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D-nil abonaţi, cari afi întîrziat 
încft cu plata abonamentelor, sunt 
rugaţi a le achita penfi la finele 
flunel curente, cflcl cu începerea 
lunel Martie vom înceta cu trimi
terea ziarului tutulor acelor cari nu 
'şl vor fi aquitat pene atunci a- 
bonamentul. Administraţia.

BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privat al .T I M P U L U I  *

(Agenţia Hani).

Constantinopole, 8 Martie seara.

Io conferinţa de szT delegaţii mnntene- 
I gram a ii motivat cererile lor. Savfet Paşia 

la-n combătut şi s’a opus maî cn senraă 
|; Ja cedarea forţereţei Nicsicî şi a uuuî port 
K* mare.

Athena, 8 Martie.

Ministerul, căruia Camera ’1 a Imputat o'a 
I acordat o pensie ilegalminte, 1) perzeud ma

joritatea, căci a avut contra 70 voturi şi 
p en tru  61, «’şl a dat demisia.»

Londra, 8 Martie.
.Cam era comunelor.* D. Burice, sub-se- 

cretar de S ta t la departamentul afacerilor 
străine, zice ca guvernul Mareî-Britani' 
n 'a  trămis nici un respuns la circulara 
prinţului GorcincofF, şi că, dupit cererea 
Rusiei acest respuns s’a «m inat până dnpîi 
priimirea nnei comunicări adiţionale care 
n ’rf venit încă.

Londra, 8 Martie.
D. Burke, respunzend unul membru din 

Camera comunelor, recnnoasce inconveni
entele cari resnltn din lipsa de la Con- 
■tantinopol a innb: sudorului engles. El a- 
daogS insă ca guv.-rnul are intenţia <Ta 
prelungi starea actuală.

BUCDBESCI * FE VRU ARIE 
MARTIR.

Senatul a invalidat alegerea d-lul 
Voinov. Argumentele pentru inva
lidare nn erafi tocmai tari In sine, 
tare şi semnificativ a fost verdictul 
■Senatului numai in contra d-]ul Voi
nov fracţionistului pasionat; In con
tra  d-lul Voinov bulgarului de peste 
dunăre, care se ascundea sub masca

Numai mi ni aternl Brftiaaa.Ro.etli ou
f7 ° n ’” ea  B ilce.cu, aco rdandu  1 
în tr e a g ă ,  con tra  Irg e ţ, h a b a r  n’are .

pensia

SOCFEMEA O T B M  VECHI mOTWETI
(Urmare ţi fine).

Paris aduce nnele pasagiurl din cores
pondenţa epistolară a ln î Haupt, cari do- 
redescjium-că acesta avea de gund să edi- 
ţ®*® împreună anticele cântece populare 

*n ra“ ţa, ^  strânsese deja un material 
^ogat cu acest scop. Colecţiunea ac

tuala, însoţită ţi de meIodiI în note mo-
• * ?0“£ “e n'?te cântice de o graţie 

na,vă şi atrăgătoare. Cine le-a citit L t ă ,
, , a â cn plăcere In mal

multe ronduri. Cu drenl . ,., , ««vânt spune edi
to ru l: «Isvoarele poetice de atunci s'aQ 
sleit^de m ult spre a fi înlocuite de nişte 
alcătuiri mult mal ^ t f i t e  , i  fal„ic e ,

au Pe n t  ca 06,6 însă ma
rea aruncătură de apă care ţiţnea p0 ^
pul Ioane! d’Arc ctirge şj ţn ^
chiar noi putem cu o adevărată plăcere să 
luâm cn cavitatea mâinilor câte-va pică- 
tu rl din apa aceea oare scânteiază eu a- 
tâ ta voioşie la razele soarelui Intre ierburi 
f> petri cele.,

unul românism intolerant, dar şi into* 
lerab il; In contra d—lui Voinov, mem
brului „desertor* al comitetului de 
7, violentulnl acusator al m iniştri
lor conservativi.

Semnificativ a fost In fine votul 
Senatului ca un precursor imediat al 
rolului, ce acest Înalt corp este chie- 
m at a juca In soluţiunea crizei pro
vocate prin neputinţa radicalilor de 
a guverna ţara .

Că această, soluţiune este iminentă, 
o simt toţi. Chiar şi Românul a în
ceput a ’şl perde siguranţa şi ln tr ’un 
articol de astăzi, In care acuză pe 
Însuşi guvernul amicilor săi de „şo
văire, * de „tărăgăire* (espresiae de
licată), de „lipsă de acţiune şi de su
flarea vieţel,* zire Intre altele :

Cabinetul actuale are pentru dânsul ma
jorita tea Camerei; nu are însă şi majori
ta tea Senatului.

Mal mulţi bărbaţi însemnaţi din osebite 
partite s’aii în trn n it de trei ori acum câte
va zile.

Aceste în trnn iri n 'aii produs încă resul- 
ta tu l ce negreşit toţi '1 doresc. T oţi însă 
aii fost de opinnine că sitnaţinnea pre- 
sinte, mal cu seamă din puntul de vedere 
financiar, cere imperios să se evite conflicte 
între puterile Statului.

Recunoaşte in fine Ramânul, că 
ministeriul săfi de predilecţie a per 
dut m ajoritatea In Senat; recunoaşte 
că ar fi trebuit să se evite conflic 
tul Intre Puterile S ta tu lu i; Insă se 
trezeşte prea târziii şi numai sie-şl 
lşl poate atribui vina. D. C. A. Ro- 
setti, redactorul sStl principal şi to t
deodată prezidentul Camerei radicale 
este acela care, de la biuroul pre
zidenţial, a to lerat în Camera con
dusă de d-sa cele maî nepomenite 
insulte In contra Senatului, nu o 
dată, nu de douS, ci de zecimi de 
ori. D. Rosetti este acela care, toc
mai prin această toleranţă, a făcut 
să se creadă, că este în vederile şe
filor radicalismului de a Împinge si
tuaţia  spre disolvirea Senatului. R&fi 
vine acum acelaşi d. Rosetti să re
cunoască necesitatea armoniei între 
Puterile Statului, rfeti vine şi prea 

târzid.
RSft vine asenjenea d. Rosetti să 

impute adversarilor săi .orbia de a

3). Brun de la Montaignc, roman de 
aventuri publicat acum pentru întâinşl dată 
de P. Meyer. Acest roman, căruia din ne- 
fericire’I lipseşte fiuitnl, aparţine jum ătă
ţii posterioare din sec. XIV, şi pe lângă 
interesul limbistic, ofere un interes par
ticular în privinţa metrului, fiindcă pare 
a fi cea d’ântSiQ poesie care tractează ce- 
sura vertulul alexandrin ast-fel precum se 
obicînneşte şi acnm. 'Argumentul este îm
prumutat d in tr’o legendă populară. îndată 
ce un prnnc e depus noaptea în pădurea 

8 la Breceliant în Britania, i se arată zî- 
nele pentru a’l înzestra cn deosebite da- 
rn r*' ^®'®nl Brun este depus şi el Sntr'o 
n<MpU în acea pădure, Trei zâne se a- 
prop'ă, doua din acestea ’I dăruesc frumn- 
seţe, putere şi toate onorurile cavalernlnl. 
A treia şi mal puternică însă, care e stă
până peste cele-l’alte, >1 destinează soarta 
cea nefericită de a căuta în zadar o fe- 
mee iubită în cursul juneţii sale, ;i de a 
nn găsi nici o corespundere la femea acea 
căruia ’I va destina inima proprie.

Cel ce s’all ocupat numai cu limba fran- 
ceaă de astăzi aii avantagiul de a nu în
tâmpina în cele din urmă două tomuri 
nişte dificultăţi cari s& nu fie înlăturate 
®fct ajunge fprin notele editorilor şi prin

Încerca resturnarea cabinetului toc-1 
mal pe cestiunile din afară.*

Românul nu poate saft nu vrea să 
Înţeleagă adevărata causă a oposi- 
ţiel In contra guvernului de astă-zl, 
şi de aceea noi credem, că a pier
dut simţirea dreaptă a situaţiunel.

Tocmai In această crisă finanţiară 
să se provoace conflicte, se Întreabă 
Românul ? Tocmai In criza Orientu
lui să se restoarne ministeriul? Dar 
ce-a făcut d. Brătiann ? dar ce-a fă
cut d. Ionescu, pentru a m erita a- 
ceastă neîncredere ?

Noi respundem:
D. Brătianu la finanţe nu a fă

c u t . . .  nimic; d. Ionescu la esterne 
nu a făcut. . . nimic.

Acest nimic II nimiceşte.
A id nu este vorba de partide; ţara  

este în tr ’o stare prea grea pentru 
a nu fi sătulă de discuţiile partide
lor, dar aici este In prima linie vorba 
de capacitatea persoanelor conducă 
toare.

In  asemenea momente grave a a- 
vea In guvern miniştri ca d. Bră
tianu la finanţe, d. Slăniceanu la 
resbel şi d. Ionescu la esterne, este 
o adevărată ironie.

Simţimăntnl de neîncredere este ge
neral; nu este un singur om cu minte 
care să nu reclame un guvern mal 
capabil, ori din ce partidă ar fi 
compus.

0  mână sigură la finanţe, o cârmă 
sigură la esterne, — eacâ cerinţa ţft 
rel, şi adevărata cauză a slăbirii re 
gimului radical este neputinţa în 
care_ se află de a  o Îndeplini.

DIN AFARA.

R u s ia . Despre călătoria generalu
lui Ignatieff circulează deosebite scirl 
toate  însă convin în acea, că mi
siunea generalului este a face Încă 
o Încercare pentru m ănţinerea păcel 
In deobşte disposiţiunile resboinice 
aft slăbit lu tru  cât-va In Rusia. „Po 
lit. Coresp.*, ca tot-d'auna „din is 
voare competente,* comunică ur
mătoarele despre situaţiunea din 
St. Petersburg:

„ De Duminecă In toate zilele co 
m itetul ministerial ţine şedinţe şi

glosar. Ediţiunea este elegantă şi cn gust, 
eeea ce merită o consideraţiune încă mal 
mare dacă observăm că preţul total (fără 
a socoti 10 franci pentru intrarea în so
cietate) nn trece, pentru pnblicaţiunile u- 
um an peste suma de 25 franci. Foarte 
bine ar fi dacă o societate care ofere nn 
folos îmbelşugat amicilor antichităţii nu 
mal puţin de cât amatorilor literaturii 
francese, veneratorilor poesieî populare saQ 
al cântecelor heroice şi cercetătorilor vieţii 
medievale, ar găsi o participaţinne nume
roasă şi din partea pnbliculnl nostru.

