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I i.iiglitera va respnnde mâine probabil 
Propunerile Rnsieî. Să crede că le va ac 

Isa, cîicl n̂ceste propuneri sunt foarte 
| iterate.

e asigură că generalul Igoitieff va merge 
gţiena.

Constantinopota, 12 Martie
deschiderea parlnmeutalni turc 8 a amâ- 

|) pe lom. 
i'oavta conţin an a se opune la cedarea 
loriului Nicsicî, a ripel drepte a Mo
li ţi a niiuî port pe Adriatic#.

|). Christie! şi-a amftnat plecarea.

care 'l-a admia In unanimitate. Peleste mal moral şi mal folositor a-lfirmărl ale d-lul Slăniceanu nu erafl 
basa acestui concurs şi cu avisul con -tâ t pentru armată cât şi pentru esacte
siliulul superior, d-sa a fost numit ţeara Întreagă, a contribui cu ca-

BUCURESCI râ MARTIE
Bilele acestea d. Leonida Sterie 

cut la Cameră o interpelare pen- 
|ocuparea unei catedre din facul 

I ea de ştiinţe de c&tre d. maior 
liovary .
hOare să fie adevăratul motiv al

Îjatel interpelării Vr'o abatere dela 
e 1 Nu, pentru că legea posiţie! 

I terilor departe d'a opri asemenea 
l'.pnţil, lo lncuragează. Viul inte 
1 , pentru lnvfeţămfintul publicî Nu 
litru  că nimeni nu poate tăgădui 
j ioruiui Lahovary capacitatea şi 

cu care ’şl lmplinesce misia de 
fesor la Facultatea din Bucurescl. 

urmare, adevftratul motiv este 
tul altul, şi, fără să'l mal nu-

provisoríü prin decisie ministerială 
tncă din anul 1871. De atunci pănă 
acum a urmat fără Întrerupere pro 
fesarea la acea catedră. Do şi a tre 
cut peste cel trei ani. ceruţi de le
ge spre a 8 numit definitiv, a urmat 
Înainte cu provisoriatul pentru a nu 
se pune In contradicţie cu legea po 
siţiel oficerilor, care prescrie ca un 
oficer In activitate să nu aibă şi altă 
funcţie civilă. însărcinarea proviso
rio a oficerilor cu misil saü ocupa
ţii speciale a fost chiar la noi ad
misă de toţi miniştrii de orl-ce co
loare.

Pe lăngă aceasta, profesorii mi
litari de la Facultatea de medicină 
sunt In acela'şl cas, şi mal mult 
Încă: el sunt numiţi cu decret dom 
nesc, ceea ce nu s'a Întâmplat pen
tru d. maior Lahovary, care a rS- 
mas provisoria cu decisie ministe
rială, Insă In urma unul concurs.

Prin urmare, nu se poate invoca 
In sprijinul interpelărel nici o aba
tere de lege.

Dar mal este aci şi o parte m o
rală, pe care d-nu L. Sterie a scă
pat-o din vedere.

Un ministru de resbel trebue să 
Încurajeze înclinarea şi aplicarea o- 
ficerilor la studiul şi răspândirea 
ştiinţei. El trebue să fie măndru 
pentru prestigiul armatei, când vede

pacitatea şi timpul c e l  rămâne li
ber la desvoltarea instrucţiei ? Avem
oare aţâţi bărbaţi speciali ca să 
mărginim activitatea oficerilor noş
tri numai In casarmâ?

încă o dată : regretăm când ve
dem patimele politice amestecându-se

La venirea sa la Minister, găsi 
consiliile de revisie ale recrutării 
funcţionând şl suspendă pe Antă o 
peraţiunile, cari nu reîncep <ră de
cât In Octomvrie, ceea ce provocă 
nuol cheltuetl de transporturi şi mi
sii pentru membrii celor din urmă 
consiliurl de revisie, cheltuell cari 
trec peste suma de 20000 lei. Con
tingentul armatei permanente fu che- 

până şi In vetrele culturel poporu- ma  ̂ jn Noemvrie, iar acela al ar-
lul. Influenţa acestor patimi nu lo -m atei teritoriale nici până astft<Jl al nn mi t.ulut căpitan.
vesce numai drepturile unul om, ceea ce va face ca In 1877 să fie Influenţa ministrului In esercita-
dar va târnă interese mult mal sânte nevoe a se instrui de o dată duo6|r-*a autorităţii militar* este pe faţă
şi mal mari, interesele junimel, in-lco “ tin8e? fce- . . . . , . , N  °asul maj,,rul.il Lipoianu. care de

1 r n n t r o  decisie ministerială a s u -8  luni este chem at In activitate şi

suspendată cu totul tn cursul anu
lui 1876.

