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' Scupcina s’a întrunit erî pentru prima 
|ara. Ea a constituit biuroul şeii. Toate 

Martidele snnt într’ensa reprezentate 
T Clansele ce formează basa tratatului de 
oaco i s’a comunicat astăzi. Este foarte 
ţrobabil că ea va da consimţimentul seu.

Belgrad 28 Fevroorie 3 ore seara.

I  Scupcina s’a deschis oficial astă-ijl di
mineaţă de Principele Milan. La amia/.ă 
sa a votat adoptarea baselor de pace con
venite intre Serbia şi Poartă. Pe urmă, 
misiunea el fiind ast-fel terminată, sesiu
nea s’a închis.

Viena. 28 Fcvruarie seara. 

Politiseht Correspondem publică următoarea 
telegramă de la St. Petersburg: 
jg Generalul Ignatieff ra face în eu rând o 
llftoriă la Yiena, Berlin şi la Paris. Nu 
pts probabil ca în timpul de faţă Rusia 

■  Înceapă a opera la Prut. Sgoniotul că 
»sia g’ar mulţumi cu o demonstraţiune 
Ioni una a flotelor puterilor pe Bosfor nu 
jorespunde de loc cu programul acestei 
tutori

Constantinopol, 28 Fevraarie 
[ Condi',lunile de pace adoptate de 8cup- 
liuS şi de consiliul de miniştri se vor 
lemna mâine intre delegaţii s&rbi şi Poartă.

Vlena. 28 Perruarie seara. 
Se nnnuncie din Belgrad tot ziarnlnî 

Politisohe Correspondenz : 
închiderea precipitată a Scupciuel după 

tfoip ta re a  condiţiunilor de pace era im- 
ţtui de egalitate precum şi de o datorifi 
Sr.perioasă ce resnlta din necesitatea po- 
itică de a preveni estravaganţe funeste 
■entrn guvern şi pentru ţeariL Mal mulţi 
locialişti aii fost arestaţi.

w m m
pbtruawb
MARTIE.

: Scupcina Serbie! a aprobat ieri 
nzele păcii Încheiate cu Turcia — 
•'că ştirea cea m al însemnată- ce ne 

soseşte din s tră in ă ta te .
Se aşteaptă acum cu o îndoită 

nerăbdare resultatul negocierilor cu 
Munte-Negru, care p a ra  în tâ ln i m u lt 
mal multe greutăţi.

P rin tre  corespondinţele „ Timpu
lu i' cetitorii noştri vor rem arca în 
numărul de aBtăzI o im portanta scri- 
isoare din Cernăuţi.

Trecănd la cele din lăun tru , pu
tem în fine te rm in a  polem ica noas 
tră  cu Românul din 11 Fcvruarie

El ne z icea : dovadă pen tru  «înţe
lepciunea* şi «frăţia* procederil ra 
dicalilor în  co n tra  guvernului Las- 
car C atargi după ce a căzu t, sun t 
anchetele  Senatului şi] unan im ita tea  
votului de acusare, dat în  Cam eră 
con tra  foştilor m iniştri.

Noi respundem  :
A cest argum ent, sub ap a rin ţâ  de 

g reu ta te , coprinde o sofismă politică 
din cele mal uşoare de re s tu rn a t.

Să ne Înţelegem .
In  s ta t  sun t 3 pu teri : pu terea  le

g islativă, p u te rea  esecutivă şi pu
te re a  judiciară. In num ele suvera
n ită ţii colective a S tatu lui, personi
ficată în  D om nitor, fie-care din a- 
ceste pu teri îşi aplică în  m arginile 
com petinţel sale, p a rtea  de suvera
n ita te  delegată ce i se cuvine.

In  lăuntru l acelei com petenţe, fie
care represin tă  această suveran ita te  
naţională în  una din feţele el.

Dar nici una din acele 3 înalte 
institu ţii nu are au to rita te  decisivă 
In afară de com petenţa el m ărginită.

Vine acum un Senat şi după drep
tu l de in iţia tivă ce ’l are, face an
chete şi cere darea în judecată  a 
mal m ultor prefecţi. Vine o Came
ră  şi cere darea în judecată  a  mal 
m ultor m iniştri.

Sunt acestea In specie acte pro
prii şi concludente ale suveranităţii 
naţionale ?

Acestea sunt numai actele începă
toare ale unei instrucţil, ale cărei 
resu lta te  concludente şi definitive, 
da te  în adevăr în  numele suverani
tă ţii, vor fi num ai verdictele şi* de- 
cisiunile Curţilor cu ju ra ţi  şi a în a l
te i Curţi de Ju s tiţie  şi Casaţiune.

Să ne Întoarcem  acum la fapte 
şi să le esaminăm.

In prim ăvara 1876 coaliţia de la 
M azar-Paşa ajunge a avea majori
ta te a  în  noul Senat şi primele acte, 
prin care dovedeşte, în  ce mod vrea 
să se folosească de această m a
jo rita te , sun t anchete şi cereri de 
dare în  judecată a m ultor prefecţi 
conservatori.

Mal în  acelaşi tim p se disolve şi 
vechia Cam eră ; în locul el vihe o 
Cam eră radicală, şi primele acte  ale 
acestei Camere sun t asem enea an 
chete prin m inistere şi darea în  ju 
decată a 11 foşti m iniştri.

Aceste dări în  judecată, su n t ele 
verdicte ale naţiunii? S unt ele acte , 
care pot să probeze fie şi cel mal mic 
lucru? Românul cu radicalii din Ca
m eră par a o crede, fiind-că ’şl-afi a- 
fişat actu l de acusare prin to a te  co
munele înain te  de orl-ce judecată .

Insă Românul şi radicalii din Ca* 
m eră se înşală am ar, şi dovedesc 
tocm ai aici, că nu su n t adevăra ţii 
ce tă ţen i liberi al unul S ta t C onsti
tu ţional.

Aceste dări în  judeca tă  su n t ac
tele  începătoare ale unul proces po
litic, al cărui verdict nu se poate 
pronunţa decătde au to rita tea  judi- 
ţia ră  care singură rep resin tă  în a- 
ceastă m aterie suveran ita tea  naţio 
nală.

Acest verdict a l ju stiţie i va fi to t 
deodată singura m ăsură, pen tru  a 
judeca valoarea politică a acelor acte 
începătoare em anate de la Cam eră 
sad Senat.

Dacă darea îu judecată a foştilor 
m iniştri şi p refecţi a fost bună saft 
rea, dacă a  dovedit „pasiune safi 
d rep ta te , răsbunare în jositoare safl 
patriotism  lum inat, aceasta  se va 
alege numai în  u rm a verdictului Cur
ţilo r cu ju ra ţi  şi a decisiunilor 
Curţii de Casaţiune. Şi tocm ai fi
ind-că în  asem enea procese politice 
sabia ju s tiţie i are două tăiuşurl, din
tre  care unul poate nimici pe acu- 
saţl, ia r cel-l-alt poate nimici pe 
acusatorl, se vede pe ce povărniş 
primejdios ajunge un Corp Legisla
tiv , când începe a se aluneca în  a - 
ţă ţa re a  proceselor p o litice : părăsind 
domeniul propria, în care este s tă 
pân, el ’şl supune au to rita tea  sub 
verdictul suveran al Minei alte ins
tan ţe , sub verdictul ju s tiţie i consti
tu ite .

Să esaminăm acum verdictele, câte 
a& fost date până astăzi, şi să ve
dem, cum răm âne cu prestigiul Cor
purilor Legiuitoare.

M ajoritatea coalizaţilor din S enat 
sub instigările  d-lul loan Ghica, 
ap ro b at un rap o rt sforăitor al d-lul 
Căm ărăşescu şi-a dat în  ju d eca tă  pe 
fostul P refect din R îm nicul-Sărat Po 
pescu, acusându’l de cele m al in 
fame delicte constitu ţionale.

C urtea cu ju ra ţ i  din Buzăb (ş 
încă, ce iro n ie ! în  urm a pledărel 
unuia din m in iştrii acusaţl) a  de 
c la ra t pe d-nu Popescu nevinovat 

Acela’şl verdict, care a  disculpat 
pe d. Popescu, a inculpat moralicesce 
pe acusatoril săi.

După o a ltă  anchetă  a  Senatului 
in s tig a tă  to t  de d-nu lo an  Ghica 
s a d a t în  ju d eca tă  întregul tribu  
nai de Tărgovisce pen tru  p re tinse 
m anopere electorale. C urtea de ca 
saţie  în secţii un ite  a  dec lara t că 
nu este cas de u rm ărire  în  con tra  
acelui tribunal.

0  a  tre ia  anchetă  a  Senatu lu i a 
d a t în  judeca tă  pe fostul p refect de 
Câmpn-Lung Iacovachi. C urtea cu 
ju ra ţi  din PitescI a găsit acnsarea 
lipsită de tem ei şi a a c h ita t pe d. 
IacovachiI

O delegaţie a com itetului de 7 din 
Adunare a v ru t să facă perchisiţil 
la fostul prefect din P ia t r a , co
lonel Roznovanu. Colonelul Rozno- 
vanu a d a t a fa ră  pe delegatul de
p u ta t Şoarec şi-a num it procedarea 
acestuia şi a com itetului celor 7 
»o hoţie;*  d a t în ju d eca tă  pen tru  
aceasta, C urtea de Apel din Iaşi a 
găsit, că bine a făcut d-nu Rozno
vanu şi l’a ach ita t.

Acelaşi com itet de acusare al Ca
merei, prin d. m inistru  de Ju stiţie , 
a ceru t de la C urtea de Casaţie să 
suspende pe un m em bru al el fost 
m inistru  acusat. Curtea de Casaţie 
în  unanim ita te a  re fusat cererea.

Eacă In ce mod s’a  p ro n u n ţa t su
veranitatea nafională asupra proce- 
derilor începute de coalizaţi şi de 
radicali în  contra conservatorilor— 
acea suveran ita te  naţională , care în 
priv in ţa ju s tiţie i se eserc ită  în  nu
mele Domnitorului esclusiv numai de 
au torităţile  judiciare constituite. 

