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ă Comp. In Pesta şi Havas-LaffiU-Bullier <t 
Comp. In Parii.

Scrisori nefrancate na m primesc.

Articolele nepublicate bo vor arde.

Un numâr In Districte 15 bani.

BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privat al «TIMPULUI.*

(Agenţia Ha™).

Berlin, 7 Martie.

*Burger Zei tun g, relatează o convor- 

ire a corespondentului seS cn secretarul 

generalului Ignatieff, prinţul Zertilew.

Prinţul ar fi zis: * Misiunea încredinţată 

generalului Ignatieff, daca aceasta sa pune 

m cestiune, n’ar putea tinde de cât a re- 

aitări şi maî mult relaţiunile ce esista în

tre cabinetele din Paris şi Viena. Călăto

ria generalului Ignatieff la Londra, nu este 

hotarîta, dar este posibilă.,

Prinţul s’a pronunţat într’nn mod eva- 

iriv asupra scopului călătoriei generalului 

ten tieff. El a declarat in termeni formali 

bă Rusia nu ya consimţi a accorda un ter- 

xen Porţii pentrn aplicarea reformelor ce 
aceasta a anunţat.

Pe lăngă acestea, prinţul a esprimat o- 

lininnea, cu constituţia otomană este o operă 
fasoriă.

Densul a adangat: cSituaţiunea creşti- 

îi'or în Turcia continuă a fi precară. In 

sasul când resbelul ar isbucni, Asia n’ar fi 

ceatrul ostilităţilor. Rusia nn favorisează 

ferma rea statelor slave indipendento for* 

pate cu populaţiunea slavă din Tnroia. 

l i  nn cere preschimbare în configuraţiu- 

nea politică a Europei, dar reclamă ca să 

*e pne odată capet vătămărilor pentrn cari 

ireptul pnblic este obiect din partea Tur- 
:iel.

Viena, 7 Martie. 

Se anuncii din Petersburg ziarului »Po- 

itiscie Corespondenz* :

Principele Oorciacoff a însărcinat pe am- 

jasadornl rus de la Londra, contele Schou- 

raloff de a insista pe lângă cabinetul din 

ta int-James pentrn a căpăta nn respnns 
a circulara sa de la 31 Iannariii.

Ia acelaşi timp prinţul Oorciacoff a trans- 

nis contelui Sehonvaloff insteucţinnl asu- 

ira părerilor gnvernnlul rus, instrucţiuni 
■e să pot resuma ast-fel:

SaU că puterile garante, semnătoare în 

ractatul de la Paris, şi în special Anglitera, 

sonsideră acest tractat că fiind încă în vi- 

>oare c® toată respingerea de către Poartă 
t resoluţiunilor formulate de conferinţă.— 

l5a8 °ă Rusia poate considera ca eepirate 

ţ nici nn efect drepturile Porţii aşa cum 
«sultă din tractatul de la Paris.

In primul caz, Rusia pretinde că pute

rile  ̂într un comun acord, trebne să se si- 

naakă a obţine ca Poarta să acoepte com- 

iletamente resoluţiunile luate de confe- 

finţa preliminară de la Constantinopol. A- 

«st mod de a proceda ar da Rusiei mij

locul de a evita orl-ce complicaţi une. 

Daca, din contra, puterile ar rămânea

M IM  UWMM.

fd liT E A  TESTUEILOE TECH1 n u n a g t l

Aeeia era încă o viaţă adevărată, Când 
>< etul lăutar colinda din loc în loc, şi 0_ 

jrindu-se înaintea mulţime! entusiaste ce 

ut onjura cârciuma satului, sau străbătând 

n '.Unicele saloane ale cavalerilor, intona 

a ™̂ ®drele sale cântece despre spra- 

-f1* ̂  ̂ wnia sburdalniceşte asnpra 
«tâmplănlojr galante ale clcricilor. Aceia 
irntt lncă nişte bărbaţi adevăraţi, cari, când

^nd d J Î  în0r8d6re -  Dumnezefi, ana aintr un semaf . ’
I j !  a_» m * do onoare.
' " d \ '" W  0“ “ r>
t  « t a i . »  m , „ 8rtind |o

Lf*?™ ".*-  * “ '“ » •«  M i i , ; ,
« t .  f™ «, <*■_»»1.  ita i^ .

nnei eduoaţmnl monastice li se arăta... 
® tîs blajin amorul cel cavaler,*, p6nR 

and monastirea era înlocuiţi de castelul 

pul bărbat, unde apoi amorul însuşi serba 

*> versori şi acorduri musicale intrarea 
solemnă în inima el cea deschisă! 

Timpul a trecut peste toate acestea cu 

gurile sale, şi a îngropat o viaţă atât 

1 olurită şi de înfloritoare. Acele figuri

ulterior în inacţiune, Rnsia ar vedea în 

această inacţiune o rennnciare de fapt la 

obligaţiunile şi drepturile Turciei, aşa cum 

sunt stipulate de tratatul de la Paris. Prin 

nrmare Rnsia ar fi silită a privi tracta

tul ca ne venit în toate părţile oe o con

cern» şi s’ar reserva a face demarşe in

dependent de cele alte puteri.

Instrucţiuni concepute într'un sens ana

log aii fost de o potrivă adresate ambasa

dorilor ruşi de pe lângă cabinetele din 

Viena, Berlin, Paris şi Roma.

Vaschington, 7 Martie. 

Cabinetnl format de d. Hayes, noul pre

şedinte al Stntelor-Unite e compus ast-fel: 

D. Villiam Evarts, secretar de Stat, d. 

Iohn Schuman, secretar la Finance, d. 

George Mairnry la Resbel, d-nn Richard- 

Thompson la marină, d. Charles Devers, 

la Justiţiă, d. Cari Schurz la Interne, d, 

David Key, secretar general al poştelor.

BUCURESCn fbybuahh

8 MARTIE.

Din străinătate lnc& nici o ştire 

mal lămurită asupra misiei genera

lului Ignatieff la Berlin şi Paris. Con

vorbirea Intre secretarul lui Igna

tieff şi nn colaborator al ziarului 

berlines „Bilrger-Zeitung,* ce ne o 

depeşază Agenţia Ha vas, nu merită, 

onoarea unul telegram. „Bilrger-Zei- 

tung* saâ mal esact .Staasbarger- 

Zeitung* din Berlin e o foaie secun

dar^ ale c&rel convorbiri cu secretarii 

ambasadorilor saft cu ori şi cine ar 

fi, nu ati nici o Insemn&tate.

Tot aşa de puţin lămurită, este 

situaţia In lâuntru. Aici Insă. opo- 

siţia Senatului In contra Cabinetu

lui va aduce peste puţine zile resol- 

virea crizei într’un sens sali In al

tul. De o cam-dată d. I. Br&tianu a 

trecut ad-interim earâşi la Finance 

păstrând şi ministeriul de Interne.

Incapacitatea de 10 luni, Întreruptă 

prin diletantismul d-lul Sturdza de 

10 zile, îşi face din notl intrarea In 

Vistierie; dar de astă dată pentru 

scurt timp.

A propos de această incapacitate 

financiară a radicalilor, găsim în . Ro

mânul* de ieri c&te-va cuvinte la 

adresa noastră, pe cari le relevăm 

numai drept curiositate.

Eacă aceste cuvinte :

»Timpul* de astăzi dă pe faţă planul

n’afl perit însă de tot. Ele par numai a 

fi moarte, întocmai ca pocnitorii oraşului 

scufundat în mare şi amintit în poveştile 

arabice. Ajunge cnl-va să deschiză ochii 

şi urechile la moment potrivit spre a auzi 

concertul clopotelor şi glasuri voioase, spre 

a vedea pe cavaleri şi pe dame trezindn-se 

dintr'o piroteală de mal multe veacuri. Lo

curile lor de odihnă sunt însă pergamen- 

*®le antice. Oh cât e de atingător a le 

arunca o repede ochire şi a zări cum scli

pesc între rândurile îngălbenite ochii cel 

naivi şî copilăreşti al nnul Bernard de Ven- 

tadour, cum renaşte de odată din trăsă

turile de oondeiii pe jumătate şterse su

netul cel plin şi puternic al epopeiei po
pulare I

Dezvoltarea toattf culturi medievale ’şl 

are în Franţa punctul săli onlminant. Pre
cum in antichitate Grecii a» fost destinaţi 

a produce in arte cea ce a fost mal mare 

şi a fi călăuzii celor-l’alto naţiuni; preenm 

în timpul modern care aparţine la nn pe

riod încă departe de a fi terminat, Brita

nii posed pe poeţii cel mal demni de a e- 
•ercita o influenţă, de nu pe cel mal in

fluenţi, asemenea şi în evul metili locui- 

toril Franţei, adică Francesil şi Provenţa- 

lil, ati fost acela ale căror [compuneri, aii I

prin care acusaţiî naţiunii vor se restoarne 

pe aleşii naţiunii

Eacă'l ast-fel cum îl denunţă ţTimpnl* 

,Cn finanţele afi început radicalii în pri

măvara anului 1876, cu finanţele vor sflrşi 

în primăvara anulnl 1877.*

Aşa este că argumentul este unic in fe

lul săă?

Aşa este că nimene n’ar fi putut da a 

cestor oameni o lovire de moarte ca cea 

ce 'şl deteră înşil prin această dechiarare?

De acum Patria e scăpată! Noi 

conservatorii ne-am omorlt Înşine 

prin o frasă de jurnal zicftnd că ra 

dicalil afi ajuns In primăvara 1876 

la putere din causa finanţelor, pe 

care promiteaâ de a le Îndrepta, 

dar că, dovedindu-se In decurs de 

aproape un an absolut incapabili de 

simpla administrare, necum de In 

dreptarea 'finanţelor, el vor pierde 

puterea In piimăvara 1877 tocmai 

din aceeaşi causă a finanţelor, noi 

conservatorii ne-am dat ,0  lovire de 

moarte* şi am desrâlit , planul acu- 

saţilor naţiunii In contra aleşilor na

ţiunii.*

Ne mărginim In această scurtă 

relevare a cuvintelor .Românului.* 

Situaţia politică este prea serioasă 

pentru ca unul organ de publicitate să'I 

fie permis a ’şl pierde vremea cu a- 

semenea lucruri.

GHICITORI PiBLiMENTÂRS
D3EPTA, STÂNGA, CENTRU <).

IU

Avem o datorie de Împlinit către 
amicii noştri de la .Pressa,* şi ce
rem acuse atât lor cât şi publicului 
că am întârziat a respunde artico
lului publicat In numfirul din 9 Fe
bruarie prin care „Pressa* combate 
pe cel publicat de noi în .Timpul* 
din 1 Februarie.

