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Berlin, 6 Martie, 
Generalul Ignatieff a njnns aci; densul 

a avut o întrevedere cu principele Bismark. 
Această întrevedere a d u ra t o oră. Gene
ralul a prânzit la cancelarul imperiului 
german.

IgnatieiF va pleca pol-mine la Paris.
Paris, 5 Martie 

Acum se par* sigur că în nota ce va a- 
dresa puterilor, Poarta va cere desarma- 
rea Rusiei.

Londra, 5 Hârtie.

Times pretinde ca scie c& generalul Ig- 
natiefF va face propunerea de desarmare 
ca condiţinne ca tractatul din Parii sa fie 
abrogat

BUCURESCI 22 FBTEUiBrB 
6 MARTIE.

Furtuna parlamentară, despre care 
sorbeam In numărul no9tru de ieri, 
s’a descărcat In capul d-lul Dimitrie 
Sturdza, sati, dacă, voiţi mal bine, 
furtuna din capul d-lut Dimitrie Sturd- 
za s’a descărcat asupra parlamen 
tulul. Faptul este, că, d. Dimitrie 
Sturdza care de abia de câte-va zile 
reintrage In Cabinet şi nu avuse Încă. 
timpul de a lua nici o altă măsură 
financiară afară d© suspendarea plă 
ţilor. şl-a dat dimisia, şi această di* 
misie a fost primită.

Ne aflăm iarăşi Intr’o crisă mi
nisterială, a cincea de căte-va sep- 
tămânl.

Frivolitatea cu care radicalii se 
joacă dea Ministerinl a devenit fe
nomenală.

Regimul se joacă, insă Ţara plă
teşte.

Această stranie comedie nu poate 
să dureze mult timp. Ori ce va face 
d. I. Brătianu, ministerinl săfi este 
pierdut In opinia publică, este pier
dut şi iu Senat.

Ne apropiem de catastrofa regi
mului radical.

Ceea ce ne face să dorim cu o 
oră mal nainte lămurirea situaţiei, In 
care ne aflăm, este, pe lăngă sta
rea ameninţătoare a finanţelor, şi 
fasa primejdioasă pentru noi, In care 
se vede că intră chestia Orientului.

0 depeşă de cea mal mare gra
vitate ne-a sosit astăzi din Berlin 
Generalul Ignatieff a conferit ieri cu 
arinţul Bismark şi se aşteaptă pen
tru poimăne la Paris. După Times, pro
punerile ambasadorului rusesc sunt: 
desarmarea Rusiei şi abrogarea tra 
tatului de Paris.

După ce Rusia a anulat prin con
venţia de la Londra din 1871 dis- 
posiţiile restrictive privitoare la Ma- 
rea-Neagră, ce ’l-a mal rămas de 
abrogat din tratatu l de Paris? Să 
fie oare vorba de partea Basarabiei, 
cedată Romăniel!

Să fie acesta resultatul politicei 
ministerului Brătianu t Resplata că
lătoriei la Livadin? Sifi a călătoriei 
la Sibiifi?

Nu ne putem încă pronunţa, şti
rile sunt prea puţin fixate.

Atăta putem spune numai, că nu 
a fost inimă de Român cugetător, 
care să fi remas liniştită la isbuc- 
nirea crisel orientale, şi nu a fost 
om cu minte In această Ţară, care 
să nu fi deplăns fatalitatea de a ve
dea Statul român In asemenea mo
mente lăsat pe măna unor miniştri 
incapabili.

Să urmărim cu cea mal încordată 
luare aminte desfăşurarea evenimen
telor, şi să nu uităm, că adese ori 
Întâmplările cele mari Îşi aruncă 
umbra de departe.

M AGHIARI Şl MAGHIARISM I)
(Urmare).

Constituţiunea maghiară e libe
rală dând tuturor cetăţenilor drep
turi egale. Această egalitate e Insă 
premejdioasă. Pot fi In Ungaria e- 
lemente, care stăruesc a disolva 
statul, elemente, care ’şl văd, vii
torul afară de Ungaria, şi pentru 
ca să vorbim mal lămurit, ln tr’ade- 
văr sunt în Ungaria asemenea ele
mente. Să ne punem mftna pe inimă 
şi să recunoascem, eă faţă cu ase
menea elemente, egalitatea nu poate 
fi înţeleasă In tocmai. Nici un stat 
nu poate admite, ca-.lntr’fensul să se 
desvolteze elemente, care sunt ln 
potriva lui, ci e dator a le sterpi ori 
cel puţin a Înăduşi desvoltarea lor.

*) Veal „Timpul" No. 41.

IABASIC. A. ROSSTTI SI FII
REVOLUŢIONARI - SOCIALIŞTI - DEMOCRAŢI

II.
In prima linie, dar ca un lucru 

de mal puţină în se m n ă ta te , Timpul 
imputase misiunii d-lul C. A. Rosetti 
din anul trecut la Paris, că dovedea 
lipsă de tact In concepţia  şi ln  ese- 
cutarea el.

Eacă cuvintele Timpului de la 9 
Fevruarie :

însăţi trămiterea acestui prezident al 
Camerei era o lipsă de tact. Legislativa nu 
e executivă, şi prezidentul Camerei putea tot 
aţa de puţin să negocieze un împrumut 
satt o convenţie, pre cât de puţin s’ar pu
tea pronunţa de mal nainte, Prezidentul 
Curţi! de Casaţie într’un proces ce va a- 
vea mai pe urmă a'l judeca la Carte.

Dară aceasta pare a fi o distingere prea

E Insă şi ln această privinţă o mă
sură peste care nu este bine a trece. 
Dacă admitem, că maghiarii sunt da
tori a stârpi elementele care sunt 
vrăşmaşe Ungariei, pretindem, ca el 
să ’şl dea bine seama şi să nu caute a 
trărpi elemente, care nu sunt vrăj
maşe Ungariei şi mal bine să 'şl dea 
seama şi să nu caute a stârpi ele
mente pe care nu le pot. Intr’un 
chip şi intr'altul el precipită proce
sul de disolvare.

® Torba de noi Românii. Lăsând 
la o parte toate reservele, trebuesce 
să mărturisim că noi, după cele lntăm- 
plate de la 1867 Încoace, ne vedem 
lntr o situaţiune să nu ţinem, să nu 
putem ţine mult la Ungaria. N’a- 
vem pentru ce. Tot-d’auna această 
Ungariă a fost o neprietinâ pentru 
noi; tot-d’auna ea a căutat să înă
duşească desvoltarea noastră. Da, am 
fost şi suntem neprieteni al Unga
riei pentru-că Ungaria ne a fost şi 
ne este vrăjmaşe. Să nu uite Insă

fină pentru politica ,liberîi şi independinte 
a unul ministru fracţionist.

Să trecem dară la altele, mal pipăite.
D. C. A. Rosetti, cu ocasia mergerii sale 

la' Paris, nu a găsit ceva mal nemerit de 
făcut de cât de a asista împreună cu fii 
sg! la nn banchet al jurnalului Ydroits de 
l'hotnme, jurnal socialist-revolnţionar, snb 
redacţia ascunsă a lui Rochefort, care a- 
tacă astă-zî cu aceiafî înverţuaare repu
blica lui Mac-Mahon, cn care ataca odi
nioară imperialismul Ini Napoleon III.

La aceste respunde Românul din 10 
Fevruarie :

<C. A. Rosetti a vSzat în timpul misiu- 
<nii sale la Paris pe bărbaţii cei mai în- 
* semnaţi din toate partidele fi din toate 
♦nuanţele de partide, dar n'a fost la nici 
«un banchet, la nici unul.,

Luăm act de această declarare a 
d-lul C. A. Rosetti. reproducăndu-o 
textual In foaia noastră.

Un lucru ni’l va crede orl-cine: 
nimeni din redactorii sati corespon
denţii „Timpului" nu a luat parte 
la banchetul revoluţionarilor-socia- 
liştl Droits de l'homme. Dacă totu-şl 
ne-a in Îndeplinit datoria de publi
cişti de a relata despre el, nu ne-am 
putut lntemia de cât pe cele spuse 
de chiar jurnalele radicale din Franţa 
şi pe alte corespondenţe de la oa
meni demni de toată Încrederea.

Din aceste două isvoare Insă ştim, 
că la acel banchet revoluţionar-so- 
cialist afi asistat şi Români şi că 
Intre aceşti Români erafi şi d-nil Ro
setti.

Dară nu a fost d. Rosetti tatăl, 
foarte bine ! Ati remas Rosetti fii 
şi a râmas ceva mal mult; căci este 
vederat, că lucrul cel important pen
tru noi nu este de a constata, dacă 
d. C. A. Rosetti a mâncat sati nu 
a mâncat la o masă; chestia impor
tan tă  pentru judecarea tactului ace
luia care representa România In mi
sia sa la Paris, era de a se şti, dacă 
prin relaţiile sale ostensibile a păs
tra t dignitatea unul agent diploma
tic estraordinar şi prin aceasta dig
nitatea ţeril, care l'a trimis.

In această privire Insă— singura, 
care ne importă — respunsul d-lul
C. A. Rosetti confirmă pe d«plin te
merile noastre şi ne dovedeşte câtă 
dreptate avuse corespondentul nos
tru de la Paris, care de pe atnncl 
Încă ne semnalase reaua impresie, 
ce apucăturele d-lul C. A. Rosetti 
afi produs ln aeele regiuni, unde era 
de interesul ţârii ca să fim mal bine 
judecaţi.

D. C. A. Rosetti ne mărturiseşte

maghiarii că noi ţinem la Împără
ţie, şi ţinem fiind-că avem pentru 
ce. De când ţinem minte, Dinastia 
Habsburgilor a fost ocrotirea noas
tră  ; ea a fost povaţa noastră de la 
Intunerec la lumină; sub scutul el 
ne-am desvoltat şi tot sub al el scut 
ne vedem viitorul. Tocmai pentru 
aceea nu a fost ln viaţa noastră nici 
un moment In care noi ‘să fi slăbit 
ln credinţa noastră către Dinastia 
Habsburgilor: tot-d’auna am fost la 
disposiţiunea lor gata an e  jertfi, şi 
dacă astăzi am fi chiemaţl la luptă 
pentru Ungaria, am lupta din toată 
inima, nu Insă pentru Ungaria, ci 
pentru HabsburgI, nu pentru rege, 
ci pentru împăratul nostru!