Terminând, revenim  acum la ino

cen ta  În treb are  pusă de Românul In 
capul a rtico lu lu i săfi :

— , Sunteţi reî, pasionaţi, rSsbunători şi 
esclusivisti,* ne zic protivniciî noştri!, de 
la 1848 şi până astăzi.

■j— Se aibă ei dreptate saB nn ?
O acusare, făcută atâta timp şi cn atâta 

stăruinţă, începe a ne face să ne îndoim 
de noi înşine.

S’o punem dar în desbaterea publicului, 
pentru ca el să cugete, s’apreţniască şi se 
otărască.

A pre ţu irea  şi h o tă rîrea  publică în 
ceea ce priveşte acusările de delicte 
şi crim e politice, ce regim ul de a s 
tăz i le-a a ru n ca t în  co n tra  conser
vatorilor, s’a  făcu t de că tre  singura 
au to rita te  com peten tă  de a le face, 
de către  ju s tiţ ia  ţă rii. A ceastă jus
tiţie  în  to a te  felurile e l , a t â t  ju s 
ti ţ ia  populară a  ju ra ţilo r, câ t şi ju s
t i ţ ia  doctrinară  am ovibilă a  unei 
C urţi de Apel, câ t şi ju s tiţia  m a
g is tra lă  inam ovibilă a  C urţii de Ca
saţie  a  respuns pân ă  acum  rad ica
lilor şi coaliţiei pe to a tă  lin ia :  da. 
suntefi răi, pasionaţi şi resbunători.

EPISTOLELE UNUI IEŞAN 
IV.

Domnule redactor,

Les institutions commu- 
nales sont fc la liberte ee 
qne des fcoles primaires 
sont ii la scienoe. Sansin- 
stitutions communales une 
nation peut se donner an 
gouvernement libre, mais 
cile n’a pas I'esprit de la 
liberte. Toeguevitte.

Pe când guverna Potem kin şi dom
nia C aterina II-a, aceasta din urm ă 
voind a  controla adm inistraţiunea 
m inistrului, făcu o călătorie în sa
dul im periului şi se în toarse încân
ta tă  în palatu l el de la Peterhof.

In adevăr provincii în treg i odini
oară pustie se transform ase în scur
tu l tim p al gestiunel Iul Potem kin 
în ţă ri populate şi avute. Când se 
oprea îm părăteasa, pe la popasuri 
ea găsia sate m ari al căror ae r de 
îmbelşugare era  un vifi testimoniO 
despre îngrijirea părin tească a gu
vernului; şi când şirul imens al a la
iului îm părătesc se punea iarăşi în 
mişcare, ochiul Cate rinei se odihnea 
cu m ândrie în d epărtare  pe alte 
cen tru rl de populaţiunl ce păreai) a

Dr. Strousberg und sein Wirken, von ihm 
fulbst gerchilderfc. Mit ei aer Photogţaphie 
ua  ̂ «iner Eisenbahn-Karte. Dritter, un- 
>eranderter Abdruck. Berlin 1876, Verlag 

J. Quttentag (D. Collin,)

(Urmare)
Acum şi autoritatea tectonică pntea să 

ui a la iveală, şi ggj; materia pentrn fel 
«de re de incriminări,

‘ Dacă pe atunci eă aşi fi «uependat plă- 
AU., lucru firesc în opmiuneft orf v
M cflţp i*sh un mi hotărîfuuuirii din motive a-
s>upra cărora votfl reypm - , .
k * . . ^  *la‘ la vale, aşiF Păstrat averea mea, >i t-, _ ~1 vl III* ceea ra nrL

8 V  6 *U ‘*•«1 cel mai
oă efectele cari avuaeră înaintea ra8_

fceluluî o valoare corespunzitoaxe, faune
Fa depceţiate din cansa lui.

* îndată ce suspensfunea de plată nu se 
TCeuae din parte-mi, trebuia să caut nn 
ţ'ţjloc de a procura alte valori în locul 

ţiunilor: singurul mijloc era dnr aaeln 
1 ’P0*®celor. Eil posednm moşii întinse şi

fabrici: le supusei pe toate la ipotecă pină 
Ia importul garantat prin acţinnl.

‘ Acesta este adevărul cel simplu, gol şi 
nemeşteşugit: cine voeşte să ’l supună la cri- 
trică trebne să desaprobe pasul meii cel d’ăn- 
tâiu, iar na pe cel din nrmă. Publicul din 
contra, ast-fel după cum era mai de obşte 
informat, ajudecat tocmai în sensul invers.

*ln atacurile posterioare, ipotecile se
Priviră ca şi cum ar fi fost luate chiar de

■nceput, iar banii se priviră ca un de-
l 031 i iar nu ca o avere a mea proprie de
CBfe f rf m îndreptăţit să dispun după pla- 
cuj şi intere.nl mea.,

«îndată ce norii s’att ivit, precum am 
spns, se puse pe scenă goana cea judicia
ră ş, biurocratică cu atâta intensitate în 
cât mi se făcu peste putinţă; de a conti
nua construcţinnea. Aceasta nn se între- 
rupiese până atunci nici un minut, fi toate 
măsurile erau luate spre a mal lucra ou 
energie. Antreprenorii liniilor celor noul 
aveaţi gata şi materialurl şi lucrători: e0 
înaă no putui obţine încuviinţarea plonu- 
r*'or şi mă găsii nevoit la o parţială cur- 
nînrn a lucrărilor. Dar tocmai acolo ora 
vorbă de u ajunge. Ceea ce fusese resul

tatul unor şicane nepomenite, se iufăţişă 
ca o suspensiune a lucrărilor din lipsă de 
bani: prin nrmare se înmulţiră din acel 
minut atacurile presei şi ale deputaţilor 
Camerei. Coodiţinnile drumurilor de fer se 
înfăţişaţi necontenit sub punctul de ve
dere cel mai defavorabil, şi tot ce era mai 
ră& găsia uumni de cât un resunet în zia
rele germane.

‘ Cestiunea financiară pe care o schiţai 
maî sus, începu mai înteiil a forma obi- 
ectul unor şoapte misterioase, ca şi cum 
s’ar fi făcnt de odată nişte mari descope
riri. Causa neînţelegerilor nu se pomeni, 
şi când la finitul anului 1870 sosi terme
nul pentru plata cupoanelor fură ca cu
poanele să se plătească, toate eraii gata 
spre a arunca toată urgia asupră-mî şi 
pentru a o depărta de pe seama guvernu
lui...... In acest restimp agentul diploma
tic al României la Berlin era d-1 Stege. 
Acesta era un om cum se cade, bine in
tenţionat şi doritor de a aplana dificultă
ţile. îmi consilia înduplecarea, încredin- 
ţându-mă că in mai multe privinţe inten- 
ţiunile ministeriulul nu eraii atât de rele 
că posiţiunea Ini iu urma oposiţiunii fă
cute în epocn anterioară îl siliaii a face 
unele demonstraţiunî, dar că nu voia să

împingă lucrurile pînă la estremitate, nu 
mai să mă înduplec ed, şi să plătesc nu 
maî rata procentelor care era ajunsă la 
termin.,

‘ Motivele acestea mă făcură accesibil in- 
sinuaţiunilor sirenei române care mi se în
făţişa sub aspectul onestului Stege, şi nşa 
eram şi gata a plăti de-ocanidată procen
tele, dacă guvernul voia să me ajute în 
această privinţă. Guvernul însă n’avea bani, 
şi pentru ajutorul ce putea şi trebuia să 
mî dea prin predarea unei părţi din obli

gaţiunile oe eraii încă a se emite, intra
răm in negoţiărl, Aceste negoţiărl din par
tea României nu aveaii fireşte nit scop de 
cât numai de a câştiga timp; fiind-că, pe 
când eram încă în tractat, mi se făcură 
nişte răutăţi imposibile de descris. Spe
rând intr’o realizare a înţelegerii ce a- 
veam in perspectiva, comunicai publicu
lui că eraii numai de învins nişte pedecl 
financiara momentane, dară că îu curând  
plata s’ar face, în cât eQ figuram puru
rea ca datornic şi culpabil, pe când gu
vernul nu eşia niol odată la iveală, sa ti se 
arăta numai atunci când era provocat şi 
când urletul de alarmă a camerilor ro
mâne il zoria a face dreptate. Bunii ger

mani insa arnucaQ cu petre pe compatrio
tul lor în toată liniştea, şi nici că nu po
meneaţi o singură dată pe adevăratul lor 
debitor.,

‘ Ademenit de d-l Stege dintr'o posiţiu- 
ne într’alta, devenisem acum unica ţintă 
a tutulor; guvernul Românesc, care în a- 
cost restimp luase posiţiunea cea sus a— 
mintita de ostilitate estreuiă, se demască cu 
desăvârşire, rechiamă pe d. Stege şi-l în locui 
prin d. Teodor Rosetti, oare fu Înzestrat 
cu o deplină împuternicire ast-fel precum 
se cerea la scop. Nu mal a fost vorbă a- 
cum de o înţelegere ca cea sus amiutită. 
In contra tutulor drepturlior se confiscări 
n România drumurile ferate, condicile şi 

toate cele-l’alte, şi se strică conoesiunea, iar 
d. Rosetti urmări de aci înainte nnmai 
planul de a mă nimici cu totul în opinin- 
nea publică, de a lucra din răsputeri spre 
a 'ml pregăti neajunsuri de orî-ee fel şi de 
a mă sili in fiue la un acord în privinţa 
sumelor asigurate prin ipoteci.

(Va urma.)



fi şi mal bogate decât cele Ia care 
se oprise.

In realitate însă lucrurile se pe- 
trecead alt-fel. Satele tu care se 
opria Tzarina eraţi transportate de 
aiurea şi anume aşezate pentru po
pasul el, iar cele ce se vedeail In 
depărtare nu eraâ decât nisce ase
menea decoraţiunl menite a învio- 
şia privea. Odată călătoria isprăvită, 
satele se întoarseră de unde fuse
seră aduse, decoraţiunele reintraseră 
In magazie şi pustiul reluase stă
pânirea domeniului de unde 11 go
nise capriciul trecător al unul fa
vorit puternic.