De şi regretăm Întârzierea, am a- 

vut Insă o fericită compensaţiune, 
căci „Pressa* a putut prin un al 

doilea articol publicat In numârul 
sefi din 16 Februarie să-şi desvolte 
şi mal bine ideea şi sâ-şl complec- 
teze gândirea.

începem dar replica n6strâ astăzi, 
şi acâsta o facem nu pentru plăcerea 
de a contrazice pe amicii noştri, ci 
ca să ne Îndemnăm unii pre alţii 
de a nu aluneca în teorii şi a ne

1) (Ve l̂ .Timpul* de la 1 |i 8 Februarie).

făcut ocolul întregului occident şi aii stră

bătut chiar in Islanda şi la Bisanţiu drept 

modeluri de poesie galantă, drept tipuri şi 

isvoare ale romanului, drept miniere de 
nuvele şi de posne.

Ast-fel precum putem vorbi astă zi de 

o filologie olasică, nu suntem încă în stare 

de a vorbi şi despre o filologie medievală 

menită a urmări -în relaţinnea lor reoi- 

proacă toate acele elemente {independente 

de naţionalităţile partienlare, dar analoage 
in felnl lor, care constituesc cultura evu

lui mediu. O asemenea ştiinţă va trebui 

în orî-ce cas să’şî indrepteze privirea mai 

cu preferenţă spre Franţa cea veche. Punc- 

ţul de vedere al relaţiunil amintite nu se 

va putea dobândi de cât luându-se oa punot 

de plecare teremul filologii francese.

Filologia franţnzească se poate pirvi oa 

o ştiinţă aproape germană. Maî nainte 

chiar de a se începe între FrancesI acti

vitatea corifeilor acestei ştiinţe (Panlin 

Paris, Francisque Michel, Guessard şi Mi- 
chellant), o parte însemnată dintr'o mate- 

nă atât de întinsă se oop.insese in Ger

mania de Immannel Bekker, Ludovic Uh- 

land, Ferdinand "Wolf şi în fruntea tutu

rora de Frideric Diez. In Franţa însăşi şti- ! 
inţa cea nonă pare a fi luat un mai mare (

amăgi de aparenţe nu numai nefo 
lositdre, dar Încă v8tâmât6re.

Noi am şi susţinem că nu In 
ţelegem clasificarea partidelor la noi 

aşa precum o face , Pressa:* In dr^ptf 

stânga, centru ; că acostă divisiune 
o găsim In Francia numai; şi In po 

siţiunea nâstră politică, In tradiţi 

unile n6stre istorice, nimic nu au 

toridă o asemenea divisiune; că un 

| partid centru la noi nu corespunde 

la nici o realitate, la nici o nece 
sitate actuală.

Cuvfentulft .centru* adoptată In 
Francia de la care ne Împrumutăm 

spre a’l naturalisa, este un cuv&nt 

de posiţiune, de şedere In incinta 
adunării.

I6tâ ce ne £ice in adevăr nn pu 

blicist frances d. Charles Du Bozoir . 

.Numim ast-fel partea unei adunări 

.care ş6de in mijlocnl salel, on ap- 

pele ainsi la pârtie ct 11 ne assemblee qui 
siige au milieu de la salle. Şi ne spune 

apoi că sub Restauraţiune, In acostă 

parte a Adunării se grupase depu
taţii care doreatt alianţa regalităţii 
Bnrbanilor cu regimul representa 

tiv, cu Charta ; In stânga republi 

canil şi imperialiştii, inemicil Bur 
banilor; In drepta legitimiştil cari 
ţineaţi cu tradiţiunile monarchice 

vechi ’şl aveau de politică reacţi- 

unea constantă contra instituţiunilor 
noul. Acesta este caracteristica par
tidelor care s’afi clasificat prin locu i 
lor de şedere In sala Adunării.

întrebăm acum pe onorabilii noş 
tri contradictorl, cari ne spun că 
In şedinţa din 17 Noembre 1875 un 

deputat ar fi vorbit de juna drâptâ 
de bătrâna drâpta de centru, vfi- 
$nt-afi acostă clasificare împărţită 

pe jeţurile adunării, şi găsesc dum- 
nâlor vre-o analogie intre grupurile 
n6stre parlamentare cu grupurile par 
lamentare din Francia care să jus 
tifice clasificarea. Pentru noi In Ro 
mânia o dr^ptă o stângă şi un 
centru nu p6te fi, pentru că n’afi cu- 
vfint de a fi. Noi considerăm acostă 
divisiune, ca ficţiune, ca un diletan
tism literar saâ parlamentar de voiţi, 

care va Încurca mintea celor mal 
mulţi, şi va servi numai a produce 

confusiune In rândurile conservato
rilor.

Ca să justifice Insă clasificarea sa 
şi mal cu s£mâ ca să legitimeze nu
mirea de partid centru ce ’şt-a luat, 

Pressa ne întrebă daca credem că 
la noi nu sunt partide politice, şi, 
.daca toţi suntem adoratori sinceri 
mal Constitufiuneî, cum mal p6te fi

.vorba In caşul acesta de drâpta şi 

.stânga. Desfiinţaţi, esclamă apoi 

,  Pressa, şi acâstâ deosebire, conto- 

,p iţl lntr'o singură nuanţă pe pri- 

.mul-ministru de astăzi cu şeful ca- 

.binetulul din Martie 1871, căci şi 

.unul şi altul vS afirmă că sunt cre- 

.dincioşl tronului şi Constituţiunel.*

Inteligentul nostru contradictor 
să ne permită a’l  spune că depla- 

sâzâ cestiunea şi ne atribue opini- 

unl pe care nu le-am avut şi nu le 
avem. Mal ântfeifl nu este un argu

ment plauaibil a ne <Jice că, de 6re 

ce nu admitem legitimitatea unul 
partid centru, fusionâm prin acesta 

doud politice opuse.

Noi n’am pretins că nu sunt par

tide la noi, nici am avut strania 
pretenţiune de a identifica pe d. Brâ- 

tianu cn d. Lascar Catargi, cu atât 

mal puţin cu cât putem £ice că In 
realitate d. Catargiu n a fost un om 

politic, ca cap de partid căruia să 
ne fie lnfeodat, ci un om de influenţă 
de o influenţă Însemnată In Moldova; 

partidul conservator la  sprijinit In 
guvernul sdâ ca să restabil£scâ or

dinea atât de r8â sdruncinatâ In so
cietate. D. I6n Brâtianu este cap de 

partid, d. L. Catargiu a fost organ.

Convicţiunea profundă şi temerea 
că divisiunea politică ce voesce să 

continue Pressa In partidul conser

vator prin clasificarea artificială de 

grupe luând peutru grupul sâă nu
mirea anodină de centru, ne-a făcut 

să protestăm: şi articolul din urmă 
al Presset din 16 Februarie, ne con

firmă, şi mal mult In temerile n6stre.

Ce lnsemn^ză In adevfir apostrofa 
superbă ce ne adres£zâ autorul ar
ticolului când, afirmând că burgesia 
există la noi şi că centrul este re- 

presentantul burgesiel, ne $ice ,a<JI 
.burgesia este considerată ca partea 
.cea mal luminată a naţiune l; el 
.este dat în mare partea direcţiunea 
.afacerilor publice; şi dar noi repre• 
,sentăm progresul, căci noi am do* 
,b6ndit ce nu aveam altă-dată. Dum- 
niavistră ati perdut din influenţa tre* 

.cută, nu puteţi prin urmare pretinde 
mcă aţi mers înainte; astfafl vi s'aă 
mărginit drepturile ce aveţi altă dată. * 

Un asemeuea limbagiâ provocator, şi 
cu totul nejustificat, este imprudent, 
nepotrivit cu pretenţiunea afişată de 
centru — dacă centru este — că el 
este uu partid de conciliaţiune ; dar 
— să ne permită a o spune fran- 
camente —  nepotrivit şi cu talia 
politici a unul centru. Căci am putea 

să Intreb&m pe acostă burgaiie su

av â n t de desvolt&re de la epoca resbelulul 
celui din urmă.

In capul mişcării se află Gaston Paris 

şi Pavel Meyer, doi învăţaţi distinşi pen 

tru gradul lor eminent de penetraţinne ş 

profesori amândoi la universitatea din Pa 

ris. Pe lângă întemeierea unei reviste pe

riodice pentru filologia francesă snb nu

mele «Romania, (chiar în sensul aoesta 

Germania dedese esemplnl prin «Jahrbuch 

fur romanische Literatur,), întreprinderea 

el cea mal de frnnte este *la Societe des 

anciens textes franţais* care a luat asu- 

pră-ş! însărcinarea dea publica monumen

tele anticei literaturi provenţale şi fran

cese cu toată corecţiunea filologică. Este 

evident că într'un present atât de turbure 

o asemenea întreprindere trebue să fie în- 

bncurătoare pentru francesi fiind că le dă 

ocasinnea de a se resfăţa într'un trecut 

atât de bogat şi plăcut. Şi într'adevăr a- 

ceia a fost o epocă mare. Naţiunile Eu

ropei atârnaă cu entnsiasm de gura Fran

ţei, şi ascultat! cu urechile aţintate cân

tecele drăgăstoase şi basmele pururea noul 
pe cari sora lor ştia să le povestească cu 
atâta elooinţă.

Mal deună-zl Societatea a dat la lumină 

cea din urmă din publicaţiunile sale cari

aparţin la anul oel d’ântâiB. Aceste pu- 

blicaţiuni, făcând abstracţiune de la *Bul- 

letins de la SocieW dss anciens textes frau- 

ţais, destinate a coprinde numele mem

brilor, protocolul şedinţelor şi descripţin- 

nea testărilor încă neluate în cercetare, 

snnt cele următoare:

1). Un Atlas de fotozincografii ale mo

numentelor celor maî vechi din limba fran- 

oesă (sec. IX şi X), consistând din zece 

table esecutate îa modul cel mal frumos 

şi îngrijit Execuţiunea este de admirat 

mai cn seamă la tabla 10-a, care conţine 

nn concept de predică cnnoscnt sub 'nu

mele de *Ionas> şi scris în note tironiane; 

părţile pergamentului şterse prin frecare 

şi prin trecerea timpnlni sunt reproduse 

cu o asemănare completă. Gaston Paris 

promite un comentar la aoeste monumente.