Justiţia militară nu remase ne a- 
tinsâ de către d. Slăniceanu, care 
caută a o influenţa In procesul că 
pitanului Oheorghiu, fost comptnbil 
la regimentul al 6 lea de infanterie, 
cu ocazia arderii magaziei corpu
lu i; ne abţinem Insă de la orl-ce 
comentarii In această privinţă, pen
tru respectul ce datorăm justiţiei, 
care instrueşte incâ faptul de de
şertare şi delapidare de bani publici

teresele viitorului.

aci, ne mulţumim a’l deplân 
[că se sţrecoară până şi In cul-|oficerI ocupând catedre la Univer 

publică. sitate safl scoli superioare. Aceasta
bacă  d. L. Sterie ar fi căutat să o vedem nu numai In România, unde

ea seamă de rfiul ce ar putea 
fluce lnvSţămentulu! superior, prin 

I menea interpelare, suntem siguri 
i:nu  ar fi făcut-o.
I kpol, d. major Lahovary a câşti- 
I dreptul d’a ocupa acea catedră, 
lurtua unul concurs trecut lnain- 
I , juriului Uxuversităţel din Iaşi,!

simţim atâta lipsă de profesori ca- 
capabill pentru învăţământul supe
rior, dar şi In ţfirile apusene unde nu
mărul unor asemenea bărbaţi este 
mare.

Apoi un oficer român, terminân- 
du’şl serviciul, pentru ce să petreacă 
restul zilei fără nici o treabă? Nu

IARASI ACTELE D-LDISLAHICEANO

MINISTRU DE RESBEL. 
i

OrI-cine a cunoscut serviciile fă 
cute In armată de colonelul Slâni- 
ceanu, nu putea sâ'şl facă ilusil de 
cele ce putea aduce In administra
ţia superioară, ce i se Încredinţase 
ca ministru de resbel. Să mal esa- 
min&m câte-va din actele sale.

Primul debut al d-lui Slăniceanu 
ca ministru de resbel fu referatul 
de tristă memorie asupra câcinlelor 
şi cartuşierelor. Faptele Insă nu In- 
târziarâ a desminte afirmările sale. 
căci de unde arăta că aceste apro- 
visionărl sunt suficiente până la a- 
nul 1900, in concentrarea din 1876 
se recunoscu că sunt Încă multe tre 
buinţele armatei, fără ca cu toate 
acestea să se fi chemat reservele ar
matei teritoriale saă vre-un numSr 
cât de mic de miliţieni, cărora Sta
tul trebue a le asigura armătura şi 
echipamentul. Pe lângă aceste afir
mări oficiale, d-1 Slăniceanu avu im
prudenţa a declara In mal multe 
rânduri, că armata este In lipsă de 
muniţiunl de râsboifi, şi acestea toc 
mal In nisce momente atăt de cri
tice, când Orientul era In ferbere. 
Şedinţa secretă ce avu loc In Senat, 
probă de asemenea că şi aceste a-

priniat indemnităţile de misie In re- 
ionul fie-cârel divisii teritoriale pen
tru oficer!, iar pentru J-sa cu oca 
sia mergerel la Livadia priimeşte o 
indemnitate de 10,000 lei, pe când 
după interpretarea cna mai largă a 
art. 8 din legea soldelor, nu i se 
cuvenea de cât 400 lei, indemnitate 
de misie pe $ece ijile şi cel mult 
1000 lei, indemnitate de transport.

Prin urmare d. Slăniceanu remâne 
dator a Întoarce tesaurulul public 
&cum sad mai târziu suma de 8600 
lei, priimiţi mai mult de cât i se cu
venea după lege.

Legea posiţie! oficerilor şi legea 
de inaintare aâ fost călcate prin 
Înaintarea majorului Cucicurescu, in 
loc de a se chema din neactivitate 
l-t colonel Mârculescu; prin Înainta
rea locotenentului Bogdan la alege
re, fără ca să figureze pe tabloul in
spectorului general, prin Înaintarea 
căpitanului Leca In loo de a se da 
rlndul maiorilor In neactivitate, prin 
acordarea vechimel colonelului An- 
ghelescu pus la neactivitate In vir
tutea legel, cu Îndeplinirea tuturor 
form alităţilor cerute.

Arsenalul din TJrgovişte, pentru 
care s’a făcut atâtea sacrifice, până 
s’a pus In stare de a funcţiona. In 
loc de a căuta să tragă foloasele ce 
poate aduce un asemenea stabiliment, 
a luat disposiţie a se Închide pe zioa 
de 1 Ianuarie 1877.

Instrucţia tragere! la semn atât 
de indispensabilă unei armate, a fost

primeşte solda f&râ ca să se fi pre- 
sentat o zi la servinfi şi fără ca ni
meni să'l poată atinge. Nu este a 
ceasta o probă patentă că prin in
fluenţa sa. paralisând acţiunea au
torităţii militare, slăbeşte disciplina 
In armată ?

Ca semn de respectul ce poartă 
d. Slăniceanu vechilor militari sub 
care a servit, Îndată ce a ajuns mi
nistru, a dat o d«cisiune prin care 
interzice officerilor miliţian! dreptul 
la uniforma acestui corp sul) pedeapsă 
de a'i da pe mâinile poliţie!.

Legea recrutării care trebuia pusă 
In aplicare la 1877 Ianuarie 1 pe 
de o parte Îşi permite a o suspen
da, iar pe de alta cere corpurilor 
legiuitoare abrogarea ei, fără a ţ i 
nea socoteală că o lege nu se pdte 
abroga dupe bunul plac fără a ţ i
nea socoteală, că această lege era 
resultatul unu! studia matur şi al 
unei esperienţe îndelungate, fără a 
ţinea socoteală că o modificare chiar 
nu se poate propune mal nainte de 
a se aplica legea şi a se dovedi prin 
esperienţă, modificările ce trebuesc 
Introduse.