H. Suchier.
{Allgcm. Zeitung).

SAPATURELE LUI SCHLEIMANN LA MICENA

Hambnrgesul Schliemann este fără în
doială cel mal de frunte dintre to ţi dile
tan ţii de arheologie ce s’aii iv it în zilele 
noastre, şi strălucitul succes al soormoni- 
rilor sale prin câmpiile Troadel şi prin ne
cropolele Micenel a fost o resplată biue 
meritată a stăruinţei fără exemplu cu oare 
fostul băiat de băcănie, lip sit de părinţi, 
de învăţători şi de mijloace, a ajuns nu 
numai să iasă învingător din lupta pentru

guvernatorii de provincii unul după 
altul sunt chiăm aţl la St. Peters
burg spre a raporta despre dispo
siţiunile care se manifestă In gu- 
vernamentele lor. Din aceste ra 
porturi guvernul s’a Încredinţat, că 
Rusia nu e dispusă a in tra  In luptă, 
că Insă protutindenea necesitatea 
resbelulul e recunoscută, de oare-ce 
lipsesc basele pentru  o soluţiune, 
care ar putea asigura pacea pe un 
timp mal Îndelungat. Tocmai pen
tru  aceea guvernul a luat ho tărâ
rea de a declara, ca indiscutabilă 
propunerea Engliterel de a se a- 
corda Turciei un term en pentru In
troducerea reformelor.*

„Viener |A bpst“ , comunică to t din 
St. Petersburg nisce scirl chiar mal 
paclnice:

„Răspunsurile la nota circulară a 
principelui Gorciakoff nu aâ sosit 
încă. După toate  informaţiunile, ce 
le primio>, pare Insă ca sigur, că 
aceste răspunsuri nu vor fi de cât 
o nouă dovadă despre comunul acord 
ce esistă Intre puterile europene, dând 
ast-fel Rusiei ocasiune spre a se a- 
lipi că tră  cele-l’alte puteri. — Să 
nu uităm, că mobilisarea oştirilor 
noastre s’a ordonat, pe când Ţarul 
sta  isolat şi trebuia să se pronunţe 
cu energie spre a scăpa pe Serbia 
de peirea sigură. U ltim atul Rusiei, 
precum şi faptul că arm atele ru- 
sescl afi luat posiţiune la graniţa, 
fără Îndoială aâ lnrlurit asupra 
Porţii tocmai a tâ t de m ult ca şi 
propunerile pacinice ale Conteren- 
ţel. — După ştirile sosite în cursul 
zilei, pacea lc tre  Poartă, Serbia şi 
Montenegru pare asigurată. Oposi- 
ţiunei ţăranilor din Scupcinâ nu tre- 
buesee sâ’l dăm o im portanţă. Eu
ropa voesce pace, Poarta acordă 
condiţiunl cu totul acceptabile, deci 
pacea se va Încheia.

Numai de cât după încheiarea 
păcel. Rusia va fi gata a dt sarma, 
dacă Turcia ’şi va trăm ite acasă 
miliţiele şi trupele iregulare.* 

E n g lite ra . Se aoigură că în curând 
guvernul Engliterel va respunde la 
nota circulară a Rusiei şi anume 
In nisce term eni, care vor Înlesni 
retragerea Rusiei, dacă e adevărat 
ca Rusia doreşte a se retrage.

Cele-l’alte puteri ’şl vor potrivi 
răspunsul cu acela al Engliterel, fâ- 
cănd Rusiei concesiunea de a recu
noaşte, că toată acţiunea diploma
tică de până acum a fost lipsită de 
resu lta te ; de asemenea ele se vor 
declara singure respunzătoare pen

exiotenţă, ci încă să'şî formeze o stare în
semnată, să înveţe o mulţime de limbi şi 
să devie cel mal activ şi entusiast, de nn 
oel mal profnnd, tălmăcitor al lui Homer. 
Cn cât însă talentul firesc şi erudiţinnea 
oea dobândită aii a ju ta t pe autodidactul 
nostru în tru  a proecta şi a săvârşi lucră
rile sale de esploraţiune la faţa locului, 
cu a tâ t ’l-a fost mal vătămătoare lipsa de 
disciplină a fantasiei acolo unde a fost 
vorba de a judeca despre lucrurile aflate. 
Mal deunăzi el vedea în toate crestăturile 
vaselor pelasgice ochii coţofaneî, prototipul 
inform al Minervel; se plimba cu o de
plină siguranţă prin odaia de culcat a lui 
Priam, strângea de pe pământ sanie de 
aur părăsite în tr’o Iadă de câtre un fugar 
lângă porţile Scee: astăzi ’l-auzirăm nu
mărând dinţii lui Agamemnon şi poves- 
tindu-ne de câţi oentimetri a fost talia 
Tindaridei adultere care omorî pe marele 
Atrid.

Cititorii noştri, cari att fost informaţi 
prin ziare despre toate acestea, şi cari poate 
aii văzut in *London-News, mi ii in *111us- 
trirte  Zeitung. mal multe desenurl rela
tive nouilor descoperiri nu vor găsi fără 
interes următorul eetraot d in tr’o scrisoare 
pe oare o priimeşte din Athena *tiazeta

tru  cele ce s’afi petrecut. Dacă după 
toate aceste Rusia va declara res- 
belul, atunci va răm ânea isolată.

Deosebit de acestea, mal multe zi
are susţin, că răspunsul Engliterel a 
fost trăm is şi chiar prim it de câtre 
guvernul Rusiei.

Im p e riu l-O to m a n . Delegaţii munte- 
negernl afi da t In Sâmbăta trecută 
visite marelui Vizir şi ministrului 
de externe. Tot Sâm bătă s’afl Înce
put şi negociârile privitoare la In- 
cheiarea păcel. După încheiarea pâ* 
cel Poarta  va trăm ite la cabinetele 
europene un Îm puternicit cu mi
siune specială.

„Presse* din Viena comunică şti
rea, că In urma mal multor asu
priri suferite din partea au to rită ţi
lor otomane, 700 de bosniaci cato
lici din Buciche şi Ivansca s’afi res- 
culat şi afi in tra t Intre insurgenţi. 
Deocamdată Insă insurecţiunea pare 
a fi p o to lită ; chiar ştirile  despre 
rescoala miridiţilor se cred a fi exa
gerate.

Austro-Ungaria. In dieta din Pesta 
deputatul sărb Polit a in terpelat pe 
g uvern : dacă Austro-Ungaria mal 
ţine la principiei** statornicite prin 
a lianţa celor tre i îm păraţi şi dacă 
guvernul Ungariei este ho tărlt a 
suferi şi pe mal departe demons- 
traţiunile turco-file ? Pănă acnm 
ministrul Tisza nu a respuns Încă 
la această interpelaţiune. Răspun
sul prim-ministrulul m aghiar f&râ 
îndoială pentru politica Austro-Un- 
gariel nu va fi de deosebită impor
tan ţă  ca a tâ t  mal mare pentru po
litica oare-şl cum intern-ţionalâ in
ternă a Ungariei; ast-fel e aştep
ta t  cu oare-şl care interes — *Egye- 
te r te s“ organul stăngel estreme se 
se bucure de această ocasiune spre 
a putea spune cetitorilor săi, că 
„Tisza* e laş în afară şi perfid In 
lăuntru.

Franţa Jules Simon. luând parte 
la discuţiunile comisiunel Însărcinate 
In cestiunea Cassngnac, fiind în tre 
bat, pentru ce nu a luat măsuri 
contra ziarului "Pays,* a respuns, 
că era ho tărlt a o face aceasta pe 
vremea, când luase măsuri contra 
ziarului „Droits de l’Homme, * dar 
a ţinu t seamă c& Casagnac era de
putat. Ca m inistru susţine cu pri
vire la principiele, la care adera ca 
membru al oposiţiunel; nu urmâ- 
resce un delict de presă, ci o crimă 
comuuâ comisă prin mijlocirea pre
sei. — In urmă I. Simon promite, 
că va persecuta cu toată  energia

de Colonia.. Scrisoarea vine din partea u- 
nui om eompetent, şi coprinde cea d’ân- 
t iia  părere formulată în numele ştiinţei 
despre obiectele desgropate In [taomna tre 
cută.

«Obiectele de aur conţinute în t’una din 
cele patru lăzi sosite de la Micena afi fost 
espuse câte-va zile în locslal Băncii şi nota
bilii oraşului aB fost inv ita ţi să le privească. 
Apreţuirea acestor obiecte formează tema ge
nerală a conversaţinnil. învăţaţii din Atena 
află că numele lui Agamemnon esteşi prea re
cent, şi aleargă la data regelui Danau. A lţii 
recunosc bucuros o mare antichitate la u- 
nele bucăţi, şi anume la peceţl; nn pot 
însâ a recunoaşte în majoritatea obiectelor 
de aur nici una din însuşirile ce deosibesc 
epoca cea mal remotă a artei asiatiee, a-  
dică masivul metalulnl şi simplitatea sti
lului. Obiectele de aur sunt toate (făurite 
în plăci subţiri, formele şi deseniurile sunt 
mal de obşte fără stil şi ara tă  mal mult 
o epocă de decadenţă de cât periodul pri
mordial in care aii sosit la ţărmurile Eu
ropei cele d’ânUiO ginvaerioale frigioniste.

însăşi localitatea nu ofere nici o garanţă 
în favoarea unei an tieităţ! a tă t de depăr
ta te ; fiidcă, ehiar dacă gropile cele per
pendiculare ale acropoliel aparţin antic



pe Bonapartiştî şi In deobşte pe 
toţi aceia, care ln tr’un chip ori ln- 
tr'altul ar ataca republică moderată.

SCIRI OFICIALE.

Prin decretul No. 270 din 15 Fevruarie 
1877, consiliul judeţului Argeş este con- 
rocat Sn sesiune estraordinară pentru (Jioa 
de 9 Martie viitor.

Prin decretai No. 2840(?) din 15 Fe
bruarie, consilul judeţului Bacăd este con
vocat în sesiune estraordinară pentru zioa 
de 9 Martie viitor.

Prin decretnl No. 303 din 17 Fevruarie, 
colegiul 1 electoral pentrn consiliul ge
neral de la judeţul Rîmnicnl Sărat este 
convocat in zioa de 18 Martie viitor a se 
întruni pentru alegerea unui membru, spre 
împlinirea vacanţei ce esistă în consilii!.