E mal mult de cât lipsă de chib
zuinţă a Înăduşi desvoltarea unul a- 
semenea popor. Noi tot-d’auna am 
fost şi Încă suntem pentru Împără
ţie, o sigură comoară de puteri şi 
interesul împărăţiei a fost şi este 
nu a scădea, ci a spori această co

un lucru: că şi ln timpul misiei sale 
la Paris s'a pus din nofi ln relaţie 
cu resturnătoril-revoluţionarl de la 
Droits de l homme: şi nu tăgădueşte un 
al doilea lucru: că fii d-sale aii 
luat parte la banchetul acelor re- 
voluţionarl-socialiştl.

D. C. A. Rosetti nu este un june 
neesperimentat ln ale guvernului. 
D-sa ştie, ca şi noi, că ministeriul 
de Interne al Republicel francese. 
al acelei Republice, care In primele 
zile ale esistenţel sale s’a văzut silită 
a năbuşi cu fier şi cu sânge răsc61a 
comunarzilor petrolişti din Paris, ur
măreşte cn zilnică luare aminte toţi 
paşii revoluţionarilor, cari s'afi pi
tulat ln cuibul ziarului Droits de 
l'homme.

O Întrebare acum d-lul C. A. Ro
setti :

Găseşte d-sa că trimisul estraor
dinar al României pe lângă guver
nul prezidentului Republicel francese 
de astăzi a dat o probă de tact şi 
d? iubire a intereselor ţării, când la 
Paris s'a pus din nofi ln relaţie cu a 
cele persoane infamate, care cons
piră In contra acelui guvern şi In 
contra ordinel constituite ln Franţa?

Aici nu ne putem mulţumi cu fra- 
se de jurnalist şi cu espresil scăpă- 
toare ca aceea, că d. C. A. Rosetti 
a văzut pe bărbaţii Însemnaţi din 
toate nuanţele de partide. CâcI re- 
valuţionaril petrolişti nu sunt nu
anţa unei partide constituite ln lâ- 
untrul statului Frances, ci sunt — 
din puntul de vedere al acestui Stat, 
nişte trădători criminali, cu cari tre- 
bue să aibă a face Procurorul şi gen- 
darmul, dar nu prezidentul Came
rei române trimis ln misie estraor- 
dinară pe lângă guvernul regulat al 
Republicel francese.

Dacă d. Degre, actualul nostru a* 
gent diplomatic la Berlin, sa r  avisa 
vre o dată. sub pretest de „a vedea 
oamenii importanţi din toate nuan
ţele de partide*, să se pună In re
laţii ostensibile eu d-nil Lieb-Knecht. 
Bebel şi Hasenclever şi să şl tri- 
meată fii săi ia vre un banchet al 
acestor socialişti, ar simţi a doua 
zi la primirea d-sale In Wilhelm- 
strasse, ce deosebire este Intre re- 
presentarea serioasă a unul guvern 
pe lângă alt guvern şi Intre frazeo
logia unul jurnalist revoluţionar.

Dar d. Degre, care ştim, că este 
un om serios, nu se va espune nici 
odată la aceasta. Asemenea lucruri 
le face numai d. C. A. Rosetti, ve
chil) revoluţionor cosmopolit şi ac

moară. Iară acum, când interesele 
Ungariei trebuesc să fie identice cu 
ale Împărăţiei, maghiarii, cari pre
tind a representa Ungaria, fiind În
ţelepţi, ar trebui să caute a ne câş
tiga pentru Ungaria, iară nu a ne 
depărta de Austria. Nu suntem pa
trioţi, zic el. Da, In Înţelesul lor nu 
suntem; ln Înţelesul nostru suntem 
Insă mal mult de cât dănşil. Ef ţin 
la Ungaria pentru că ea le dă tot, 
ce doresc ; noi ţinem la imperiul 
Habsburgilor cu toate, că astăzi el 
nu ne mal dă nimic. Ţinem tnsâ la 
acest imperiQ pentru că trecutul ne 
leagă de densul şi pentru că spe
răm, că ln viitor el ne va crea con- 
diţiunl de desvoltare. Ungaria nu ne 
a dat nimic şi nu ne promite ni
mic : ast-fel maghiarii vor trebui să 
fie drepţi şi să recunoască, că noi 
nu o putem susţinea. Şi dacă un Ro
mân le ar spune, că susţine Unga
ria de astăzi, să fie convinşi că acel 
Român e făţarnic ori isolat. Tot-d'a-

tual prezident al Camerei române.
Cu aceste răndurl li părăsim pe 

d-sa, Intru cât se atinge de misia 
d-sale la Paris, şi trecem la un o- 
biect mult mal important al discu
ţiei publice: la creşterea politică a 
tineri mei.

Vom Întreba Intr'un articol viitor 
pe d. C. A. Roseti, dacă educaţia 
politică, ce a dat-o fiilor săi şi ln 
virtutea căreia aceşti fii se numesc 
Inşii cu ostentaţiune publică „revo- 
luţionarl-socialiştl,* este tot-o-dată 
educaţia ce vrea să o dea fiilor Ro
mâniei ?

DIN AFARA.

Imperiul Otom an. «Polit. Corr.* co
munică din Rusciuc următoarele de- 
taiurl despre pregătirile ce se fac 
ln Bulgaria: Comandantul Achmed 
Eyub Paşa e atât de ocupat, ln cât 
abia li mal rămâne vreme să iasă 
din casă. De present e ocupat cu 
fortificarea pasagelor practicabile din 
linia Balcanilor. Cu deosebire mun
ţii din apropierea Şumlel vor tre 
bui să fie ln curând puşi ln stare 
de apărare. Cele mal bune posiţi- 
unl de pe calea de la Şumla la Cor- 
nabat vor fi fortificate prin şanţuri 
şi redute. De asemenea se lucrează 
la fortificările din Pravodi, Copei- 
kioi, Uenikioi şi Androş. — A.chmed 
Eyub-l’aşa are sub comanda sa una 
sută duoă-zecl de mii oameni şi a- 
cum stârneşte, ca Poarta să’I mal 
comandeze âncă patru divisiunl. In 
cercurile militare turceşti se crede 
că armata rusească va căuta să trea
că Dunărea pe la Giurgiu, Olteniţa 
şi Călăraşi. Pin urmare la Rusciuc 
ar fi cel mal periclitat punct, unde 
vor trebui să se concentreze mase 
mal mari. De asemenea şi Dobro- 
gia este privită ca un teren expus. 
După informaţiunile turceşti, Ruşii 
ar fi hotărî ţi să Înfiinţeze ln Galaţi 
un deposit pentru materialuri de 
resbel. Se asigură, că Abdul Eerim 
Paşa a fost lipsit de comanda su
premă şi că In locul lui va fi nu
mit Raif Paşa comandant suprem 
al armatei de la Dunăre. De curând 
afi sosit din Constantinopol la ar
mata din Bulgaria 120,000 puşti de 
sistemul Martini şi 6 milioane de 
cartuşe.

Echiparea armatei e aproape ter
minată, eară muniţiunile sunt adu
nate ln cantităţi colosale. Aprovi-

una am fi Insă gata a susţinea cu 
entusiasm o Ungarie, In care ni se 
dafi condiţiunile de desvoltare.

De oare-ce m agh iarii a t â t  In d ie tă , 
c â t şi ln  ziarele  lor, u rm ează  a nu 
recunoasce, că U ngaria  de a s tă z i t in 
de a  Înăduşi desvo ltarea  n o as tră , nu 
ne rem âne de c â t să  ne  lăm urim  
lndeam ănuntu l a su p ra  m ăsurilor, pe 
care din adins ori ln  lipsă de p ri
cepere, guv ern e le  m agh iare  le afi lu a t 
ln  re s tim p  de zece a n i sp re  a  în ă 
duşi desvo lta rea  no astră .

Singura parte a vieţii, In care Ro
mânii In cel din urmă zece ani s'afi 
desvoltat şi s’afi putut desvolta, este 
biserica. Am făcut progrese ; aceasta 
trebuesce să o recunoascem şi noi şi 
maghiarii.

Am o rg an isa t biserica, p reo ţim ea 
şi ln v ă ţâm ăn tu l şi, o rg an isa ţl odată , 
am  p o rn it sp re  o desvo ltare  s ă n ă to a ' 
să  şi b in e -făcă to a re . (Tel. rom.)

(Va urma)



zonarea  fo rte re ţe lo r eu victuale Iu- arătase oare-care optimism tn
u inp lnă  Insă g re u tă ţi din causa lip
sei de bani, do oare-ce com ercian
ţ i i  s tre in i nu vor a prim i h ârtiile  
otom ane d rep t bani buni.

, Post* priinesce din C onstantino- 
>̂ol urm ătoarele ş t i r i :  .S u n t infor

m at din isvoare foarte com petente, 
că astăzi Şeieh-ul-lslamul-Hair-UIlach 
Efendi a prim it de la Şeriful din 
Mekkii o fetvă, în care se a ra tă  ne
cesita tea  de a ho tărî pe Sultanul 
Abdu] Hamid să declaie resbel R u
siei. In tre  m otivele pe care şeriful 
le relevă, e şi acela că Rusia a is

şi Belgie, şi dacă ar fi ver o deos»pri- f tot D-sa să ne propae de a reveni la legea 
vinţa Indeplinirel reform elor turcesc!, I vechinlnî 
desperă acum de posibil 
reg en erări a Turciei, pri 
vernul turcesc.