D. Slăniceanu propune corpurilor 
legiuitoare o nouă lege asupra po
siţiel oficerilor şi pretinde că ea este 
menită a asigura mal bine posiţia 
oficerilor, pe când In realitate este 
cu mult mai aspră de cât legea ac
tuală, Înlocuind neactivitatea prin 
retragerea funcţiei cu Închisoarea or
donată de ministru. Această lege

MVSBARA. cut la şcoala lui Diez. Insă un alt merit|în stare da a pricepe toată valoarea lu
are Schuchardt In ochii neo-latinilor, me- crulul.

0  F0NDAŢIUNE 
I ONOAREA ROMANISTULUI DIEZ
acu solidarietatea de ginta ar ft la 

| mal des cultivată pe un alt terîm de 
ial declamaţinni retorice şi al politicei 
safenea ; dacă cercetările positive în vo- 
urile autorilor, gramaticilor ţi gloso- 
:lor antici, sau In tablele cerate şi în 
ripţiunile creştinătăţii primitive ar în- 
ii mai des jucăriile unei filologii nprio- 

•; dacă în fine studiol comparativ al 
tarelor populare urmărite în istoria tu

rit pe care ’1 împărtăşeşte cu însuşi Diez
i cu Fuchs: iubirea Ini pentru gintea 

noastră şi obiectivitatea unui spirit supe
rior, care, pentru a se arăta bun patriot, 
nu se crede obligat a subscrie tutulor pre- 
venţinnilor respâudite între concetăţenii sei.

O nonă dovadă despre simţimintele cele 
drepte şi bine-voitoare ale lui Schuchardt 
este articolul pe care '1 reproducem mai la 
vale din * Gazeta de Augusta, cu voia es- 
presă a ilustrului autor. Tn acest articol 
romanistul nostru, vorbind asupra unul 
proect de fundaţinne în onoarea Ini Diez,

iternturilor neolatine n’ar fi copleşit de căril preliminare seîncheiară mai den-
Bol unilateral şi sterp al părţii cosmo- 
Hiee din literatura franceză cei cnltă, 
lei« lui Hugo Schuchardt ar fi negreşit 
tt mal familiar in România, şi preţioa- 
resnltate ale muncii sale ar putea să 

de un mare folos întru a afla refe- 
K 1« originare şigenesea însuşi o cuven- 'ii naţional.
|înSrnl ?' simpaticul profesor de la Gratz 
fără îndoială cel mal de frunte roma- 
din noua generaţiune ştiinţifică a Ser

iei : numai lucrarea sa despre «Voca 
^ « 1  latinităţii vulgare, ar fi de ajuns

nuzi la Berlin, demonstrează prin raţiona
mente convingătoare împrumutate din sfera 
cea mai înaltă, cum că adevăratul carac
ter al unei asemenea institnţiunl n’ar fi 

nemerit dacă naţiunile romanice n’ar 
juca la din sa un rol mai însemnat, şi dacă,
în loc de a se alege ca centrul ei, capitala 
Germaniei, nu s’ar preferi patria C01Diang
a ginţii latine, adică capitala Italiei.

N“ nV " d£ ?  de puţin că ideia
profesorului Schuchardt „8 „ „  ţntîmpine
cea mal cordială aprobaţinne din partea
Romanilor. Recomandând însă cu toată căl-

* a justifica postul ce ocupă în acea dura articolul în cestiune, îndrăsnim rin .  
glorioasă de învăţaţi cari a» crea-L* ceva maî mnlt de la aceia cTn annt

Un simplu vot platonic al unui ziar bu- 
cureştean n’ar putea, fireşte, să înrîurească 
foarte mult asupra hotăririlor comitetului 
berlinas : spre a exercita o presiune eficace, 
şi spre a fi îndreptăţiţi a o exercita, tre- 
bne ca să contribuim şi noi la crearea fon
dului cerut pentru această fundaţinne. Ei 
bine : Societatea noastră academică ar pu
tea singură să ia asnpră-şi sarcina de a 
representa România într'o asemenea îm
prejurare. Ea ar putea să intre in cores
pondenţă cu membrii comitetului iniţia
tor, şi să afecteze scopului fundaţiunil Diez 
o snmă analoagă cu aceea ce de altmin
trelea ar putea destina la vre un alt con
cura din cele obicinuite.

Iată o faptă care ar onora şi Societatea 
şi naţiunea noastră, fiind-că prinrt’insa am 
da bunul exemplu altor corporaţiuni ştiin
ţific« saü literare din naţiunile surori, am 
arăta că România, unde poate, nu voieşte 
să reroâie în urma nimenuia când e vor
ba de întreprinderi intelectuale saü de cul
tul bărbaţilor iluştri, şi în fine am afirma 
intr'un mod elocent şi cuviincios acele sim- 
ţiminte de latinism cari formează sufletul 
sufletului nostru naţional. F.