P rin decretele din 18 Februarie curent 
sunt numiţi prefecţi:

D. Isaia Lflrecn la judeţul Dâmboviţa, 
in looul vacant.

D. Teodor Boldnr Lăţescn la judeţul 
Bolgrad în locul d-lui Caramalid demi
sionat.

Prin decretnl No. 293 din 17 Februa
rie d-nu Iordache Ganea este numit pri
mar al comunei B&rlad, în locul d-lui Cos- 
tăchescu demisionat.

Prin decretul No. 150 din 25 Ianuarie 
s'a aprobat d-lni N. Marino o pensie de 
lei 100 pe lună din casa Epitropiei Sân
tului spiridon din Iaşi.

P rin’decretul N. 284 din 16 Februarie, 
d-nu Or. Gr. Morţun este numit judecă
tor de Ocol in locul d-lui Ion Giosan de
misionat.

Prin decretnl No. 329 din 21 Fevrna
rie d. I. C. Brătiann este însărcinat fi cu 
interimul ministrului financelor. in locnl 
d-lui Dim. Sturdza demisionat.

Prin decretul No. 314 din 16 Februa
rie. Colegiul I electoral pentru consiliarii 
generali din judeţul Iaşi, este convocat 
gentrn 23 Martie viitor, a alege trei mem
brii spre împlinirea vacanţelor ce esistă 
în consilii!.

Prin decretul N a  294 din 17 Februa
rie, d-nu C. Giuvara este numit primar 
al oomnnei Brăila.

Prin decretnl din 19 Februarie 1877 
sunt numiţi ţi perm utaţi:

Dimitrie Creţeanu director la prefectura 
judeţnlui Buzăd, in locul d-lni V. Raco- 
viţă permutat;

V. Rscoviţă director la prefectura ju
deţului Brăila iu locul d-lni Or. Giani.

Ne gr&bim a publica următoarea 
scrisoare ce ni se trimite din Rărlad.

CHESTIA LISTELOR ELECTORALE.
Domnule Redvtor,

Defunctul met părinte Vornicu 
Grigore Suţu, fost deputat la diva
nul ad-hoc al Moldaviel, a lăsat 
şase copil minori dintre cari patru 
snntem de mult acum majori, ear 
doi minori. Succesiunea s'a deschis 
la tribunalul de Bârlad, care cu- 
noasce prin urmare starea afaceri
lor noastre.

Moşiele şi alte imobili remase noâ 
de la părintele meii, noi fraţii „le 
pesedăru astăzi In indivisiune* plă-

tăţii, tot n 'a putut in că nimeni să dove
dească destinaţiunea lor primitivă ca locuri 
de Snroormintare. Ar putea foarte bine să 
fie numai nişte spaţinri pentru adunat pro- 
viaiunl ast-fel precum trebuia să se gă
sească la orî-oe castel din vechime, iar 
spaţiurile acestea uii putut foarte bine să 
se. întrebuinţeze ca morminte de familiile 
domnitoare ce s’ad încuibat acolo iu tr’o 
vreme mult mai posterioară, Şi în tr’ade- 
văr necropolele mai de unăzi descoperite 
n'ad nimic din mormintele veacurilor be- 
roice, şi scheletele nearse aflate în fund şi 
învălite de un mare strat de pumînt, nu 
prea dovedesc in sensul unei etăţi home
rice. Clădiri de o epocă mult mai recentă 
se găsesc de altmintrelea fără de nici o 
îndoială intr'o imediată apropiere. In ase
menea împrejurări e lucra firesc ca o de- 
termiunţinue chronologică in privinţa mor
mintelor in cestiuoe să ţoviiască intre vre
mea lui Danau şi vremea evului mediu 
franco-bizantin, şi trebuind să mai aştep
tăm câte-va luni de zile mal 'nainte de 
a vedea strinse la un loc toate obiectele 
aflate, est* acum peste putinţă o judecata 
mal sigură. De aceia, publicul grec şi cel 
strein ce ar dori chiar din minutul de faţă 
nişte răspnnsuri decisive, se va găsi ne-

tind impoaitele fonciare pentru a- 
proape „şase mii galbeni*, şi percep
torii ne dafi quitanţe legale pe nu
mele „eredil defunctului Grigore Su
ţu.* Ne aflăm In bucurarea deplină 
a drepturilor noastre de .proprie
tari In indivisiune,* dăm moşiele 
noastre In arendă cu contracte tran
scrise autentice, subscriind In ele 
noi toţi-patru fraţi majori, ear pen
tru minori tutorii lor. Numai mo
şiele noastre Bălăşeştil şi Buda din 
acest judeţ, sunt arendate cu „cinci 
mii cincl-zecl galbeni* pe an; prin 
urmare fie-care din noi avem „opt 
sute patru-zecl şi unu galbeni ve
nit fonciar pe an .‘

In aşa stare de lucruri, etl m’am 
presintat la Consiliul comunal de 
Bărlad, In ziua de „2 Februar 1870/ 
am depus toate dovezele cerute de 
legea electorală şi am cerut să fiâ 
înscris Intre alegătorii coleg. I pen
tru deputaţi şi senatori. In şedinţa 
de 5 Februare 1870, se iea cererea 
mea în desbaterea Consiliului, se 
pune la rot şi se primesce „In una
n im itate,*  în urma dovezilor pre- 
sintate (<Jice procesul verbal) şi pe 
considerante că d. Grigore Suţu în
suşeşte condiţiunile cerute de art. 
3, 17, 30 din legea electorală, să 
fie înscris In listele electorale co
leg. I pentru deputaţi şi senatori, 
conform art. 31 din lege (vezi. do
sar primării de B&rlad Nr. 132 din
1869, pag. 81).

Ast-fel, efi „de la 5 Fevruarie
1870, am posesiunea acestui stat 
politic, şi de atunci până astăzi l'am 
esercitat.

Insă in zilele trecute, majorita
tea Consiliului comunal actual, pre- 
testănd că face revisuirea anuală a 
listelor, mă şterge „de la sine* din 
liste, pe mine şi pe fraţii mei Ghe- 
orghe şi Alecsandru (înscrişi şi el In 
urma mea), sub pretecstul frivol că 
„suntem In indivisiune şi că prin 
urmare n’am avea censul legale.*

Cunoaşteţi, domnule Redactor , 
cum primarele indignat Îşi dete de- 
misiunea motivată pe care presa a ti 
reprodus’o. Cunoasceţt interpelnţiu- 
nea făcută in Cameră In zioa de 5 
Fevruarie de d-1 Manolaki Costaki.

Am apelat la tribunalul de Bâr
lad, şi eâ şi fraţii mei. — Am fost 
apăraţi de fostul nostru tutore d. 
Alecsandru Papadopol Calimah şi de 
d. I. A Sturdza, deputat. Insă ori
cine din mulţimea de asistenţi ati 
simţit „presiunea superioară* sub 
care sucomba tribunalul. Procurorul 
d. Flondor In conclusiunile sale dem
ne şi eloquente a apărat dreptul 
nostru. Preşedintele tribunalului d. 
Vidra a apărat de asemenea drep
tul. Insă complectăndu-ae tribuna
lul In trei, d. judecător de instruc
ţie Grigorescu şi d. membru de şe- 
dinţă’Costescu făcănd majoritate, ab 
respins apelul me& şi al fraţilor mei, 
pe cuvinte că „proprietarii In indi
visiune nu sunt proprietari !* şi că 
quitanţele perceptorelul vorbind de 
„orfanii defunctului Grigorie Suţu, 
ear nu nominativ Grigore, Gheorghe, 
Alecsandru, etc. etc. „nu sunt va
labile spre dovedirea censului!!*

voit a ’şî astâmpăra o nerăbdare atăt de 
nervoasă. Comoara lui Priam s’a aflat a- 
enm patrn ani, şi pănă in zioa de astăzi 
nu s'a o’)ţinut încă nici o desluşire des
pre epoca unor giuvaere pe cari unii ş’ad 
închipuit de a le vedea la gâtul Androma- 
cei, iar alţii ca podoabe ale vr’unui harem 
turcesc. Aorul de la Ilion a dispărut iute 
şi s’a subtras cercetărilor. Contoarele de 
la Micenn, ca averea a Statului, vor fi es- 
puse în tr’o colucţiune, cu anevoie Insă mal 
’nainte de Aprilie. La Ilion ca Ia Micena, 
nici un om cu dreaptă judecată n'a pu
tu t să se îndoiască despre remota antici- 
tnte a vaselor şi figurilor de lut aflato pe 
acolo: obietele de aurărie, acolo ca şi aici 
sunt din contra nişte lncrnrl foarte proble
matice în ceea ce priveşte determinarea 
timpnlni, şi preţurile pot oferi o diver
genţă de mii de ani. Este obicein de a 
mărgini istoria Micenei la epoca Atrizilor, 
şi a o crede încheiată pentru tot-d'a-una 
cu anul 460 înaintea lui Christos. Că aceasta 
este o greşală se poate dovedi prin con- 
strucţianile mult mai recente ce aii eşit la 
lumină mai de unăzi; şi este cam eindat 
de a tăgădui evnl mediu al Greciei, îm
preună cu falnicile sale curţi domneşti nu
mai şi numai pentru că nu-1 cunoaştem.

Am făcut recursul nostru la înal
ta Curte de Casaţie. Sperăm că acolo 
legea va triumfa „nefracţionisată...* 
sperăm că Justiţia supremă a Ţerel 
va sdrobi sub puterea sa suverană 
injuria ce se face tuturor legilor şi 
principiilor de dreptate.

Mulţămindj-vă pentru ospitalita
tea ce veţi bine-voi a da In coloa
nele stimabilului d-voastră ziar, e- 
pistolel mele de faţă, vă rog să bi- 
ne-voiţl tot-o-dată a primi, domnule 
redactor, asigurarea distinsei mele 
consideraţi uni. Grigorie G. Soutiu.

SE3ST-A.TTTX j-

Şedinţa de la 22 Februarie 1877.
(Urmare)*

D. Cogălniceanu. Ed am rugat pe d-nu 
Apostoleann ca să amâne interpelarea nu 
însă pentru ceea ce ne a zis d. ministru 
dară pentru că voesc să fie aci d. minis
tru  de Esterne, care şade tot la Cameră.