Convulsivele sfo rţării de reform e | de onor. -preopinenţi şi cred oă ar fi de I atunci am ajunge la o cifră mult nud
prisos a ve mal întreţine cu aceste cestinnl. siderabilă. Să nn vorbi

îlor turcesc!, vechiului ministru de Fiuanoe în privinţa bire, poate ar fi în mal pnoin on 6 '
lita tea  unei licenţelor! Acum pentru ceea ce privesce 7 mii de oameni; şi nn trebne să scăpă' 
in însuşi gu- adaosul la impositul fonciar şi la venza- din vedere că în acest calcul intrît „L  !i — -------- u — — rj * leal lotfS nunnî

rea bunurilor Statului, earăşî s a răspuns | reservele, fără a maî vorbi de miliţii, căci

in C onsţantinopole, — $ice foaia 
vienesă. — s’afl în to rs to t  la acea 
s tare  de lucruri, din ultim ele luni ale 
dom niei lui Abdul-Aziz. Amicii Tor
ţei, aceia cari visaă o reorganisaţie  
a s ta tu lu i Otoman, prin  propria  el 
impulsie şi cu mijloacele el, ati a 
juns cu speranţele lor la „absurd. 
Nu sn mal ridică în Occident nic

oou-

Voi« trece dară la ceea-ce mă preocupă I eăcî cer şi de Vchi'pamelt, îm brăcăm S
pe mine şi am crezut de a mea datorie să şi altele; să le lăsăm la o parte; căci fără
zic cftte-va cuvinte tn privinţa armatei dânsei* şi tot am ajunge la nn număr mai 

Mai nainte de toate, d-lor, vă rog săL**, cu acela al Belgiei, pe când cum v’am 
«veţi puţină pac.enţă şi să ascultaţi, m probat budgetul nostru este a treia parte
privinţa armatei, cea ce am de zis in con- I de acela al Belgiei,
tra celor rostite de D-uu Sturdza, şi mi I Şi 
se pare şi de D. Deşliu. Pentru că, d-lor, jsusţ

b it pin a titud inea  el ostilă nu n u -Io  voce au to risa tă , care să apere c u lo r i vrem această instituţiune ori nu o l cât alte State. Comparându
mal in Turcia, ci şi în Islamism şi 
că prin urm are Sultanul e da to r a 
ap ă ra  dem nita tea m usulm ană cu a r

i nu înţeleg pentru ce D. Sturza a 
inut c.i noi am cheltuit mai mult de 

ne cu Bel-
convi ţ ie  causa putere! regeneratoare  I vrem. Dacă o vrem, trebue să recunoas- I gia, vedeţi ca noi avem un b t 1 
a Turciei. Chiar dacă M idhat a r  fi | ceţl şi d-voastră că instituţiunea militară | trei ori mal mio şi o armată m a ^  ală

arma*rechiăm at din esil, şi a r lua ia r si-1 nu prosperă şi nu se desvoltă tn vre un I cu aceea a Belgiei, prin urmare
m i n i  / io  m n i 'O  v i 7 iv  n n  trn  m o  V n v n > ] n  I ______ w _  I J .  i __v . « uma in mână.* — Şeriful din Mekka gilul de m are vizir, nu va mal crede Stat mare saă mic, fără ca mai nainte sŞ I tă de trei ori mal economică. EI b" 

e pentru  lslam l un fel de Papă; in- nim eni In ac ţia  eficace şi durabilă fi recunoscut fie-care necesitatea ei şi al d-lor, noi, cu legea organică de la 18 7 *’ 
fluinţa lui este chiar mal m are de a  acestui energic om de S ta t. doilea să se iniţieze la mecanismul acestei cu slabele noastre mii!™™ ’u n u i i u i  este eniar mai m are «e a acestui energic om ae S ta t. doilea să se iniţieze la mecanismul acestei cu slabele noastre mijloace, dară cu im"
e&t acea a Papeî în hnne.a creştinii. — I , Singura putere, despre care se I institaţiairif, «aci noma! atunci fie-care poate I bonă-voinţa inteligenţă a ţgrel am*184
Hair-Ullach Efendi va convoca pe u le -I presupunea pănă m al deunăzi, c ă i  contribui la prosperarea el în cunoscinţă I jnns la acest resultat.
rnale în tr ’o adunare. In care se va lua In orl-ce cas va da ad ju to r Turciei, de causă. ]  O repet, d-lor, avem armată pei
hotăvtre în p riv in ţa  celor conţinu te  | declară acum In tr ’un mod solemu

Înain tea parlam entului p rin  gura miIn fotva şerifului. — Această ş tire ,- 
zice corespondentul, — nu e de loc l
scornită  şi in corfind ea se va ade- periul turcesc trebue abandonat 
veri pentru  to a tă  luruoa pin faptele tel sa le ; şi că num ai In cas, cănd 
ce vor urma.*

Francia. 5rai m ulte d in tre  ziarele 
franceze urm ează a m ustra  pe gu
vernul republicel pen tru  că a in te r
zis fostului preo t H yacintha a vorbi 
în proiecţiile sale despre religiune.
»D. Loyson, safl preotul H yacinthe,
—  zice „Temps*, — anun ţase , că 
va ţinea  In sala Ventadour mul multe 
prelecţiuni publice asupra unor m a
te rii religioase; i s’a re fu sa t perm i
siunea, fiind an u n ţa t, că In prelec 
ţie le  sale nu va

D. /. Deliii. N’am fost contra armatei. 
D. general Em, Fior eseu. Acum d. Oeş- J 

n işţrilo r s6I, că de o cam d a tă  Im - iitt zice că n>8 fogt contra armatei; tot
soar-1 aşa poate să vie să zică şi d. Sturdza. Eii 

însă declar : că, după ce budgetul armatei

permanen
tă care cu reserva el însumează vr'o 30 
mii oameni, apoi dorobanţi, cari figurează 
pentru cifra de 40,000 oameni. Aci pre
văd objecţiunea că în buget figurează 
mal 10,000; însă nu trebue să uitaţi

nu
uitaţi că

s’a redus la 14,000,000 a veni d. Sturdza I e* snnt împărţiţi tn patrn schimburi, ser
viciul făcându-se la patru săptămâni; efec
tivul lor dară este de 40,000. Maî avem

interesele vitale ale Angliei s ’a r  jig n i 
adică, când calea Indielor a r  fi d i
rec t com prom isă p rin  modificări te 
rito ria le  în  O rient, num ai a tunci 
B ritania-M are se va sfo rţa  să ’şl a 
pere in te rese le .1

Aceste observaţii su n t foarte  
drep te . Insă reg re tăm  că foaia vie-
nes? ^r®3 conch sia necesară. Im - I ministraţie, trebue să facem şi de la ar- I nnmai cu vr’o 7,000 oameni iu mal puţin, 
posi 1 l i  a  ea urciel d a  se rege-1 mată atunci nu aveam de zis de cât că I înţelegeţi că datele statistice t ’

şi eii suut de această părere, numai să fim I Sturza nu sunt corecte de vreme ce noi 
cu mare băgare de seamă să vedem cum I on 0 armată aproape de aceea a Belgiei

n era  prin  propriele el fo rţe  e con 
s ta ta tă , şi ru ina el fiind inevitabilă,

»  '  X----------- I j  ' ■ v»* iu m  o u » g » i o  UO ocnu io  oa

putea vorbi de ca t daca nu 90 regenerează, oare prin sS facem aceste reducerî fgrri 8
despre cestiunl morale. Nu seim dacă »ceasfca n » se im pun dato rii serioase chiar basa institaţionel; vom vedea cum
acest refus a fost urm area v r’unel I " n ropei ? Oare şi ea să adopte fa- 
ho târirl luate în consiliul de mi-1 telism ul orien ta l, şi să aş tep te  ca-

şi a mal propune să se reducă la 7,000,000 
este a distruge armata !

D-lor, nu aş fi luat cuvântul nici în I 10,000 călăraşi. Apoi noi cu mijloacele cari 
privinţa aceasta dacă d. Sturdza s’ar fi I ;e am avu  ̂ ?* precum v’am spus, graţie 
mărginit la ideia aceea că trebue sa fa-1 lnienseI bune-voinţe şi inteligenţe a ţării, 
cem economii, şi precum trebue să facem I am Pn^nt ajunge la un efectiv de oameni 
economii la toate cele-alte ramuri de ad- I care nn diferă de acela al Belgiei de cât

numai cu vr’o 7,000 oameni în mal pu 
înţelegeţi că datele statistice ale d

sa lovim in I avem numai o a treia parte din bugetul 
1 Belgiei.

se fac aceste economii in armată de gu
vernul din care d. Sturdza a eşit chiar de

a trebuit să fie mirarea d-lui prim-minis-I

Insă mi se va zice că veniturile Belgiei 
wsi(iuiiit v iu wiui uo I sunt de două on mal mari ca ale noastre,

u ştril, ori-că numai un m in istru  I ta s tio fa  cu mftnile încrucişate? Safi I "z‘iV ş i” mi în’chlpuesVcât de mari I dară ?i bn8etnl n,iIitar a> Belgiei este în-
• • • j |  • « — v U—  . ----------- • i r  | treit de cât al nostru.