Intre toate scopurile estrinsece cărora 
poate să servească ştiinţa, nu se află ne
greşit altul mai nobil de cât acela de a
reîmpăciui şi de a împrieteni popoarele în-] legeri le între popoare. Nici unul Insă din 
tre ele. Ştiinţa cea adevărată este €mter-|aceste prilejuri na poato să fie mal priincios 
naţională, şi se făleşte de acest titln, ori.de  cât acela căruia réndarile următoare 
cât să fie de urgisite internaţionalele ce le  sunt consaerate.
roşii sa& negre. Originea comună a limbelor romanice a

dreptate dacă nu s'ar folosi de orl-ce pri
lej pentru a preîntâmpina tóte dispp- 
siţiunile cele nefavorabile şi toate neînţe-

Ca resbelnl cel mare din care proveni 
încurcarea atâtor raporturi să fie avut co
rolarele sale şi pe tărdmul ştiinţei, esta 
lesne de priceput, nn insă în acelaşi grad 
ca provocaţiune se fie pornit tot-d'a-una 
de la FrancesL După o asemenea înfrân
gere orl-ce susceptibilitate era ertată,după 
o asemenea isbândă orl-ce generositate era 
o datorie. Cu toate acestea, n’au lipsit în
tre învăţaţii francesl unii ce n'aS lăsat a 
se influenţa nepărtinirea judecăţii lor de 
durerea naţională, precum şi nici intre acei 
germani uni! cari aii abusat de nişte oca- 
siuni cnrat sciiuţifice pentru a face espec-
toraţiuni politce. Cine o rede că pacea este să priiască critica testurilor vechi şi cer
mai mult de cât o simplă pausă destinată 
a pregătirea resbelulul, trebue să dorenscă 
reîunodarea legăturilor ce s'afi curmat, şi 
chiar întărirea lor intr'un grad încă maî 
marc; iar tocmai misiunea aceasta trebue 
să-şi o ia asupră-şt oamenii cei Învăţaţii

trăit într'adevăr din toate timpurile in 
conştiinţa acelora oe le vorbesc, dar numai 
târziii a devenit obiectnl cercetării sciinţifi- 
ce, şi chiar atunci raportul acestor limbi în
tre ele şi faţă cu cea latină nu s'a neme
rit îndată. Unnl German, adică lui Fride- 
ric Diez din Bouna era reservat de a ne 
da o icoană esaotă, apriată şi atrăgătoare 
despre desvoltarea cuvântului neolatin după 
timp şi spaţiQ. Densul este intemeiătorul 
limbisticei neolatine, şi putsm a'o spunem 
chiar, mai in general. întem. «torul Clolo- 
gid neolatine, dacă observăm că nnmai 
pe tărâmul glotologiei comparative poate

tarea începuturilor literare. Sentinţa a- 
ruucată de dansul a stat multă vreme maţ 
nainte de a încolţi, însă in aceşti din urmă 
zece ani zăbava pare a fi fost desdaunată 
cu îmbelşugare, uiai cu seamă prin activa 
împărtăşire a ginţii latine. De la 1870, a-

cu tot entusiasma!. El ar comite o ne-|ceasta a dat resnltate cu mult mai impor>
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este şi mal îm povărătoare pentru te- 
saur, căci prevede soldele şi acceso- 
riele Întregi oficerilor trecuţi în ne- 
activitate, prin licenţiere de corp 
cea ce dovedeşte câ preocuparea d-lui 
ministru în elaborarea acestui pro 
ect de lege a fost pentru a asigura 
numai posiţia d-salt» când va Înceta 
de a mal fi ministru. Pentru ca să 
dăm o probă şi mal mare, cât ţin 
d-sa la asigurarea posiţiel oficerilor, 
este destul a afirma cu .M onitorul 
oaste!“ In mănă că In 9 luni a fă 
cut 49 mutări de oficerl superiori 
şi 237 de oficerl inferiori, din cari 
numai câte-va dupe consimţim6nt, şi 
mal toate sub motivul de interes al 
serviciului! Ciudat interes de servi
cio, când este cunoscut că adevSra- 
tele cause sunt persecnţiunile con
tra acelor oficerl, cari nici o dată 
n’aO şovăit Înaintea datoriei şi a ju 
rământului. Tesaurul a fost lm povâ 
rat cu o sumă de cel puţin 15 000 
lei prin transporturile atâtor oficerl. 
Printr’o decisie, hotărăşte ca armele 
dorobanţilor să nu se mal lase la 
d6nşil, ci să se păstrez^ în magasiile 
companielor, fără a se gândi că pen 
tru aceasta trebue*c 129 magazii 
cari lipsesc şi pentru fie-care ma
gazie atâţia oameni trebuincioşl lf 
curăţenia armelor; pentru că la do 
robanţl nu sé chiaroâ lntr’un schimb 
de cât numérul strict necesario pen
tru posturi. Dar ceea ce este şi mal 
straniü In această disposiţiune, este 
fixarea numérulul de 200 arme la 
fi-i-care companie, pe când unele com 
panii aü un efectiv până la 400 
oameni, şi altele de 50. ceea ce va 
face ca la o mobilisare, o  companie 
să vie cu 200 oameni arm aţi şi alţi 
atâţia cu mâinile goale, iar altâ corn