Şi tn Cameră ni se aduce noni acusa- 
ţiuni, pe când noi suntem aşa de mode
raţi, şi când mai deună-zi mi-am permis 
să zic ceva just despre un d. deputat, d. 
Leca s'a indignat şi mi-a făcut observa- 
ţiuni. Voesc dară să se desluşească şi a- 
ceastă cestiune. Voesc să întreb pe d-nn 
ministru de Esterne pentru ce tot-d’a-nna 
străluceşte în Senat nnmat prin absenţa sa. 
Voesc să spun guvernului care ne-a convo
cat de 8 lnol şi nu ne-a dat nimic de lu
cru, şi ca această ocasiune să ’1 întreb 
dacă însemnăm noi ceva în mecanismul 
constituţional al acestei ţări sad nu? Am 
văijut în >Monitor* publicate declaraţiile 
de angagiamente comerciale cn Francia, 
Anglia şi Italia, dară s'a publicat după 
4 luni dnpă ce Londra le publicase deja 
de mult. Voesc dară să se lichideze această 
situaţiune şi să probez că tot ce a lucrat 
d. Ionescu de când este la minister a lu
crat răd.

D. Sturza. Crede că snntem în nisce 
timpuri în cari nu ne putem ocupa de cât 
de financie|; aceasta trebue să ne fie po
litica cea mai de căpetenie eară nu in
terpelările.

D. ministru de fiu ance, zice că trebue 
mal înteid lichidată situaţiunea financiară 
şi apoi acea de care ne-a vorbit d. Co
gălniceanu care se va schimba îndată 
ce se va desvolta interpelarea d-lui Apos- 
toleanu. Dacă însă Senatul insistă, n'are 
de cât să depeşeze domnului ministru ca 
să vie.

D. Cogălniceanu. Se poate ca d. minis
tru  să focă din aceasta o cestiune de ca
binet, se poate ca să voiască să disolve 
Senatnl, însă până atonei voesc ea să se 
respecte dreptul de a interpela al celui din 
urmă Senator şi voesc ca Senatul murind 
sa adreie ministerului cel puţin acele cu
vinte pe cari Ir adresau gladiatorii romani 
Ini Cesar învingător.

După acestea incidentul se închide.
D. Deşliu. Sunt nevoit să mă adresez la 

d. ministru de lucrări publice.
D. mintstrn de lucrări publice. M'aştep- 

tam să te alegi şi de mine.
D. Deşliu. Interpelez pe d. ministru pen

tru  ce d. inginer trămis să studieze minele 
de la Bahna nu şi-a depus incă raportul 
la minister, pentrn că sunt ingineri stră.

Enigma va provoca nuoî cercetări, şi mal 
ourând ori mal târzid va conduce la nişte 
resultate importante.*

Pănă aci corespondentul „Gazetei de la 
Colonia.* El esprimă în tr’adevăr numai o 
părere individuală înconjurată de mai multe 
reserve, şi este foarte probabil ca alţii să 
gândească alt-fel. InsnşI Schliemann nu 
va lipsi de a apăra enunciaţiunile proprie 
şi de a pune în mişcare, ca pe tiropnl să
păturilor de la Hissarlik o ceată întreagă 
de părtinitori. Cu toate acestea, puţinele 
noţiuni critice conţinute în foaia germană 
nu vor lipsi de a fi instructive şi la noi, 
cari prin preţioasa carte a d-lui Odobescu 
începurăm să reducem la |adeverata lor 
valoare nişte apucături analoage cu cele 
mai puţin plausibile ale neobositului es- 
plorator de la Ilion şi de la Argos.

{Allg. Zei/ung). F.

CetUfian I. Elemente de gramatica lim- 
bei române. Clasa II. prim. Edit. Galaţi. 
Tipografia comercială. — Schnek. 1876 oc- 
tav 32 pag.

Această cărticică este tare străină de re- 
oerinţele pedagogice. »Gradele* (6), tn cari 
este împărţită cărticica, face pe cetitorul 
a cugeta la prima vedere, că materialul

ini cari ne datt 100,000 frânai pe lună ca 
să esploateze aceste mine. (ilaritate).

O voce. Eacă-ne scăpaţi de situaţiunea 
financiară !

La ordinea zilei este proiectul de lege 
de nrmăriri rămas în desbatere la art. 8.

O- Apostoleann susţine amendamentul 
ce a propus la acest articol ca Statui jg 
nu primeze şi pe creditorii ipotecari an
teriori, căci prin aceasta s'ar da o mare 
lovitură creditului public.

D. Sturza combate amendamentnl.
D. Deşliu se miră cum se poate ca mi

niştrii noştri să nu producă nimic nod.
Proectul acesta este copiat d apa cele de 

la 74 al d-1 a! Nlav rog veni.
Tot aşea şi lege comptabilităţeî a fost 

copiată după a Belgiei.
D-sa combate apoi articolul şi se re

voltă contra celor zise de d. D. Ghica in şe
dinţa precedentă că cei cari nu plătesogda- 
toriele sunt mişei.

Apoi după urma acelor mişei trăesci şi 
d-ta, d-le Ghica şi te preâmbli în trăsură. 
Intră apoi Sn discuţiune generală asupra 
proiectului şi zice că e foarte aspru şi că 
d. ministru ar trebni să-şi aducă aminte 
de cuvintele Ini Napoleon al IlI-lea pe cari 
le-a zis ministrulnîfsed când i-a presentat 
un asemenea proiect aspru pentru nr
măriri.

Napoleon III i'a zis ;
ţDacă nu mi-al fi amic aşi crede că eşti 

în contra mea.* Conchide pentru supri
marea articolului, ca să nu vedem pe să
raci revoltându-se.

D. V. Preşedinte. D-le Deşlin aţi vorbit 
în discuţiune generală.

Princip. D. Ghica. D. Deşliu nn numai 
că a vorbit în discuţiune generali dară a 
fost ofuscat de luesul med. E gelos oăam 
o pereche de cai. D-sa ne zice că se va 
revolta lumea.

Nn se revoltă aşa lesne românii şi pro
bă e că suferim pe d. Deşliu să ne spună 
asemenea lncruri şi nu ne mai revoltăm.

Toţi miniştrii de finance au fost de a- 
cord asupra acestei legi.

Aceste amendamente emană de la acei 
cari ad combătut legea în luarea ei in con
siderare. D-lor sunt consecinţi. Noi însă 
nn trebue să le primim căci am face o 
lege mai slabă chiar de cât cea veche.

D. ministru ad interim la finanţe. Sus
ţine articolul din proiect pentru că Sa ge
neral săracii îşi plătesc datoriile şi nrmă- 
ririle se vor îndrepta mal cu seamă în 
contra celor bogaţi căci aceştia snnt mai 
răi de plată.

Dapă închiderea discuţiunel se pnne la 
vot amendamentnl şi se respinge. Art. 8 
se votează ca în proiect împreună cu art. 
9, 10, 11 şi 12.

La art. 13 d. Deşliu propune nn amen
dament eu'adjadecaţia de vânzare să fie a- 
nulată dacă nu va fi investită cu toate 
formele.

Prin. D. Ghica. Mi-e să nn ne rîză lumea 
dacă vom primi acest amendament, căci să 
înţelege de sine că în acest cas se anneaze 
adjudecaţi a.

D. Deşliu. Dacă nn’l băgaţi în seamă 
mi'l retrag.

Se primesce art. 13, 14 şi 15 nemodi
ficate; asupra art. 16 d. Apostoleann cere 
a se esplica că publicaţiile de adjudecare 
se vor face numai in ziarele oficiale eară 
nu în ori-cari cum se zice in proieot. D-sa 
propnne asemenea modificarea redacţiuneî 
aliniatului 5 al cărui sens este cam confus.

gramatical cuprins în ea so gradueazădupă 
recerinţele pedagogice, de la lucrurile mai 
uşoare la cele mai grele, de la puţin la 
mult. Nu este însă aşa. Sub 6 grade se 
înşiră pe rând întreaga materie gramati
cală.

Forma catiehetică (întrebări şi răspun
suri) despre lucrnrl abstracte oa una con
trară peste tot Snvăţămdntnlul intuitiv şi 
pentru învăţarea gramaticei Sn specie cu 
totul nepotrivită, este astăzi eliminată mai 
de tot din şcoale; căci ea duce la recitare 
de rost fără înţelegere.

»Ne mirăm, cum d-nul Cetăţian, care— 
precum ne spune — este de 12 ani profe
sor, nu s'a convins despre acest adevăr.

Nn este ertat a întreba pe şcolar aceea 
>ce n’are de unde şti, sad despre ce p<*~ 
>supuue învăţătorul că nn poate şti.* Cam 
să ştie şcolarnl respunde Ia întrebarea: 
»Cum se numesce fiinţa sad lucrul, despre 
care se vorbesce în proposiţiune t Fi
inţa sad lucrul despre care se vorbesce in 
o proposiţiune se numesce »snbject* (vezi 
pag. 2 etc.), dacă învăţătorul n a spus şi 
n’a eaplicat şcolarului mal tntăl, ce este 
subjectul.

Forma catechetică se poate aplioa nu-

Dnpă aplicările date d e d. ministru, d. 
Apostoleann ’şl retrage propunerea şi art. 
se votează nemodificat.

La partea IV. »Despre agenţii de ur
mărire* se propnn mal multe amenda
mente privitoare la totă seria articolelor 
din această parte. Aceste amendamente, 
după esplicaţiunea|dată de d. 8turza, snnt 
pentru a se suprime agenţii speciali de 
urmăzire.

După oare cari disenţiunî se primesce 
amendamentul.

Cele alte articole până la fine se pri
mesc cu neînsemnate modificări.

D. Deşliu voeBce a se pnne în lege un 
articol adiţional tnsă dd. senatori nu mai 
snnt în număr.

Şedinţa se ridică la 6 ore, rămânând a 
se vota legea în total a doua zi 23 Fe
vruarie.

Şedinfa de la 23 Fevruarie 1877.
Şedinţa se deschide la ora 1 şi trei sfer

turi sub preşedenţia d-lui vice-pr«şedinte 
Ion Ghica.

După oare cari discuţiuni asupra ordi- 
nei zilei se dă preferinţă raportului rela
tiv la alegerea colegiul II de Roman efec
tuată in persoana d-lui Voinov.

D. raportor Casimir dă citire raportu
lui şi conchide pentru invalidarea alegere! 
mai ântâid pentru că alesul nn este cetă 
ţean român, 2-lea) că nici nn putea fi eli
gibil de oare ce d. Voinov este funcţionar 
ocupând postul de advocat al Statului şi 
3-lea) că a fost ales după listele electorale 
cari 8'ad susţinut că snnt falşe şi esiste 
un protest al unui alegător care declară 
că d-nu Voinov este o persoană eu totul 
străină districtului în care a fost ales.