Iutreaga noastră organisaţiune a- 
mintesce satele lui Potemkin. Cea ce 
este real este adus de aiurea şi n a- 
re In ţa ră  nici rădăcini nici condi- 
ţiun l de durată; restul nu e dec&t
o imensă decoraţiune ce desfată pe 
naivi.

EşiţI ieri din o stare de quasi- 
barbarie am crezut că ne putem 
transform a prin simple frase In tr’un 
s ta t de cultură occidentală şi această 
transform are pripită şi factică a în
târz ia t In loc de a activa propăşi
rea noastră. Statul este un organism 
vid supus la aceleaşi legi de des- 
velire ca toate organismele naturei 
şi numai prin o asimilare interioară 
poate el căpăta hrana necesară la
o crescere firească. Piticul poate să 
se sue pe ca tal ici cât ÎI va p lacea: 
to t pitic rămâne.

Ceea ce este Insă numai o în tâ r
ziere şi o causă de amare decepţi- 
unl dacă privim la formele generale 
sub care se presintă orl-care orga
nisaţiune, ameninţa de a seca însu-şi 
izvoarelfe esistenţel când e cestiunea 
de acele organe care întocmai ca 
inima nu se pot lovi fără a com
promite viaţa.

Unul din acele organe este co
muna.

In comună învaţă cetăţeanul a 
cunoasce adevăratele sale interese 
şi administrându-le el se deprinde cu 
Împlinirea datoriilor sale. Cu timpul 
eserciţiul acestor datorii se preface 
în o scumpă necesitate. Cea ce ÎI 
părea la Început o sarcină devine 
un drept a cărui apărare II arată  
care este Întinderea şi care sunt 
marginile libărtăţel.

Acest ideal nu se poate obţine de 
cât prin o lungă educaţiune ce a 
avut to t-d’auna efecte priincioase 
acolo unde forţa Îm prejurărilor a 
impus o de8velire trep ta tă , dar care 
a făcut mal m ult răd de cât bine; 
acolo nnde legiuitorul uitându-se nu
mai la resultatele obţinute aiurea a 
cerut vlrstel necoapte ceea ce o 
vlrstă mal în a in ta tă  putea singură 
să dea.

In categoria ân tăia  vom pune pe 
Anglia şi America, în  categoria a 
doa pe Francia şi ca im itătoare ser
vilă pe România.

Să studiem deci puţin  mersul is
toric al desvelirel comunale In An
glia şi In America. In Anglia or- 
ganisaţiunea comunală cel puţin cum 
a existat până la 1858 datează In 
formele sale de căpetenie de pe 
vremea Tudorilor. Pe atunci budge
tele Statului nu eraţi de cât un soid 
de listă civilă. Venitul posesiunilor 
imediate ale regilor şi sumele încu
viinţate de parlam ent intrat! de a- 
valma în punga suveranului ce fă
cea toate cheltuelele necesare la mer
sul regulat al Statului, ast-fel In cât 
deficiturile lntlm plătoare eraţi aco
perite sat! prin venitul s6& propria 
sad prin datorii personale ce era ne
voit să contracteze. Acostă stare de 
lucruri a produs în mod firesc ten
dinţa de a simplifica pe cât se pu
tea organisaţiunea adm inistrativă 
Cu cât sumele absorbite de către 
S ta t erafl mal mici cu a tâ t  venitul 
personal al regelui era mal mare 
S’a impus deci cu sila comunelor 
sarcina de a se administra singure 
şi ca să fie scutit, de orl-ce respun- 
dere s’a accentuat cu tărie  neames 
tecul Statului. Neatârnarea aceasta 
ce devenea asupra comunelor o parte 
din sarcinile Statului, ar fi găsit Insă 
In egoismul individual un protivnic 
biruitor dacă to t starea de lucruri 
de atunci nu ar fi permis Tudorilor 
să dea comunelor oare-carl compen 
saţiunl ce oferise pe socoteala ba
ronilor; veneati tot- o-dată în ajuto
rul monarchiel In lupta sa cu ma

ril vasali al Coroanei. Cu o genia
lita te  ce nu se poate Îndestul ad
mira, Tudoril a pus neatârnarea ad
m inistrativă a comunei în strînsâ 
legătură cu privilegiurile intime ce
i se da fa ţă cu baronii: şi în apă- 
rarea acestor privilegiurl membrii 
comunei engleze ad Învăţat să iu
bească o neatârnare ce la Început 
le fusese impusă nu fără un soit! de 
violenţă şi ad Învăţat să o iubeas 
că cu abnegaţiunea ce nasce din con- 
sciinţa pericolului.

In cursul seculelor privilegiurile 
şi pericolul ad dispărut, dar neatîr- 
narea şi abnegaţiunea a remas şi 
comuna esista: În tărită  din educaţiu- 
nea ce a prim it nu numai că se ad
m inistra singură dar ea împrumuta 
Iacă Statului o parte din forţele sale 
administrative şi unele interese ge
nerale.

Cele zise penă acum se aplică şi 
la America căci em igrantul englez 
a adus cu sine în noua sa patrie 
deprinderile câştigate în metropolă. 
Pe de a ltă  parte guvernul britanic 
nu avea nici un interes de a da co
loniilor o adm inistraţiune centralisa- 
tă  adică costisitoare şi a to lera t fa ţă  
cu comuna orl-ce îm presurare a drep- 
turiior sale ce nu constituia o pri
mejdie pentru cobesiunea generală.

Ast-fel găsim în organisarea co
munii Anglo-Americane tre i momen
te  principale.

1) Comuna e absolut n ea tâ rnată  
fa ţă  cu adm inistraţiunea.

2) Funcţiunile el sunt gratuite.
3) Pe lingă interesele sale ea ad

m inistrează şi unele ale Statului.
Să trecem  acum la modificările ce 

aceste tre i momente a prim it în 
F ran ţa  şi la noi. Noii legiuitori pro
cedând prin abstracţiuni afi vroit ne
a târnarea  comunei dar ad crezut că 
dreptul de aşi alege m andatarii este 
suficient pentru aceasta, rea ce nu 
este esact. Dreptul de a alege de 
şi necesar nu dă, o repet însuşirile 
necesare ce fac din om un cetăţean 
liber,.

Sub cuvănt că în sistemul demo
cratic fie-care servicii! treoue re tribuit 
s’a părăsit sistemul gratu ităţel şi s'a 
creat burocratia în com ună; cea ce 
este periculos ; căci democraţia şi 
funcţionarismul duc la Cesarism ear 
nu la libertate.

Eroarea cea mal gravă a fost 
însă acea de a cere ca comuna să 
pue o parte din forţele sale la ser
viciul Statului. Priincios acolo unde 
comuna deja tare  are un prisos de 
puteri, acest principid e vătăm ător 
acolo unde comuna abia născută poate 
cu anevoe să subvie la propriele sale 
trebuinţe şi e fa ta l chiar când din 
el să deduce ca la  noi dreptul de 
cotrol al Statului nimicind astfel şi 
umbra de neatârnare ce i-o dă sis
tem ul electiv.

E tr is t de-a o zice. dar la noi co
muna rurală  nu esistă.

Ce represint.ă primarul în ochii ţă 
ranului? Primarul e omul care ÎI cere 
dările, primăriul e acela care 11 ia 
la prestaţiunea In natură, prima- 
rial îl anunţă pentru muncile agri
cole. primarul e în tr'un  cuvănt incar- 
naţiunea sacrificiilor ce S tatul cere de 
la dlnsul şi când Întreabă ţăranul 
care este interesul comunal cât de 
minim ce a găsit satisfaeţiune din 
sporul de cheltuell ce i s’a impus 
el nu găse8ce nici un respuns.

Nu era mal bine se remânem cu 
vechiele n oastre vornicii. Un (aţM

DIN AFARA.

Imperiul-Otoman. Ziarele din Con- 
stantinopole anunţă, că un trim is al 
şachulul din Persia a adus Sultanu 
lui o depeşă, In care se da ti lămu
riri asupra concentrărilor de trupe, 
care se fac la graniţele turceşti. Sco
pul acestor concentrări este a pune 
capăt prădărilor, pe care deosebite 
triburi nomade le fac de câtă-va 
vreme.

In o depeşă din Pera a ziarului 
„N. F. Pr.* se susţine, că negoţiă- 
rile cu Serbia ati fost suspendate. 
Representantul Serbiei, CristicI, ar 
fi cerut, ca protocoalele să fie trâ- 
mise Principelui Milan spre a se pu
tea  supune tractatul de pace hotă- 
rlril Scupcinel. Poarta a refusat a*

ceasta şi prin urmare delegaţii Ser
biei aşteaptă  noue instrucţiuni.

Fortificaţiunile de la Rusciuc sunt 
proape term inate. Se zidesc şase for
turi mari, Intre care cel ma) mare 
va fi la  partea de&pre ost. Singur 
acest din urmă e arm at cu 48 tu 
nuri m ari de sistemul Krupp şi dis
pune de casamate spacioase pentru 
2000 oameni. Pe valuri sunt cu to 
tul 300 tunuri de cel mal greii ca
libru. Muniţiunile sunt Îngrămădite 
în de prisos. Comandantul e Ferik 
Tahir paşa.

P e ra , 20 Fevruarie.

Am văzut aseară pe Edhem pa
şa suferind d’o nevralgie. M’a a- 
sigur.it că n ’a văzut pe Sultanul de 
Mercurea trecută. El crede că Ab- 
dul-Hamid are o boală trecătoare; 
după el este o m eningită. Savfet- 
Paşa pe d a l tă  parte susţine că este 
o „simplă slăbire a organismului în 
genere.*

Un nod complot s’a descoperit.
M anifestările softalelor se succed. 

Vineri Sultanul, ne apărănd la mos
chee la ora cuvenită, ati fost învăl
măşeli Înaintea conacului lui Damat- 
Mahmud.