Acum, d-lor, v’am spus că n’aşî fi luat 
I cuvântul dacă nu s’ar fi adăogat că nu 
| trebue să avem armată pentru ca sâ nu 
fim In ispită a ne servi de e a ! Şi aci ’mi 

| permit a zice oă onor. D. prim-ministru 
) eri pe d. Sturza, când ’i-a adre

sau chiar un oficiant m in isteria l a  n a r  ® m aî bine, In propriul el in*
găsit de cuviinţă a preveni p e r c o - ^  In al civilisaţiunel şi al ama* I ^ “anunţat mtorpeJaţmnea d-M I
lele, care ar putea urma din pre-1 mtâVeI> d a căuta remediurl cari să sturdza. 
lecţiile d-lul Loyson; în tot caşul I Poat& da o nouC viaţă Imperiului f

alitate încetează de a se perfecţiona omul 
care ’şl respectă meseria sa. Dară să nu 
uitaţi oă rgsboiul a început odată ca oa
menii, şi prin urmare militarul, pe lângă 
studiul cel maî serios al diferitelor acţi
uni militare de secoli.... vine un moment 
când trebue să ia o hotărire care na Se 
potrivesce cu nici o acţiune cunoscută ; 
trebue dară să fie o inspiraţiune a inimei 
?> a inteliginţei ca să scie cum se conduc 
trup-la pe câmpul de bătae. Şi apoi când 
80 cer atâtea de la un militar, mal este 
navoe sS probez că nu se pot improvisa 
armatele? Mal adaog şi aceasta care s’a 
zis de omul cel maî autorisat al secolului 
nostru, că vine un moment când armate
le, plătesc cu prisos sacrificiile ce s'aii pu* 
tut face pentru densele. Aceasta însă a 
sc&pat combinaţiunilor economice ale d-lui 
Sturza.

Aşa dară după ce am arătat că nn se 
poate improvisa o armată, să vedem şi ce 
fel de reducţiunî se fac de un minister din 
care d. Sturza a făcut parte

Ei bine, d-lor, s’a adăogat 8 regimente 
de dorobanţi şi două de artilerie şi s’a im

primat preoţii de regimente! ES nu pot 
aproba această mică economie care rădică 
consolaţiunea religinneî din inima solda
tului, care este puterea sa morală (aplause) 
şi care era o chieltuială neinsemnătoare. 
Dar o să ziceţi, iţi pare rgfi că s’a adăo
gat aceste regimente ? Mie nu poate de cât 
sa mi faca cea mal mare plăcere; dar a- 
tunci ce mai vorbiţi de economii când des
chideţi o perspectivă de cheltuell noi şi 
cum d. Sturza care se presupune că le-a 
tolerat, d-sa fiind în guvern, vine astăzi 
şi ne cere chiar disolvarea armatei?! Ter
min, d-lor, cu cuvintele unul bărbat din 
acest Corp, unul coleg al nostru, care nu 
poate fi bănuit, cum se zice de militarism, 
care prin vârsta şi prin caracterul seu se 
bucură de stima noastră, cuvintele onor. 
D. Bosianu din altă ocasiune, că fără ar
mată, ţara aceasta ar fi condamnată la o 
vecinică minoritate ! (aplause).

acest refus este o dovadă despre I ° to m a n , m al n o rm a lă 'ş i m al vigu-1 . nn est« vorba de economii, |
starea In care se află legislaţiunea I ro8s* de c ă t aceea ce acum am e- ! ' e, 180 yarea ar“ a • n a ?T®r

. . - . .  __  °  • I • i v  . .  I S tnrny.n . A 7.in firi. pi q —a  a v n lin a t . ai m a i n i
noastră privitoare la lib e rta te a  con-1 ninţ& să se stingă? 
fesională şi despre u şu rin ţa ; cu care 
ad mi n istraţiunea n o astră  uzează de 
drepturile sale. — După acestea  | 
o l’emps* arată, că este chiar o in-1 
consequenţa a perm ite In m aterie  
de morală şi a interzice in m aterie 
•le religiune, de oare-ce este un 
punct disentat, dacă se poate ori 
nu se poate adm ite o m orală nea-1 
tu rn a tă  de religiune.

Sturdza a zis eri, şi s'-a explicat şi mai bine
[astăzi, oăcl mi se pare că onor. preşedinte , ,  . - , . ., , ,, . . , , sat întrebarea: in ce armata ne-ar rafinai consulului nu l-a înţeles bine, d-nu I „ . .... .  T , „. i oi i , ,y . . w„ enta politica ? In adevăr, n a zis aşa d

Discursul d-lul General Plorescu, Sturdza, zic, s^a «plicat astă-zl m cat 1 Stnrza şi aată. zî g,a espHoat ma, w *# . d
ro s tit In şed in ţa  Senatului din 11 înţeleagă toţi, că, nu trebue să avem. ar-1 gtnrza a deekrat că nu trebue gă a; effi
Fevruarie , In urm a in terpelării fi-1 mată, pentru ca nu cum-va să fim vre-o- armats ca nn cuin. va ţara gă fiflîn ■ M

dată chiămaţi a ne servi cu dânsa. Aceasta 1 de a se de d|nsa par. cg am zi(je
D. generai I. Em. Florcscu. D-lor după a zis’° ?* nn crefl ea 0 va contesta, şi a- nuî cmgtor care ar v0; gS fie în siiţurauta 

câte s’a« zis de diferiţi oratori, îmi rămâne I cesta eate motivnl Pentrn care am lu a t|e l şi familia sa; nu mai lua vre-o armă 
foarte puţine cuvinte de adăogat; nu voi I CQV̂ a '

A P B O P O  D E  B A N C A

abusa de pacienţa Senatului.
I la drum, căci pe de o parte faci economii, 

D-lor senatori, nu voiu vorbi de no{iu- eară pe de altă parte să nu te rănescl cu
D-lor, onor. d. Dim. Sturdza a început I nile statistice cari vi le-a dat d. Stnrdza, dânsa! Aci, d-lor, să ne aducem aminte

j «spunerea sa financiară prin a făgădui a- J cScî nu yoia s“ perdem timpul în ase- | că prin tractatul de la Paris semnat de
7 pateri garante, s’a încheiat un protocol

Rusia. „îlord. Allg. ZtnR.* nri-
mp<jcp rlin Pofo I - I Jiimiiumni p n n  a  ingl
în cur and R ' ' 13 “ SCirea, că devărul, şi a adăogat că adevărul ar fi I menea combinări de cifre şi de proporţi

n usia va putea fi s ilită  | cnnni d-saie, ne a făgăduit în urmă clari- nnî în raP°r t  cn locuitorii saB financele I că ţara românească trebue să aibă o ar
în gruparea cifrelor, şi în fine ceva deosebitelor State fiind că acestea se gă- mată. .Ni s’a făcut onoare de 7 puteri gaa şl mobiliza în treaga  a rm ată  şi a- tate 

ceasta mal ales fiind-că de o d a tă  
se vede com bătută chiar şi de către  
unele din puteri, care credea că o 
vor susţinea.

Din Odesa i se scrie ziarului ‘ Allg.
/ t n g “ că m arele duce Nicolae q’n. i > v . . . „ -
Însănătoşit, în tru  -  - - - -  ^ l sau Z1S’ ^  Pentrn oă mă declar mai dina-

sesc în almanahul Gothaşiin alte nvrage rante tot atât de mare când prin un alt 
statistice. Asemenea nu voi» căuta a face protocol intr’adins al conferinţei de la Pa

care a atras atenţiunea tuturor, că are să 
ne dea şi o soluţiune.

In privinţa adevăratei şi clarei grupări I comparaţiune cn Englitera, Francia, etc., I ris s’a consacrat anume drapelul român 
a cifrelor, eu d-lor mă voi abţine de a ’11 nn<̂ ® se vorbesce de miliarde şi de sutimi I Şi se găsesce azi un Român repreeintant 
urmări în această discuţiune, dnpă câte | oameni. I al naţiunel care zice acelor puteri: ne-aţl

EH, d-lor, voia lua de esemplu numai crezut bărbaţi, dară nu suntem în stare
observeze de la fereastr * 7 ^  .8& inte >ncompetinte, trec dar numai de cât I Belgia cu care ne putem compara şi pe | ţinem arma în mână ?! (Aplause). 
sale trupele care * 0ClJin*eI 'a soluţiune, pentru că când d-sa făgă-1care este bine să o imităm. Belgia este
••-i > ’ aproape m  toate  | dueşte o soluţiune a acestei mari p ro b - |nn Stat mic care a probat de la 1830 şi

leme, a resolvărei dificultăţilor financiare I P^nă astă-zi că este maî cn minte de cât 
inţele gtţl bine, d-lor, că ori-ce om în ţara | noi. 
aceasta, nn numai nn senator, trebue să

zilele es la  manevre. D intre trupe , 
in fan teria  pare a fi cea mal bună,’ 
fimd oam enii bine echipaţi, rum enii 
la fa ţă  şi i obuştl. Cu toa te  acestea I 
nici in fan teria  nu este de o potrivă 
cu cea g erm an ă: ţin u ta  nn este în 
destul de m ilitară, distanţele sunt
adese-orl inegale şi linia frontului x . .
nu to t-d ’auna e dreaptă . H usarii şi ™ r6medlal P™pns de d-sa. Vă de-1 Permis dm 0 Z1 în alta să se propue cum

Belgia a fost scutită de acele sgnduituri 
fi dat cea maî mare atenţiune propunerii I continue la care a fost supusă ţara noas 
d-sale.