D. Deşliu. In nici o ţară ca fa Bomft- 
nia nu s’a văzut boala aceasta de a con
testa mered alegerile. Nn e de contestat 
că trebue să observăm constitnţinnea şi 
legile de câte ori un străin voiesce a se 
impune ţărei. Când insă noi avem străini 
cari sunt to t aşa de Romănl ca si noi 
nn înţeleg cum d. Panait Casimir ving a 
face un raport aşa de pasionat, răscolind 
toată viaţa privată a d-lui Voinov, pen
tru a conchide că d-sa nn este Român. 
D-lor nu trebae să facem politică dim a- 
legeri, şi ori cât aşi urâ ed grupul poli
tic din care face parte d-sa, şi care astăzi 
este la putere, mie ’mi pare mai bina să 
avem aici adversari pentru ca să ne putem 
lupta cu ei. Se impută d-lui Voinov că are 
un frate care nu scie românesce. Dară a- 
oeasta nu se poate oare întâmpla şi unul 
Român ? Este destul însă să cnnoascem că 
tata d-lui Voinov a venit Sa ţară înaintea 
regulamentului organic, s’a insurat cn o 
Romncă, a dobândit funcţiuni şi ranguri, 
şi nimeni nn s’a gândit că fiul săd nu ar 
fi Român.

Cu toate astea partea 11-a a raportului 
este forte, d. raportor are dreptate, şi tre- 
bne să invalidam alegerea, pentru că d. 
Voinov era funcţionar eând s’a ales Se
nator, şi a r t  42 din Constiţiune opresc e 
aceasta. Ed am fost îii tot-d’auna contra 
acestei sisteme de a se primi ca represin- 
tanţi ai naţiune! funcţionarii salariaţi; 
nn’I voi primi din partemi nici odată în Se» 
nat, şi de aceea ori de câte ori s’a ales câte un 
general sad colonel l'am combătnt. Nu 
este bine să primim asemenea oameni, şl 
de aceea ar fi bine ea d-nn Voinov, dacă 
ţine să fie senator să’şi dia demisiunea şi 
apoi fiind-că i-se impută că nu este ou-

mai ca resumat a unor regule aPh 
cate şi pricepute de şoolarl.

Aproape curioasă ni se prssinta «spune
rea de pe pag. 5, unde autorul, fiind vorba 
despre gen, întreabă; ce cnnoascem
substantivele de genul bărbătesc t S u b 
stantivele de genul bărbătesc Ie cnnoascem 
dacă pot primi lângă sine : ,un« la sin- 
gnrit şi , mulţi* Ia .înmulţit*, şi apoi a- 
nalog despre femenine. Espunerea aceasta 
este tocmai ca şi când, voind cineva a face 
altuia care n’a văzut în viaţa lui anima
lul »cal,* o idee, i-ar spnne, că calul ars 
j eB • văzând apoi necnnoscătornl de cal, un 
«sin cu şea, ar zice *. eată calai 1

Exteriorul cărţii este bine adjustat; hâr
tia şi tiparul frumos, precum ne-am 
dat a vedea de un timp incoaoe la 
ţile ce se tipăresc Su România.

Din , Foiţa Tel. Rom.«

M AG H IA R I Şl M AGHIARISM  I )
(amara).

Nimic Insă nu demoralioeaeă pe 
contribuabil mal mult d« cftt chiel- 
tuelele de esecuţiune, prin care el

i) Tari „Timpul" *». «1, |> unaMoaral*.
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nosout in distrio su’şi pună oandidatura 
în altă parte:

D. Bosianu. A ţi văzut oii oonolusiuuile 
raportului sun t pentru invalidarea ăîege- 
ret; în  priv in ţa ingerinţei ce ar fi fost în 
alegeri ea nn este de cAt o presupunere 

chiar raportul nn o probăză ei face
faptul

H ---
[numai nisce alegaţiunt basate pe 
oK primarul era rudă cn D. Voinov. -  
In pririnţa naţionaliiăţel d-lnl V inov, 
d-nu Raportor nn s’» gftndit la nn lucru; 

h a  s’ft gândit ou de fi d-nu Voinov n n ’I 
ipoatfe proba on acte că este Român, este 
destul însă că are reputaţiunea şi pose- 

Liunea de s ta t de Romftn. Şi tocmai d-nn 
Casimir ca advocat trebuia Bă scie că daoa 
g6 contestă posesiunea de ce tă ţean ; cel 
oare o contestă e dator să o probeze.

Ia privinţa celui de al doilea punct ca 
este fucţionar, a rt. 26 din legea electorală g

laice că deputatul nn’şî poate relua eserci 
[ţiul m andatului de câ t după ce 'şl da 
demisiunea ce ar oonpa; tocmai din aceasta 
j r e s u l tă  că poate fi eligibil căel trebuia prin 
nrmare să fie funcţionarjcasă p6tă demisiona.

Când legea electorali zice în altă parte 
[că orî-ce funcţionar săă agent nn poate fi 
Lles în locnl unde 'şi esercita funcţiunea, 
[nu înţelege prin aceasta pe to ţi funcţio- 
i narii ci numai p® aceea cari sunt mâna 
guvernului şi cari fiind ast-fel s’ar alege 
în tot-d’a-nna el singuri. Dară advocatul 
public nn este nn funcţionar propriu zis. 
El este un om de meserie pe care S tatul 
’1 plătesce ea să'I apere procesele, cum mi- 

jar plăti şi mie a. e. sefi d-lnl Deşliu, ca 
eîi’I apere un proces oare-care. Diferinţa 
intre advocatul public şi d. Deşliu sefi mi- 

J e  este că ţo n  am fi plătiţi cu ziua pe 
tfcnd advocatu l'titu lar este plătit ou luna. 
Rrebue dară in acest cas că cercetăm spi
ritul iară nu litera lege! şi de aceea vă 
propun a respinge conolusiunile raportului 

a se valida alegerea.
D. Cogălniceanu. Nu trebue să închidem 

discuţiunea pentru că ţc i nu este vorba 
le persoana d-lui Voinov ci este vorba de 
principili, şi mal mult încă este vorba de 

situaţinne Eu am multe de adăogat la 
cele zise de d. Bosianu, care să’ml permită 

I spune nu ’! recunosc aftă-al, a tâ t de 
slab & apărut dreptăţile d-lui Voinov.

D. Stnrdza. Eu a’şl ruga să se închizi: 
>disouţinnea pentru că in tr 'o  alegere nu 
îpoate fi vorba de cât de alegere iară nici 
ide cum de o situaţinne; to t Senatul este 
Iluminat in urma discursului a tâ t de clar 
Ifll d-lui Bosianu şi a prelongitdiscuţiunea 
ar fi o perderejde timp.

8e pune la vot prin bile închiderea dis- 
cuţiunel şi se respinge cu 30 voturi con
tra  ÎS,

8e acordă cuvântul d—lai Cogălniceanu. 
D. Cogălniceanu: ’MI pare bine că nu s'a 

Iînchis discuţiunea pentru a arăta d-nnlul 
Sturdza ca nu este aşa luminat după cum 
crlde D-Sa.

Pacă s’ar fi {nobis discuţiunea, acele 30 
defbile negre cu cari a’a respins ar fi lo
vit pe D. Voinov tocmai acolo unde nu 
ar trebui. Am voit să vorbesc de o situa
ţi ane socială. Mereă se votează naţionali
tatea unor Români imaginari şi aici nu 

' TOr^a de a primi sa ii a respinge pe 
 ̂ oinov ci do a d i o leoţiune acelora 

(«ari dacă vi» la putere vrea să romaniseze 
pe toată lumea. Francia, care are o naţio- 
mahtate*compactă de 40 milioane este foarte 
-aspră cu străina, noi insă nu am fost

pftnă acum, probă regujM ontul organic şi 
legislaţiuniîe posteriori?!? Avem o mică 
ţară, coroana Moldovei, muma Moldovei 
Bucovina. Când s'a luat această ţa ră  de 
Nemţi m ulţi boerl ad rămas acolo din 
oausa regim ului^,fanariot ce domnea în 
Moldova. Locuitorii Insă de acolo cari ernil 
s trăin i ca ungurii, Ebreil, etc, s’afl u n it 
a lupta contra românismului şi acum el 
se intitulează de partid  constituţional, 
iară descendenţii lui Tăut şi Niculcea sunt 
isgoniţl din dietă, sunt isgoniţl din con- 
silie, din comune, san t isgoniţl din ţa ra  
lor în fine. Acolo am putea ajunge şi noi 
ca indulgenţa noastră, şi de aceea vă z ic : 
nn falşifîcaţî moravurile acestei ţări, nu 
faceţff ca străinii să ne dicteze in ţa ra  noas
tră. S’a zis cit d. Voinov este Român pen
tru  că părintelui d-sale i s'a conferit ran-

rl boerescî. Dară cine nn scie că ran 
gurile nu fac naţionalitatea ? S'a zis ase
menea că a ocupat funcţiuni tn consiliul 
comunal, dară pană la 64 era cine nn 
scie că era permis şi la străin i să ia parte 
in consilii. Vă încredinţez însă d-lor că 
nu pun aci pe d. Voinov in discuţinne şi 
nu voesc a ’I constata naţionalitatea. In 
oonsciinţă dară vă declar că d. Voinov este 
Român şi ’l^rog să nn se lase de ideia_de 
a fi representant al naţinnel in Senat.

In ceea ce priveşte incompatibilitatea de 
funcţionar cn mandatul de Senator să'rnî 
permită d. Bosianu să spnn că nu ar esiste 
incompatibilitate. Eii sciu că ori cine este 
trecut in budgetul S tatu lu i este un func
ţionar, iară nici de cutia meseriaş cum a 
zis d. Bosianu. In ceea ce privesce alege
rea chiar, că listele ar fi fals: ficate vă a- 
duceţl am inte că mai de unăzi s’a respins 
a l ie r e a  Colegiului al II-lea de Iaşi, şi a- 

şceastă respingere a fost făcută de către 
conservatori cari ne aii da t o leoţiune că 
sunt juştl şi aii invalidat alegerea unui 
conservator D. Antoniadi. Ar trebni acum 
să le dăm şi noi una cu ooasinnea acestei 
alegeri.

Să le arătăm că şi noi seim a invalida 
o alegere, atunci când nu e biue făcută 
chiar când alesnl ar fi de coloarea noastră.