Unul nepot "1 lui Mahmud ’l-afi 
frân t braţul c’o >viturâ de hangear.

Damat a eşit în balcon şi a es- 
plicat, că Sultanul este sănătos.

Poliţia opreşte d’a se pronunţa în 
public numele lui Murad.

ErI era mulţime de caice pe Bos
forul de s u s ; aşteptati vasul Pertev- 
Piald, care avea să aducă pe Sulta
nul. 'N’a venit, însâ totti s’a dat 
tunul.

Se zice că Said-Paşa, fratele lui 
Reuf-Paşa, a fost ucis de partisanil 
lui Midhat.

După o telegram ă prim ită delaN e- 
apole, Midhat neagă însuşi că este 
autorul acelei scrisori despre care 
Manrhester Guardian şi la BSpublique 
franţaise zic că a r fi a dresat-o Sul
tanului. „Acestea sunt ideile mele, 
— zice Midhat^ — însă nici o dată 
n’am vorbit aşa cutezător Sulta
nului.®

Ex-marele-vizir a informat pe am
basada otom ană de la Paris, că a- 
cea scrisoare este o curată născo
cire englezească.

0 intrevedere cu Midhat-Paşa. Re- 
dactorele ziarului „Roma*, narează
0 întrevedere ce a avut cu Midhat- 
Paşa.

Midhat-Paşa ar fi zis că esiliul II 
procură o linişte trebuincioasă să- 
nătăţe l sale. Apoi a vorbit mult de 
silinţele ce ’şl-a dat, încercând d’a 
Îm bunătăţi starea Turciei. El atri- 
bue disgraţia sa, intrigelor câtor-va 
miniştri, susţinuţi de Mahmud, cum
natul Sultanului. El nu speră a fi 
rechiămat, cu toate că Şeitanul ’l-a 
dat probe d’o afecţie particulară.

Tot cu acea ocasie, Midhat a co
municat redactorului ziarului „Ro
ma* o scrisoare priim ită de la un 
amic intim  al Sultanului.

Scrisoarea zice că Sultanul, când 
a văzut plecând iahtul Izeddin, a 
Început să plângă. în treba t asupra 
motivului esilărel lui Midhat, Sulta
nul ar fi răspuns: „Ce era să fac 
documentele ce am în mână?*

Midhat crede că Edhem-Paşa nu 
va sta mult ca vizir, din causa vi- 
vacitâţel caracterului săli.

E sigur apoi c& Reuf-Paşa îl va 
înlocui.

Redactorul, întrebându’l dacă cre
dea că tunul este singurul mijloc
pentru a resolva cestia Orientului, 
Midhat ’l-a răspuns:

Resbelul cu Rusia este inevitabil, 
dar şi sigur chiar după ce se va
încheia pacea cu Serbia. Rusia a r fi 
trecut de mult Prutul, dacă nu se 
încela asupra stări Turciei, care e
decisă să se apere cu desperare, şi
care are 600,000 soldaţi bine arm aţi 
şi decişi.

Midhat nu aşteaptă decât resbe- 
lul şi crede că nu va fi localisat. 
El prevede că Austro-Ungaria va fi 
tă râ tă  de popoarele el pentru a 
lua parte la luptă, cu a tâ t mal mult 
că locuitorii Dalmaţiei şi Croaţiei 
vor provoca turburărl cari vor obli
ga pe Austria d’a interveni.

După mal multe consideraţii P®* 
simiste asupra situaţiei actuale, şi 
asupra pretinşilor promotori al com- 
pliciaţilor, Midhat a făcut mari la-

1 ude Sultanului şi a term inat zicănd

că, fără o revoluţie complectă în o- 
biceiurile musulmanilor, nu crede în 
reînvierea naţiune! Otomane.

Rusia. Ştirile despre un ordin al 
Tzarulul, In urm a căruia arm ata Ru
sească a r avea să treacă Prutul încă 
în zilele acestea sunt desminţite prin 
mal multe depeşi sosite de la St. 
Petersburg. Deşi arm istiţiul Încheiat 
cu Serbia şi Montenegru va espira 
la 28 Fevruarie. In cercurile diplo
matice din St. Petresburg se crede 
că ostilităţile nu se vor reîncepe la
1 Martie, ci arm istiţiul va fi pre
lungit. Ast-fel de o cam-dată situ- 
aţiunea remâne neschimbată. Rusia 
aşteaptă respunsul puterilor la nota 
sa Circulară, cât şi desvoltarea eve
nimentelor la Constantinopol, astfel 
de o cam dată nu e probabil, că va 
in tra în acţinne, — Unele din ziare 
susţin, că Rusia a primit deja res- 
punsurile puterilor; deci aceste ştiri 
pot fi privite ca un fel de desmin- 
ţire indirectă a ştirilor pe care se 
basează acele ziare.

Austro-Ungaria. „Crisa pare de o- 
cam dată Înlăturată, Intru cât e 
vorba de ambele ministoril, — scrie 
„N. Fr. P r .“ de la 26.— «Decisiunea 
luată In conferenţa partidului ami 
cilor constituţiunel a fost comuni
cată ministeriulul încă erî, în  urma 
cărei comunicaţiunl ministeriul se 
crede autorisat a susţinea basele ac
ceptate în conferinţele ce a ţinu t 
cu ministeriul Tisza. Astăzi s’a fă
cut apoi d-lul Tisza comunicare des
pre acestea şi prin urm are reconsti
tuirea cabinetului Tisza este un fapt 
împlinit.* — In Pesta 20 de depu
ta ţ i  din stânga estrem ă aii provo
cat pe preşedintele Ghiczy să con 
voace pe Marţi o şedinţă a dietei. 
In această şedinţă d. Tisza va avea 
apoi să fie interpelat In mal multe 
cestiuni.

CORESPONDENŢA PARTICULARA

TIMPULUI

CeruSu{l, 11 F evraane 1877.

In sfârşit, după o resistenţă fermă 
şi neînduplecată de cinci ani, o parte 
a partidului naţional-autonomist din 1 camdatâ din v iaţa publică, fiind ho- 
Bucovina în anul trecu t şi-a schim- tâ râ ţi a nu slăbi partidul naţional

Cu toate acestea o fracţiune a 
partidului naţional-autonomist a fă
cut guvernului concesiunea de a in
tra  în această cameră declarată de 
ilegală. Concesiunea n’ar părea însă 
prea mare în raport cu concesiu
nile pe care guvernul le-a făcut 
Românilor din Bircovin i.. Dar conce
siunile acordate U** < Atre guvern par 
totu ţi unora ilusoril şi aceştia zic 
că poate nu e tocmai bino, ca după 
o luptă de cinci ani, chiar Înainte 
de espirarea stagiimel de 6 ani a 
camerei actuale, partidul naţional- 
autonomist să’şl calce pe inimă şi 
să devie inconsecuent.

Le altm intrelea posiţiunea poli
tică a Românilor din Bucovina este 
pe cât se poate de grea. Nici In- 
t r  unul din colegiile electorale par- 
titu l român nu se manifestă cu 
preponderenţa, care i-ar putea asi
gura succesul. Colegiul al treilea, al 
comunelor rurale, de şi de la Prut 
până la conflniile Transilvaniei po- 
pulaţiunea e In genere română 
abia alege câte un deputat naţional, 
de 6re-ce alegătorii din acest co- 
legid sunt prea puţin desvoltaţl spre 
a putea fi pătrunşi de drepturile şi 
datoriele naţionale şi ast-fel în ge
nere votează sub influenţa adminis- 
traţiunel. Pentru colegiul al doilea,j 
al comunelor urbane, censul e des
tul de mare spre a face, ca străinii 
să hotărască în alegeri. Ast-fel ră 
mâne colegiul I, al marilor proprie-j 
tari, în care Românii dispun de a- 
proape jum ătate din voturi. Şi tre-j 
buesce să recunoascem, că partea] 
cea mal mare a proprietarilor ne j  
români de cincl-spre zece ani neîri-1 
cetat ad fost membrii credincioşi 
al partidului naţional şi că numai 
ast-fel acest colegiu şi a  putut păs
tra  cu consecuenţâ caracterul săd 
naţional autonomist.

In cel diu urmă doi ani ad în-j 
ceput a se ivi simptome de nemul
ţumire printre şirele proprietarilor 
mari. Unii condamnad, iară alţii j 
susţinead pasivitatea. In urmă o frac
ţiune a partidului a  Incepnt a ne-1 
goţia cu guvernul; iară aceia, care j 
nu ad crezut oportun a se lepăda ' 
de principiele lor, s’att re tras deo-j

bat tactica oposiţională, chiar a re 
nun ţat întru-cât-va de a mal face 
oposiţiune sistemului actual de gu 
vernâm ănt din Cislaitania şi a in 
t r a t  pe terenul compromiselor. Pre 
cum se vede, ministrul Lasser şi-i 
dat toată  silinţa spre a frânge po
litica de pasivitate, la care, după 
căderea ministerului Hohenwarth, ra 
curseră oposiţiunile din Boemia. Mo 
ravia-Tirol şi Bucovina. Ministe
rul Hohenwarth, compus din oame 
nil partidelor naţionale, stăruia să 
reorganiseze imperiul pe basa prin 
cipiulul de federaţiune; pasivitatea 
însemnează dar nerecunoascerea sis 
ternului dualistic şi ast-fel pentru 
guvernul actual ea este pe cât se 
poate de jignitoare. Deocamdată < 
vorba mal mult de un succes mo 
ral de cât de unul m aterial: d 
Lasser voesce să arate lumel că 
prin tactica sa guvernamentală, a 
isbutit a pune toate partidele pe 
târăm ul constituţiunel octroate şi 
ast-fel a face un pas spre paci
ficare. In Boemia şi în parte în Tirol 
nu a putut isb a ti; cu a tâ t mal mare 
valoare trebuia dar să dea reuşitei 
.sale în alte provincii mal mici, cău
tând să deosibească pe aceia, 
se abţin de la viaţa publică, 
ceia care in tră in activitate, să des- 
bine o posiţiunea şi şă isoleze pe 
unii dintre adversarii săi.