2). O culegere de cântece populare franţu

zeşti din sec. XV, pnblicată de Gaston Pa
ris. Meritul de a fi recuuoscut importanţa şi 

frumuseţea anticelor cântece populare fran- 
;uzeşti aparţine nnmal lui Moritz Haupt, 

marele filolog german.
(Allg. Ztilung). (Va urma).



m£ţă care ne spune eă a dobindil 
ce nu avea altă-dată: care ii sunt 

traditiunile el de luptă prin care a 
dobândit contra aristocraţiei nostre 
privilegiate drepturile politice de care 

ne bucurăm astăzi
Noi ne bucurăm şi suntem mândri 

a vedea fă In societatea noastră sim
ţul de demnitate de om a început 
a lua o desvoltare serioasă, că a- 
dest simţ a Împins naţiunea noas
tră pe o cale de progres ca să ne 
apropiăm de nivelul de civilisaţiune 
europeană, şi că nona generaţinne 

romftnă cultivă toate artele, sciin- 
ţele şi industriele. Respectăm şi iu
bim pe comercianţi, pe manufactn- 

rarl, pa industriali, pre bărbaţii cari 
se disting prin laboarea şi travaliul 

lor, ingineri, artişti etc., de care ne 
vorbesce contradictorele nostru şi 
pe care ni’I represintă ca elemente 

de burgesie.
Dar de cftnd aceste elemente afi 

Început a se înfăţişa In ţ^ră la noi 
ca elemente de civilisaţiune naţio

nală ? Pănă erl toate aceste pro
fesiuni cele mal liberale şi cele 
mal nobile se esercitafi de străini. 
Toţt oamenii de oare-care vârstă 

o scifi. Prin urmare cel de astăzi 
burgeil romftnl —  dacă s? pretinde 
că esistă o burgesie ca clasa distinctă. 
— nu sunt In trept a vorbi de 
boerl ca de o clasă privilegiată, ca 
de o clasă Învinsă căzută, şi să I 
reproşeze privilegiele el de odini 
oară, pentrn cuvântul foarte simplu 
că burgesia de astăzi romană n a 

esistat In ţeară la noi, şi n a avut 
onoarea să se lupte contra boerilor 

privilegiaţi, ca să le smulgă şi să 
dobândească drepturi ce n’avea. Boe- 

ria era o clasă guvernantă, care 

avea clienţii el, se recruta din a- 

cf-ştl clienţi prin favmrea dom
nească, şi forma o aristocraţie ad- 
mislrativă precum am mal dis-o 

I)’aei Încolo era clasa ţăranilor, ş 
nici o altă clasă de Români inter 

mediară.
Dar s’a Întâmplat ca din această 

clasă de boerl să se menţină In re
giunea politică vr’o cftte-va familii 
pe cănd cele mal multe afi scăpătat 

şi afi conservat sub numire de boer 
naşi de neam, de paharnici, mazil 
etc., un suvenir de origina lor; este 

oare aceasta nn cuvânt, este oar 

de o bună politică să vină o nouă 
clasă de oameni, numiţi burgesl, să 
le tăgăduiască dreptul de viaţă po 

litică cu strigătul de vae viciis ?
Să ne permită contradictorele nos 

trn de la Presta să’l spunem că par 

tidul politic carele se pune pe nn 
asemenea târîm, cftt de centru va 
fi, dovedesce o mare ingratitudine 

o lipsă de taot politic şi puţin pa 
triotism. cu tot amalgannl qualifl 
cativ de conservator-liberal-demo 

crat eu care se lmpăneasă.
Dicem că este o mare ingratitu 

dine de a vorbi cn ir reverenţa ce In 

trebuinţâsă de boerl, pentru că ba 
erl afi luptat ca să conserve naţio 
nalitatea romănă; iei att comunicat 

drepturile lor politice şi la cele 
alte clase ale societăţel. In toate 
mişcările naţionale vedem figurând

pe boerl. Cftmpinenil, Golescil, Cre- 
ijulescil, GhioulescI, Văcăreşti, Stur- 
zeştl, Raleţl, CogălnioenI şi alţii afi 
fost promotorii reformelor, In tim

pii nostril, toţi boeril, fără să mal 
vorbim de cel din vechime ca Ba- 
nara11, BuzeştI, CalomfireştI etc.

Uitaţi-vâ peste CarpaţI dincolo In 
ransilvania. De ce naţiunea ro

mână de acolo se svârcolesce lnne- 
utinţâ spre a’şl consacra dreptu- 
ile el de naţionalitate, politice. Pen

tru simplu cuvfint că toate tradi- 
ţiunile politice naţionale sunt con
centrate In familiele cuceritoare un- 

gure, iar românii n ’afi mal nici o 
familie nobilă care se represinte tra- 

diţiunl naţionale românescl, ca să 

se poată lupta cu avantigifi contra 
unei situaţiunl politice pe care sunt 

stăpâni numai ungurii.
Este iarăşi puţin tact politic ca 

amenl cari se zic conservatori, să 

trateze ca pe nisce învinşi, cari vi
sează privilegiurl, pe nisce compa

nioni de luptă care le-a întins tot- 
’auna o mână amicală in toate îm

prejurările grele pentru ţâră, fără 
reservă şi fără să pretinză drepturi 
esclusive pentru dânşii.

Este în fine puţin patriotic a voi 

să ştergem din inimele generaţiu- 
nilor nouâ, respectul, veneraţiunea 

şi stima către familiele de boerl, 

pentru că numele lor nu este nu

mai o proprietate de familiă, ci este 
a proprietate a ţârei, o proprietate 

naţională; şi o naţiune care sub 
nspiraţinnea unor sentimente de 

ură passionatâ, calomniasă şi des- 

preţuesce o clasă de oameni de care 
se leagă istoria ţârei, se despreţu- 

esce şi se calomniază pre sine. Dacă 

»m elimina din istoria ţârei numele 
familiilor de boerl, şi ne-am măr

gini numai la tradiţiunile burgesiel 
noastre, bagajul istoric ar fi foarte 

slab şi puţin strălucitor. Nu trebue 

ca invidia democratică, să ne or

bească până a cionti istoria ţârei 

O naţiune ca şi o familie trebue 
să’şi consacre dreptul ei de exis 

tenţa politică prin titluri de no
bleţă. Daca noi n'am fi avut se 
producem Europei tratatele noastre 
cn Sultanii Turciei, care sunt un ti
tlu de nobleţă naţională, n'am fi 
dobândit nici simpatia Europei nici 
drepturile ce ne-a concedat. N’am 

fi avut nicî avantagiul de a vorbi 
astăzi de dreapta de stânga, de cen

tru, nici de a ne certa pentrn a- 

ceasţă clasificare.
Pentru astăzi ne oprim aci şi 

vom continua în numârul viitor. 

Trebue să ne lămurim, să ne spu
nem curat şi limpede, fără artificii 

de limbagifi, fără pretext de demo
crate, ce voim. Voim guvernul le
gilor safi guvernu oamenilor? Aceasta 
este întrebarea care am pus-o deja 

de la primul nostru articol, şi în 
care vom insista fără echivocuri.

C. N. Bră ilo iu .

DIN AFARA.
Rusia. In cercurile militare din 

Berlin se vorbesce merefi despre re

fusul mareşalului Manteu-fol de a 
priimi comanda supremă asupra ar
matei ruseşti de- la sud. Sa susţine 
ca positiv, că el a refusafc tocmai 
fiind-că cu ocasiunea inspecţiei gar- 
delor imperiale, la care a asistat, s’a 
Încredinţat că cu asemenea mate
rial nu lşl va putea aduna lauri. 
El a respuns Ţarului Alexandru, că 
spre a primi această propunere mă
gulitoare, ar fi silit a renunţa nu 

numai la posiţia, pe care o are In 
armata prusiană, ci chiar şi la drep
tul de cetăţian al Germaniei, eară 

iubirea de ţară nu II permite să a- 
ducă Ţarului nişte sacrificii atât de 

mari.
.Moniteur* pretinde a fi bine in 

format, că principele Gorciacoff nu 

intenţionează a se retrage şi că Ru
sia nici într’un cas nu se va desar 

ma înainte de a fi primit respun 
sul puterilor la nota circulară.

Fremdenblatt* comunică de la gra- 
niţile de la sud următoarele: Trans 

porturile militare afi Început din noii 
pe toate liniile, care merg spre Ba 
sarabia. Mere fi sosesc contingente de 

reserve din districtele mobilisate 
Din Brest afi sosit a-l-altă-erl 34 de 

vagoane Încărcate cu muniţiuni pen 

trn tunuri. Un l:ferant din Riga 
s’a angajat a transporta 15,000 pu 
de de plumb la Kiew. — Sotuiile că 

zăceşti aşezate pe linia Hotinului 

afi priimit ordin de a se concentra 
In apropiarea Bucovinei. Paza gra 
niţelor a fost Încredinţată geandar 

meriei.
.Times* comunică din Berlin ur 

mătdrele: De oare-ce fieşte-care din 
tre puteri voiesce a respunde numai 
In urma celor-l-alte la nota circu 

Iară a Rusiei, e probabil, că de-o 

cam-dată nu se vor da de cât res 
punsuri verbale. Politica reservată 
a Germaniei şi discursul de tron al 

Im pârâtului a deşteptat Întru cât 

va pe cercurile diplomatice din St 

Petersburg.
Imperiul Otoman. După .Morning 

Post* Poarta a Însărcinat pe fostul 

Colonel engles Valentin cu organi 
sarea unei gendnrnrerif compuse din 
60.000 oameni. La această gendar 
merie se vor priimi apoi şi ofiţeri 
streini. Adeveruadu-se această ştire 
va trebui să ne Încredinţăm, că 
Poarta este hotărltă a lua din pro 
pria ei iniţiativă mâsurile, pe care 

conferenţa le cerea de la dânsa.
Alegerile de deputaţi s’afi efec 

tuat In Constantinopol la 1 Mar 

tifi, şi precum ştim, la 13 Martitt 
se vor întruni corpurile legiuitoare 
.Fremdenblatt* comunică privitor la 

alegeri următoarele: De-o-potrivă cu 

cel-l-alţl supuşi otomani şi Maro ni 
ţii din Libanon afi fost provocaţi 

să’şi aleagă deputaţii pentru paria 
mentul turcesc; tot-o-dată afi fost 

din nofi asiguraţi, că privilegiile lor 
nu vor fi nici într’un chip jignite 

pin aceea, că vor* lua parte la afa 
cerile comune ale Imperiului. Maro 

niţii afi cerut sfat de la Patriar 

chul lor, şi se crede, că nu mai de 
cât vor grăbi a’şl alege deputaţii.

Ministrul de Esterne al Turciei 
făcut representanţilor din străină

tabe comunicare despre Înfiinţare» 
unei scoale de administraţiune In 
Constantinopol, în care se vor prii- 
mi tineri atât musulmani cât şi ne- 
musulmanl spre a fi formaţi pentru 
toate ramurile administraţiunel. Co
municatul însărcinează pe represen- 
tanţl a asigura pe puterile, la care 
sunt acreditaţi, că Sultanul este ho- 
târlt a nu mal face nici o deose
bire Intre musulmani şi creştini, ci 

face ca aplicarea în funcţiuni se 
atârne numai de la vrednicia can
didaţilor.