La alegerea ce s’a făcut mai inainte la 
Roman se alesese d. General Florescu, şi 
acum vedem că s’a ales acusatorul d-lnî 
Florescu, căci d. Voinov face parte din 
Comitetul de acusare,

Cura se poate ca aceeaşi alegători să a- 
leagă iu interval de câte-va luni ânteiti pe 
acnsat şi apoi pe acusator ? Este timpul 
dară să dovedim că avem şi noi aceiaşi 
măsură şi pentru candidaţii noştril ca şi 
pentru cei conservatori şi să invalidăm a- 
legerea. D-sa revine la Cameră căreia 

nu are să ’I tăgăduiască n i»  un drept 
al suveranităţii eale, dară care şi-a per
mis ia mal multe rândnrl a ataca Sena
tul cn toate că Senatul a dat to t-d ’a-una 
probe de moderaţiune şi ou toate că Se
n s u l  a fost care a salvat, adică n ’a sal
vat dară cel puţin a schimbat situaţiunea, 
restnrnând guvernul trecut. (Va urma).

C A M E B A

Şedinţa de Miercuri ,23 ferruarie 1877.

Şedinţa se deschide Ia orele 12 şi tre i 
sferturi cu formalităţile abicnuite sub pre- 
şedinţa d-lnî C. A.. Rosetti, fiind presenţl 
83 dd. deputaţi.

Se acordă câte-va concedii.

D. Manolache Kostaohe adresează o in 
terpelare relativ  la ştergerea din listele 
electorale a unei persoane, pe oare nu 
numeşte, dar spune că în tre  aitele a fost 
şi senator.

D. m inistru ju stiţie i respunde, că acea 
persoană îi este cunoscută.

D. lepnreanu. Este socrul d-v.
D. ministru Justiţiei. Da este socrul rue 

şi tocmai fiind-oă caşul e aş», cred că n 
se va bănui că această ştergere s’a făcu 
in urma vre-uneî ingerinţe guvernamen 
tale. Promite că se vor lua măsuri in pri 
vinţa acestni cas.

D. lepnreanu se declară satisfăcut de a 
cest respuns şi adresează o a ltă  interpe 
lare, saQ mal bine zis face o întrebare 
biuroului, ce s’a făcut cu proiectul ce 
presintat d-sa astă-vară in privinţa legii 
şoselelor, când s'a suspendat vechia lege.

D. preşedinte respunde că acel proiect 
’a luat d. Dim. Sturza când era m inistru 

lucrărilor publice, spre a 'la  stndia, şi nu 
a înapoiat.

D. m inistru cultelor zice, că d. lepnreanu 
dacă vrea să aibă nn respuns şi din par 
tea guvernulni, să adreseze o interpelare, 
la care ii va respunde peste trei zile d-nu 
ministru respectiv.

D. Leon Eraclide susţine că Camera a 
respias acel proiect («gomot, dialoguri).

D. P. Ghica zice că acel proiect de cum 
se fi fost respins, dar nici n ’a ajuns in 
desbatere.

D. preşedinte ara tă  că proiectul în  ces- 
tinne treouse prin toate filierele Adunării 
n sesiunea estraordinară de. astă vară, oă 

ast-fel a ajuns la biuroS, de unde l’a lu a t  
d. D. Sturza, fără a ’1 înapoia. Adange că 
to t tn  sesiunea de astă-vară s'a decis a se 
pune în desbatere tn sesiunea de aoum.

O voce. Nn vrem ;
Altă voce. Ba d a i (risete).
Mal multe voci. De ce? (dialognrl sgo- 

mot).
D. preşedinte. Faceţi cum poftiţi.
Incidentul se declară închis.
D. P . Ghica îşi desvoltă interpelările ce 

a adresat d-lnî m inistru cultelor in pri
vinţa fondnlul Nifon şi a testamentului 
Başotă din Moldova.

L i  seminariul Nifon ara tă  că se comit 
mai multe neregnlarităţl. Sălile destinate 
elevilor sunt ocupate de alte persoane. In 
privinţa stăreî igienic» a acestui aşezământ, 
citeşte raportul unei oomisinnl num ită de 
d. ministru al cultelor, care raport fiind 
foarte lung şi d. P. Ghica voind să ’l ci- 
teasca până in capăt, e întrerupt,

D. preşedinte. Noi te ascultăm mal bu
curos pe d-ta, de cât să ne citeşti h ă rtn  
aşa de lungi.

D. P. Ghica. Renunţ dar (risete). Arată 
apoi « reg u la rită ţile  comise în ceea-ce pri
veşte testam entul Başotă. Testamentul a- 
cesta pe lingă un capital de 100,000 gal- 
binl mai destină şi o moşie mare oare a- 
duce un venit de peste 7000 galbinî spre 
a se institu i o şcoală superioară, din care 
elevii eşiţî să poată in tra  de-a dreptul la 
universitate. Testamentul e de la 1839, şi
până azi nu s’a făcut nimio în conformi
tate ou dorinţa donatorului.

D. ministru cultelor. Mulţumeşte inter
pelatorulul de viul interes ce poartă faţă
cn acele donaţiunl. Declară că recunoaşte
ŞI ca a co n sta ta t şi d -sa  mal multe abu-
su • Acestea, zice, sunt de natură a des-
!3 $ f?  ? 9 c ,î *arî ar dori să imite pe fe-. . - * ----- —• ««U OH MI
n ciţil donatori de până acum.

P entru  sem inarinl Nifon a num it o co 
misiune, oare a consta ta t mal multe nereg 
le, dându-se unorfondnrl şi lucruri şi altă 
destinaţiune. M itropolitul Nifon a lăsat u_ 
fond şi pentrn înzestrarea fetelor sermane 
Din acesta s’a înzestra t o fată care avea 
de la părin ţi 10,000 lei. S’aQ mal consti 
ta t  şi alte neregnlarităţl. Cu hrana elev 
lor se cheltueşle îndoit şi în tre it de ceea 
on cheltuieşte S tatul ou elevii de prin in 
ternatele sale.

Testamentul fericitului Başotă lasă o a 
vere foarte mare pentru fundarea unn 
in stitu t de edocaţinne şi de şi de atnncl 
sun t vre-o 6 ani, şi de şi venitul diu le 
gătn rl trece peste 17,000 galbeni, până a 
cum nu s’a făcnt nimic. D -sa în unire cn 
!. m inistru de interne, a num it o corn 

siune care să facă o anchetă, dar epitro 
pil aii protestat, zicând că după testament 
gnvernnl n ’are dreptnl de control, ci nu 
mal suveranul ţărel. In urmă a rugat pe 
M. S. Domnitorul ca să bine-voească a d 

tenţiune acelui legat, şi M. Sa a consim 
ţit. Acum e num ită o altă comisione, al 
cărei resnltat jl aşteaptă.

Donaţinnl zice, că snn t foarte m ulte şi 
de acelea de cari guverunl nu ştie nimic. 
D-sa însă e decis a nrmări şi a trim ite 
înaintea justiţie i p»oei cari se abat. Re
lativ la starea seminariuluî Nifon citeşte 
o parte din raportul din care a c itit şi d 
P. Ghica.

D. P. Ghica. EB voiam să ’l citesc în 
treg, dar nu m’a lăsat d. preşedinte.

D. ministru Cultelor. Bine a făcut căci 
nii-a lăsat să citeso şi eă (risete).

D. lepnreanu zioe că din epitropia tes
tam entului Başotă, face şi d-sa parte. A 
cel testam ent dacă nu s’a realisat până 
aoum, causa e că are p ă rţi foarte greii de 
realisot. Aşa cere pentru in s t itu t ca pro
fesorii să fie dintre cel d’ântfiia din Paris.

Zice apoi, cum vor veni acei profesori 
din Paris, deprinşi cu corfortabilul, să stea 
în tr’o comună rurală unde nu e nici bi
bliotecă nici spiţerie.

O voce. Nici teatru  ca să rîză !
D. lepnreanu arată că nici venitul nu 
aşa de mare precum l’a a ră ta t d. mi

nistru. Averea pe lîngă aceasta nu e îm- 
ărţită  înoă.

D. m inistru Cultelor respunde d-lnî Ie- 
pnreanu, susţinând că averea e mal mare 

de cam a a ră ta t’o. Cât pentru institut, 
testamentul zice să fie în conformitate cu 
cerinţele ţărei şi cn profesorii cei mal buni. 
Iată dar câ ideea e realisabilă. Averea re- 
cunoasce că nn e îm părţită, dar domnu 
lepnreanu când a r  voi, zice că ar pntea 
infininţa pe lingă văduva d-na Başotă 
pentru a se face îm părţirea.

Discuţiunea se închide.
D. So. Pastia. Vreafl să vorbesc şi eii 

căci mă simt atins.
D. preşedinte. N’a pronunţat nimeni nu

iele d-tale, şi nu poţi vorbi căci discuţia 
'a închis.

O voce. Da nu ştiî ! Cere cuvântul dacă 
vrei, în ceşti une personală.

D. Pastia. Ah da ! Cer cuvântul tn ces- 
tinne personală (risete). Vorbeşte în ces- 
tiune personală.

In urmă să ia în desbatere interpreta
rea legii electorale.

Se urmează oare care discuţie.
Voci: Nu suntem iu num ăr.
Alte voci: Asta e groasă, venim la Ca

meră pentru a face act de presinţă, şi tn 
rmâ mergem la S enat

Voci. Dar noî nu suntem  corp P
Se face din noH apel nominal şi se con

sta tă  că Camera e in număr.
Se propun mal multe amendamente.
D eputaţii iee in incintă spre a se con

sulta asupra lor, fără a se suspenda şe
dinţa. Consultarea urmează cu sgomot, 
până ce nu remân de cât vre-o 30—40 
depntaţL

Ast-fel şedinţa se ridică pe la orele 4 
şi jum ătate.

O SCRISOARE REFU8ATA.

De la jun ii Mircea şi Vintilă Ro
setti am prim it de 2 xila o scrisoare 
de 16 pagine trim easă din Neapol 
In urma celor publicate prin „7tm- 
P'jl “ asupra d-lul C. A. Rosetti şi
fii .revoluţionari—socialişti—demo
craţi. •

Pe cât aflăm, dd. Mircea şi Vin- 
tilâ  Rosetti nu afl ajuns încă In 
vârsta m ajorităţii.

Prin urmare ne dispens&m de a 
ocupa timpul cititorilor noştri cu 
elaboratul d-lor,* cine se interesează, 
11 poate citi In RotnăuuX  de ieri.