Dar pasivitatea partidului naţio 
nai-autonomist din Bucovina nu tre- 
bue să fie confundată cu aceia a 
Cechilor; Cechil tflgâduesc legali
ta tea  constituţiunel de la Decembre 
şi prin urmare nu participă de loc 
la legislatură; Bucovinenii insă re
cunosc constituţiunea, şi neagă nu
mai legalitatea Camerei provi 
basându-se pe protestul, 
partidul naţional autonomii» a ec a 
ra t acum cinci ani că nu Pfr 
ticipa la legislativa provincială de
cât după ce se va fi disoWat ca
mera de acum, care a fost aleasă 

întrebuinţarea unor mijloace

care 
de a-

rinciale, 
care

prin lupta, la care s'ar fi angajat 
contra compartisamlor lor, de oare-ce 
din această luptă nu ar fi putut 
trage profit de cât adversarii Ro
mânilor.

Condiţiunile, pentru care naţio
nalii ad in tra t In camera provin
cială (Landtag) şi respective conce
siunile principale acordate de către 
guvern, sunt urm ătoarele:

1) Resolvaroa oestinnil de propi- 
naţiune (Licenţe) In sensul partidu
lui naţional-autonomist;

2) Aşezarea unul Român, care să 
se bucure de încrederea ţărel, în 
vacantul scaun m etropolitan din Cer
năuţi ;

3) Convocarea unul congres pro
vincial gr. orient., compus pre ju 
mătate din mireni şi pe altă jumă
tate din feţe bisericescl. (Sinod pro
vincial).

4) Introducerea limbel române, 
ca limbă de propunere pentru toate 
obiectele de învăţă mănt la gimna- 
s'ul (de 8 clas») n Sn oava.

5) Resolviin sfflPnei impositu^ 
lui fonciar în «►'jwul partidului na
ţional-autonomist.

Jjjjj reserv, ca. în tr a ltă  corespon
denţă, să vorbesc mal In detalid 
despre aceste cestiuni, şi despre sta
diul în care se află negoţiările ur
mate cu ministeriul. Mol»-

E R A

(.Şedinţa 'de Mărfi 15 fevruarie 1877/. 
(Dnun)i

D. E. Costinescu raportor, dă lectura ra
portului Comisiuniî financiare in pririnţa 
proectulnl pentru modificările ,de introdus 
in legea comptabilităţil generate în ce pri- 
Tesee bngetele.

D. ministru de fio.nce roagă ca Adu
narea să roteze acest proect modificat, cam 

făcut Senatnl.
O Voce: no oanoMcem proectul!
D. Holbau *ioe că să se ia Sn eonside-

M  rar# proeotol AW a mal perde tim pr»-
prin întreDumvi»»- ------ —V n ~  “ • , ™ art se w>t fecemo-
i W ale  aşteptând alegerea unei alte ţios, ?i 1» <K*«aS,R P6 M P°

8 1’ l«Llfl dificările nec«e*re.camere legaie.



D. P. Grădiţteanu arată că d. ministru 
de finance a dat esplicările necesare ieri 
în secţiuni unite ţi că »'» deja nn vot 
oa legea să se discute fără a se mal im
prima, deoT să se urmeze on desbaterea.

D. Vernescu rorbesce contra luării in 
considerare până a nn se imprima legea.

D m in is t r u  de finance cere a se tipSri 
a c e l  proşot şi » se împărţi pentru a fi stu
diat de toţi.

D. L. Eraclide întreabă pe d. ministru
de esterne, de ce nu se publică actele di
plomatice cu respunsnl Porţii la protestul 
Românii, ţi cele pentru încheierea de con
venţii comerciale.

D. ministru de Esterne: Voiţi resptfnde 
acum la această întrebare simplă, iar nu 
la o interpelare.

O Voce: Aţa !
D. ministru de Esterne respunde, ca in 

ce prireşce protestul făcut la Poartă, se 
scie cu ce intusiasm’a aderat Adunarea la 
propunerea guvernului. Poarta a respuns 
imediat la protestul nostru, a răspuns în 
mod satisfăcător.- Un respuns maiespli- 
cit» după cererea noastră, n’a urmat, căci 
a survenit evenimentul mare de disolva- 
rea Conferinţei. Deci să nn se ceară încă 
publicarea actelor diplomatice.— Cât des
pre neutralizarea ţării, se tratează ţi acum 
cu Poarta ţi cu puterile garante, fără a fi 
ajuns la ceva definitiv.— Adunarea sa se 
mulţumească cu aceste esplicărî, până la 
publicarea actelor.— In urma votului Ca
merei s’afl încheiat deja mal multe con
venţii comerciale, ţi altele sunt pe cale de 
a se încheia ţi Adunarea va judeca dacă 
guvernul a lucrat în comformitate cu vo
tul dat. Dacă convenţiunile nu se vor re- 
înoi la April, se va aplica tariful general, 
speră insă că toate statele vor reinoi con
venţiunile.

Se cere trecerea la ordinea zilei.
Se citesce o moţiune în sensnl acesta. 
V oci; Nu e de trebuinţă moţinnea !j 
D. Al. Holbau zice că moţiunea e la lo

cul seii pentru a arăta mal pronunţată în
crederea Adunării în ministerul de esterne.

D. P. Grădiţteanu arată că nu poate fi 
vorba de o moţiune, când ministrul a res
puns la o simplă, întrebare iar nu la o 
interpelare; cere să se treacă pur ţi simplu 
la ordinea zilei.

D. Vernescu este contra moţiunii, nefi- 
ind vorba de încrederea seii neîncrederea 
in guvern.

D. Dimancea retrăgându-ţl moţinnea, se 
trece la ordinea zilei.

D. P. Ceruătescu citesce raportul pentru 
scutirea de tacse vamale a materialului li
nii ferate Iaşi-Unghenl 

D. Pure ulescu vorbesce contra raportu
lui, ţi conchide că nn se pot da gratifi
caţi uni în timp de criză ţi de penurie ab
solută.

D. ministru Agriculturii arată că dosa
rul in privinţa aceasta a fost la biurou, 
insă n’a fost !u»t in seamă. Linia laţi- 
Unghenî, construită de d. Eliad, este din 
cele mal bune. Roagă pe Adunare a acorda 
suma cerută. |

D. ministru de finance se unesce eu ce
rerea d-lul ministru de lucrări publice.

D . Blaremberg vorbesce contra acordă
rii gratificaţinnii pentru constructorul li
nii Iaşi-Unghenl ţi a «cheiului* din Brăila 
(sensaţinne). Cere ca votul să se facă prin 
apel nominal.

D. Vernescu întreabă dacă suma cerută 
de 70000 fr. este totala taxă, *4Q numai 
diferinţa în plus plătită la vamă ?

Voci de pe banca m in ist: toată taxa !
Vernescu: Atunci nu scifl cum se po

trivesc vorbele d-loi ministru (sensaţinne).
D. Furculescu vorbesce iarăşi contra a- 

celel gratificaţiunl ţi se miră cum d. mi
nistru de finance se poate uni cu asemeni 
daruri, d-sa care alt-fel voesce să facă t6te 
economiile.

Voci: închiderea discuţii.
D- P. Grădiţteanu. Cer cuvântul 1 (ag0_ 

înot).
Preşedinte. ’L-am dat deja 1
P- Grădiţteanu. Cum se poate ? în 

cestiune de Regulament I (zgomot; desor- 
dine).

D. Preşedinte: Am dat cuvântul deja 
d-lul Berendeifi 1

D. Gr. BerendeiO. Nu e in caracterul 
mefi * ««rteni pe miniştrii, Insă a fi 
eontra lor unde att dreptate, ar fi lucru 
copilăresc. .J..

D. Furculescu. Mersi I (ilaritate gene
z ă ) ,

D. Berendeifi cere luarea m considerare 
a proectulul. (voci: închiderea discuţii).

D. P. Grădiţteanu. închiderea discuţii 
d-le preşedinte 1 

D. Preşedinte. Numai d-tacerl!
D. P. Grădiţteanu. Ba sunt mal mulţi 

(voci: închiderea discuţiunil).

. (Mal vorbesc d. ministru lucrărilor pu
blice, d. prim-ministru, d. P- Grădiţteanu 
respunde în zgomot mare).

După închiderea discuţiuuil, se pune la 
vot conclusiunile raportului care sunt con
tra acordării sumei cerote, ţi se resping 
cu 42 bile albe contra ţi 37 pentru din 
77 votanţi.

La ari I al proectulul guvernului.
D. P. Grădiţteanu arată că deednunarea 

cerută nu se poate acorda nici după lege, 
nici după vr’nn precedent, căci justiţia, 
chiar intr'un cas analog, a hotărit de a 
nu se da asemeni despăgubiri.

După oare-carl disenţiuni confuse se în
chide disenţiunea.

Se pune la vot prin bile art. I. ţi se 
respinge cu 39 bile albe pentru, 42 negre 
contra din 81 votanţi.

Se continuă desbaterea proectulul pen
tru interpretarea legii electorale.

D. Costandinescn propune nn amanda- 
ment spre esplicarea art. 12 din lege; a- 
mendamentul se respinge.

D. Costandinescn citesce alt amendament 
prin care esplică art. 18 din legea electo- 
torală.— Se respinge.

D. Costandinescn : Am onoarea a pre- 
senta alt amendament!

V oci: A, a . . . !
D. Costandinescn citesce amendamentul fi 

se primesce.
Art. 8 se suprimă.
Art. 9 din proect cu o mică modifica

re pus la vot se primesce.
Şedinţa se rădică la orele 5 ţi un sfert 

seara.

ŞetSnfa de M ercuri 16 Ftm atity 1877.

Se deschide la ora 1 ţi jum. sub preţe- 
dinţa d-lul C. A. Rosetti, cu 95 d. depu
taţi presenţl.