Delegaţii montenegrenl afi sosit 

a Constantinopol. El insistă, că să 
se cedeze Montenegrulul un port, şi 
se crede, că Poarta nu se opune. Se 

asigură însă că Austro-Ungaria ar 
stărui contra acestei cesiuni, de oa
re-ce se teme, că portul Montene- 
grin nu va fi de cât un franco-port 
pentru agitatorii panslaviştl.

Francia. Ştirile despre apropiata re
tragere a ducelui Dfecazes merefi se 
reivesc, de şi mal adese-orl afi fost 

desminţibe de cătră organele minis 

teriale. Deasemenea sunt desminţite 
şi ştirile despre unele diferenţe ce 

s’ar fi iscat Intre I. Simon şi Db 
cazes. Cu toate aceste In Roma se 

jură că Marchisul de Noailles 
de present ambasadorul Franţei la 

Roma, va avea să primească porto 

foiul esternelor.
Revisiunea legii de presă Intim 

pină deosebite greutăţi. Ministrul de 

Interne, I. Simon, a declarat dele 
gaţiunil camerei, că ar dori ca unele 

delicte de presă, precum sunt, agi 
taţiunile revoluţionare, atacurile In 
dreptate contra capului Statului şi 

contra suveranilor streini, să râmâie 

de competenţa poliţiei corecţionale 
el a făcut provocare la cftte-va ver
dicte, pe care curţile cu juraşi le-afi 
pronunţat la anul 1875, şi care afi 
produs In streinătate cea mal rea 

impresie.
Englitera. .Fremdenblat* primeşte 

de la o persoană, care face parte 
din cercurile diplomatice ale Londrei, 
următoarele detaiurf, care aruncă 
cftte-va raze de lumină asupra situa- 
ţiunel actuale: „Dacă .Times* aa- 
runcat in lume ştirea despre desar- 
marea Rusiei, avea cel puţin pe ju
mătate dreptate. Sunt informat din 
isvor sigur, că Rusia este dispusă a 
demobilisa o parte din armata sa şi 

anume pe aceea, care este aşezată 
la graniţele din Asia. spre a îmblânzi 

prin aceasta pe Englitera, în toc
mai precum a esclus din combina- 

ţiunile sale militare pe Austro Un
garia prin Incheiarea păci! Intre Ser

bia şi Turcia. Englitera se teme, că 
erumpftnd un resbel Turco-Rus In 
Asia, populaţiunile mohamedane din 

India se vor agita, un lucru pe care 
ar voi să-l evite cu orl-ce preţ. De 
altă parte Rusia se teme, că un res
bel în Asia ar putea să provoace s 
luptă a tuturor Mahomedanilor con- 

tra el.* _ _ _ _ _ _

SCIRI OFICIALE.

Decretai ca No. 266 din 14 Fevr. cor. 

prin oara sunt numiţi dd. N. Poenaru şef

al Garel Filaret ţi d. S. C. Vfimav ingi

ner şef al întreţineri liniei In administra- 

ia CSiiI ferate Iaşi-Ungheni, avfiud aprimi 

pană la promulgarea bugetului pe nnnl 

Corent onorarul prevăzut în bugetul a. 1876.

Manitorul oficial ca No. 38 de la 15 

Fevr. publică înaltul ‘ decret ea No. 274 

prin oare sunt convocate Colegiele J, ]]( 

fi IV electorale pentru consilieri generali 

al judeţului Dolj la 14, 10 ;i 23 Martie 

viitor spre a alege câte nn consilier în loc 
vacant

Decretai din 15 Fevr. prin care sânt 

numiţi d-niî A. Drăghiceanu director al 

prefectorei Prahova, C. G. UrISţeann sub

prefect la plasa T&rguşoru distr. Prahova, 

A. Camăruşescu poliţai al oraşului T&rgu- 
Jiulnl.

Decretul cn No. 283 de la 16 Fevr. prin 

care se aprob» Bugetol pentrn an. Iă77 

al Eforii Spitalelor civile din Bucureşti 

votat de Adunarea deputaţilor.

Decretul din 16 Fevr. prin care sant 

numiţi d-niî C. CiocSalan (prefect al poli

ţii capitalei, I. Lnpescu director al pre- 

fecturel Mehedinţi, Ion Dimitrescu sub-pro- 

fect la plasa Mostiştea distr. Ilfov, I. Po- 

pescu Igroşiana poliţai al oraşului Turnu- 
Severin.

Decretul cu No. 282 din 16 Fevr. prin 

care se numeşte d. C. Vieşoreann director 

al arestului Curţilor din Craiova.

S E N A T U L -

Şedinţa de la 22 Februarie 1877.

Preşedenţia d-lai Ioan Ghicn.

Şedinţa se deschide la 2 ore.

După aprobarea comunicărilor, se dă ci

tire comunicărilor intre cari este demisia- 

nea d-lui Cogălniceanu din V. preşedinte 

al Senatului.

D. Cogălniceanu. Rog pe onor. Senat să 

crează că motivele demisionai sunt pentrn 

demnitatea persoanei mele. Ve declar că 

decisiunea mea este nestrămutată şi ire

vocabilă.

D. Iorgu Radu. Demisiunea d-lni Co- 

gălniceanu trebue să aibă interes foarte 

mare şi rog pe d. Cogălniceanu ca să’şî 

arate motivele.
D. Deşlîn. Nimeni nu ar trebui să sebu- 

onre ca mine de dimisia tl-luî Cogălni

ceanu. Cu toate a s t e a  eS crez că trebue 

să rngăm pe d. Cogălniceanu a’şî retrage 

demisia; Să urmăm şi noi esempVul Came

rei din Belgia care nu a primit demisiu

nea preşedintei ni şi l’a obligat a’şî lna lo

cal la biuroîi.

Se comanică asemenea demisiunea d-lul 

Voiuov din mandatul de senator.

D. Cămărăşescn zice că D. Voinov ’şi dă 

demisia din cansă că vede atâtea dificultăţi 

din partea comisiunei de verificare de a-I 

valida alegerea.

D. vice Preşedinte zice că această demi- 

siune nici nu se poate pune îndiscuţinne 

pentrn că d. Voinov nefiind incă Senator 

nu 'şl poate da demisiunea.

D. Lecca. Cestiunile de verificări sant ces- 

tiuni de urgenţă pentru Senat pentrn oă 

ele ’l constitue. D. Panait Casimir ne spune 

oă eBte bolnav, eii cred că aceasta este o 

rea voinţă din partea d-sale, să se nu

mească dară alt raportor®.

P. S. S. Episcopul de Argeş, zice că ar 

fi bine ca să se aştepte pănă la venirea 

d-lul Raportor*.
D. Iorgu Radu zice că d. Casimir nu e

MAGHIARI Şl MAGHIARISM 1)
(Urmare).

Si aici stăm în faţa unui fapt e- 

conomic prea clar : .maghiarii nu vor 

„ putea concura cu noi in lucrarea 

.economică, fiind-că noi avem tre- 

.buinţe mal puţine de cât dânşii; 

„noi suutem deprinşi cu sârâcia, iară 

.dânşii nu sunt. Si aceasta e cea 

.d ’ăntâifi causă economică, pentra 

.care populaţiunea română se spo- 

.reşte, iară cea maghiară scade.* 

Astrfel tocmai voind a stârpi pe Ro

mâni, maghiarii operează cu atâta 

lipsă de bun simţ în cât crează nişte 

condiţiunl, Intre care Românii se pot 

spori, iară maghiarii scad în ruptul 

capului.

Si să nu creadă maghiarii că a- 

ceste cuvinte sunt espresiunea sar 

casmulul: să nu creadă, că noi ne 

bucurăm că ei se stîrpesc, că Secuii 

emigrează In România, că In deobşte 

elementul maghiar pere, dându-ne

1 ) V e z i „ T im p u l**  N o . 41, f i  urm &toarele.

nouâ teren de respftndire. Un Ro- 

mftn, care înţelege bine posiţia et

nografică a maghiarilor nu va putea 

să vadă asemenea lucruri de cftt cu 

oca mal adâncă amărăciune. Intere

sul nostru a Rom&nilor.este, că aoolo 

unde sunt maghiari, să remftnă ma

ghiari, un popor viguros care să ne des

partă de germani şi să lupte în folosul 

nostru şi al sâfi contra slavilor care 

ne lncongiură din toate părţile. Cu 

toate că maghiarii ne jignesc In des

voltare, noi avem o privire mai clară 

de cât dânşii şi prevâzând că în lo

cul unde sunt dânşii ar trebui să se 

aşeze nemţi, jidani şi slavi, dorim 

ca ei să remftnă şi să se desvolte 

In toate privinţele. Suntem dar re

voltaţi, cftnd vedem că ei lnsi-şl se 

sinucid prin esperimentaţiunile po

litice, pe care le fac.

Dar este o altă causă, care ne 

revoaltă.

Dacă oamenii muncesc şi sunt si

liţi a pune la disposiţiunea statului

o parte din rodul ostenelelor lor, el 

pot pretinde douâ lucruri: unul, ca 

statul să nu ceară de cftt din pri

sosul lor, altul, că el să le dea a- 

numite foloase In schimb pentru par

tea ce a luat din rodul ostenenele- 

lor lor. Administraţia maghiară a 

luat de la noi peste prisosul disponibil 

şi apoi nu ne a dat aproape nimic 

in schimb. Numai o foarte mică parte 

din banii care s’afi luat de la noi 

afi fost cheltuiţi în folosul nostru; 

o parte mal mare s’a cheltuit spre 

stricarea noastră ; altă parte tot a- 

tftt de mare s’a cheltuit pentru lu

cruri, de care nu era trebuinţă, şi. 

în sfârşit, cea mal mare parte 8 a 

cheltuit spre stricarea lntregel ţâri.