ie la diplomatul din Londra, de care 
vorbisem Intr’nnul din num irii tre
cuţi, următoarele inform aţiunl: .P re  
cum v6 spuneam In sfiptâmâna tre 
cută. la curtea din St. Petersburg 
sunt oareşl-carl tem eri. In urma că 
rora Rusia anevoiâ se va hotărî să 
atace pe Sultan şi despre Asia. A 
ceste tem eri aCi devenit acum hotă 
r ltoa re : s’a dat deja ordin com an
dantului suprem al arm atei de la 
Caucas, ca numai de cât să retragă 
o parte a trupelor do la graniţele 
turceşti şi a o ţinea gata. «a  In o r i
ce mom ent să poată pleca In Eu
ropa. Cât pentru restul armatei de 
la Caucas, deocam dată va avea să 
rftraâie la posiţiunile. pe care le o- 
'upâ, de oare-ce  <-hiar In caşul, cânr 
resbelul ar rom ânea isolat In Eu 
ropa. graniţele din Asia vor trebui 
apărate contra cetelor de nom azi... 
Turcii nu sunt mulţum iţi cu această 
retragere a Rusiei, de oare-ce ur 
mându-se resbelul atât In Europa 
cât şi în  Asia. Rusia ar fi produs 
impresia unei puteri, care rlvneşte 
la cuceriri; afară de aceasta. Poarta 
după ce Rusii se vor retrage din Asia 
va trebui sâ cheltuiască noue sume 
spre a-şl aduce şi ea trupele în Bul
garia.

De altm intrelea Rusia nu trebu- 
ieşte să vrea sâ se bucure de aceasta 
căci ea ştie, că  In Europa resbelul 
se va urma sub controlul Europei şi 
că această parte a lum el se va In 
griji, ca Imperiul Otoman, chiar dacă 
ar fi bătute oştirile Iul, sâ nu piarză 
nici o palm ă din teritoriu l sââ.“

După ştirile sosite din Paris ge 
neralul Lgnatieff totu-şl va călători 
la Londra, şi va stărui pe lângă gu 
vernul engles să priim ească propu

T 1 M P P I __________ ,

Deocam dată opiniunea publică dini D. Apostoleann. Convine éa d. ministru 
term an'a e preocupată de căte-va să Înceapă a rispando cn punctul relativ

greutăţi interne, cum sunt cestiu- 
nea partidului social dem ocrat, În
cercările de fusiunl Intre fracţiunile 
partidului conservator, şi altele. —

la aranjamentele comerciale.
D. Ministru de Esterne. Când am venit 

la minister no am găsit cestianea aranjti
món telor comerciale vidată, ci din contri

In zilele acestea Principele Bismarckera în stare de negociaţi uni. Daca sa gră- 
a com unicat o dare de seamă des- bit cu încheiarea acestor aranjamente este 
pre veniturile şi chieltuielile admi- că la Iuliu, anul trecut, intra in vigoare 
mstr-iţiunel din Alsacia şi Li.rena tariful vamal autonom al nostru, 
pe unul 187 ). Veniturile aQ fost de Crez cn d. Apostoleanu nici nu poate 
44, 16 1, 41 5 mărci, dim preună însă sa aibă cunosciuţă complecţii de cestinne 
u răm ăşiţele din anul trecut 46. do oare ce nu cuuoasce nici de cnm co- 

286 978 m. Cheltuielile representărespoudeuţa urinata; trebuia dară d-sa să 
suma totală de 46 221, 531 măr Ci. studieze această corespondenţă, nşea s’a

făcut şi în Englitera când s’a depus a 
ceastă convenţinne în parlament.

panie cu 50 oameni armaţi, lâsândLgrile Rusiei, care se zice că ar fi 
restul de arme In magazie. Ar fi pe cât se poate de pacinice.
prea lung să ne ocupăm de alte a- 
semenea mfesurl alo administraţiei 
d-lul Slăniceanu, de atâtea instruc- 
ţil date şi revocate, ordine trimise 
prin postă şi contra-ordine prin te 
legraf a nu se pune In aplicare, de 
zăpăceala com plectă In administraţie 

Aprovisionările de muniţiunl şi 
materiale In 1876 sunt mal toate 
făcute prin bună învoială şi cn pre 
ciurile cele mal esagerate; un tablofi 
comparativ Intre preciurile aprovi- 
sionărilor din 1875 cu acele din 1876, 
dacă s’ar publica de administraţia 
rfesboiulul, ar confirma pe deplin ceea 
ce susţinem. Multe se zic mal cu 
seamă de aprovisionările de tuburi, 
plumb şi harnaşament şi mal ales 
de aceea a arm elor pe care ln să n ’a 
isbutit încă a o face.

(Sfârşitul pe mâine).

DIN AFARA.
Englitera. »Fremdenblatt* primeşte

nainte la stndiele romanice de cât noi în 
şine, făcSnd abstragere de la un bărbat a 
căruia activitate s’a întins cu mare succes 
pe tărâmul tutulor limbilor şi literaturi' 
lor neolatine, dar care propune şi scrie a 
tât în limba germană cât şi în una dii 
cele romanice. Maî cu osebire sunt de pri 
rit între ţSrile latine Prancia şi Italia, de 
şi chiar Portugaliei şi României datorin 
un contingent vrednic de consideraţiune 
numai ţara aceea care cn treî veacuri mal 
'nainte ne-a dărnit pe ‘ Dialogo de la len- 
gua,t ni se arată astăzi cn mâinele goale 
Prin cultivarea limbilor romanice de care 
ne bucuram la universităţile noastre, noi 
avem nn avantagiQ oare-care faţă cn neo
latini; acest avantagiQ insă ni se împuţi
nează iarăşi din parte-le, fiind cil ce în
semnează el faţă cn avaritagiul enorm al 
neolatinilor de a avea la îndemână chiar 
de la înc'epnt instrumentale acelea pe cari 
noi suntem nevoiţi mai întâi ii a ni le preJ 
găti cu o mare osteneală ? Na le vor în
trebuinţa oare in cele de pe urmă cu o 
mai mare înlesnire şi siguranţă ? Şi nu vor 
fi oare în stare de a descoperi tot-d'a-nna

Franci a. După Ştirile mal noue. c o r 
purile legiuitoare ale Franţei de la 

5 Martie până la 1 Mai vor avea 
ferii. Dreapta Senatului a hotârlb a 
propune pe Dupuy de Lotne candi
dat pentru locul devenit vacant prin 
încetarea din viaţă a lui Changar- 
nier. De altm intrelea Dupuy de Lome 
e unul dintre membri reservaţl al 
partidului bonapartist.