Să îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. P. Ghica observă că iar a descope

rit o eroare in .Monitorul Oficial,* care 
atribue d-sale un discurs al d-lul I. D. 
Ghica.

D- Preţedinte roagă a se face cunoscute 
biuroulul orl-ce erori, pentru a se rectifica.

D. D. Brătianu demisionează din comi
sia pentru revisuirea caselor publice.

D. Mărgăritescu citând un vers din poe- 
siile Ini Heliad Rădulescu ca prolog la pro
punerea ce face, zice că Adunarea să nu se 
desparţă pănă nn se vor vota legea comu
nală, judeţiană, de descentralisare ţi de 
responsabilitatea ministerială.

Se continuă desbaterea legii electorale.
D. Pastia propune suprimarea art. 27 

din legea electorală.
D. Dimancea vorbesce eontra propunerii, 

care ar restrânge dreptul de eligibilitate 
a militarilor în  neactivitate. Camera as
tăzi după 11 ani de progres ar fi retro
gradă in comparaţie cu constituanta dacă 
ar suprima acel articol.

După ce vorbesce ţi d. Blaremberg In 
acest sens, se respinge propunerea d-lul 
Pastia.

D. Gherghel. Să se constate că s’a res
pins în unanimitate.

Art. 10 din proect se suprimă.
După oare-carl discuţii se primesce art. 

11 din proect.
D. N. Fleva cere respingerea art. 1 î care 

conţine disposiţinnl contrarie principiului 
de descentralisare.

D. Vergati propune nn amendament ca 
să nu poată fi aleşi inginerii, advocaţii, 
antreprenorii etc. fie la stat, fie la com
panii.

D. Fusea susţine art. din proect care e 
mal constituţional ţi liberal.

Mal vorbesce d. Vernescu, Bnescu, ţi 
inchizându-se discuţiunea se suspendă ţe- 
dinţa pe 10 minute.

La redeschidere. .
D. Preţedinte comunică, că raportorul 

a adus alt amendament, pe care însă nu 
'1 poate lua în considerare după ee s'a în
chis discuţiunea.

Voci: cer cuvântul! (zgomot)
D. preţedinte. Nu se ponte discuta mal 

m ult! ar fi contra regulamentului!
"• P- Ghica. Discuţiunea se poate re

deschide 1
P- ministru Cultelor zice că observa- 

ţiunile d-lul preţedinte sunt juste ţi dacă 
se persistâ a se discuta amendamentul cel 
nofi, atunci mai întâili să se pronunţe a- 
snpra celui d’&ntâifi, i u  pe al doilea să’l 
considere ca aliniat.

D. Fleva crede că amendamentul, asupra 
căruia s’a discutat, trebui să aibă un vot 
al adunării, ţi d. preşedinte zice că s’a re
tras...

D. preţedinte. Nu se poate retrage, însă 
a revenit într’o altă redacţiune... Regula
mentul nu e destul de clar !

D. N. Fleva. Dac'a revenit, bine a ve

nit sănătos ţi Adunarea să se pronunţe 
asupra lui.

D. Vernescu. Dacă d-nn preţedinte crede 
că avem a vota alt regulament, atunci nn 
mal pot vorbi in cestiune de regulament, 
(ilaritate).

D. Preşedinte: n'am zis aţa! La binrotl 
a mal venit un amendament!

D. Vernescu. Să se pue la vot toate.
(Urmează dialoguri confuse asupra a- 

mendamentulnl; desordine. d-nu P. Ghica 
Cer cuvântu în cestie de regulament!)

D. P. Ghica. Văd că in loc de a se pnne 
la vot ameudamentele propuse de noi, d. 
raportor le modifică, ceea ce nu este per
mis . .  .

D. preţedinte. A modificat pe al Comi
tetului, nn pe al d-tale.

Inchizându-se discuţiunea se pune la vot 
art. 12 ţi se adoptă. — (fiind zgomot nu 
se poate pnne la vot nici nu amendament.)

Voci. Apel nom inal! (desordine).
D. ministru Lucrărilor Publice amin

tesc» că la compania drumului ferat este 
un consilia de administrare compus din 
notabilităţi române. Aceste persoane sunt 
eligibile ? (zgomot ţi desordine).

Se pnne la vot amandamentul în 'pri
vinţa inginerilor, arondaţilor etc. ţi se 
respinge.

Voci. Nu e majoritate !
Alte voci. Votul a fost infiuinţat!
Amendamentul d-lul Pastia se adoptă, 

(aplause frenetice).
(In timp ce zgomotul durează d. Gher

ghel spune de mal multe ori, că are un 
sub amandament, la care biuroul răspunde 
in fine, că un asemenea art. s’a votat deja.)

D. Rădescn propune ca pentru viitor să 
nu se permită ca un alegător să voteze 
pentru Senat intr’o localitate, ţi pentru 
Cameră în alta. Cere a se intercala nn 
nofi art. între art. 12 ţi 13.

D. Vernescu este contra propunerii, ară
tând că legea electorală prin art. 30 face 
imposibil ori-ce ecivoo 1

D. Rădescu retrage amandamentul.
D. Vernescu zice că disposiţiile în pri

vinţa revisuiril listelor erafi până acum mal 
practice de cât cele prescrise prin aceet 
articol, care însărcinează cu aceasta pe 
comuna de reşedinţă.

D. Raportor arată că este o eroare în 
proect, zicând u-se * revisuirea > în loc de 
‘ publicarea listelor.»

D. Costandinescn propune nn amanda
ment la art. 32 pentru a stabili că listele 
odată făcute afinn caracter de continuitate, 
iar nn cum s’a considerat sub D. Catargi.

D. Pastia propune a se şterge din art. 
33 cuvintele *revisuite de casieri» (rolu
rile) oăci el nu le pot revisui.

Prin dialoguri inroherente se dă altă 
redacţiune art. 13 din proect (art. 33 din 
lege.)

Voci: la vot!
D. P. Ghica: Nu la votl se calcă art. 

38 din legea electorală.
D. Ministru C olţilor: Camera s'a de

clarat competentă a reforma legea!
D. Blaremberg : A reforma, a interpr ta- 

a modifica.
D. Ministru: Aţa este.
D. P. Ghica : Intr'o şedinţă trecută D. 

ministru care mă întrerupe astăzi, a pro
testat, când nu s’a interpretat*unele dis
poziţii din legea electorală..,.

D. Preşedinte: A fost vorba de Consti- 
tuţinne. mă rog nu confundaţi!

D. P. Ghica: Atunci să spunem curat 
că modificăm legea...,

(întreruperi.)
D. P. Ghica. Efi snnt ţi am fost foarte 

politicos cătră D. Dimancea, cer reciproci
tate....

D. Dimancea: A propos de quoi ?
O Voce: D. P. Ghica e răfi dispus a- 

stă -z l!
Se cere închiderea disouţiunil.
D. Costandinescn vorbesce contra închi

derii ţi cere ca adunarea să nu meargă aţa 
repede.

Se pune la vot ţi se admite închiderea 
discuţii

Punându-se la vot se respingă amanda- 
mentele d-lul Costandinescn ţi d. Pastia, 
ţi Se adoptă art. 13 a comitetului cu miel 
modificări introduse.

D. P. Bordea propune un amendament 
ca listele să fie definitive de la 1 Martie 
pentru tot anul.— (dialoguri).

D. Pastia. D-lor deputaţi, vă rog daţi 
’ml atenţiune I (dialoguri zgomotoase ur
mează în cât d. Pastia nu poate vorbi 5 
minute).

O Voce: Nu mal suntem in număr!
D. Pastia arată că termenul pentru liste 

poate fi numai la S Martie (sgomot).
D. Preţedinte declară că tot ce s’a fă

cut până acum nu poate fi trecut ia pro
cesul verbal!

Se pune la vot ţi se respinge propune
rea d-lul P, Bordea.

D. Blaremberg propune un mic amen
dament la art. 33 din lege seii 14 din 
proect, anume ca listele definitive să fie 
trecute în lr’nn registru ţi ştergerile d’a* 
oolo să fie pedepsite ca falsuri in acte pu
blice.

Se adoptă dimpreună cu art. 14.
D. Cura pin iii propune nn alin. la art. 

14 ca secţiile alegerilor să se împarţă pe 
colori.

D. Pastia propune un ameudament la 
art. 37.

D. Raportor: N'am ajuns acolo !
Adunarea nefiind îu număr ţedinţa se 

rădică la orele 5 seara.

Sevaiin 14 Fevruarie 1877

Ne gr&bim a publica urm&toarea 
scrisoare şi aştept&m de la d. Co
respondent al nostru din T.-Severin 
Intimpin&rile necesare la cele co- 
prinse aici. N«ta R,d.

Domnule Redactor,

In stim abilul d-voastr& ziar No. 
39 din 10 ale curentei, am  vfizut 
un artico l în titu la t „Tribunalul Me
hedinţi* prin care un domn anonim, 
se plânge de ned rep tă ţile  făcute d-lul 
inginer Tboma Manolescu, cu oca- 
siunea unul proces d’in tre  d-sa şi 
d-nil F ra ţi B arbovicf; şi fiind-că din 
to a te  câte expune nim ic nu este  a- 
devfirat, v6 rog  cu to a tă  stim a, b ine
voiţi a da publicită ţii, u rm ătoare
le câte-va r&ndurl ca răspuns la 
zisul artico l.

Află. d-le anonim , că afacerea d-lul 
Manolescu după cum să consta tă  din 
dosarul No. 1603— 76 s'a ju d eca t 
in  zioa de 12 Noemvrie, ia r nu în  
Decemvrie şi In p resen ţa  num ai a 
reclam anteluf lipsind in tim aţii, iar 
nu contradictoriu  cum zici d-ta. Află 
Încă, că In acea zi, efi lipseam  în 
congediu şi că n'afi luat p arte  de 
că t d-nil judecători Davidoglu şi Pa- 
pan ale căror m erite  de In tegri şi 
oneşti m ag istra ţi a ţ i  bine-voit a  le 
recu n o aşte ; deci re su lta tu l nu s'a 
p ro n u n ţa t prin organul mefi cum 
p re tin d e ţl d-voastră şi aceasta se 
dovedeşte In mod p a ten t prin  botă- 
ră rea  No. 309 d a tă  In această a- 
facere.