Numai de cftt administraţiunea fi

nanciară a consumat pe fiesce-care 

an cftte-va milioane fără nici un mo

tiv bine-cuvântat. Sunt cu deose

bire cheltuelele de esecuţiune, de care 

e aici vorba. Sunt caşuri, in care 

contribuabilii din adina nu plătesc

dările, contestfthd legalitatea lor ori 

sperând, că în curând vor ajunge a 

nu fi siliţi să le plătească. Acesta 

era caşul în Ungaria pftnă la 1866 

şi cu deosebire de la 1860, cftnd ma

ghiarii Îndemnaţi pe oameni a nu 

plăti dările la neamţ, fiin-că n6m- 

ţul nn e in drept să le ceară. De 

la anul 1866 însă contribuabilii nu 

contestat! legalitatea dărilor şi nici 

nu speraţi că vor ajunge a fi scu

tiţi de dânsele. Dacă ei nu plăteafi, 

era că economia celor mal mulţi nu 

producea atftta, ca dările să poată 

fi plătite cu înlesnire. Celor m*1 

mulţi le venea greii, ori chiar peste 

putinţă a se lipsi de o sumă 

de mare ca şi aceea, cu care era 

impuşi. Ast-fel, dacă înainte de anul 

1866 necesitatea justifica esecuţiu- 

nea, după anul 1866 ea era o ne

dreptate. O administraţiune serioasă, 

ivindu-se, necesitatea esecuţiunilor, 

numai de cftt ar fi căutat a-şl da seama 

despre căuşele ei; şi dacă adminis

traţia maghiară ar fi f&cni’o aceasta, 

s’ar fi Încredinţat, ca impositele, parte 

sunt prea mari, parte sun  ̂r^fi dis

tribuite. Numai unele clase economi

ce trebuiafi să fie esecutate; pe cfttă 

vreme altele, având destul cftştig, 

plăteafi dările cu Înlesnire: dovadă 

că unele era* prea mult, iară al* 

tele prea puţin impuse. Nn remft- 

nea dar de cftt să scădem de la unii 

şi să Încărcăm la alţii. Aceasta nu 

o putea face administraţiunea ma

ghiară, fiind-că ’l lipseaţi cunoscin- 

ţels statistice comparative. Ast-fel 

tn loc de a fi căutat să îndrepteze 

râul din temelii a urmat cu esecu- 

ţiunile, cheltuind milioanele contri

buabililor numai, pentru-că nu scia 

de unde să apuce lucrul, ori pentru 

că ’l lipsea bunul cumpăt de a re- 

nuncia de o cam dată in interesul 

desvoltăril economice la realisarea

cfttor-va dorinţe naţionale.
(T e l. rom.)

(Va urma)



bolnav oăcl a foet pe la d-sa ţi na !’•  

găsit.

D. Apostoleanu. 'MI pară foarte ră» când 

*6 adnoe cn atâta uşurin ţă  acusărl unui 

D. Senutor. Btt am fost Ia d. Casimir şi

(
Varo găsit bolnav şi co toata astea lu

crând cn un scriitor caro a fost tramis 

chiar de nici de la Senat fi cn care a lu

ni t raportu l până la 6 ore seara.

D. Loca STaţî convins 1 

D. Apostoleanu. Dacn d. Lee ca nu voesce 

ii. să se convingă atunci poate crede necesa- 

KriS si i se adncK probe. Bl bine, întrebaţi 

*.d-v0B8ira pe directorele cancelariei dacă 

un este adevărat cîî a trămis la d. Casi

mir un scriitor şi fac apel la d. Baţco- 

veanu care era acolo când se lncra ra

portul.

D. Bâţcoveann. Aşa e.

(
(Incidentul se închide.)

D. Preşedinte al consiliului comunici de- 

misiunea d-lul Sturza din ministru al fi- 

nancelor, şi însărcinarea d-ssle cu interi- 

mul acestui minister. — D. Deşliu anun- 

[ ţa pentrn aceasta o interpelare

D. Dimitrn Ghica se plânge eontra biu- 

ronlnî, pentrn că eri a ridicat şedinţa fără 

ca să ascepto toţi d. Senatori şi ast-fe] 

Senatul a perdut o zi.
D. V. Preşedinte Ionn Ghica esplică cum 

a fost faptul. D-sa arată că până la orelo 

1 şi jnm. nu venise deoât vr’o 7 din Se

natori şi de acea D. V. Preşedinte M. Co- 

giilniceanu s'a crezut în drept a anunţa 

pe dd. Senatori că nu se ţine şedinţă.

D. Cagălniceanu. Sunt dator să complec

te* cele zise de d. I. Ghica. Venind la Se

rat am primit o telegramă de la d. Stn'r- 

It, prin care mă annnţa că nu poate veni 

Ha Senat căel şi-a dat demisinnea. Din se- 

fnatorn cari veniseră aii plecat la Cameră 

^uzind această comunicare şi mul mulţi 

dintre d-lor se preâmblail pe stradă şi spu

neaţi că nu este şedinţă.

ES atunci văzând că nn sunt de cât 7 

sa» 8, am anunţat ţediuţa pentrn azi. Cn 

t toate astea en tot am nşteptat până la 3 

l ore şi jnm. tot crezând că se vor adnna şi 

tocmai atuncT am plecat de ’.a Senat.

Pr. D. Ghica. Nu e vorba de ora la care 

a plecat D. Cogălniceanu, nici procesul 

biuroului nn voesc să fac; voesc însă să se 

stabilească că noi nu suntem şcolari ca să 

ni se fixeze o oră la care să venim ci tre- 
I bue să fim aşteptaţi.

D. lorgu Radu. Cred că drepturile tu

tui or senatorilor sunt egale şi prin ur

mare toţi senatorii trebnesc aşteptaţi.

Incidentul se închide, luânduse decisiu- 

nea ca şedinţele să se înceapă la ora l şi 
jumătate.

D. viee-preşedinte face cunoscută ordi

nea zilei în capul căreia este intepelarea 

I <i-lnl Apostoleanu.

D. ministru preşedinte cere intervertirea 

j ordine! zilei, şi amânarea interpelăm!, pen- 

t rn a se vota mal ântâiă legile financiare.

D- Apostoleanu. Nn primesce această a- 
m a nare, interpelarea d-sale va fi destul de 

scartă şi nu va ocupa mal mult de cât 1 

oră. Tot ce pot face este s’o amân până
mâine. m-ţva urma.).

i ace

ea ri

c a m e r a

22 fcoruarie 1877.

Se deschide la orele 1 p. m snb pre.

T a ! !  ** RoMtti- presenţl/8 d. deputaţi.

S sin dep linM c formalităţile ordinare.

d- ' " '  m  admite , i
declară vacant col. 4 din Argeş

Se continuă desbaterea proe<Zlnv

desroltarea legii de comptabilitate. Art. 7
kpnreann vorbesce pentrn «.•

~  ■«. 7
- lo l N. F le ,„ , oare »  eneţinot «g ^

art 88 calcă Constitnţinnea şi prer

Camerei.-Acusaţianea ce W t

j . ^ « n n ln î  şi d. Sturza, că a» 8nr.

nna-credinţă a Adunării, este pe

* pe atât neîntemeiată. Cât

I* ^ * * ^ n®a Wrel* ea poate fi cât o bute 
in mana d-lnî pu . .
_ j  v 'leva tot goală va rămâ
nea, dacă nu v o r___

statului, iar „n P toate Puteri,e

vinţa acelui corp S  In pri*

nn ţineţi la el, atnncî ’ V atulnI’ d,că

decât a nu’I con.nlta ^ ne’
In caşuri de resbel; îni  f"?  polîticp’ 
.. . . , ’ *n*a sunt şi alte cre-

aţiunî mUme,

bugetare, concesiuni «fe dif#rite J *  

îndreptarea nnuî ră» d. «. - d . . *

|«kenl, căzut în zilele a c e s ^ 'J * '*  Un‘  

c lo r .  Senatul a avut l o t . ^

'ile Sale. Conehide cerând să se primească 

1 din proeotul de lege.

• Prim-ministrn nn crede că d. Plevn 

‘ /is că guvernul a fost surprins de d

D. Epureanu : A <jis că ^pisioa blândă 
sgurie răii.*

D. Prim-ministra declară că proectnl s’ 

elaborat cn aprobarea tuturor miniştrilor 

Cât despre resbel, apoi nn se poate 

pe fără votul corpurilor legislative 

votează şi cheltuelile.

D. N. Pleva roagă pe Adunnre să ’I de 

ascultare.
Voci: 8curt, scort!

D. N. Fleva : Am să vă descoper lucruri 

cari vor schimba vederile acestui art. şi 

daoă mă veţi ascnlta astă-zl, nu voi» mal 

lua cnvântnl cât va ţinea sesiunea....

Voci: Ce al să ne descoperi?

D. N. Pleva: Ara descoperit lucruri im 

portante şi am învăţat, ca ori cine, care 

cercetează adevărul. — D. Pleva apoi sus 

ţme şi acum acele avansate de d-sa in şe

dinţele trecute, în privinţa prerogativelor 

şi drepturilor Adunării deputaţilor şi a 

Senatnlul; căci numai cheltuelile cari nu 

se basează po legi organice trebnesc vo

tate şi de Senat; face distincţi unea între 

creditele estraordinare şi suplimentare. Cine 

dispnne de imposite, dispune şi de buget 

după Peregrino Rossi, o autoritate pe care 

n o va contesta nici d. Epureanu (care 

întrerupe adeseori şi face dialoguri cu d 

Fleva etc.) Dacă Adunarea primesce teo

ria d-lni Epnreanu, ea renunţă la una din 

prerogativele sale şi consecinţele ar fi fa

tale pentrn ţară. — Când e vorba de cre

dit» estra-ordinare neprevăzute in buget, 

cheltuell necesitate de împrejurări ce nu 

s’a pntnt prevedea — ca într’o familiă când 

se bolnăvesce un membru şi eheltnelile 

trec peste buget — atnncî legea iată ce 

zice (citesce din Constituţie) ztce că gu- 

vernu săcheltuească şi Adunarea va a- 

proba acele oheltnelî la timpul seîi— nn 

se zice nicăirl «adunările.*

D. Epureanu : Citiţi mai departe !

D. N. Fleva: Cât poftiţi! (citesce până 

unde se zice că ambele adunări vor fi con

vocate spre a cerceta cum s’a făcut chel

tuelile în cas de resbel etc.

D. Epureanu: Se convoacă Adunările!

D: N. Fleva: Negreşit adunările, pen

tru că un corp nn poate lncra fără cel- 

l’at, iar nn pentru că Senatul are dreptul 

a se pronunţa asupra cheltuelelor nefic- 

sate prin legi organice. Senatul ar fi vo

tat creditnl pentru tipărirea actelor de a- 
onsnre ? Nu, nici nu e trebuinţă de votul 

săd. Conchide rugând Camera să nn re

nunţe la prerogativele sale şi să primeas

că amendamentul ce propune la art. 7.

D. G. Vernescn zice, oă discuţia de pâ

nă acnxn provine din neînţelegere asupra 

formei dar nu şi asupra fondului. Ceea ce 

se stabileşte prin art. de faţă se practica 
mult şi de Senat.

Cât pentrn buget care s’a citat şi s’a 

interpretat aşa de răii, aceasta nu e nici al 

Camerei nici al guvernului, oi e al ţăreî, 

şi adunarea care na l’ar vota, ar comite 

un act nepatriotic, nn act de desordine. 

Conchizând, cere votarea art. ca în pro
iect.