Acum, d-lor, să vă spun întâia la ce 
mă aşteptamtt eii, .şi pe urmă să esa-

tră, din care causă şi instituţiunea noas 
tră  militară n’a putut lua acea desvol 
tare, acea soliditate In cât să nu mal fie

Dragonil, care sunt in  Odesa, sun t 
îndeobşte rSft echipaţi şi nu sunt

d-lor, că auzind despre competinţa a facut Sturdza, a se desfiinţa. Belgia 
d-luî Sturdza în materie financiară, ere- I nre 0 populaţiune ca a noastră, nn bud-
deam că d-sa va atinge cestiunea econo-1 Se  ̂ îndoit de câta aia nostru, o datoriă 
mică generală a financelor noastre şi că I îndoită de a noastră; vedeţi că aici gă

buni călăreţi.
Englitera. In p riv in ţa  desbaterilor 

din Cam era lorzilor, relative la  ces- 
tia  Orientului citim  urm ătoarele In 
rev ista  ziarului „Le Nord:*

Camera lorzilor se Va ocupa d e l X» f i '* * - .'—  “'-■oatoa a am i io pună ia io milioane; ia  mmoaue,
propunerea lordului Strathprlpn p h -d onvicţinnea mea dar este că nu I când s’a întâmplat să fie cheltueli ext

I D- Sturdza însnsesce calitiît.iln a».i»« I ________ ..u  -cere a se lua măsuri cari să poată 
preîn tâm pina ostilită ţile  tn  Europa, 
şi respectarea trac ta te lo r de la 1856

!P

a face observaţinnile sale asupra legilor I s>m proporţia care o poate găsi ori-cine. 
organice, ast-fo!, ca să pntem printr’o mo-1 ®  bine, Belgia are o armată cu care chel- 
dificare a lor să ajungem la nn bndget I tuesce 42 milioane pe an, şi noi cheltuim 
mal redus, şi nimic din toate acestea n’am 115 pănă la 10 milioane; 15 milioane, şi

nu | când s’a întâmpla 
nsuşesco calităţile acelui eco- | ordinare s’a suit ce-va mal m ult, ast-

nomist pe care 1 aşteptam toţi cu atăta I fel că in termen mediu face 16 milioane 
nerăbdare. [Nimic despre economia gene- I pe an; va să zică a şasea parte din bud- 
r*^’ TnlD1'C desPre acele modificări de le-1 getul nostru; pe când Belgia cheltueşte a 5-a

cheltuesce 
mult de

şi 1871 favoris&ud In acela’si ti ni n ■ »>m_T , - w
şi îm bunătăţirea s tăre l sumisilnr 9nl .n- r °rgftDîc®’ oare să adnoS 0 gestiune parte; vedeţi dară că Belgia ci
l anului. ' 1 1̂ **, D-sa a cerut restabilirea j în proporţie cu a şasea parte maî

Nord-deutsche Allgemeine Zeitung» I l în tu 'T a ^ tr i  7  ^  a‘nncI’ c“  la noI: când ea cheltuesce 42 mi*
a n u n ţă  aceste desbaterl lectorilor f t • • ^  8a 111 contra unul lioane să nu credeţi că fortificaţiile intră
sCl. zicând : „Luni seara C am eral i* mini8*ru d® Pin an ce, care este absent | tot Sn acest budget; numai fortificaţiile de
lorzilor se va ocupa ca aflarea 
d ra tn rii cercului.* Nu se poi

. crezut^ că a făcut foarte binel la An vers aii costat 70—80 milioane, care
ate  carac I P 4̂ ^° vfn' ^ r^e Statului licenţele ? I nu aii avut a face cn budgetul. Dară să 

te r isa  cu mai m ult sp irit un pro- oh” ° °r• ' ** lnorJ“ ,nat n9a de tare ? Şi venim la noi, să nu mal ne comparăm cu
iect care urm ăresce resultate a tA tlc  'Br -U 1®onrs” ' 8,lia asnPra espunerii I nimeni, căci vedem că snntem mai jos.
de opuse. financiare de acum, a întrebuinţat cuvinte Ne lipsesc in adevăr încă multe, dară

„W iener P resse ,” care pftnă acum L i n i !  tnyenl̂ ate m contra «elu l fost Ieste un fapt, că, când arfinevoe, noi am
pana acum | ministru de P.nance pentru ca in urmă | putea grupa mal aţâţi apărători al ţereî

D-lor, nu se va găsi nici o dată un gu 
vern în ţara noastră care să fie atât de 
puţin prudent şi patriotic ca să întărite 
pe cineva in politica sa esterioară, In cât 
să espună ţara la nevoi; pentru ce?.. Pen 
tru simplul cuvânt că are o armată şi că 
trebue să se serve de ea. Acest raţiona 
ment nu’l aşteptam de la d. Sturza.

D-lor, trebue să avem o armată şi s’o 
ingrijim bine pentrn că este o fatalitate 
cunoscută de fie-care, acea că nu se scie 
zioa când ţara poate avea trebuinţă de 
dânsa; tot de odată să fie bine cunoscut 
că o armată nu se poate improvisa.

Onor. D. Deşlin este în eroare, când d-sa 
crede că este destul câte-va zile, şi re- 
zemându-ne numai la miliţii, să putem 
asigura intr’nn mod serios apărarea ţăret 

Instituţiunea militară a ajuns la o des- 
voi ta re, maî vârtos la serviciul ei pe câm
pul de bătae, ast-fel în cât se cere atâtea 
cunoscinţî, atâta esperienţă de acei cari 
aB să ducă la moarte pe oameni, in cât 
viaţa întreagă a unul militar urmează a 
fi consacrată studielor atât de variate cât 
şi serioase.

In învăţătura dreptului saB a ingineriei 
cine nu scie, că odată ce al părăsit căr
ţile şcoaleî, intri in lume în viaţa prac
tică.

EI bine, nu vine inginerul in tot mo
mentul Bă înveţe demonstraţiunl geome
trice, nici legistul să înveţe acele rudimen

te prin oare s’a iniţiat în sciinţa dreptu
lui? Nn zic cu aceasta că iu ori-ce speci-

de

B t T C U R E S C T

Citim în ziarul Pressa:
Aflăm cu părere de reu că Banca de Bu- 

cnrescî licuideză. Crisa care bentiie, astnijî 
piaţa n6stră nu a permis acestei bănci de 
a emite acţiunile sele şi ast-fel fondatorii 
îşi retrag capitalul lor cu 6re-care profit.*

Unim regretele ndstre cu ale zia
rului P ressa ; 6că încă un stabilim ent 
de cred it care cade, o nouă ru ină pe 
p ia ţa  ndstră a tă t  de încercată. Banca 
de BucurescI In capul căreia se aflaă 
onorabilităţi cunoscute şi capacită ţi 
financiare însem nate, a r fi p u tu t face 
mari serviciurl comerciulul nostru. 
Cu ocasinnea fondărel el, care a avut 
loc acnm un an şi ju m ăta te , s 'a  r i
d icat o cestiune din cele m al delicate, 
aceea de a se sci decă un m inistru 
tn  ac tiv ita te  putea să in tre  ln tr 'o  
asociaţiune p en tru  Înfiinţarea unul 
stabilim ent financiar fâc§nd opera
ţiun i de credit. Cestiunea era deli
cată, căci se pu tea susţine cu 6re- 
care tă rie  că un m in istru  ca ori-ce 
particu lar p6te În trebu in ţa  cum s°_ 
cotesce capitalurile  sele, cftnd acostă 
În trebu in ţare  nu este osândită nici 
de lege nici de morală. Ca t6te astea 
fostul consilia de m inieri asupra u- 
nul ra p o rt din cele mol bine ra ţio 
n a te  ale ministrului de comercifi de 
atunci d. Teodor Rosetti, s a h o tă rlt 
pen tru  negativă. In urm a acestei 
decisiunl, cel doi m iniştri in tra ţi  tn 
asociaţiune s’aă  supus cu lealitate 
opiniunel colegilor lor.

Acostă decisiune, credem noi, con- 
stitue un precedent de m are insem- 
nfttate, şi care va putea servi şi In 
viitor pentru  resolvarea unor ase
menea dificultăţi.

S E 3 S T A -T X J X -1

Şedinţa de la 18 februarie 1877. 
Preşedinţa d-lni Ion Ghica.
Şedinţa se desohide la 2 ore dnpă amiaal. 
D. Apostoleann anunţă o interpelare d-lul 

ministru de externe pentru ce nu a pu
blicat resulUtul ce a avnt misiunile d-lor



Ion Gliicb, C. A. Rosetti fi D. Brătianu, 
în străinătate. Ce rosultat a a ra t memo
randul adresat Porţei, şi pentru ce nn s’a 
publicat c o n  ven ţi uni le comerciale cu An
glia, Francia ţi Italia.

D. Lecca interpelează pe d. ministru de 
agricultor* asupra şconlei de la Herestrăfl. 
D-sa întreabă dacă această şcoală împreună 
cu ferma model alipită la ea, face vre un 
progres corespunzător cu sacrificiile ce ţara 
pane pentru susţinerea acestei şcoli, pe câtă 

11 vreme mal esistafi încă două In Moldova 
şi afi fost desfiinţate.

D. Ministru de Lucrări publice, răspun
de că fiind noii la Minister nu sre iu for
maţiuni prea esaote despre această şcoală. 
Cu toate astea D-aa a auzit că şc61a nn 
merge prea bine şi promite îndreptare.

D. Lecca se declară mulţumit cn acest 
răspuns.

Principele Dimitrie Ghica. EH nu înţe
leg nici de curo acest mod de interpelare. 
Interpelările se fac pentru a forţa mâna 
ministrului ca să facă nn lucrn. Dar când 
d-nu ministru actual abia a intrat in fnnc- 
ţinne cum se poate pretinde ca să fi adus 
deja remediu la nn rSO. D-Ior, se poate 
ca şcoala de agricultură să lase ceva de 
dorit, deru ce lueru în ţera românească 
nu lasă ninlt de dorit?

Cu tonte acestea nu crez ca şcoala să 
fie in aşa proastă stare. Şcoala de agri
cultori produce oameni speciali, pe cari 
uol proprietarii u  pntem întrebuinţa ou 
succes ca îngrijitori şi epistaţî de moşie aşa 
că în scurt timp să ne putem scăpa de 
Greci şi de Unguri cari nu aveaS in ve
dere de cât interesele lor.

Graţie distinsului agronom Aurelian di- 
reotorele scoale! se fac acolo multe lu
cruri bune. Poate să fie detalii mici cari
*ă nu fie în stare bună dar nu se poate
ca totul să fie perfect. D-nu Aurelian fiiind 
singurul om special în agricultură, am a- 
vut trebuinţă sa’l trămitem mere îl în di
ferite misiuni in străinătate ca să ne re
prezinte. A lipsit daî mult de la scoală, 
fără voia sa, şi acolo unde lipsesce ochiul 
stăpânului se înţelege că o să se întâmple 
oare-carl neregnlarităţl. Şcoala insă, în 
sine, este foarte bună.