A st-fel fiind ’ml veţi da voe, dom
nule anonim, In urm a tu to r acestor 
in ex ac tită ţi a  nu vS crede nici afir- 
m aţiunea ce faceţi, că una s’a zis 
şi a lta  s’a scris.

Cu această  ocasiune perm ite ţi-’ml. 
domnule redactor, a zice căte-va cu
vinte şi asupra articolului d-lor F ra ţi 
N. şi S. BarbovicI publicat In zia
rul d-voastrâ No. 9 din 13 Ianua
rie prin care mâ acuză d’a-I fi ju 
decat şi condam nat tn t r ’un proces 
de calomnie ce a avu t la acest t r i 
bunal. Mft incrim inează d-lor: 1 de 
de ce să nu mfi recuz când ştieam  
<*ă nevasta  mea este  vară prim ară 
cu nevasta d-lul prim -procuror, care 
făcea objeotul calomnii, (fiind a s t
fel rudă ' )  şi al 2 lea rum efi care 
cu câte va zile mal îna in te  rap o rta 
sem m inisterului pentru deţinerea 
In prevenţinoe a d-luf Nicol e Bar- 
boricl dat în judeca tă  pentru delic
tul de răn iri şi loviri, efi să iscă
lesc o sen tin ţă  de condam nare con- 
trâ-le ! In ceea ce priveşte acest din 
urm ă punt, am onoare a răspunde 
d-lor F ra ţi BarbovicI că, nu v6d ni
mic de comun în tre  afacerea de r ă 
niri care se instruia la cabinetul 
d-lnl jude Instruc to r şi afacerea de 
calomnie, pen tru  care s'a făcut mal 
târziu  culpabil. Cât pentru l-iul punt 
suprem a Curte de Casaţie le-a răs
puns resping&ndu-Ie prin decisinnea 
ce a p ronun ţa t luna trecută, cererea 
de străm u ta re  ce făcuse. — Şi în fine 
legea m6 scuteşte de orl-ce a lte  ex- 
plicaţiunl, spunând, affinis affinem 
non generat.

Acestea zise nu găsesc necesar a 
m al califica faptele şi pe autori.

Terminând, v6 m ulţumesc dom
nule Redactor, d’a face să apară pre- 
senta în tntliul viitor num ăr al zia
rului d-voastrâ. şi v£ rog să bine
voiţi a priimi încredinţarea înalte i 
mele stim e şi consideraţie ni.

George 0. Bildtrescu.
P rim -p re şed in te  a l T n b .  M ehedinţi*

SCIRI SOSITE CU POSTA DIN URMA
L w 4‘l i  M Fsvnmri». 

Ziarele de aată-zl pnhlică o petiţiune 
bulgară către marile puteri ţi alta către 
plenipotenţiaţil dela oonferenţi. Iu aceasta 
Bnlgril declară că nu afi încredere in con- 
stitoţiunea otomană ţi se plâng de a fi 
siliţi de către diregătorlile otomane să sub
scrie o adresă, prin care s’ar declara ca 
mulţumiţi cu ea.

8t. P e te rsb ir f , 18 Pevruaris.
,  Agenţia Russă* desminte ştirea comu

nicată de către. >P«trsb. D. Z.* în pri
vinţa respunsnlul marilor puteri. Până a- 
cum nici nna din puteri nu a respuns 
încă.

Paris, 8s Pebraarie 
»Republica francesă* atacă pe guvern, 

pentru că a intezis Iul Pater Hyacinth a 
vorbi despre religiune.

NAIV1TAŢI RADICALE

{Ştdin fa  Cam tril din 14 Fevruarit).
D. col. Gherghel cere cnvântal.
D. preşedinte Sihleann observă că nu se 

poate vorbi în această cansă.
D. col. Gherghel: Poate aveţi dnhul 

sfânt, d-le preţedinte, ca să sciţi ce am 
să zic.

D. v.-preşedinte: Duhul sfânt al med 
este regulamentul, care prescrie că orl-ce 
petiţinne să meargă la comisiune, fără dis
cuţie.

D. col. Gherghel: Nu sciţi 00 aşi fi zis. 
Poate aşi fi cerut urgenţa şi...

V oci: Şi mal ce ?
D. col. Gherghel: Este treaba mea ce 

aşi fi mal zis. Dar să mi se dea cuvântul 
când îl cer. Protestez in contra procedă- 
rel biuroulul, şi cer ca pxoWatul mefi să 
se treacă in procesul verbal.

D. preşedinte : Protestează cât iţi place. 
Regulamentul este precis.

Sgom ot
«•  •

D. Dr. Polizn cer* pentru a patra oară 
să i se dea o copie după budgetul Efo
riei spitalelor.

(Ilaritate generală).
O voce: Aceasta *1 caraghioslîc.

SCIRI COMERCIALE

BerUn, 28 Fevrnarie. (Dep. tel.) Plata 
cupoanelor eu scadenţa la 1 Martie a ac
ţiunilor de prioritate a căilor fsrate ro
mâne s'a anunţat astăzi in mod oficial.

PREFECTURA JUDEŢULUI ILFOV

Publica (ioat.
Conform decisiunel onorabilului Consilifi 

general acestui judeţ prin care sala a- 
theneulul din localul judeţian a remas a 
se închiria de a dreptul de comitetul per
manent, acesta prin inrheerea No. 690 a 
formulat coodiţinnile următoare:

L Ori -cine ar voi >2 ia sala itktoralol 
pentru concerte safi aerate musicale aă se 
adreseze la comitetul permanent in loca
lul jndeţian strada Mihal Vodă No. 8.

II. Co*tul pentru o seară este de leişfoe 
teci pe cari amatoru 1 va versa la casie
ria judeţului ţi va presenta Comitatului 
reci pisa spre a se da autorisaţiune pentru 
deschiderea sălel.

UI Ecleraginl, aranjamentul ţi curăţitul 
privesce pe smator.

IV. A doua zi dupe representnţie va preda 
sala ţi mobilieru In bonă stare.

V. Amatoru va plăti uţiernlul Atheneulul 
trei lei pentru fie care seară iară Inten
dentul va avea intrarea liberă pentru a 
putea priveghea.

Se publică dar aceete condiţianl pentru 
eunascinţa amatorilor de a avea Sala A- 
theneulul.

Prefect, C. Ciocârlan.

CHANCELLERIE DE L'AGENCE DE FRANCE
AVIJ IMPORTANT 

Mr. EL Da rin te, rue Dionisie 2 â Buoa- 
reat, axant abnse de la confiance des per- 
sonnes. qui l'avaient charge de recoavre- 
mente en Roumanie, tonte relatiou a cessă 
entre lui et l’Agenoe de Franee. Le pu
blic este mie en grade contre tont paie- 
ment fait entre lee tnains de Mr. Da rişte.

Pour tous ăclaircissementa •'adreeaer â 
la chancellerie de l'Agence de 1 heare ă 
4 heurea.

i
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CURSUL VIENEI 
2S Februarie (st. n.) 1877. 

Metalice . i . . . . .  .
Naţionale.......................... JL&

35

rairfl a nayer.
Un professeur de langues habitant Bu- 

carest depuis 32 ans, autrefois guverneur 
dans plusieurs maisons distingnees, deşire 
de trouver uu placement dans quelque fa
milie distinguee â Bucarest en y donnant 
tou» le jours deux heures d’enseignement 
de franşais, d'allemand et de caligraphie, il 
demande » titre de recompense: ,loge-
ment immeublo et toutes Ies commodites 
de la maison hormis le blanchissage pour 
Ini et son âponse.*

Monsenr Nicolas Bntcnlesco et Madame 
B. son 6pouse, ont bien vouln dans lenr 
extreme bienveillance accorder an sollici- 
teur lenrs recommandations et renseigne- 
mens â tonte demande y faite.

Les conditions d’arrangements peuvent 
etre stipulees deja ,d ,anjonrdhuiaentre les 
contractants car les circonstances dn solli- 
citenr l’exigent absolnment, qne ponr regler 
li-dessna ses mesnres, son placement ait 
lien »au plns tard* le **/»» Mars. Yonlant 
traiter pour l'arrangement de cette affaire, 
on pent s’adresser anssi directement: Ca
lea Şerban Vodă No. 135. 394,5-3.

Lose . i ......................^ 4 —’
Acţiunile băncel.........................  108 50
Crediturf 881 —
L o n d o n . . . . '..................... 149 70
Obligaţiuni rurale ungare.. . . 124 74

,  tpmeşvar . . . . .  J l 7>>
,  | transilvane . . . 71 25

Argint în m îr fn r î .................. 113 50
Ducatul . . . . .................  5 88
N apoleonul..................................  9 91'/:
Marc 100 ..................................... 61 90

CURSUL DEfBERLIN 
28 Februarie (st. n.) 1877. 

Acţiunile .căilor ferate romane . 12 10
Obligaţiunile române 6 " „ . . .  49 90
Priorităţile cailor fer. rom. 8°/0 . 55 —
împrumutul Oppenheim . . .  83 25
Napoleonul .. . .  . .. . .  . . .  . . 16 26
Viena, termen s c u r t ..................  163 60

» , » lung .  ..... . 162 50

FOSTUL CIRC
Direcţia D-lnl J. D. Jonesco

A stf^ t şi In  fie-care  <Ji

REPRESENTATII TEATRALE
CU ‘

PROGRAMA VARIATĂ

bunS pianistă, 
ţ care ştie şi bine 

limba germană, doresce a găsi un loc chiar 
de pe acuma. Adresele respective se va priimi 
din complesenţă la Tip. Tbiel & Weiss.

De închiriat, un apartament 
cu şesse odăi , 

grajd de patru cai, şopron de treî trăsuri, 
o odaie şi o cuinie, independenţe şi pod 
de fân:  Catul de jos, 8trada Scaunele No. 
46, casaOeorge Costaforu. Doritorii să se 
adreseze chiar în acele case. Contractul 
de închiriere se pote face de acum s£tt de 
la St. George anul curent. 401—6.