Corniţele Chambord eară-şl a gă 
sit ocasiunea sâ mângâie pe supuşii 
sfel. , U nion,“ organul legitim iştilor 
¡publică discursul, pe care l’a ţinut 
rSspunz&nd câtorva cetăţeni din Mar 
sillia, care veniseră la fioriria sâ-1 
vază. * V6 mulţumesc, dom nilor mei, 
zice Chambord, —  pentru-câ aţi In 

eles. că în m ijlocul greutăţilor ac 
tnale veţi putea găsi la mine sfat 
şi sprig in ire.“ Urmând. Chambor 
Încredinţează pe supuşii sel, că. nu 
a perdut speranţa de a-şl putea mân 
tui ţara, dar că n ’a ven it Încă vre 
mea pentru-ca el sâ intre persona 
n acţiune.

Corniţele Shuvaloff a plecat Îs 
Londra şi dupâ-ce a luat lnţele 
gere cu generalul lgnatieff, va fac< 
guvernului engles îm părtăşire des 
pre disposiţiunile Rusiei.

Imperiul otoman. După ştirile so
site din Gonstantinopol, Dervij Paşa, 
omandantul trupelor din Bulgaria, 

i  provocat pe miridiţt a se supune, 
leclarând că dacă in term en de 2 1 
ore nu vor urma acestei provocări, 
va pleca cu întreaga sa arm ată in 
îontra lor şi li va pedepsi cu cu
venita asprime.

Despre fortifleaţiunile de la Du
năre un corespondent aid ziarului 

Deut. Z tn g .‘  com unică urm âtoa 
rele d e ta iu n :

„ Dupâ-ce Vidinul a fost pe deplin 
fortificat şi prevăzut cu cele nece
sare, comandantul arm atei de Ia Du 
nâre şi-a Îndreptat privirea asupra 
« etăţii N icopole. Acest punct nict 
odată n ’a avut deosebită im portanţa 
şi ast-fel a fost puţin îngrigit. Acum 
sunt ocupaţi zi pe zi câte 600 d 
lucrători pentru restaurarea şi for
tificarea lui. Se vor clădi şi noue 
forturi detaşate la acest punct. Lu 
crârile de forti ficaţi une, care vor 
trebui sâ fie term inate până la 1 
Aprilie, sunt conduse de câtrâ ma 
mulţi ingineri englesl.“

Şi acest corespondent com unică 
ştirea, câ aprovisionarea arm atei In- 
tlmpinâ greutăţi din causă câ Poarta 
nu poate plăti de cât cu hârtie m o
nedă.

După to  H e ştirile sosite in cur 
sul celor din urmă două zile nego- 
ţiările de pace Intre Poartă şi Mun- 
tenegru atl fost deocam dată Între
rupte şi e de tem ut câ pacea nici 
nu se va putea Încheia. Poarta a 
declarat, câ nu paote acorda unele 
dintre concesiunile, pe care le cer 
Muntenegrenii; earâ delegaţii Munte- 
negrulut insistă pentru densele.

Cestiunea care trebue să ne preocupe 
este să seim dacă ne-am conformat cu le- 
gea saii nu şi eu crez că n’am violat’o.

D. Apostoleanu în desvoltarea interpe 
ărel, negreşit din spirit de maliţiositate 
mi'a amintit cestianea ebreilor. D-sa tre 
bnia să scie că dacă am venit la minister 
am renunţat cu totul la sentimentele mele 
ntime şi am primit această sarcină nu 

mai pentru ca să lucrez pentru ţară şi să 
aplic legea.

Mai sunt doue luni până la espirarea 
termenului aranjamentelor cari sunt în 
heiate până la MaiQ ; atnnci iacă ce vom 

face ca să câştigăm ceea ce ’ mi irapntă 
Apostoleanu că n’am scint să câştig. Voi 
propune acelor ţări cu cari am intrat 
relaţiuni ca sau să ne facă concesiuni po
litice sau alt-fel să le aplicăm tariful va 
mal autonom şi care nu le ftranjază.

Acesta a fost şi scopul misiunilor ce am 
trămis şi ele au avut do resultat că acu 
când vom reîncepe firul negociaţiunilor vom 
mnoasce mai bine termenul. Desleg pe 

Ioan Ghica de secretai misiune! ce a avu

La noi însă s’a deschis din NoembrĂi 
nu s’ a publicat. Pentrn ce?