D. Dr. Severin. Ani avut şi efi ocasi- 
une ca «î văz şcoala de agricultură, şi ca 
profesor, de şi de altă specialitate m’am 
interesat să vedem ce reaultate dă. Eh bine, 
d-lor, am constatat că şcoala progresează. 
Mal întâia profes orii sunt nisce persoane 
foarte distinse şi prin armare cursurile se 
fac regulat. Despre ferma model ceatiunea 
e de apreciat dacă progresează safi nu. E- 
conomii asemenea nicăerl nu se fac mai 
reale ca !n şcoala aceasta.

Ceea ce voiam să ve spun este că tre- 
bue să ţinem mult la această instituţiune 
fiind singura şcoală practică care o pose
dăm. Am visitat'o de mal multe ori şi 
m’am convins că ea prosperă şi ne face 
onoare ea şi Directorul el.

D. Bosianu. Vă vorbesc în cunoeciinfl 
de cansi de această şcoală, pentru că cu
nosc foarte bine pe directorul el.

Toate acusaţinnile cari i s’afi adus sunt 
nefondate. Pe lângă instrucţiunea solidă 
ce se predă în această şcoală, se învaţă 
acolo onestitatea. In privinţa d-lui Aure- 
lian, v* declar aici domnilor, că nici nn 
Român din cel cari se ocupă on agricul
tură nu 1 se poate opune ca superior. Este 
un om plin de merite nu numai pentru 
şcoală dară şi pentru ţara întreagă şi noi 
trebue să respectăm meritele ori unde le

8 ! T «  !  T  Pri“ asta <* Şcoala este perfectă, dară totul e relativ şi compara
tiv; cn mijloacele de care dispune ea este 
destul de Înaintată.

D. Lecca. Begretă că s’a făcut chestiune 
personală din aceasta pe câtă vreme d-sa 
a avut in vedere numai şcoala iară nu per_ 
banele. Susţine că mai cu seamă ferma 
m°del este In cea mal deplorabilă stare.

°acă nn arendaş ar cultiva pământul 
c* a şcoala de agricultură vă asigur că 
in scurt timp ar deveni falit. Mi s’a în- 

mp a mg duc jn fernjg jj am văzut

Am ■* Pi" “ "
«  . î  l .  *  ' p“  ** 

vtodnl. Apoi >'*«
v* . , i a *

în cele ce v8 spun 8nnt c“
văzând această şcoală orice b n ^  ™ ^
bne să se întristeze. *  M bnn «>"** tre-

D. Cogălniceanu. Efi voi »?, 
scoalS r * p8r această
?COaJ“ ** *“•* cu seamă pe directorul eT 
omul cel mal onorabil. D-lor, D. Aurelian 
n are pereche in această ţară in Ceea ce 
priveece specialitatea sea. D-sa, atât cât ii 
permite ; timpul se oonpă foarte mult de 
Şcoală şi iu tr’un mod eonsciinţios Nu pot 
?*? *** 'SgSdnesc că organisaţia chiar este 
* «ctuoasă. Aşa unul din cele mai prin

cipale inconveniente este că se face prea 
multă teorie, pe câtă vreme trebne să fie 
mal cu seamă practică. Un alt răfi care a 
rost funest pentru şcoală este transporta
rea şcoalel de la Pantilimon la HerestrăO. 
Nici locul nu este favorabil şi apoi nu 
este frumos ca şcolarii în timpnl când tre
bue să lucreze să stea ca să privească eohi- 
pagiele ce trec pe şosse. Apoi le aii mai 
dat şi uniforme şi încă elegante. Astea nu 
sunt bnne, şi de aceea cred că ar fi bine, 
ca d. ministru să ia măsnrile cuviincioase.

D. ministru de agricultură zice că ceea 
ce i-a spus d. Leca i-a spus şi d. I6n Io 
nescn la Cameră, şi prin urmare d-sa a 
fost fondat când a £ia că şc61a nn merge 
bine. Pentru ca să se conBtate dără acesta 
cere a se numi o anchetă care să cerceteze 
adevărul.

D. Iorgu Radu. D. Lecca n’a pus pe d. 
Anrelian în ceştiune,'şi prin urmare f6rte 
răii se discută din acest punct de vedere. 
V8 spun însă d-lor că am visitat şi efi 
şc6la şi am avut ocasie să văd 2 vaci, şi 
2 vaci nn fac 2 su te , ei bine nioi pe a- 
cestea nn sunt în stare să le îngrijâică.

D. Bosianu, a <Jis că are 3 băeţl eşiţi 
din şc61ă şi ca îi Ingrijesce moşia mal bine 
oa epistnţiî unguresc!; deca am avut şi efi 
doi şi când i-am pus la lucru am văijut 
câ nn scifi nici cât feciorii boereştl.

D. Cogălnicenn. Feciorii boereştl pe ro- 
mânesce va să $ioâ isprăvnicei.

D. Radu. Să vedeţi pe urmă bucatele în 
ce stare sunt, efi cred că nici la cel mal 
sărac arendaş nu le puteţi găsi ast-fel. Jn- 
tr un an s’a adus doî cai de Normandia, 
şi d-v6stră sciţi ce rasă voinică este acesta, 
eî bine, în câte-va luni, ajunseseră de părea 
că erafi cal de saca.

Apoi îi forte mnlţumesc Iui d. Ir. Se
verin de sciinţa d-sele, şi de sciinţele care 
4ice că le predat! în ncestă şcolii. ÎI f6rte 
mulţumesc şi d-luî Bosianu de băeţii d-săle 
îngrijitori, şi ’1 rog să vie la mine cu dânşii 
şi va vedea că băeţii mei rid de al d-sele.

D. Radn, nareflă încă multe anecdote 
relative la şc61ă şi termină cerând a se 
numi o anchetă.

D. Leca propune o moţinne de trecere 
la ordinea zilei pur şi simplu care se pri- 
mesce.

D. Lungea nn, pentru d. raportor, da ci
tire raportului relativ la alegerea colegiu
lui II de laţi efectuată in persoana d-luî 
Antoniadi.

D. Cămărăşescn. Când raportul constată 
atâtea ilegalităţi făcute la această alegere, 
se înţelege că alegerea a fost ilegală. Vă 
voi spune dară efi cum s’a făcut alegerea. 
Esiste o petiţie a alegătorilor prin care se 
plâng că a fost numai o masă pe care se 
scriaţi şi biletele şi nnde se afla şi arma. 
Alegătorii s’afi plâns imediat de aceasta şi 
pe la 3 ore a venit altă plângere, pentru 
alte ilegalităţi. Noi insă ne-am ocupat să 
vedem dacă aceste lângeri erafi adevărate ?

Procesul veibal chiar al binroului con
stată că nn a fost o altă masă; binroul 
însă se scuză zicând că legea electorală 
nu’l obliga a pune două mese. Cere inva
lidarea alegere!.

D. Lungeann. D-nu Cămărăşescn şi-a 
făcnt o meserie de a combate toate ale
gerile şi aice că numai alegerea de la Ia
lomiţa efectuată în persoana d-sale este- 
bună.

(Va nrma.)

D. Constantinescn, propune ca contes- 
tă r le  să poată fi făcute d’a dreptul la 
tribunal fără a se mai face la Primărie.

D. min. Cultelor, combate propunerea, 
fiind îu contrazicere cu unii art. votaţi 
deja.

D. Rădescu, susţine propunerea, care 
pune stavilă abusurilor din partea Pri
marilor.

D. P. Grădişteanu, «Jice cft contestaţiu- 
nile să se poată face la tribunal numai 
când nu se pot face la Primărie.

D. Sc. Pustiu, propune un termen de 
10 zile pentru contestarea celor înscrişi 
in liste în zioa ultimă.

D. Grădişteanu şi d. Constantinescn ’şi 
retrag amendamentele.

D. G. Cantili, cere un termen de 30 
zile pentru contestări, în care timp tri
bunalele afi să pronunţe sentinţa, la din 
contra aă li-se aplice art. 152 din Codnl 
Penal.

D. Giani, propune ca contestările să se 
judece în cele 15 zile după presentare şi 
apelurile să se facă după 15 zile de la 
pronunţarea sen ten ţoi.

D. E. Stătesou, vede inconveniente în 
toate propunerile anteriore, deci d-sa fic- 
sează termenul de judecare şi să aibă pre
cădere înaintea altor afaceri. Propnne un 
amandament ca să fie nn termen pentru 
pronunţarea sentinţei înaintea alegerilor 
şi sentinţa să fie definitivă.

D. Dimancea, presintă un amendament 
ca să se acorde nn termen de apel şi pen- 
trn cel contestaţi.

Discuţia se inchide.
Amendamentul d-lui Pastia se primeece 

de comisie şi apoi de Adnnare.
Ne fiind Adunarea în nnmăr, şedinţa 

se ridică la orele 4 S t  seara, anunţându-se 
cea viitoare pe mâne, Duminecă 20 Fe
bruarie.

Ini Savfet-Paşa coodiţiele lor. Ei reclamă 
o modificare a frnntarielor, nn port !a 

| mare, dreptul de navigare pe Boianu şi 
şi reîmpntriarea Herzegovinenilor.

Savfet-Paşa a răspnns că va esamina 
cererile lor.

Belgrad, 6 Martie.
Ziarul Oficial publică o proclamaţinne în 

care Principele anunciă că pncen cu Porta 
8 a încheiat şi că Turcii vor evacna terito
riul sârbesc la 12 ale lunel curente (Martie)

SCIRISOSITK CO POSTA DIN DBMA

SOIRI OFICIALE

»Monitorul oficial* cu No. 40 de la 20 
Febr. cor., publică înaltele decrete cu No. 
270 şi 2840 din 15 Febr. prin care sunt 
convocate pentru flioa de 9 Martie viitor 
consiliele judeţelor Argeş şi Bacăfi, în se
siune extraordinară. Decretul cu No. 308 
din 17 Febr. prin care se con vdcă colegiul I 
electoral peotrn cowtflwi generali Tai j„ -  
deţulul Râinnicu-Sărat pentru £ioa de 18 
Martie spre a alege un membra în consi
liu in loc vacant.