D a  £1 r a n  ^  O Moşia Inoteştî, dis- 
± J \ j  d i l c i l u d i l )  trictul Prahova se 
a re n d a i de la St. Gheorghie 1877. Dori- 
ritorii se vor adresa la D-na N. Bourki, 
Calea Mogoşoal No. 174.

408. 8- a  4.

doresce a 
preda lec-

ţiuni private, şi r6gă a depune adresele 
respective la administraţiunea acestui «jiar 
sub cifrele S. S. No- 32. 385,6-1.

cualitatea cea mal bună numai tnfan şi fag 
tăiat şi adus la domicilii) cu 

7 5  F B .  S T B N J B N U I i  
la magasia de lemne aluiLessel, lingă gara 
Tergovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Coniăn^ile se priimesc şi la Typografta 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

care cun6sce] Noul şi cel mal mare magasde în in-
*• i. , ,  , ,-.J! " 'ueşiap rac- călţaminte pentru bărbat! dama
ticat mai mulţi ani stndiele programului ”
liceal, doresoe a preda lecţiuul particulare

_ A să adresa la admeuistraţinnea acestui 
^iar, Palatul >Dacia*.

Să, arend^âSnf
rapa din Prahova, lîngă gările Mizil şi 
Albeşti, doritorii se vor adresa chiar la 
Moşiă la proprietar, s^B în Strada Crinu
lui No. 15, Suburbia Batiştea.

No. 402. J _ 3

Vinuri negre, roşii şi
a lT )p >  vechi şi noul in butoe, de ven- 
a i  W C, (jure la sub-semnatul, Strada Cos- 

No. 5. — Se recomandă în special vi- 
negru vechiu de cea mal bună qua-

ma, 
nul 
litate.

No. 406,-3. A. Manolescu.

q  PATI Moşiile BudescI din
U Q  d l  e i l U t U ,  Argeţ şj Ostroveni 
din Vâlcea, având, pe lângă cele-l-alte cali
tăţi, peste 1000 pogone de arătură în lunca 
Oltului. Doritorii se vor adresa în Bucu- 
rescl la d-nn N. I. Lahovary, iar la Rim- 
nicu-Vâlci la d-nu C. I. Lahovary.

No. 40 4 -8 .

n y C j ^ G - ^ S n s T T J L
SE AFLA I  CALEA MOftOSlOEI N° 20. YIS-A-YIS DE GRĂND HOTEL DE BULEVABD CASA 6BECEANU 

CEL MULT INCA NUMAI U  ţULE

!!CĂTRE COMITENT!! NOŞTRI!!
IN BUCURE SCI SI DIN DISTRICTE

Spre a evita spesele cele mari de transport a mărfel n6stre, înapoindu-o în străinătate, şi îiv urma co
manditar făcute de comitenţi, cari au sosit acuma, ne-am hotărât a maî lăsa filiala n6stră în acest oraş încă 
pentru un scurt timp.

Luând cont «jcumstanţele cele grele ale situaţinneî actuale, ara făcut incă o reducere însemnată a pre
ţurilor curente mai jos notate. Roprcsentantul Societăţeî fabriccl de Olandă şi Albituri.

PREŢUL CURENT DUPE SCĂpEMENTUL DE 45 v> CU PREŢUL FICSAT.

şi copilsub firma:

SAL. WEISERMAN
La Vultur, strada Carol I. No. 0.

Sub-semnatul am on6re a aduce la cu- 
noscinţa onor. P. T. Public, că am aran
jat în sus-ijisnl magazin nn bogat asorti
ment de to t felul de încălţăminte Engros 
Şi En detail,\ a tâ t în ceea ce privesce ghe
ţărie, cismărie de lues şi de to t felul, cât 
r  9* galoşi francese şi germane, din
laorictU cele mal renumite in Europa. Preţu- 
^ 'e  mal eftine de cât orî unde. — Fac 
ple“ata ®ea invitaţiune tutnlor d-lor cum
pere ton ţi rog a me onora cu visitele d-lor 
sPr8„a 38 'uforma a tâ t de fină cualitate 
a mărfurilor cât şi de eftinătatea preţurilor.

Cu stimă
Sal. Weiserman.

Uă guvernantă,
englesfl, francesă şi germană, dores- 
ce a intra intr’o cas& distinsă. O- 
fertele să se bine-voiaacă a le 
trimite franco sub cifrele X. Y. Z. 
poşte restante, Bucurescl.

MAQAZIEA MANDRITU

S T I K  C T E I S T I

Batiste a V2 duzină
Batiste de copil a . . . . . . . . . .  fr.

x » Olandă a . . . . . . . . .  »
> I Lino 1 • i
> ,  borduse color, şi cusute . . .  »
> (soie ecrue) bucata . . j....................*

Prosdpe şi Şervete a V. duzină
Prosope de aţă c u r a t a ...............................fr.

} > damasc . . . ' . .....................  >
Şervete de masă ( a ţă ) ..................................  »

» > > damasc . . . . . . . • »
,  » fructe •. . . .  • • | » • • »

1 bncată
fr.

ÎNCEPUTUL LA 8 ORE SERA.

ANUNCIU
De vânzare un Pianu, calitate superiorii 

şi ia  bune condiţiuni. Amatorii a se adre
sa la administraţiunea acestui <Jiar, Pala
tul JDaeia*.

făcând
ţ uuu uuu iim u iiu iu i) Studii 

praotice în termen de 20 anii în agricul
tură, doresce a se angaja ca administrator 
la veri-un proprietar de moşii. Doritorii să 
bine-voiască a se adresa la Tipografia Thiel 
k WeÎBs.

Pentru 6 
» 6 
» « 
« 12, , 12 , 12

Feţe de mese
persone de aţă curată albă 

,  » damasc > •
,  ,  ,  qual. I.

10
80

50
2K

50
50

aţă cur. âlbă

18
14.
9

Pândărie şi garnituri de masă
. . fr. 18 
. . fr. 25 
. . ,  30
. . ,  60 
. • » 64 
. . » 84
. . >100 
. . ,  40

86 de coţi Pân4ă de casă
39 > > ,  ,  copii
45 9 Olandă de munte
s a » > ,  Belgică . .
60 > P ânjă de Olandă
60 > > ,  y Eumh.
60 > > Toile batiste fine .

7 buc. Ciarc^f. 3 coţi de la t .

fine

Rufe de Dame
Camaşe cu şuur de chiff. de fr. 3 

,  brod. de chiff. de fr. 3 
,  brod. de olandă > > 5
,  de nopte > , , 6

Camisone brodate ,  ,  ,  3
,  ,  de lux , , 7

Pantaloni cugarnitnre ,  ,  3
,  f broderie ,  ,  5

Şorţuri de copil > » 1
i  » dame a a 2

Fuste de costm. simp. . . . .
» cu şlepU > . . . .
.  .  brod......................

50 j>.
— P- 
50

50
75

fr.

la 6 
la 9 . 12

50 m. f. 
m. f.

7 — 
15 -  
0 —  

10 —

CERRU CURAT
LASG1 8TB i  DA BOIMJU

Colorea Galbenă, straja nouă, colţu 
barierei No. 41 Calea Tunari.

406,-8.

5 60
6 50 
9 —

fr. 8
9

15

Rnfe pentru Cavaleri
Cămaşe din oxford veritable................... a fr.

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

Pantaloni de pichet de ernă . . . .  > >
* ,  o landă............................... » >

d — 
6 50

50
50

75
50

A EŞIT. DE SUB T I P A R
şi se t U  de vSnijare

LA TIPOGRAFIA THIEL & WEISS 
§i

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

R O M Â N I E I
Discursuri rostite In parlamentul rom&n

de

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţul 2 Lei n.

Diverse
Dur.. Ciorapi de Dame . . fr.

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

Gulere de D am e..........................
,  > Bărbaţi . . . . . .

> ,  ,  Pepturi brodate . . . . . . .
1 Buc. Flanele .......................... ....

f
r

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

,  12 ,  ,  , 2 4  ,  > 58 ,■ *• »
Batiste fine francese de Lino eu brodirieadevSrate.
Un mare asortiment de garnituri pentru arne, Manchete 5 1  
Batiste de Lino cu margine lată eu numeD brodate. . . . . .  • T
Ohache-net de m&tase 51 p&nj&, în Mte e,ulorile, Shwalurl lung! de India 51 Japonia
Comaiidele de prin provincii Tor fi esecutate cn cea mal mare promptitudine.

50
50

50
50

gulere ea preţuri de tot redate.

A& apărut în Iaşi

ALMANAH MUSICAL
de

T E O D O R  T. B U R A D A
pe 1877 (anţl al ţll-lea), cuprinzând mai 
multe figuri de diferite instrumente de mu
ncii aflate in ns la poporul român, pre
cum şi diferite arii de danţ naţionale, a- 
ranjate pentru piano.

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

0e vânţlare la t6te librăriele.

L E  B 0 D Q U 1 T  M t N f S T E R I E L
Preţul I Franc.

Se găsesce de vânzare la Tipo
grafia Thiel & Weis. Vânători/ 
priimesc rabatai obicinuit.

C E L  M A I M A R E  M A G  A S I N
I D E

H A IN E  CO NFECŢIO NATE şi DE ARTICOLE DE MODA
I N  R O  UVE A N I A

A L B .  « £  ^ O S .  G R U I I B A U M
C olţu l B u levard u lu i cassa Grecianu.

A ST a z i  A M  PEHMIT uit m a r e  a so r tim en t

DE M M  H

I »  I K I I G I I S I I I
|  C O S T U M E  D E  P R I M A - V E A R ^ ^
ţ  . Comandele din provincie se efectu^zâ cu cca mal mare prom ptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc Înapoi. [Coltul Bulevardului cassa Greoianu].

Tipografia Thiel A Weiss Palatul „ Dacia


