator.

D. Dimaneea : Nu e alt-ceva de cât al 
doilea corp legiuitor.

O voce : Cer cuvântul în cestinne per

sonală pentrn Senat (Ilaritate).

*
• *

(Din aceeaşi Şedinţă).

D, vice-proşedinte: Proiectul este depus 

de mult în studiul adunării (pentru mo- 

dificlegii electorale).

D. P. Ghica şi alte voci: Dar nici nu 
s’a împărţit.

D. vice-preşedinte: S’a împărţit de vr’o 
10 ^ile,

Iu consecinţă d. raportor Eraclide dă 

citire raportului comitetului delegaţilor.

M ii mnlte voci: Cer cuvântnl asupra 
disctiţiei generale.

D. Furcnlescu; Atunci cer şi eO cu
vântul.

O voce: EB am cerut sntâiQ.

D. I. lonescn : Ba nu ’l aşa. D. Dumi

tru Ghica a cerut mal ântâiO.

D. Raportor continuă lectura raportului 

şi a proiectului de lege.

UNIVERSITE DE BUCAREST

Court d'histoire litteraire.

Dimanche, 1 */** Fevriâr, â 1 heure aprâs 

midi, M. de Marsillac fera une conference 

sur la direction imprimec ă Zesprxt humain 

par Ies fcoles du moyen âge.

CUCURIGU.

Numărul 3 de la 23 Călmdarl877. 

coprinde; I. Cronica politică; crisa 

ministerială; II. Doi ochi, romanţă 

dedicată d-lul C. A. Rosetti, III. Un 

mijloc d’a Înlătura destituirea; IV. 

A doua cestie a Orietulul: V. Moş

Cesar de la Trompetta....  prasnice-

lor ; VI. Esaminarea patriotului Gri- 

gorescu lucâfârul Ploiescilor; VII. 

Amorul şi Albina. poe»i<j : VKl Ul

time se in  ; IX. — Una-alta. X. Cyri- 

caturn; Minunile marelui Geograf, 

polcovnicul Slănină.

Iliuroul In .Palatul Daoia.* Abo

namentul pe şiSse luni 10 franci. - 

De v6n<Jare cu eseiupTSruTj 30 b;ml 

la gheretele după bulevard.

L EC Ţ IU N I P A R T I00L A .R E
de

HV I A . T  E  3VC -A. T  I C I  

C. Brailoiu, fiul 
17 Strada Scaunele (71

LE BODQUET MINISTBI1IŞ

Preţul I Franc.

Se găscsce «le v^n^are la Tipo

grafia Thlel & Weis- Yâu^etoni 

priimesc rabatul obicinuit..

D o  i u o l i i r n t , o ^ f ,
grajd do p tru c .i, ş d ■ tr.I t:u~ 
o odaie, şi o cninie, independenţe şi i'oil 
de fân: Catul de jos, Strada Scaunele No. 
4(i, cnsa George Costa for u. Doritorii să se 
adreseze chiar in acele case. Contractul 
de închiriere sn p6te fece de acum sed de 
la St. Goorg'e anul curout. 401 — C.



CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DE7ISE
Bucurttei. 10 Ftbruarit 1877.

V A L O A R E A

Oblig.

Ym
Ob

Rurale • 10% 1864 
,  cşite la sorti 

Oppenhftira 8% 18o6 
Domeniale 8% 1871 

, w , eşi te la sorţi
, Credit fonc Rur. 7o/0 
, Credit fonc. Urban 

Iinpr. Mun. Cap. 80%!lP75 
Pensii (300) dob4nd& fr. 10 
Acti\C&ile fer. rom. 6% 1868 

, priorităţi 6®/o 1868 
Dacia Cr** de Assiff.
Act. (fr. 500) 8°/o *871
Romani a O1* de Assig.
Act. (fr. 200) 8% 1878
Mandate . . • • • • •  I  
Impr. Municipale fr. 30 
Act. financiare Romftne8% 
C&ile ferate Ottomane 

Act ffr. 400) 8%
Renta Rom&n& • • • • •

CUPOANE

Oblig. Ruralep. Octomb a. c. 
> Domeniale . •
, Fondare rurale 
,  Comunale • •

DETISE 
Paria • • • • • . * •
Marseille • • • • • •
Uniunea • . • • « » j 
Anven
Londra • • • •
Lnrvlrn. domiCll 
Hamburg 
Amsterdam 
Viena • •
Berlin 
Lipsoa 
Escompt 
Lira Ottoman&.
Qalbenu austr.
Agio c. Argint.