D. P. Buescu arată că ideea de a nn 

trece creditele, de orl-ce natură ar fi, de 

cât numai prin Adunare, până acum era 

împărtăşită şi de d. Iepureann. D -sa acum 

se schimbă. Adnnarea însă nn trebue să 

se lase a fi desbrăcată de o prerogativă a sa
Discuţia se închide.

D. raportor Costinescn, comunică că co

mit. delegaţilor, spre a împăca diverginţele 

a respins toate amendamentele cât şi art. 

din proiect, păstrând art. din legea de con
tabilitate.

Se pnne la vot suprimarea art. 7 şi se 
admite.

A rt 8 din proiect, devenit 7, art. 9 şi 

10, se admit fără nici o discnţinne,
La art. 11.

D. L Codrescn propune ca orl-ce adju

decare care trece peste 5000 lei să nu fie 

valabilă, de cât după ce a trecut prin 
cons. miniştri.

D. Sturza zice că acest amendament n’are 

a fcce cn proiectul de faţă, şi cere respin
gerea Ini.

d ii ^>areann arată că amendamentul 
.* proiectului, dar e foarte bun,

91 nnarea ’1 poate primi ca o propu
nere separaţi.

D. Godr*sCOl îşţ retrage propunerea.
Discuţia se înohi(U

f i n i t e  Întreabă pe guvern dacă 
aderă la toate amendările făcute legi! şi 
după răspuns afirmativ, pnne în to£ ,  £  
vot proiectul.

Votanţii 69: 51 pentru, 18 contra 

admisPre?edinte pr0ClBm8 *  Adunarea a

Se urmează o mică discuţie in privinţa 
art. 55 din legea electorală.

D. Min. cultelor cere amânarea desba- 
teril pentru câte-va zile.

Se citesce un mesngiQ domnesc pentru 

numirea d-lul prim ministru ad-interim 
la finanţe.

Adunarea ne mai fiind în număr şedin
ţa se ridică la orele 4 şi jnm.

DESTĂINUIRI RADICALE

ASUPBA STABILIMENTELOR DE BĂI
la

B A L T A  A L B A . .

Ni se trimite urm&toarea scrisoare, 

pe care o recomandăm atenţiei ono

rai). administraţii a domeniilor Sta- 

t o l lL  Nota Red.

Se ia în desbatere interpretarea leoit» 
lectorate. B

D. raportor citeşte art. 20 din proiect 

î* dă esplicărî relativ la numărul cerat 
pentru formarea biuronlul.

Domnule Redactor,

O asociaţie de câte-va persoane aă ce

rut la administraţia domeniurilor să li se 

vinză 15 pogoane loc po marginea Bălţi- 

Albe, ca să clădească un stabiliment de băl.

Această cerere ar fi laudabilă dacă n’aş 

vedea într’insa o tendinţă către un fel de 

monopol în profitul numai al actualului 

stabiliment şi al aceluia ce se pretinde a 

crea. Căci, acel asociaţi pretind dnpă cum 

so vede în petiţia înserată in jumalnl >Te

legraful* din 8 Septembrie 1876 — că lo

cul de 15 pogoane se conpriuză toate că- 

snţele ţărăneşti ce astăzi fac oficinl nnuî 

stabiliment. Ast-fel ca pe viitor să nn pu

tem avea loc de cât în stabilimentele am

bilor speculanţi; căci dnpă ce se va dă

râma satnl după cum repetă asociaţii în 

«Unirea Democratică* din 18 Februarie — 

că ţăranilor li se va face graţie să-şi ri

dice case in primă vara viitoare, căci 

zic în nrma acestni act vandalic nici un 

ţăran nn va fi nebun să mal clădească vr’o 

casă care va fi ameninţată să i se distrugă 

a doa zi. Ce ne facem însă noi cn mai 

pnţine mijloace şi cn familii grele care a- 

vem nevoie să mergem la Balta-Albă ?

EH merg de doi ani de arândul la Balta- 

Albă unde am văzut sănătatea copiilor mei. 

Am locnit în sat unde am găsit odăi des

tul de comode, am improvizat o bucătărie, 

pentrn că satul procură alimentele tre

buincioase; cu chipul acesta am cheltuit 

foarte puţin, altminteri dacă nn era sat 

trebuita să mănânc cu şease copil ai mei 

cu un preţ care ar fi fost pesto mijloa
cele mele.

D-nil Asociaţi pretind că numai în drep- 

•nl satulnl sunt ivsoare minerale şi nă

mol bnn. Afirmă că domnn d-r. al aso

ciaţilor n’a stat de cât trei ceasuri la 

Balta-AIba, şi toată ştiinţa oe o posedă 

despre Balta-Albă se vede că a ouleso de pe 

’a oamenii cn totnl streini ştiinţei. Am 

citit toate scrierile privitoare la Balta- 

Albă precum : analisele d-lul Frank, scrie

rile d-lor Widman, Hepites, Davila, şi Ve- 

leann şi nici într’nna nu se zice că esistă 

cea mal mică diferenţă în cualitatea apel 

sa» a nămolului în vr’o parte a Bălţi. 

Mal ştim enrăşl că acum se face cură şi 

pe proprietatea d-lul Adolf Cantacuzino 

care este mal aproape cu două chilometri 

de coada Bălţi, de care fug d-niî asociaţi 

şi acolo cura dă aceleaşi resnltate. Mai 

mult încă: la 1847 când era în cea mal 

mare vogă Balta-Albă puterea cure! era 

tocmai la coada Bălţi pe proprietatea d-lul 

L Bălăceanu. Prin urmare nn există nici 

un motiv serioB ştiinţific al asociaţilor de 

a ocupa satul, de cât nnmal spiritn de 

specnlă îl poate îndemna la aceasta, căci 

dărămânduse satnl visitatori se vor afla nu

mai în faţa a două stabilimente care nnin- 

duse în interesele lor vor specula lumea 
cum Ie va plăcea.

Administraţia domeninrilor chiar din 

toamna trecută a făcut un plan prin care 

8eu destina 200 pogoane loc pe marginea 

Bălţi pentrn foi marea nnel comune şi a- 

ceasta în urma unei cerinţe generale. Iată 

o idee landabilă. Dar de ce nu s’a propus 

acest proect de urgenţă în cameră, el ş’-a 

dat precădere unei asociaţii de specnlanţi ?

Dacă în adevăr gnvernul se ocupă do 

binele public trebue să grăbească forma

rea unei comune care să poată alimenta 

stabilimentele de băl, şi să fie sigur că a- 

tuncl vor fi destnle propuneri de Înfiinţări 

de stabilimente când ele vor avea destul 

clienţi în comuna ce se va crea. Până a- 

atnncl să se menţie actualul sat pentru 

coi cu mal puţine mijloace, şi la care tre

bue să se gândească gnreruu căoi cel bo

gaţi îşi pot căuta sănătatea ori unde.

Primiţi vă rog domnnle redactor, asigu
rarea osebitei mele consideraţii.

M. Georgescu.

Cetim In .Democraţia rom&nft,* 

organul fracţioniştilor din Inşi: 

Graba ce am pus în expediarea ultimei 

mele corespondenţe, a îi fost singura causă, 

d-lo redactor, care m’a făcut să vorbosc 

I numai în fuga condeiului despre comitetul 

de la Mnzar Paşa. M’am încercat, cu Wte 

acestea, in acele pnţine rânduri ca să’mi 

explic pe oalea logică, raţiunea de a fi, saQ 
de a nn fi al acelnl comitet.

Câte-va persâne inteligente, printre cari 

ni-se citeză d. Mărzescu, aă mers până a 

cere de la representanţil majorităţii din 

Cameră ca să se retragă de la direcţinnea 

afacerilor şi să dea sprijinul lor unor per

sâne, cari sa lncreze sub inspiraţiunea co

mitetului de la Mazar-Paşa (Cogăluicănu 

fipnrănu). — Doritorii de o schimbare, 6- 

menl cn fantasia bogată, câţl-va din noii 

membri al noului comitetO de la Mazar- 

Paşa, făceaO şi refăceaQ pe fie-care oră com- 

binaţiunile ministeriale, înaintea câtor-va 

| representanţl al majorităţii din Cameră, 

carii privesc cn sânge rece efectele acestei 

surescitaţinnl ministeriali. Comitetul de la 

Mazar-Paşa nu mai era acum nici nrabra 

acelnl comitet, care luptase cn atâta băr

băţie în contra regimului trecut, şi în sâ

nul acelor întruniri, în care odinioră se 

refugiase apărătorii libertăţilor publice, se 

I în trecea 8̂  acum, gonaşii vânătorii de por

tofolii ministeriale. — Era nn adevărat» 

»steeple chase* de candidaţi la ministere 
organisat de d. Epurănn.

S’a făcut o încercare — două-treî, şi nici 

unul din nobilii cnrsierl nu a» ajuns la 

timp la semn. In fine organisatoril aces

tui no» sistem de candidaturi ministeriale, 

nedesperând de succesul întreprinderii lor, 

organisară o ultimă alegere de »consola- 

ţiune.* Această ultimă ca şi celealte fură 

inooronate cu acelaşi, nesncces.

Dar de morţi să nn vorbim de cât bine. 

Dumineca treentă, o dată cu îngroparea 

carnavalului, s’a» îngropat şi acel comitet 

al noului Mazar-Paşa, oare de astă-dată 

era d. Epnreanu. Lumea dnpă îngroparea 

Carnavalului s’a pus pe post şi pe pocă

inţă şi asemenea lumii, domnii de la Ma

zar-Paşa a» văzut că a» venit timpul să 
postească de portofolii.

In acea sară la mezul nopţii baronii re

gii şi împăraţii balurilor mascate a» ridi

cat mascele lor pentrn a se vedea, uni! pe 

alţii, că sunt nisce simpli muritori. Prin 

o curioasă coincidenţă, în acea seară vână

torii de portofolii de la nonl Mazar Paşa, 

acoi cari ascunseră dorinţele lor dnpă o 

pretinsă îngrijire pentru ţară, ’şî ridicară 

mascele pentrn a se arăta unii altora, că 

sunt nisce ysimpli* postnlanţi de minis
tere.

Tashlarton, 4 Martir. 

Astă noapte Hayes a depus jurământul. 
I Congresul a statornicit lista Ini civilă la 
anma de 50,000 dolari

Berlin, t  Martie.
împăratul a conferat eri şi astăzi cn Bii- 

marck, eară astăzi la 4 ore va primi in 

audienţă pe IgnatieCf. Seara IgnatiefT va 

avea audienţă la împărăteasa.

Londra, ( Marti#*.

Vahan Effendi, însărcinat cn o misinne 
specială la Paris şi Londra, a fost primit 
de către Lordul Derby.

Berlla, S Mai tir.

IgnatiefT a avut astăzi întrevorbiri cn 
comitete Karolvi.