Decretele cu data de 18 Febr. prin care 
sunt num iţi, d. Isaia Lerescu prefect la 
Dâmboviţa şi d. Theodor Boldur Lăţesou 
la Bolgrad.

Decretul cu No. 293 de la 17 Februarie 
prin care se numeşte d. Iordache Ganea 
primar al Comunei urbane Bârlad.

înaltul decret cu No. 284 de la 16 Febr. 
cor. prin care se numeşte d. Grigore Gr. 
Morţun judecător de Ocol în oraşul Bacă a!

Berlin, 28 Fevruarie. 
încercarea de a compune nn partid din 

t6te elementele conservst6re a'e Germanici 
a remas fără de sacces, de âre-ce mal multe 
fracţiuni afi refusat a intra în tr’un partid 
din care Kleist-Betzow, Nathnsius şi Mar- 
card fac parte.

Ylena, 38 Fevruarie.
începând de la 25 Fevruarie reservele 

armatei ruseeoi mereu înaintez» spre gra
niţele Romănieî. Eri ’a mutat parcul re- 
servelor la Hotin. Iu Inşi îu G alaţi, în 
Bucureşti şi în Giurgiu se adună mar! can
tită ţi de provian t. T6te pregătirile pentru 
trecerea Prutului sunt terminate.

Constantinopole, 28 Fevruarie. 
Armistiţiul între Poartă şi Muntenegru 

a fost prelungit până la 20 Martie. Minis
trul de externe a însărcinat pe represen
ţa n ţii din streinătate a desminţi ştirea 
despre bolnăviria Sultanului, despre schim
barea în Viziriat şi despre turburările ce 
s’ar fi pregătind în populaţiunea din Cons 
tantinopol.

Paris, 18 Fevruarie. 
Stânga, central stâng şi gambetiştii s’afi 

pronunţat în unanimitate pentru urmări
rea lui Casssgnac. E dar probabil, că co- 
misiunea, care se va alege în şedinţa de 
mâne, de asemenea se va pronnnţa în a 
cest sens.

Coastantlnopo), 18 fevraorie 
Marele vizir a provocat în o circulară 

pe Guvernatori de provincii, -ca să ia nu 
mai de cât măsuri pentru a desarma popu
laţiunea.

Astă-zi afi sosit din America donă va
poare încărcate cu arme şi muniţiuni şi 
s ’a avisat plecarea unul al treilea.

Londra, 38 fevruarie. 
Sub-sec re tarului de stat Bourke a decla

rat în Camera Comunelor, că guvernul en- 
(fles nu a primit nici un fel de comuni* 
care privitoare la ştirea, că un consilifi 
de miniştri ţinut sub preşediuţa Ţarului 
Alexandra ar fi hotărît a dispune de mo- 
bi lisa rea întregei armate rn«eşti numai de 
cât după ce pacea cu 8erbia şi Muntene
gru va fi încheiată. De asemenea nici am
basadorul SchuwalofF nu a primit nici o 
comunicare in acest în

»Daca fostul ministru a fost convins că 
magistraţii cari afi pronunţat decisiunea 
contra maiorulni Pilat afi comis acostă vi- 
olaţiune flagrantă a lesril, întrebăm pe d. 
prim-ministru I6n Brătianu, pe d. Dimi
trie Starza, pe d. N. Ionescu, pe d. I. Câm- 
pineann, pe d. G. Chiţu şi pe d. I6n Do- 
can cum nu simt nici un scrupul, atât de 
on6re precum şi de respect pentru opini- 
nnea publică ca să fie colegi în minister 
cu d. colonel Slănicănu, acel magistrat mi
litar care a iscălit acostă sentinţă cualificată 
de >arbitrară şi scandalâsă ?«

,A  cugetat 6re fostul ministru Engeniu
Stătescu împreună cn colegii săi la impre-
siunea ce va produce magistraţilor curţii
de Casaţiune, recnrsul contra nnul act e-
manat de la o personă ce ocupă astăzi posi-
ţinnea înaltă ca ministru tocmai la resbel ?«

O întrebare conservativă: et tu, mi titi 
Brute !

1877, Ffbruarie 20.

P R O C E S  V E R B A L

A^I 20 Febrnarie adunândn-ne in can
celaria Comitetului pensiunilor pentru a 
numi o comisie din sânul nostru, ca să 
stărniască pe lângă onoratul minister de 
finance şi înaltele corpuri legiuitâre, îu 
privinţa repartiţiei, ce se <jice că este a se 
mai face peste suma de 25 la antă:

Toţi semnaţii pensionari, în dorinţă ca 
acostă lucrare să fie spijinită cu succes, am 
ales pe d-lor; d. Costandin Brăiloiu , d 
Hristian T el, d. I. Cornescu, d. colonel 
Vlădoeanu, d. Alecn Dumitrescu, d. Dimi
trie Pop, d. Costache Disescn, d. Dimitrie 
Stefanopolu, d. G. Stănuleecu, carii In nu
mele pensionarilor să stărniască pentru sus
ţinerea dreptăţilor n6stre fără nici o res- 
tricţiune. Aşa ca pe viitor să nu mal fim 
loviţi de repartiţie, fără a eşi din limitele 
legei care ne-a dat drept la pensie. 

>Urme<Jă semnăturele a 138 pensionari.*

MIŞCAREA PORTURILOR

Olteniţa. 19 Februarie. — Corăbii sosite 
încărcate 1, deşerte 4 ; Corcb ! pornite în
cărcate 3, deşarte—; Vapoare so ite —, por
nite ; Bastimente faţă iu port 7.

Preţul productelor la ham bar: Grâfi 
ehircă, greutate — livre, lei —; ciacăr. cal. 
I. lei 83 ; cal. II 72; Porumbul, lei 40; 
Orzul, lei 31; Ovăzul, lei — ; Secara, lei 
— ; Rapiţa, lei — ;

Esport în chilogratne: Grâfi 173160; 
Porumb, — ; Rapiţfi, —; Ore, 390800; 
Ovăz, — ; Secară, —.

C A M E R A

Şedinţa de Sâmbătă 19 Ftruarit, 1877.
Se deschide la orele 1 p. m. sub pre- 

şedinţa d-lnl A. Tiriachiu, fiind presenţl 
91 domni depntaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
La ordinea zilei este discuţiunea pe art. 

a legei comtabilităţei generale a Statului.
Ne fiind faţă d-nu ministru financelor, 

88 P*°cede la alegerea unui membru în 
comisinnea de revisnire a caselor publice,
n ocul d-lui Brătianu demisionat. Se a- 

lege d-nu Q. y erne8cn.
, 6 ,T®n’n*l încă d-nn ministru finanţe
lor, mc al afacerilor interne, Adunarea 

C" CejUr* «digenatele.
®inistrn de lucrări publioe, 

comunică că d-nu ministru financelor este 
bolnav.

D. C. A. Rosetti, nro„„.„ProPune a se continna
cu discuţia asupra proiectului de interpo
larea legei electorale şi ca mâine Dumi
necă, Adnnarea să ţină şedinţă.

Se pri mesce.
La art. 38 din lege, alin. 2, ca urgenţa 
fiă o realitate, să se statueze ca Curtea 

de Casaţiune şi tribunalele să se pronunţe 
Şi să şl dea sentinţa în termen maxim de 
15 4ile de la data reclamei.*

BucuretcI, 18 Fevruarie 1877.
Domnule Redactor \

Vfizfend În darea de seamă ce aţi 
dat despre şedinţa Oamerel deputa
ţilor din 12 ale curentei, că onor. 
d-nu deputat Furculeşcu face men
ţiune şi de persoana mea, v6 rog să. 
bine-voiţl a însera în stim. d-voas- 
trâ  jurnal cele urm&toare:

Din vorbele d-luî Furculeşcu ar 
putea conchide cine-va, că onor. d 
Urecbiă m ar fi însărcinat cu mijlo
cire pe lângă onor. d. prefesor Spioq 
relativ la notele de dat«levilor din 
institutul Urechiă. P rotestai form al şi 
tn  mod solemn In contra unei atari in- 
sinuaţiunî.

Căt pentru conversaţiunea mea cu 
d-nul profesor Spicq. pre cât ’ml a- 
duc aminte— sunt de atunci aproape 
4 ani —- n’a avut alt sens. de căt 
că elevii institutului Urechiă să nu 

[fie tractaţi mal sever de căt elevii 
regulaţi al gimnasiulul Mihal cel 
Mare, d6ră nicl-de-cum să fie obiec
tul vre unei favorl ne meritate, cea- 
ce — sunt convins — nu intră nici 
In vederile onor. d. Urechiă.

De atunci sub-semnatul a remas 
absolut străin de toată afacerea onor. 
d-lul Spicq.

Primiţi, d-le redactor, espresiunea 
mulţumirii şi distinsei mele conside-
raţiuni. .

1 Ir. Qirea.

NOUTĂŢILE ZILEI

DEPEŞI TELEGRAFICE
Servi oi ui privat al TIMPULUI.

Agen|ia Havas
Conslantlnopol 5 Martie seara. 

Delegaţii Muntenegreni afi preeintatazi

Adunarea de la Purcel. Vineri s£ra a fost 
o adunare publică de cârciumarl, la sta
bilimentul jPurcel,* sub presidenţia d-lui 
deputat Pană Buescu. Scopul acestei adu
nări a fost a îndupleca pe cârciurrari afi 
ierte pe partidul radical şi guvernul aăfi 
pentru nelmplinirea făgăduinţelor cu cari 
afi venit la putere.