CUR8l'L YIENE1 

22 Februarie (st n.) 18

Metalice..........................
Naţionale..........................
Renta in anr . . . . . .
Lo m .........................................

Acţinnile bSncel . . . . .  
CreditnrI . . . . . . . .
London .............................
Obligaţiuni rurale ungare .

> temeşvar . . .
, transilvane . .

Argint în mărfuri . . . .
D uca tu l..........................
Napoleonul......................
Uarc 100............... ...

77.

G2 80 
67 85 

. 74 10 
110 35 
834 — 
150 10 

, 123 80 
73 75 
71 75 
71 40 

113 10 
5 90 
9 89 

60 75

CURSUL DE RERLIN 

22 Februarie (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 13 —
Obligaţiunile române 6 °/0 . . 49 50
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/0 . 54 25
împrumutul Oppenheim . . .  84 50
Napoleonul ..........................  . 16 27
Viena, termen scurt . . . . . 164 25

, , lung . . . . .  163 10

A E Ş I T  DE  S U B  T I P A R
gi se alIS de veinjare

LA TIPOGRAFIA THIEL & WEISS 

s»
LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

R O M Â N I E I

Discursuri rostite In parlamentul român
de

DIMITRIE A. STURDZA 

P r e ţ u l  2  L e !  n .

F O S T U L  C I R C

SAmb&<& 12 Februarie 1877
Redeschiderea Stagiuni Teatrale de Operete, 

Vodevil şi Comedii.

Sub direcţia Domnului J. D. 10NESCU. 

Se va representa pentru prima 6r& piesa:

DOUĂ FETE
P U N  F L A C A U

Operetă în 2 acte, tradusă din nemţeşte.

D - r a  M A R I A  P O L Y S O

pentra prima <5r& Ta c&nta romanţe :

Bălcescu murindu şi Stâoa căţlfindu 

D - R A  M Ă R I E  L E A
va cânta 2 chansonete francose.

D-NU J .  D . JO N E S C U
va cânta chan30neta:

P A T R I O Ţ I  N O I  N O I Ş O R I .
Antractele vor fi ţinute de mal mulţi din d-nil 
artişti al operei Italiano, sub direcţia domnului 

F. SCHIPEK.

Maestru pentru repetiţii §i pianist d. J. METZ. 

Maestru pentru canto §i repetitor d. I. VASILESCD.

Personele ce compun trupa: 
ARTISTE ARTI8TI

D-na Cath. Diraitrescu. D-nu Th. Popescu.

> Maria Poljso. > N. Hagiescu.
D-ra Th. Marinescu. > M. Mateescu.

> Al. Alesandrescu. > O. Alesandrescu
> AL Qayala. > S. Mavrodin.
> Elena Gavala. > Doicescu.
„ Mana Lea „ J. D. Jonesca.

4 eleve din conservator. 6 elevi din conservator.

e p i t r o p i a

seminarului

NIPHON MITROPOLITUL
No. 23. PUBLICAŢIE

Fiind că Ia licitaţia ţinută în <}iua de 
1 Februariil curent, pentrn antrepriza a- 
provisionărel ou carne necesară pentru nu
trimentul elevilor şi personalului de ser- 
viciQ pe anul curent, nu s'a presentat in 
destul concurenţi: Se publică din noii $iua 
de 1 MartiB viitor, c&nd d-nil amatori de 
a se însărcina cu acâstă antrepriză sunt 
invitaţi a se presenta la cancelaria Epi- 
tropiei Strada Filaretu No. 2 de la orele 
12—2 p. m. spre a concura.

No. 24. La 1 Martifl viitor se va ţine li
citaţia la cancelaria Epitropi! Strada Fila- 
ret No. 2 pentru următârele antreprize.

a) Arendarea pe termen de 5 an! a mo
şiilor B&ţcovenii din judeţul Vlaşca şi Kiaj- 
na din judeţul Ilfov cu condiţiile eluborate 
de administraţie, care se pot vedea in ori
ce <Ji de lucru în cancelarie.

b) Arendarea pe termen de treî ani a 
live<Ji şi grădini Gramont.

c) Vânzarea productelor aflate la moşia 
Kiajna din recolta anului trecut şi anume:

79 kile Grâu.
140 > Porumb.