BULETIN METEOROLOGIC

Temperatura. — In noaptea de lnni 21 

spre marţi 22 Fevrnarie, termometograful 

s a scoborît ta 10 grade, divisinnea cen
tigrade, snb 0.

Astăzi, marţi 22 Fevrnarie, 9 ore dimi

neaţa, termometrul a marcat la umbră 0, 

iar la soare 7 grade c : mal sus de 0.

înălţimea barometrică este 756 milime- 

tre. Barometrul având tendinţă de a se 

urca de ieri, este probabil că timpnl se 

va menţine cn ger noaptea.

1  Se. Gfciea.

ARTA MNEMONICA

NOUTĂŢILE ZILEI

Aflăm co o vie părere de ră» încetarea 
din viaţă a d-nei Alecsandrina Haralam- 

bie, năsentă Magheru, întâmplată la 20 
Fevrnarie în nrma unei pneumonii. Do
amna Haralambie ajnnsese de abia la'vîrsta 
de 52 ani.

V A R I E T A Ţ I
Nn e yhomme d'ep/e.€ Intr’nna din şe

dinţele societăţei geografice pentru Egipet, 

d-nnl Lesseps da unele lămnriri privitoare 

la proiectul să» pentru stabilirea comnni- 

caţiunai intre Mediterană şi Saharo alge

riană şi se rădică se arate ceva pe chartă. 

Generalul Stone, preşedintele societăţei nu

mai de cât ’şi scoase sabia din teacă şi 

i-o întinse spre a se folosi de dânsa. Dar 

creatornl canalului de Suez refusă politi

cos, zicând: Nn sunt omnl sabie! (homme 

d epee) sunt omul pSoel, şi prefer basto
nul d-lni Bourdon.

— D-le Bourdon, împrumntă-mi bas
tonul d-tale.*

SC1RI SOSITE CU POSTA DIN ORIA
Ylena, 5 Martie. 

După Bcirile sosite din mal multe părţi 

Şeriful din Mekka a declarat, că resbelnl 

contra Rnsiei este o datorie religionară.

Con.stantlaopole, 5 Martie, 

înainte de întrnuirea corpurilor legiui

toare se va publica un manifest al Sulta

nului. Edhem Paşa va fi înlocuit cu Meh- 
med Ruşdi ori Djewlet Paşa.

Londra. 5 Martie.

Adesea-ori s’a disentat ceşti unea decă 

nn talent adevărat poate aă’fii facă cariera 

chiar sub circumstanţe nefavorabile, să» 

dacă multe capacităţi per negăsind oca- 

sinnea pentrn desvoltarea lor.

Privind pe cnnoscutnl mnemonie d-nu 

Şapira, în eserciţinl artei sale, trebue cine
va să se decidă pentrn cea din nrmă.

Sub-semnaţil am fost faţa când acest 

d. a dat probe de talentul să». Aceasta 

era într’o serată, în care d-nu Ş.pira a 

citat o mnlţime de aliniate, din toate păr

ţile Codnlui român, destnl nnmal că i s’a 

indicat nu cuvânt caracteristic al părţii 

respeotive, cea-a ce constitue o ounoscinţă 

de lege, pentru care l’ar putea invidia 
ori-ce legist.

Numindn’I vocalele nnei frase, era de 

ajuns ca să găsească singur toate conso

nantele din Bibliă şi prin urmare d’a oi

ţa îndată întreaga trasă.

Prin diferite rânduri deci/recombinate 

de dânsul, într’un mod foarte spirituale, 

ne-a arătat numeroase şi variate produe- 

ţiunl, cari a» provocat admiraţiunea tu- 

tnlor asistenţilor, în cât a trebuit să rămâ

nem încântaţi până la culme, când ne 

gândim că d-nn Şapira n’a urmat de cât 

studiu Iu limba Ebraică că toate acestea 

nu Ie datorează de cât talentulnl natu

rale şi imensei sale memorii,

Intr adevăr, dacă d-nn Şapira ar fi con

sacrat rarele scale talente pentru vr’o sci- 

inţă specială, el ar fi devenit o celebritate.

Ast-fel dar esprimăm prin aceasta d-lul 

Şapira sincera noastră recnnoscinţă, cum 

şi mulţumirea noastră publică.

(Semnaţi) Dimitrie Brătescu, Morif Ţaig- 

Uf, Benedict Langbanc, Dr. Leo Rabner, M. 
Sehănfeld.

Buourescl. 7 FebruKrie 1877.

PREFECTURA JUDEŢULUI ILFOV 

Publioaţiune.
Conform decisinne! onorabilului Consili» 

general al acestui judeţ prin care sala a- 

theneulul din localul judeţian a remas a 

se închiria de a dreptul de comitetul per

manent, acesta prin incheerea No, 590 a 

formulat condiţinnile următoare:

I. Orî-eine ar voi să ia sala atheneulul 

I pentru concerte sa» serate musicale să se 

adreseze la comitetul permanent în loca

lul judeţian strada Mihal Vodă.

II. Costul pentru o seară este de Iei şăse- 

zeol pe cari amara T va vărsa la casie

ria judeţului şi va presanta Comitetului 

recipisa spre a se da autorisaţiune pentrn
| deschidere sălei.

III. Ecleraginl, aranjamentul şi curăţi
tul privesce pe amator.

IV. A dona zi dupe representaţie va 
preda sala şi mobiliern în bnnă stare.

V. Amatorul va plăti uşiernlnl Athene

ulul trei lei pentru fie-care seară iară In

tendentul va avea intrarea liberă pentrn a 
putea priveghea.

Se publică dar aceste condiţinnl pentru 
cunoscinta amatorilor de a avea Sala A- 
theneulut. Prefec, C. Ciocârlan.

.Tîhies» desmintu ştirea, că IgnatiefT va 

călători la Londra; IgnatiefT se va întâlni 
la Paris cn ŞuvalofT.

ANUNCIU
De vânzare un Pianu, calitate superiără 

Işi în bnue condiţinnl. Amatorii a seadro- 
I sa la administraţinnea acestui ijiar, Pala- 
[ tul „Dacia*.



cu preţuri moderate

Apartamente, Prăvălie şi Localul 
CE’LO occupâ banca de bucurescî

precum şi un

A P A R T A M E N T  I N  F O S T A  C A S A  R E S C H  

în faţa teatrului naţional 
Inform atiurit la  Direcţiunea Societăţii %DA.CIA

ar. km IU R A M  MQB0S10EI «° 20. V1S-A-YIS DE QRANDJOTEL DEJJLEY 

CEL MULT INC A NUMAI 14 DILE

Camaşe cn şnur de chiil. de tr. 3 —
, brod. de cbiff. de fr. 8 50 p. 
, brod. de olanda » » 5 P>
, de n6pte » ■ > 6 «O

Camisone brodate , » * 3 —
» , de lux , , 7 —

Pantaloni cngaruiture , „ 3
. „ broderie , „ 5 50

Şorţuri de copil » » * *"
» ,  dame a > 2 —

Puste de costm. simp.............. *T-
,  cu şlepu » . . . • i

Rufe pentru Cavaleri

Cnmnşe din oxford veritable...............
, » Olanda cotorată . • • • •
, de Chiffon alb. simplă . . • •
,  ,  ,  , brodată . . . .
» , Olandă f in ă ......................

Pantaloni de picliet de ărnă . . . .
, , olandă..........................

ui. Ciorapi de Dame
de lînă . . • 

,  de filddeosse . 
bărbaţi de lină • . 

. fild&soss»

■/, , Gulere de Dome .
'/» » « » Bărbaţi
'.s ,  PepturI brodate .
1 Buc. Flanele...............

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
liucureseî, 23 PebruarU 1877.

v a l o a r e a

Oblig. Rurale . 10% 18®* 
> , la sorţi

Impr. Oppenh<nm Wo 1868 
Oblig. Domeniale 8P/o 1871 

 ̂ > efitelasorţl
* Credit fon© Rar. 7o/0 
, Credit fono- Urban 

Impr. Mut). Cap. 80°/o 1&75 
Pensii (300) dobândii fr. 10 
ActilCftile fer. rom. 6% 1863 

, priorităţi 6% 18®® 
Dacia 0*l« de Assig.
Act. (fr. 500) 8o/p  l87l
Remania C*l# de Assig.
Act (fr. 300) 80/0 1873
Mandate • • • • • • • •
Impr. Municipale fr. 20 
Act. financiare Rom&ne 8% 
Căile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 80/e
Renta ........................

CUPOANE

Oblig. Ruralep.Octomb a. c.
> Domeniale . • • •
» Fondare roralt • •
> Comunale . . • •

DEVISE

Paris. . . ............... ..
Marseille . . . . • • • •
brui î.es . . • • • • • •
Anv*rs . * . # • • • • •
Londra

domiCll • • • • •
Hambarg ......................  •
Amsterdam....................
V îe n a .............................
Berlin ........................
Lipsea . • • • • • • • •
Escompt • ............... ..
Lira Ottomanl.. • • # • • 
Qalbena austr. • . . • • 
Agio c. Argint. •. • • • •

CtrsU O fff r i te Pr*oil
f&oot

841/» 85 84

08
__ —

76*/i 77 763/*
96 —

728/4 78i/4 78
__ 00 —
__ 71 —
— 125 —

, te — —

350 260 —

50 60 —

1
1

1 — —

97 97

—

9940 9940
___ 9925 —

9925 9925
. —

___ 2502Va3502V3
___ — -**
__ — —
_ — —

— ■ —’
— 112Vi —
___ — —
___ — —
___ — —
___ — —

—

CURSUL VIENKI 

7 Martie (st. n.) 1877,

Metalice.................................
Naţionale.................................
Renta în a u r ......................  •
Lose........................................
Acţiunile băncel......................
Creditări .................................
London............................. * •
Obligaţiuni rurale nngare . . .

,  temeşvar...............
t transilvane . . . •

Argint In mărfuri...................
Ducatul...............................
Napoleonul
Marc 100..................................

02
67
74 

109 
830 
149 
120
75 
72 
71

113
5
9

60

95
95
75

30
65

25
60
30
90
89
75

12 40 
50 — 
56 25 
84 90

N

................... ...................•  .............. ................. ....  ..................

| La Exposiţia din Philadelphia 1876 s’a premiat cu Medalia şi Diploma 
* de onbre (cea maî mare distincţiune)

Ti~! A  T J  U D I E  C O L O G I s T B
DE

j r a h  n a  a  » i  *  !•’ a  a s  a  a T a

Place Juliers No. 4 

G l O L O G r V E  p|b
A mul fost premiat pontru superioritatea «1 la nrm&Mrele Eiposiţil: Londra 

Y«k IM », L-5drî 1882, Oporto 1865, Cordob» ( M  M  i f l .  Viena l87! ’ ’
Jairo (Chili) 1875. — Deposit pontru vfinijare ou ridicata Ia D-mi .