D. ministru de Esterne. Era maî q 
viincioB să aşteptăm ca acele puteri sm 
publice mai întâiii.

D. Apostoleanu. Se poate ca eQ să 1| 
cunosc aceste cuviinţe diplomatice, 
pentru ce atunci nu le-a publicat cel 
ţin după ce aQ fost publicate de acele 
teri ? Ce se maî zic despre acele greni 

cari ni le-aii pus in vedere in chestii 
nea israi 1 i hi lor. Eu cred d-lor că până 1 

nn ministra nn ne va face o profesinţ 
de credinţă a sentimentelor d-sale ia*s 

astă cestinne, un va adjnnge a o resoll 
conform intereselor ţărei. Şi în toate ace« 
cestiuni d-sa nn are cel puţin curagu 
iptelor seale şi ne zice că a lucrat dai 
visai consiliului de miniştri. RăQ şi s| 

mi-se pare aceasta cisă ve ascnndeţl d 
paravanul consiliului de miniştri.

D. ministra mi-a propus a face o 
ţiune. Eă voiQ .fi mai generos, nn v| 
face nici o moţiune, îusă ’ mî reserv dr| 
nl de a ve laa socoteală a\t&-di ită că re 

punsul care l’aţî feut astăzi a fost un 
puns de ocasiune.

D. Deşlin. D. Apostoleann a făcut ti 
interpelările anunţat? de mine, însă 4  
grupat într'una singură şi prin aceas 
făcut ca d-nn ministru de esterne să a] 
i oare-care ambră de triumf.

D-lor, eQ na din supărare mi-am re 
nterpelările pentru că eQ sciQ să lup| 

când snnt supărat şi când sunt bine. 
renunţat'pentru că d-nu ministra mi-a 
fasat de a’ mi comunica dosarul. In 
vinţa convenţinnilor comsrciaie eQ am 
rut nnmai a se publica. Răspunsul dl 
ministru a fost cn toate astea prea 
noi însă nn trebue să ne ocupăm

1

Statele-Unite. Discursul presiden 
ţi al a lui Hayes a produs o buni 
impresiuue chiar şi In statele demo 
cratice de la sud. Noul cabinet s 
compus a s t-fe l: W illiam  M. Evarts 
din N ew -Y ork secretar de stat, 
lohn Sherman din Ohio finanţe. 6  
W . Meccary din Sowa resbel. —  R 
chard Thomson din Indiana mnrinâ,—  
Charles Devens din Massachnfett 
procuror general; David Key din Ten 
nesee director general al Poştelor 
Carl Schurz din Missuri interne. — 
Senatul a com bătut această canibi

din Germania şi 
cu deosebire „N at. Z tn g “ şi „K reuzt- 
ng .“ vorbesc cu oareşi-care reservă 
despre misiunea generalului Igna- 
tieff. Ele susţin, câ deocamdată Ru
sia nu ar cere de cât garanţiile po

de a da nn blam guvernul ai; na este t| 
şi ’ 1 rog să ia cuvântul ca să ve mărtn-pn] oportun şi bine a făcut d-nu Apw 
risească singur ce a făcnt in streinătatejtoleanu de a lăsat uşa deschisă d-lor nt 

resultatul ce a avat misianea sa. Iniştriî căci un vot de blam ar fi an b 
D. Apostoleann. Roagă pe d. ministru de indemnitate pentrn faptele d-lor şi jj 
răspunde şi la cele alte puncte căci alt-snnt de părere că maî îaainte de acea) 

fel va considera aceasta ca nn refus. trebue să le luăm socotita de ce aQ făj 
D. Ministru de Esterne. pice că nn poate ¡n timp de 10 luni. 

răspunde de cât după un votespresal Se- D. Ioan Ghica. (In cestinne personi 
latului, căci voeece ca făcând o indiscre- D. Apostoleann a qis că nu a fost poli 
tune să fie şi Senatul responsabil. |ca să fiQ trămis eu, membra din pal

Na vom publica dară nimic din acele ment, în misiune diplomatică; ’] rog 
corespondenţe ci vom da numai esplicaţi-d-sa să crează că dacă aceasta n’ar fi 

ui asupra faptelor. Dar eQ cred că aceste politic n’aşî fi primit. Mi s’a imputat &) 
*pte d-voastră le cauoasceţl. Mai îutâiQ că am luat dinrnii, dar toată lumea 

pentru memorandul d-luî Cogălniceanu cred că eQ nn lucres pentrn parale. Onor. 
că nu mai are interesul şi importanţa ac- vern actual m’a crezut apt pentrn acej 
tnalităţeî. Pentru coufliotul îusă cu oca- misiune şi eQ am consimţit, 
zinnea Constituţiunel turce d-v. sciţi cnm Alta este o slăbiciune omenească, 
am protestat, am căpătat an respuns ar- adevărat că pentrn nn moment m’am < 
gent şi cu toate astea nemulţumiţi cu a- *nt apt de aceasta, insă trebne să fiQ 
cest răspuns am protestat din noQ şi daca tat mai ca seamă pentru că nn am s< 
nn ni s’a respnns încă este pentrn că Tar-citat ea onoarea de a fi namit. 
cia un mai voesce să dea socoteală nimu- 
lui de faptele sale. Suntem nemulţumiţi 
Dară ce să facem ? Europa întreagă e ne
mulţumită şi nn se poate pretinde ca noi 
să fim mal forţi de cât Europa întreagă.
Vom asceptn dară ca toată In mea să fie 
mulţumită şi atunci ve promitem cu si
guranţă ca respnnsul ce ni se va da va 
fi satisfăcător.