4 » Ovăz.
4 clăi I&n.
2 > Pae de ovăz.

Amatorii se vor presenta în arătata rji de 
la orele 12—4 p. m. însoţiţi de garanţiile 
cuvenite spre a concura la licitaţie.

No. 26. La licitaţia ţinută in £iua de 
1 Februariil corent pentru darea prin an
trepriză a aprovizionării seminarului cu 
pâinea necesară pentru nutrimentul elevi
lor şi personalului de servicifi pe arinî co
rent, ne resultând preţuri satisfăcăt6re, se 
publică din nou, <}iua de 19 corent, când 
d-nii concurenţi vor bine-voi a se presenta 
la cancelaria Epitropil 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 bună şi c6ptă 
bine şi bună la mâncare.

M  St caro cun£sce 
— ----- --- li bineşi a prac

ticat mal mulţi ani studiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunT particulare.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
Ziar, Palatul „Dacia*.

vorbind

limbele
Uă guvernantă, __
englesă, fraacesfl şi germana, dores

ce a intra într’o casă distinsa. 0- 

fertele sa se bine-voiasca a le 

trimite franco sub cifrele X. Y. Z. 

P03te restante, BucurescL

Un bărbat
murile fabricaţiunel de maşine şi în 

desemn, caută un post potrivit sciin— 

ţelor sele s6ti în capitala s6u şi la 

tdra. InformaţiunI strada Popa-Tatu 
No. 5.

891-*.

S ă  a r e a d â ^ â ^ f j g r i ^

rapa din Prahova, lingă gările Mizil şi 
Albeşti, doritorii se vor adresa chiar la 
Moşiă la proprietar, seB în Strada Crinu
lui No. 15, Suburbia Batiştea.

No. 402. 3—3

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

S A L .  W E I S E R M A N

La Vultur, strada Carol /. Ne, 0.
Sub-semnatul am on6re a aduce la cu- 

noscinţa onor. P. Ţ. Public, că am aran
jat în sus-Zisul magazin un bogat asorti
ment de tot felul de încălţăminte F.n gros 
şi lin  dclail, atât în ceea ce pri vesce ghe- 
. e, cismărie de lues şi de tot felul, cât 

î1 şoşoni şi galoşi francase şi germane, din 
fabricile cele mal renumite tn Europa. Preţu
rile mai eftine de cât ori unde. — Fac 
Pj®*ata mea invitaţiune tntulor d-lor cum
părători şi rog a mă onora cn visitele d-lor 
spre a se informa atât de fină cualitate 
a mărfurilor cât şi de eftinătatea preţurilor.

Ca stimă

Sal. Weisermau.

D e  î n c h i r i a t .  în îota| orI înparte fie-care 
apartament şi pe unul ori mal mulţi ani, 
Casele din Strada Seauuele No. 88 com
puse din două apartamente şi având peste 
tot Zece Încăperi, două bucătării, trei piv- 
niţl, osebit grajd, şopron, puţ In cnrte.

Ase adresa la proprietarul lorD. Ştefan 
Stefănoscu, în cancelaria Antreprizei Im- 
positului spirt6selor (Hotel Hillel).

Preţurile tocurilor pentru astă seră:
Loja pentru 4 pprsâne, lo fr. Sbal I, 2 fr. Un 

loc la mese, 1,50, Amfiteatru. 1 fr.

ÎNCEPUTUL LA 8 ORE s£RA.

a mii
Un professeur de langues habitant Bu 

carest depnis 82 ans, autrefbis guverneur J 
dans plnsieurs maisons distingnees, deşire 
de tronver un placement dans qnelque fa
milie distingu£e a Bncarest en y donnant 
tons le jonrs deux henres d’enseignement 
de franşâis, d'allemand et de caligraphie, il 
demande n titre de recompense: „loge- 
ment immeuble et toutes Ies commodites 
de la maison hormis le blanchissage pour 
lui et son eponee.*

Monseur Nicolas Bntculesco et Madame 
B. son epouse, ont bien vonlu dans leur 
extreme bienveillance accorder au sollici- 
teur leurs recommandations et renseigne- 
mens â tonte demande y faite.