A PPEL  &C O-nie- 
Bucurescî, 8trada Covaci No. 1.

De v6n<jare \n detail la toţi Parfumeri şi Drogijtl buni.

New-
Sant-

Recomandate de toţi medici Europei, sunt re- 

tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite

„Water Closette.*
Dupe nenumfirate Încercări destul de dificile, am

reuşit a arangia asemenea retirade cu re- 

servoire de apă., încheiate hermetic, pen

tru oprirea orl-cărul miros desagrea- 
bil. şi ale confecţiona cu totul gata pen

tru orl-ce loc, ast-fel ca fie-cine să, le 
p<5tăaşe<Ja; mal ales celor din provincie 

li-se oferă prin sistemul metl un mijloc 

f6rte uşor de a şi-le procura unde vor voi.

Preţurile se arată Îndată dupe trătarea măsurel, qualităţel lem- 

J  nulul şi mărimel maşinel.
4 In comun preţurile sunt de la Franci 120 pănă la 300.

MARCUS UTTMAN.

Fabrică ic  Watcr-Clascllc hcrmetice 
j  j _24__18 Bucurescî, calea Mogoş6el No. 28.

a . .  .

Un professeur de langues habitant Bu- 
carest depuis 32 ans, autrefoi* guverneur 
dans plusieurs maisons distinguees, deşire 
de trouver un placement dans quelque fa
milie distinguâe â Bucarest en y donnant 
tous le jours deux heures d'enseignement 
de franşais, d'allemand et de caligraphie, il 
demande â titre de recompense: „loge- 
ment immeuble et tontes Ies commodites 
de la maison hormis le blancliiasage pour 
lui et son epouse.*

Monseur Nicolas Butculesco et Madame 
B. son 6pouse, ont bien voulu dans leur 
extrâme bienveillance accorder au sollici- 
teur leurs rucommandations et renseigne- 
mens â tonte demande y faite.

Les condiţiona d'arrangements peuvent 
etro stipulees deja „d’aujourdhni'entre les 
contractanta car les circonstances du solli- 
citeur l’exigent absolnment, quepour regler 
lâ-dessus ses mesures, son placement ait 
lieu ,au pios tard* le “ /st Mars. Voulant 
traiter pour l’arrangement de cette affaire, 
on peut s’adresser aussi directement: Ca
lea Şerban Vodă No. 135. 394,5-3.

De închiriat, ~
grajd de patru cai, şopron de trei trăsuri, 
o odaie ;i o cninie, independenţe şi pod 
de fân: Catul de jos, Strada Scaunele No. 
46, casa George Costaforn. Doritorii să se 
adreseze chiar în acele case. Contractul 
de îuchiriere- se p6te face de acum s£& de 
la St. Şeorge anul curent. 401—6.

( I I )  A ŢVrVT \ mea cn duoS intrări 
vn A H A U l l I I  A  in CBlea VScSresci- 

lor, No. 151 ;i in strada Triumfului, a- 
vftnd pomi roditori, vie, trandafiri, c6că4e 
ţi nn pogon de fragi, domnit doritorii a o 
închiria pentru rodire leii petreceri, pe 
trei seii cinci anii, se vor arăta la lo
cuinţa mea calea Văcăresc! No. 151 de la 
orele 6 pgne la 12.

Locot-Colonel, D Pappazoglu.
No. 400-8.

CUBSUL I)E[ BERLIN 

7 Martie (st. n.) 1877.

Acţiunile căilor ferate române . 
Obligaţiunile române 6 °/# . . ••
Priorităţile căilor fer. rom. 8° „ . 
împrumutul Oppenheim . . .

.poleonul.............................. ^
v i.» . ,  * . .» .«  j » * . .  • • • ®  »

FOSTUL C l W
Direcţia D-lul J. D. Jonescu

Astăzi şi In fie-ca re

REPRESEKTATII TEATRALE
cn

PROGRAMA VARIATA 

ÎNCEPUTUL LA 8 ORE SERA.

De închiriat, K
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea Mogoşoieî No. 101.

u m a n i t a t e a

Societate Mutuală de Bine-Facere 
Bucurescî,

Se aduce la cunoscinţa d-lor Friserl ş\ 
Pălărieri, de ce naţionalitate şi din 
t6tă ţera, celor ce vor voi a face parte; 
cnm că o asemenea Societate s’a constituit 
în scopul maî sns indicat.

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

D-uiî din provincie se pot adresa ^prin 
poşte către Preşedintele seu Secretarii So

cietăţii.
Preşedinte, Paul N. Ardelânu.

Secretar, C. Petit.

AVIS
DUOfi PRĂVĂLII din casele d-lul Gre- 

«einn, vis-â-vis de Grand Hotel de Bule- 
vnrd, sunt de închiriat de la Sf. Gheorghie 
viitor. — Pentru informaţiunî a se adresa 
la magasinul d-lor Alb. & Jos. Grunbaum, 
tot in casele d-lul Greceann, în colţul Bu
levardului. '>05 6.

®  i i â i ,  t a  aliiiistrator, i a
practice în termen de 20 anii în agricul
tură, doresce a se angaja ca administrator 
In veri-un proprietar de moşii. Doritor:! să 
bine-voiască a se adresa la Tipografia Thiel

b W eis».____________________________

De arendat, «SîmSSSî»**
arendâdă de la St. Gheorghie 1877. Dori- 
ritoriî se vor adresa la D-na N. Bourki, 
Calea Mogoşoaî No. 174.

403.

Aâ apărut In Iaşi

ALMANAH MUSICAL
de

TEODO R  T. B U R A D A
pe 1877 (anul al III-lea), cuprinzând ma 
multe figuri de diferite instrumente de mu 
sică aflate in ns la poporul român, pre 
cnm şi diferite arii de danţ naţionale, a- 
ranjate pentru piano.

La finele almanahului se află »Elena horă1 
pentru piano de autore.

De vSnflare la tote Ubrăriele-

Vinuri negre, roşii şi
n 1 Vva vechi şi noul în butoe, de ven
a l  UD, (Jare la sub-semnatnl, Strada Coa
ma, No. 5. — Se recomandă in spacial ri
nul negru vechio de cea mal bună qua- 
litate.

No. 406,-3. Â. Manolescu.

D a  Q p o r i  r lo 'f  Moşiile Badesci din 
A/O dreilU cil, Argeş şi Ostroveni 
din Vâlcea, având, pe lângăcele-l-alte cali
tăţi, peste 1000 pogone de arătură în lunca 
Oltului. Doritorii se vor adresa în Bncu- 
reaci la d-nu N. I. Lahovary, iar la Rim- 
nicu-Vâlci la d-nu C. I. Lahovary.

No. 404-1.

Noul şi cel mai mare magas de în in 
călţăminte pentru bărbaţi, dame şi copil 

sub firma: .

SAL. WEISERMAN
La Vultur, strada Carol I. No. 6.

Sub-semnatul am onore a aduce la cu- 
noscinţa onor. P. T. Public, că am aran
jat în sns-<Jisnl magazin nn bogat asorti
ment de tot felul de încălţăminte Engros 
şi En detail, atât în ceea ce privesce ghe
ţărie, cismărie de lues şi de tot felul, cât 
şi şoşoni şi galoşi francese şi germane, din 
fabricile cele mal renumite în Europa. Preţu
rile maî eftine de cât ori unde. — Fac 
plecata mea invitaţinne tutulor d-lor cniu- 
pgrătorî şi rog a mg onora cu visitele d-lor 
spre a se informa atât _ de fina cualitate 
a m ărfurilo r cât şi de eftinatatea preţurilor.

Cu stima

Sal. Weiserman.

ANUNCIU

1 3 *  Doctoru Russo specialist de 20 ani 
pentrn bâlele secrete şi bâlele de femei, 
anunţă, că orele de consultaţie sunt dimi 
neţa de la 8 pâne la 10, şi de 1—3 dup 
ameţii.

Strrda Stavropoleos No. 3 
No. 503—5. (Piaţa Constuidin-Vodft).

limi- 
!•

De închiriat şi de yân-
J  o  *ase!e cu No. 206 din Strada 
\lcll D) Mogojâiei, alături cu D-nu Adolf 
Cantacuzino, avend bus opt camere cu sa
lon, jos patru odăi, pivniţă boltită şi căr- 
bnnărie; iar în curte grajd de <Jece cftii 
şi şopron de cineî trăsuri, cu bucătărie, 
spălătorie şi duoă camere pentru servitori 
Amatorii se vor adresa, în orî-ce <J'\ la 
D-na Maria Cociubey, pene la ora două 
dupe amiadi, Strada Frumâsă No. 12.

No. 504 - 6.

De Închiriat, mal
_____ ,____, Casele

din Strada Scannilor No 38 avend peste 
tot şease încăperi una bucătărie, doue piv- 
niţi, osebit grajd, şopron, puţ în curte.

A se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
Stefănescu, în cancelaria Antreprizei Im- 
positnlni spirtoselor (Hotel Hillel).

U t? Y e u y .c H  tJ, ragnta , a cincea 
parte din întregul trupă de moşiă în ho
tarul Sălcuţa - Sulari, plasa Dumbrăvii, 
districtul Doljin. Amatorii să se adreseze în 
Bncureşci Strada Scaunele, No. 47.

No. 476,-8.

Să. arend^âîg^Moşu^Pa!
rapa din Prahova, lingă gările Mizil şi 
Albeşti, doritorii se vor adresa chiar la 
Moşiă la proprietar, sdă în Strada Crina- 
lul No. 15, Suburbia Bitiştea.

No. 402. 3—3 j .

i s t r t i t  Jî facoltate,
care cnnosce

__________ ____________ li bine şi a prac
ticat mai mulţi ani studiele programului 
liceal, doresce a preda leoţinol particnlare.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
(jiar, Palatul »Dacia*.

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

A eşit de sub tipar la Librăria, 

Socec şi C-nia:

I S T O R IA

A R C H E 0 1 0 G IE I

Curs pnblic ţlnnt la facultatea 
de litere din Bueurescl

de

ODOBESCU

AHTICITATEi SI EEMSCEREi

ţjn frumos volum în 8°, de 768 pagine.

Preţnl 12 Lei 50 bani.

cualitatea cea mal bună numai tufan şi fag 

tăiat şi adus la domioilitt ou 
*76  F R -  S T B N J E I s j  U X j  

la magasia d e l e m n e  a luILesael, lîngă n »  
Tergovişte, vis-â-viade fabrica tutunurilor.

Comăndile se priimesc şi la Typog^fi» 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314'5~u-

Tipografia Thiel â  Weias Palatul .Dacia*