D. Pană Buescu a ţinnt un discurs f6rte 
lung prin care a căutat să convingă 
anzitori că, dacă nu s’afi împlinit până 
acum nici nna din acele făgăduinţe cu cari 
I-a îmbătat atâta timp, nu este vinova 

nici d. I6n Brătianu, nici Camera, ci nn 
mai şi numai d. ministru de finance, Di 
mitrie Stnrzea.

xAcesta, — a mai (jis oratorul, — n_
I numai că nu voiesce să ţină sămă de ceea 
ce am făgăduit, precum desfiinţarea licen 
ţelor băuturilor spirtu6se, a monopolulu 
tutunurilor, a timbrului şi scăderea ce 
lor-alte dări, dar voiesce chiar să agra
veze aplicarea licenţelor.*

Cu t6tă aprinderea d-lui Pană Bneacu, 
ou t6te bătăile ou pumnii în pept şi în 
masă, cu t6te jurămintele, adnnarea însă, 
— ni-se spune, — a remas f6rte rece. 
Câţi-va din auditori afi mers chiar cu cru
zimea până a imputa guvernului radical 
incapacitate şi lipsă de bună-credinţă.

Ast-fel, bietul d. Pană Buescu a fost ne
voit să şi retragă undiţele ffiră să fi prins 
un peştişor măcar , — şi să se depărteze 
scărbit de atâta nepăsare şi nerecunoscinţă 
din partea cârciumarilor.

Afacerea Pi/at. — Cetim — unde ? îu în
săşi JReforma de Duminecă:

Bacău, 14 Febrnarie 1877.
D-lor A lb . & los. G riim baum , ma- 

gasin de haine. Calea Mogoşdi, colţul 
Bulevardului.

Baca re tel.
Onor. Domn J 

Ani priimit halatul co mi-aî trimis, — 
vă mulţumesc prea mult, este de o calitate 
bună, şi In adevăr că preţul de 25 fr. plă
tit, nn e scump. — Vă face on6re anun
ţul ce aţi dat prin $iare, căci mulţi sunt 
care anunţă, şi p6te vând şi eftin, dar lu
cru prost; — la d-v6st.ră însă văd lucra 
bun şi eftin ; a-şl mai comisiona şi alte 
straie, dar mă tem că nu ml-or veni pe 
corp, căci nu ştifi măsura.

Priimiţi asigurarea consideraţiei mele.

O. Dumbrava.

CHANCELLEBIE DE L’AGENCE DE FRANCEC
AVId MPOBTANT 

Mr. E. Dariste, rne Dionisie 2 â Buca- 
rest, axant abusă de la confiance des per- 
sonnes. qui l'avaient cliarge de recouvre- 
ments en Roumanie, tonte relation a cesse 
entre lui et l'Agence de Franee. Le pu
blic este mia en grade contre tont paie- 
ment fait entre Ies mains de Mr. Dariste.

Pour tons ăclaircissements s’adresser â 
a chancellerie de l’Agence de 1 heure â 

4 heures.

f n p l i  î r i o f  de la Sf. Gheorirhe 
1 l l d  1 11 i  n  I , viitor săfi chiar de

acum, o casă mare compusă de şese camere, 
salon, sală de mâncare, t6te bine mobilate, 
având şi dependinţe, casa; este situată intre 
curte şi pfrndinn, în Col6rea Nepră, strada 
Mircea-Vodă No. 29 Suburbia Olteni. A- 
matoril se pot adresa în orl-ce tji la pro
prietar care locueşte în tr’îusa.

No. 601—8.

ANUNCIU
De vânzare un Pianu, calitate superi6ră 

v- in bune condiţinnî. Amatorii a se adre
sa la administraţiunea acestui jiar, Pala
tul .Dacia*.



LECŢIUNI PARTICOLAŞE
de

M A T E M A T I C I  
C . Brailoiu, fiul 
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Precitt
ficat

C*roU Offfrit*

cu preţuri moderate

Apartamente, Prăvălie şi Localnl
C E ’ L O  OCCUPÂ BANCA D E  B U C U R ESC l

Oblig. Rurale • 10% 1864 
» , la *orţ1

Impr. Qppenhf*im 8% 1868 
Oblig. Domeniale 8% 1871 

» ,  e$i te la sorţi
» Credit fono Rar. 7% 
> Credit fonc. Urban 

Impr. Mun. Cap. 80% 1875 
Pensii (800) dobândă fr. 10 
Actil Căile fer. rom. 6% 1868 

» priorităţi 6% 1868 
Dacia C-*« de Assig.
Act. (fr. 500) 8% 1371
Romani a C~t* de Assig.
Act (fr. 200) 8% 1878
Mandate , ............................
Impr. Maniei pale fr. 20 
Act. financiare Române 8% 
C&ile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 8%
Renta Rom&nâ.................

precum ţi un

A P A R T A M E N T  I N P O S T A  C AS A R E S C H  
î n  f a ţ a  t e a t r n l n l  n a ţ io n a l

InformaţiuM la Direcţiunea Societăţii %DACIA*

CUPOANE 
Oblig. Ruralp.  Octomb a. c.

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

DEtl8E

Paris.................... ...
Maraeille « « « • • •  t «

.................
..................... ..
Lorxlr*...............................

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL , DACIA.» 

şi la t6te librăriile diD ţ4râ
«e află, de vânzare:

REGULILE
CE TREBUE P Ă Ş I T E

pentru a

AJUNGE Li 0 BATRAKETA ÎNAINTATA
PREŢUL 60 CENTIM.

Ham burg . • • 
Amsterdam . • 
Viena . . . .
Berlin . • • •
Lipsea • • • •
Escomnt • • •
Lira Ottoman&. 
Galbenu austr. 
Agio c. Argint.

drept contrast la
VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE

8ingura şi sigura pază contra 
morţel premature şi l&ngezirel cronice de

Aug. Wilh. Konig.
B R E Ţ  OL  2 L E I  N U O I .

B U C U R E S C l  &  G A L A Ţ I
RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SCAŞUTE

CURSUL T1ENEI 
5 Martie (s t n.) J 877.

Metalice...................................
Naţionale....................................
Renta în a u r ............................
Lose.............................................
Acţiunile băncel . .....................
C r e d i t n r î ............................................
London ........................................
Obligaţiuni rurale ungare . . .

, tenieţvar.................
, transilvane . . . .

Argint în m ărfu ri................ ...
Ducatul . ............................
Napoleonul . . . . . ~ •
Marc 100 ............................  . .

I»— (

RECOMANDĂ

recunoscute de cea mai buni construcţie

P I E T R E  ID E  M O A R A
TR A N SPO RTA BILE

cea mai perfectă si solidă construcţie din PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
C U j P R E Ţ U R  IŞjjS C Ă 0 U T{.EJ

CURSUL DE BERLIN 
4 pârtie (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 
Obligaţiunile române 6 0 0 . . . 
Priorităţile căilor fer. rom. 8°''0 . 
împrumutul Oppenheim . . .
Napoleonul................................
Viena, termen s c u r t ................

> > l u n g ....................

PRECUM ŞI

PUPA RENUMITUL SISTEM H O H E N H E I M

FOSTUL CLRC
Direcţia D-luî J. D. Jonescn

Astăzi şi ln fie-care <Ji
I ^ j ^ G - ^ S U s T T J X i

M0&0S10EI N° 20. TI8-A-YI8 DE 6BAND HOTEL JDE BULEY 

CEL MULT INCA. NUMAI 14 ţ)ILE

PROGRAMA VARIATA 
ÎNCEPUTUL LA 8 ORE S&RA.

Societate Mutuală de Bine-Facere
Bucuresrf,

Se aduce la cunoscinţa d-lor Friserî şi 
Pălărieri, de orî ce naţionalitate şi din 
t6tă ţe ra , celor ce vor voi a face parte ; 
cum că o asemenea Societate s'a constituit 
în scopul mai sus indicat.

Sunt invitaţi acei d-nii care vor fi dis
puşi ai da concursul necesar, pentru sus
ţinerea scopului propus, şi care se va putea 
vedea din Statutele deja îo circulaţiune. 
Se va putea face cuvenita cerere de în
scriere, la biuroul central, care se întru
nesc*, in fie care Luni la ora 8 sera la Hotel 
de France, localul provisoriQ.

D-nii din provincie se pot adresa prin 
poşte către Preşedintele şeii Ş eşre^ii So
cietăţii.

Preşedinte, Paul N. Ardelenu.
Secretar, C. Pţtit.

ANUNCIU

DUOfi PRĂVĂLII din casele d-lul Gre- 
te.nn, vis-â-vis de Grand Hotel de Bule
vard, sont de închiriat de la Sf. Gbeorghie 
viitor. — Pentru infurmaţiuni a se adresa 
la inagasioul d-lor Alb. & Jos. Grunbaum, 
tot in casele d-îui Greceanu, în colţul Bu
levardului. 505—6.

> 12 > ,  aţă cur. albă . . .  , 9 50

Pâmjilrie şi garnituri de masă
36 4e coţi P&n4ă de caeă . . . .  fr. 18 —
39 > > > > copji . : . . fr. 25 —
45 > > Olandă de munt e . . . .  , 3 0  —
58 > > > Belgică .....................,  60 —
60 > > Pânijă de Olandă . . . .  > 64 —
60 ,  ,  > > Rumb..........> 8 4  —
00 ,  ,  Toile batiste fine..................>100 —

7 buc. Ciarc^f. 3 qoţi. de l a t ................ ...... 40 —

Şervete c n  feţe de mese
Pentru 6 pers. de la 9 până lp 15 fr. cele mai fine

ANUNCIU
AM PERDUT astăzi.contractul de în

chirierea caselor mele cu d^nu Dobrescn, 
cine îl va găsi şi mi’l va aduce la locninţa 
mea, are o recompensă de 2 Napoleoni.

Chiriaca Gustav.
Strada Justiţiei No. 8.

Bucuesef, 21 Februarie 1877.

ii roii, | i  jllptrir,
practice în termen de 20 anii în agricul
tură, doresce a se angaja ca administrator 
la veri-un proprietar de moşii. Doritorii să 
bino-voiască a se adresa la Tipografia Thiel 
& Weiss.

Tipografia Thiel A Weiaa Palatul .Dacia*