Junii dd. Rosetti, In modestia d-lor 
vor Înţelege, sperăm că depeşa că- 
tră  redacţia Droits de l homme. de care 
ne-am ocupat, nu avea pentru noi 
nici o im portanţă, în tru  căt prove
nea de la Mircea şi Vinlili, ci avea 
im portanţa numaf In tru  căt era o 
dovadă pentru direcţia politică ce 
d. Rosetti ta tă l o inspiră tinerime! 
romăne.

SC1BI SOSITE CU POSTA DIN DEM1
Borna. 6 Hârtie. ' 

Guvernul a p resin tat Camerei documen
tele privitoare la cestiuuea o r ie n ta lă ; în 
curând ele se vor distribui in tre  depu taţi.

Londra, 6 Martie. 
Ambasadorul Rusiei, Contele Şuvnloff, •  

plecat la Paris.
Bareelona, 4 Martie. 

Rebele a ţ in u t cu ocasinnea deschiderel 
exposiţinnel un discurs, în care laudă, p a 
cea şi munca.

După aceea a ţin u t o revistă militară. 
Seara va pleca la Rosas.

C o n s t a n t i n . 'pol, 5 Martie.
Delegaţi! muntenegreni aii presentat mi

nistrului de externe un memoria .privitor 
pretenţiunile muntenegrnlul, şi anume 
cere: regularea graniţelor, portul Spiţa, 

libera navigaţtane pe rial Beiana, libera 
reîntoarcere a refugiaţilor herţegovinenl, 

statornicirea de două reiaţi uni in tre  
M nntenegru şi Poartă. M inistrul a pro 
mis că va răspunde câ t mal curând.

D eputatul grecilor, alee la Con stan tino- 
pol, a refusat mandatul.

Berlla, 8 Martie.
Generalnl Ignatieff a petrecut înainte de 

a miază-zi mal m ult timp la ministerul da 
Externe, eară in  urmă a prim it visita lui 
Bismark. Seara Ignatieff d’imprennă cu 
soţia-sa a fost la serata dată de cătră am
basadorul Engliterel Odo Russel.

St. Petersbarf, s Marti*.
* In validul R us, publică un ordin al Ţa

rului data t de la 3 Martie, îu care se dis
pune ea din divisiunile din districtele mi
litare Petersburg, Vilna, Varşovia şi Moacvt 
să se formeze uu corp de grenadierî şi opt 
corpuri de armată.

feste silit a da mal mult de căt chiar 
şi multul, care i se cere şi aceasta 
npre un scop. care nu are nimic co- 
iiaun nicr cn statu l nici cu coutri- 
l'Ufcbilul, de oare-ce acel esecutor nu 
■3|e de căt nn om, care trăieşte bine 
şi adese-orl prea bine din Împreju
rarea, ejjţ conttfbuabilul nu 'şl poate 
[plăti rite, P lnbru '‘afilia o adtni- 
.nispraţiune care scie ,de ce e vor- 

j*  tot-deauna aduce cele mal
m  Bpie a evita esecu-
'ţ.up.Ie raa hiarft.
B af Înţeles o aceasta şi prin urmare 
nu poate fi lucru mal firesc de căt 
ca contrrbşabilit *  0 ia d

*|H)fetore. Şi va t<M«i şa tre » *  maifcft 
'vr|me până ce o administraţiune se
rioasă să isbutească a face pe con 
Kribuabilil din Ungaria a Înţelege 
r ă ’este In interesul lor o plaţi dă
ri]*, cu care sunt> impuşi.

Eată dar căte-va milioane cbiel- 
I V b spre ruina economică a ţfirel 

damnraijgaroa contribuabili

lor. Aceste sunt milioane, care nu 
sunt scrise In budget, tocmai pentru 
aceea sunt însă mal rele de cât toate, 
flind-câ ele sunt chieltuell neprevă
zute, şi dacă In anul acesta contri
buabilii chieltuesc nn milion pentru 
esecuţiunl, In anul viitor statul va 
P<ţea inuasft ’cu un m ilita mal pu- 

va’ tÂbui să facff mal multe 
wenţiuni. Căzut odată pe clină, el 

se rostogoleşte înainte cu repezi
ciune sporită.

ioane a cbieltuit ministe
ru l 1 apSrăm naţionale pentru un lu- 
crn, care e cel puţin de pri808 Nu 
poate n.meni să pue ia îadoială ne_ 
cesitatea inarmărej naţionale. Sunt 
Insă chipuri şi chipuri. Ast-fel, cum 
honvenzil afl fost organianţr, el sunt 
mal mult fanfaronada naţionala de 
cât aşezământul patriotic. AceU-şi 
l<cru s’a făcut peste Laita, iQ R0- 
^&uia vecina şi In alte ţSrl, pe care 
® seim cu toţii: cum s’a făcut lnsăî 

— Mt-fel, ca oamenii să nu fie sus

traşi prea mult de la lucru şi sta 
tul să nu fie prea încărcat de sar 
cină. Pentru honvezi Insă maghiarii 
Şt ar fi dat bucata din gură ; i-aO 
chitit, i-afi lmpintenat, afl făcut din 
t r ’finşil o arm ată de paradă. Si după 
toate, afl chieltuit aproape 150 mi- 
Jioane spre a crea o instituţiune, care 
«st-fel, precum e organisată, nu este 
şi nu poate fi populară.

Şi cred, că pentru o oştire e des
tulă ocară, când nu se poate con
testa, că nu este populară.

Alăturea cu ministeriul apărărel 
naţionale e acela al lucrărilor pu
blice. Dacă este o ţară , In care s’a 
făcut risipa de căi ferate, apoi bi
necuvântata să fie a noastră. Pe 
semne maghiarii credeafi, că Belgia 
ori Englitera s’afa rădicat la desvol- 
tarea economică, In care sunt, pen- 
tru-că afl multe căi ferate, prin u r
mare afl grăbit să impaingine În
treaga Ungarie cu căi ferate pen
tru ca să o facă şi pe ea de o po--

trivă cu ele. Din nenorocire Insă Be 
giul are căile ̂ ferate pentru că este 
la un stadifl de desvoltare econo 
mică, in care are trebeinţă de dân 
sele. Noi care suntem In acelaşi sta 
difl de desvoltare, nu avem trebuin 
ţă  de a tâ te  ca şi Belgiul, mişcarea 
bogăţiilor, a tâ t  In esport, import, 
transit, cât şi In schimbul intern, e 
prea mică spre a putea suporta ori 
ce Întinderi de căi ferate. E şi In 
această privinţă un maximum, peste 
care nu ne este iertat a ne rădica 
fiind-câ căile ferate, care nu s’ar 
pntea susţinea, cad In sarcina ţâ 
rei. Dacă ele nu afl destul venit, 
trebueşte să le susţinem din veni
tul nostru chiar şi dacă nu ar fi ga
rantate de stat, de oare-ce păgubind 
Statul, to t ţa ra  păgubeşte.— El bine! 
afl a râ ta t maghiarii, că nu şi-afl dat 
seama despre capacitatea noastră co
mercială. când afl măsurat căile fe
rate. Cel puţin a patra parte din În
tinderea tuturor liniilor este de pri

sos. Aceste linii de prisos, vor zice 
unii In vremi mal apropiate ori mal 
depărtate, vor fi Insă folositoare, 
fiind-că căile ferate sunt un mijloc 
spre Înaintarea desvoltărel econo
mice. Acesta Insă e un punct pe cât 
se poate de discutat : e numai si
gur, câ căile ferate Înlesnesc comer- 
ciul ; nu e Insă sigur, câ ele sunt 
binefăcătoare pentru desvoltarea eco* 
nomicâ.

O cale ferată tot-d'anna crează 
nouft condiţiunl economice, ast-fel ea  
turbură echilibrul economic şi tot* 
d’auna din această turburare resultă 
o stagnare. Si aceasta se simte cu 
deosebire acolo, unde calea ferată e 
făcută Înainte de v rem e .

Oamenii nu simt trebuinţă de dân
sa, prin urmare trebeşte să treacă 
un period de câţl-va ani până ce 
ajung a înţelege cum să se foldşeas- 
câ de dânsa. Si In cursul acestui 
period calea ferată nu poate de cât 
să jignească desvoltarea economică.

(Va arma)
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ANUNCIU
AM PERDUT ustăijî contractul de în 

chirierea caselor mele cu d-nu Dobrescu, 
♦ine il ra  gnsi şi mi’l va aduce la locuuiţa 
mea, are o recompensă de 2 Napoleoni.

C h iria o a  G u s ta v .
Strada Jm tiţiel No. 8.

BucuescI, 21 Februarie 1877._________
făcând 

I Stnditlin n ........ ............... — - - - -  - I  .
practice în termen de 20 anii in agricol-1 
tură, doresce a se angaja oa administrator | 
la verl-un proprietar de moşii. Doritorii să j 
bine-voiascS a se adresa la Tipografia Thiel; 
A W«*«. I

FO STUL CIRC
Direcţia D-luî J. D. Jonescu 

Astăzi Şi ln Ae-care

REPRESENTATI!  TEATRALE
cn

PROGRAMA VARIATĂ 
ÎNCEPUTUL LA 8 ORE SERA.

De închiriat, I5£
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea Mogoşâiel No. 101.

_ jp

C .  S I E B R E C H T
RECOMANDĂ

B A T O A Z E  D E  P O R U M B
recunoscute de cea mal buni construcţie

P I E T R E  i d e  M O A R A

PLUGURI DE DIFERITE SY3TEME
C IK  P R E Ţ U R I  S C Â D U  Tţ E1

iAAd

SOCIETATEA DE ASSIGURAltE

ICBI
F O N D A T A  IUST AH STTJX j 1 8 S S .

Aducem la cunoştinţa onor. public, că, societatea assigur^zâ 
contra daunelor provenite de incendiii la clădiri şi obiecte miscă- 
6 tre ; contra daunelor causate prin grindină,, şi contra daunelor 
causate mărfurilor transportate pe apă.

Asemena assigur£<Jâ ţjestre pentru copil în t<5te combinaţiunile 
cerute, şi asupra caşurilor de m<5rte.

Informaţiunile se dă la sub-scrisa agenţia generală şi la a- 
genţiile el de prin districte

Agent general pentru România

A D O L F  W E I N B E R G
Colţul stradel şi curtea vechie (hanu roşiS).