Les condiţiona d’arrangements peuvent 
etre stipnlees deja „ d’aujourdhui“ entre les 
contractanta car les circonstances du solli- 
citeur l'exigent absolument, que pour regler 
â-dessu's ses mesnres, son placement ait 
lieu >au plus tard* le ,#/*7 Mars. Voulant 
traiter pour l'arrangement de cette affaire, 
on peut s'adresser ansei directement: Ca
lea Şerban Vodă No. 135. 394,8-1.

Aâ 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 mai 
mnlte 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 almanahulni se află >Elena hora* 
pentru piano de autore.

De vânzare la tâte librăriele.

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

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

I S T O R I A

A R C H E 0L 0G IE I
Curs public, ţintit la facultatea 

de litere din BuenrescI
de

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

ANTICITATEA SI RENASCEREA
Un frumos volum în 8°, de 768 pagine.

Preţul 12 Lei 50 bai.î.

cualitatea cea mai bună nnmai tufan şi fag

tăiat şi adus la domicilifi cu

7 5  P B .  S T E N  JE IsT T JX i 

la magasia de lemne a lui Lessel, lîngă gara 
Târgovişte, vis-â-vis de fabrica tutnnnrilor.

Conmnijile se priimesc şi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

S O C I E T A T E A

pentru

ÎNVĂŢĂTURA poporului român

(Secţia centrală)

Domnii membri ai Societăţi sunt invi
taţi a se întruni Duminecă, 13 Februarie, 
ora 1 p. m. în localul Eforiei, Strada Col- 
ţei spre a numi o comision e 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.

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

Dupe nenumfirate Incerc&rl destul de dificile, am 

reuşit a arangia asemenea retirade cu re- 
servoire de apă, încheiate hermetic, pen-j 
tru oprirea orl-cărnl miros desagrea- 
bil, şiale confecţiona cu totul gata pen
tru orl-ce loc, ast-fel ca fie-cine să, le 
p6tâaşe^a; mal ales celor din provincie 

B li-se oferă prin sistemul metl un mijloc, 
f(5rte uşor de a şi-le procura unde vor voi.

Preţurile se arată îndată dupe trătarea măsurel, qualităţel lem- 
^ nulul şi mărimel maşinel.

f  In comun preţurile sunt de la Franc! 120 p&ni la 800.

L
marcus uttman .

Fabrică de Watcr-Closette hermetue 
1. 8 (J.—24— 10 Bucurescl, oal.a. M ogoţfel No« 28.

r

î

W A L L E R  a  H A R T M A N N
BUCURESCI & GALAŢI

r e c o m a n d a  d o m n il o r  a g r ic u l t o r i pen t ru  

SESONUL VIITOR

C U  P R E C I U R I  S C l p U T E

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

de cea mal perfectă şi solidă, construcţie din

Fabrica D-lor CLATTON k  SB O T W O E T H

PRECUM ŞI

^ P L U S U R I " » ^
DUPA RENUMITUL SISTEM K C O K n E 3 S T K [E I3 V L

C E L  D S a i  M A B E  M A G A S I N
D B

BÂ1IE CONFECŢIONATE si de ARTICOLE de flODi
i n s r

/ %  M u  l t .  a  « I M .  G - B l J M B A l J i l

Colţal Bulevardului cassa Greciann.
Devenind situaţie din In mal critică şi fiind-că, suntem prea Încărcaţi cu mărfurile, ne-am decis a le vinde cu preţuri tnci^şi '“ ar '• v

vedea prin cele espuse tn galantarele magasinulul nostru. — Rugăm pe Onor. Publio a’şl da ostendlă de a ne visita spre a se convinge cfc p gş

cele mal moderne, croite după jurnalele cele mal noue, cu preciurile In adevăr admirabil de eftine.

IIST D E O S E B I T  R E C O M A N D A M : rvTTT> T 7

In tot-d’a-una s» găsesc şi im mare depoBit de: | ŢŢ^  ŢjJ iJ . U JL ll. (XC io JPalt6ne i la Lord Salislury
sosite chiar acuma. H A I N E  I S T E C 3 - K - E 25 franci bucata.

C e l  m a i  m a r e  a s o r t i m e n t  d e  A r t i c o l e  d e  m o d ă . —  C A M A Ş I ,  Cu franci 5,«5 bucata.

Comandele din provincie se efectu^ză cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc Înapoi. Conul B^mr^ui

Tipografia Thiel A Weiss Palatnl , Dacia*