A V I 8
DUOE P R iV iL lT  din casele d-lni Gre- 

ceann, vis-â-vis de Orand Hotel de Bule
vard, sunt de închiriat de la Sf. Gheorghie 
viitor. — Pentru informaţiunl a se adresa 
la magasinul d-lor Alb. & Jos. Grfiabaom, 
tot în casele d-lul Greceann, în colţul Bu
levardului. 505—6.

Q T o n r l a ' f  Moşia Inoteşti, dis- 
LTQ  d r e n a a i , t r i c t u l  Prahova se 
arendau de la St. Gheorghie 1877. Dori- 
ritoril se vor adresa la D -n i N. Bourki, 
Calea Mogoşoal No. 174.

*03. S -S  <j.

ANUNCIU
K S *  Doctoru Russo specialist de 20 ani 

pentrn b61elo secrete şi bâlele de femei, 
anunţ», că orele de consultaţie sunt dimi
n u a  de la 8 pSne la 10, şi de 1 -  3 dupe 
ftmerjd.

Strada Stavropoleos No. 3.
No. 508—6. (Piaţa Conatandin-Vod&).

De închiriat," ; Z bom‘
grajd de patru cai, şopron de trei trăm rl, 
o odaie şi o cuinie, independenţe şi pod 
de fân : Catul de jos, Strada Scaunele No. 
46, casaGeorge Costaforu. Doritorii să se 
adreseze chiar în acele case. Contractul 
de închiriere se p6te face de acum sett de 
la St. George anul curent. 401—6.

H -T ?  Â m \ T  A mea cu dnog intrări 
A  ;n calea Yăcăresci- 

lor, No. 151 şi Sn strada Triumfului, a- 
vend pomi roditori, vie, trandafiri, cocă^e 
şi un pogon de fragi, domnii doritorii a o 
închiria pentrn rodire Beii petreceri, pe 
trei seK cinci a n ii , se vor arăta la lo
cuinţa mea calea Văcăresc! No. 151 de la 
orele 6 pene la 12.

Locot.-Colonel, D. Pappazoglu.
No.  100- 8.

Vinuri negre, roşii şi
a l  V io  vechi şi noul în butoe, de ven- 
H 1U L /, (Jare la snb-semnatnl, Strada Cos 
ma, No. 5. — Se recomandă în special vi 
nul negru vechiu de cea mai bună qna- 
litate.

No. 406,-3. A. Manolescu.

D a  p® nnui ori maiytî m unridb, mniţianîiCaBeIe
dm Strada Scaunilor No 38 având peste 
tot şease încăperi una bucătărie, două piv- 
mţl, osebit grajd, şopron, puţ in curte.

adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
otefănescu, în cancelaria Antreprizei Im- 
positulni spirtoselor (Hotel Hillel).

De Vtofjare,
parte din întregul trupti de moşia în ho
tarul S&lcuţa - Sulari, plasa Dumbrăvii, 
districtul Doljiu. Amatorii să se adreseze în 
Bncureşcî Strada Scaunele, No. 47.

No. 476,-8.

S ă ,  a r e n d 6 ( J â  î e8^
rapa din Prahova, lingă gările Mizil şi 
Albeşti, doritorii se vor adresa chiar la 
Moşiâ la proprietar, se'O în Strada Crinu
lui No. 15, Suburbia Batiştea.

No- *02. 3_3

q  r\y*| /̂ l q  Moşiile Budesci din 
U x j  d i  t J i l t l c lU j  Argeş şi 0?troveni 
din Vâlcea, având, pe lângă cele-l-alte cali
tăţi, peste 1000 pogone de arătură în lunca 
Oltului. Doritorii se vor adresa in Bucu- 
rescl la d-nu N. I. Lahovary, iar la Rîm- 
nicu-Vâlci la d-nu C. I. Lahovary.

No. 404 -  8.

D e î n c h i r i a t  ş i  d e  y e n -
i  oasele cu No. 206 din Stradaaare, Mogoşâiel, alături cu D-nu Adolf 

Cantacnzino, având sus opt camere cu sa
lon, jos patru odăi, pivniţă boltită şi căr- 
bunărie; iar in curte grajd de (jece cai, 
şi şopron de cinci t r îs n r î , cn bucătărie, 
spălătorie şi duoă camere pentru servitori. 
Amatorii se vor adresa , tn orî-ce 4'i la 
D-na Maria Cociubey , pene la ora două 
dupe amiadi, Strada Frnmâsă No. 12.

No. 504-6 .

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 I A

ARCHEOLOGIEI
Curs pnblfc, ţintit la facnltatea 

de litere din BneurescI
de

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

ÂNTICITATEA SÎ BENASCEBEA
Un frumos volum în 8°, de 768 pagine.

Preţul 12 Lei 50 bani.

care cundsce 
I) bineşi a prac

ticat mai mulţi ani studiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiuni particulare.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
<}iar, Palatul .Dacia*.

W .  S T A A D E C K E E
Bucurescl, S tra d a  G erm ană No. 8.

S O S I T  A C U M  SI  E X P U S  L A  S U B - S E M N A T U L  S P R E  V E D E R E

Pe lângă aceasta mal recomand d*lor agricultori 
mici şi

BATCZE DE PORUMB
M IŞ C Ă T O A R E  CD M A IN E L E

care produce pe ţii 10 chile bine curăţite

DACA MAŞINA ESTE SLUJITA DE 6 PERSOANE
Maşina este fdrte solulîi construita, având şi parţjt 

in rescrvil spre a se putea înlocui la cas de strică
ciune a unor p&rţt ale maşinet larS de a fi lucrarea 
întreruptă.

Aciistil maşină este de recomandat mnt ales agri
cultorilor mici şi arendaşilor cari nu de bătut quan- 
tită ţl mici pentru că este forte eftină.

Nu esistă pentru scopul mat suc notat o maşinii 
mal eftină şi mal bună de eftt acesta, a cărei preţ 
este la orî-ce staţiune a Dunărei de la T.-Severin 
pân8 la Giurgiu cu t6tc accesoriile e l

F R A N C I  3 0 0 -

Batdze de porumb cn aburi, sistemul cel ma! nou perfecţionat.
Construcţianea cea mal noua & unei asemenea maşini transportabile, prevejut& cu cur&ţitory se datoresce renumitei şi 

celebrei fabrice a d-lol M. Hofherr In Viena.
La BatâzAta'de pene aouma, piu va mal 7r6s& , fol de porumb, buc&ţl de stuleleţl etc., împreună cu pleva mal mică 

eştaA din maşină tn douu părţi opus^. D. Hofherr însă, a arangiat maşina sa ast-fel, în căt pl£va se gon^sce din maşină 
In aceaşl direcţiune, şi anume către partea din faţă.

Transportorul cu aparatul pentru oăgare in saci, se află aşeţţ&t nu in lungul, ci în partea dinapoi a maşinel. Batosa 
se face ast-fel mal ingustă şi cutia transportorului este apărată de stricăciune. Aparatul pentru băgare in saci nu Împie
dică  ̂aducerea si căratul porumbului, şi cele-l-alte lucrări cum este când manipulaţiunea cu sacii etc. se face pe la laturile 
maşinel. La cele-l-alte bat6ze cu aburi, Împărţirea greutăţii proprie este neegală. Partea cea mal grea, la care este a- 
şedată cutia transportorului, sunt dâră mal mult şi se uneză mal lesne.

La batosa a Iul M. Hofherr batosă cilindrică este aşezată pe un dric masiv de stejar pe osiei o dinapoi.
Ea are la un capdt coşul pentru băgarea porumbului, şi se sfârşesce cu un căpătăl conic; la acosta se află un capac de

tinichea pentru a lăsa afară stuleţele bătute.
B6bele care ae desfac prin toba cilindrică cu ştifturl pătrate de fer, cad drept pe ciurul de lemn de s u b , cu găuri mal

mari. Pe când plcva mal gr<S*ă se gonesc Înainte prin sguduirea ciurului şi ea acolo afară, bdbele cu pleva mal măruntă
oad într o cutie, In care se află do ud site de tinichea. Un curent tare de aer produs de aripile aşezate in faţa acestor site, 
depărtuijă pl^va uş6ră ce a mal remas, 6ră hObcle mal mărunta nedesvoltato trec prin sita de mal jos cu găuri mal mici, 
şi cad apoi drept pe pământ; bdbele curăţite merg printr’un nrlol în cutia transportorului, unde transportorul le duce 
penS la aparatul sacilor.

Partea de sus a maşinel este acoperită cu un plan şeii tare, pentru ca lucrătorii să se p6tă mişca mal uşor la băgarea 
porumbului in coş.

Dricul de ste jar al Batozei este aşezat pe douu perechi de osii de r6te, şi mal are un frâu de fer spre a se Întrebuinţa 
pe drumuri povăţuite.

Acostă Batoză se pune in mişcare printr’o locomobilă de opt cal, care p<Ste lucra cu o mal mică tensiune de aburi de 
cât la treeratul grânelor.

Ca dovadă pentru escelinta lor funcţionare voiu cita următorii D-nil proprietari, care posed d acele batâse, şi numiţii 
v£ pot da orî-ce desluşire despre bunătatea lor.

D-nil 8. Dimciu, in Bucurercl; Oreste Fotino, in Zimnicea; C. Condeesco, in Misii; loan Marinovlcf, in Alessandria; I. Har 
rloh Maşinist, in Giurgevo.

Batosa p6te bate 100—120 chile in 10 ceasuri bine curăţat.
Preţul maşinel, la ori-ce staţiune a Dunărei de la T.-8everin ponu la Giurgiu este

P R  A N C I  S O O O

Sistemul cel mnî non, nevî^nt îuca în ţera , prodncând pe

5 chile bine curăţite, slujită flindu

N U M II 9E Z PERSOANE
AoisU mnşin& ss teoomimd» »t»t prin «olid» OOMtracţiane cM ţi prin n e a l t a  efti- 
„ S e  costlnd I» ori ce staţi» » D»»irel <ie 1» T.-Severi» p«n« I» Smrg.» c« ttte

accesoriile el

NUMAI 170 LEI NOI
D o rito rii de a  vedea ac^stft m aşină In ad m irab ila  el lucrare su n t p o f t i ţ i  a  veni

^  Dumineca 27 coreul
]a  11 ore d ira in ^ ţa  In g răd in a

CAFEULUI BRENNER
spre ft asista la Încercarea ce se va face.

W .  S T A A D E C K E R .
Strada Germană, No. 8.

Tipografia Thiel & Wciss Palatul m Dacia