Se suspendă şedinţa pentru 10 minate 
şi la redeschidere,

D. Apostoleanu întâmpină răspunsul.
Domnia-sea arată cnm politica domnului 
ministru a fost slabă şi cum nu a sciut 
să profite de cele maî importante momente 
pentru a ne face să câştigăm. Serbia a 
mers până a declara resbel, a făcut a- 
cest resbel, a fost nenorocită şi ca toate 
astea ea a făcnt mari perderî Turciei şi 
îocă acum se tratează pentru a i se asi
gura şi maî bine autonomia şi mi se pare 
a i se roctifica chiar fruntariele dacă na 
mă înşel.

In privinţa aranjamentelor comerciale, 
d. ministru ne-a spus că na este cavi- ceput î u c n  judecata foştilor miniştri. Md 
incios ca să divulge documentele de 6re ce dintre dânşii poate sunt inocenţi şi a 
convenţinnile încă nu*s’aQ încheiat. Acesta ii ţineţi cu această sabie a lui Damoo 
nn este esact căci aranjamentele de mnlt asupra*capetelor lor. 
nn maî sunt pendinte. Apoi mi s’a zis că D. prim ministra zice că această dl 
un pot să cuuosc bine cestiunea fiind-că în judecată o face camera şi d-sa nn paj 

punct, şi mai cn seamă la convenţirinele u’nm studiat dosarul corespondenţei. Dară să ’i impună ca să’şî grăbească lucrăr 
comerciale, fiind că nsupra acestui pnneteQ tocmai asta am voit să fac: am cerut 
a apăsat maî mnlt d. interpelant; rog darlcorespondenţa şi refusându-mi-se, am anun- 
pe d. Y. Preşedinte al Senatului să con- ţat interpelarea; prin urmare d-sa este în 
sulte Senatul dacă admite această pr6pn-jeroare cară nu eQ.

Alegatorilor Romaşcani ai colegiului 
ll-lea Senatorial.

Domnilor Alfgllorly

A ţi citit negreşit mulţum irea, c 
r’a făcut d. N. Voinov. prin jurnii 
nl »Telegraful* de la 26 ale aces 

teia, aţi văzut cura Înjură Senatul 
e ’l-a respins, fiind câ T-a găsit c 

nu însuşesce cnalitâţile cerute. El 
bine, fiţi siguri, d-lor Aleg&torî, că 
întlm pllndu-se a vfi convinge câ est 
Bulgar iar nu M acedoneanu (cu o f 
n coadă) cum zice d-sa. şi nn veţi 
mal voi a ’1 da votul. vS va Înjura 
pe toate tonurile şi In toate lim bele 
precum ne-afl lăudat când din eroare 
l-am dat votul.

Un senator din cel 20 cari afi votat pentru

S E N  A T T J L -
(Urmare)- 

Şedinţa de ia 24 Fevruarie 1377.
D. Ministru de Externe. Mulţumesc d-luî 

Apostoleann pentrn tonul moderat şi se
natorial cn care a desvoltat interpelarea,1 
şi mă voi sili a face şi eQ tot ast-fel. Răs
pund dară d-lor maî âutâiQ că ceea ce am 
zis ca deputat iu alte timpuri aceea sus
ţin şi acum ca ministru! Cer însă de la 

naţiune, eară partidul republican al^ennt ca sS 86 desfacă cele 4 puncte ale 
refusat a o prim i. ihterprilărev şi să răspunsă numai )a nn

Germania. Ziarele

D. Apostoleann, răspunde eă n’a a| 
intenţinne să atace pe d-nn Ghica.

D. proşediate al consiliata!. Iaţeleg st 
pul pentru care d-voastră n’aţî propiT 
moţiune. Aţi crezut că nn este timpul] 
a se lichida astăzi situaţinnea politici 
d-voastră şi a guvernului, şi a’ţi amăi 
aceasta până se va limpezi situaţiui 
financiară. Ne-aţî dat ca alte cuvinte 
»rendez-vous*. Am onoare să vă deci 
că gavernnl primesce acest rendez-vol

Şedinţa de ia 25 Fevruarie 1877.

Şedinţa se deschide la 2 ore după ami 
sub preşedenţia d-laî v. preşedinte M. 0 
gălniceana, fiind presenţi 36 domni 
natori.

Intre comunicări se da citire anei p̂  
ţiunî a d-lor Konya fabricanţi de apă g 
zoasă în Iaşi, cari se pMag contra prim 
rieî locale pentrn că le aQ pus o taxăl 
fie-care sifon de «pă.

D. Deşlio. Interpelează pe d. prim j  
nistru pentrn  ce pană nstă-zî nn s’a j

defecte mai mici ori mai mari în chipul sitive pentru îndreptarea soartel civş- 
nostru dc a mftnni acele instrumente? jtinilor din Imperiul otom an. Se crede

nere a mea.
D. V. Preşedinte. De oare ce interpela

rea s’a adresat pentrn cft te 4 ceşti uni Ir

D. miniatra ne-a mai zis că io Aoglia

D. Deşlin. Nn pot fi mnlţumit cn ao 
răspuns. Este timpul ca să se resolvl 
dată această cestinne, după ce s’a f i  
atâta sgomot, s’a făcnt atăta perchisi 
şi mai ales s’a lnat atătea diurne. H

s’aQ depus mai de mult in parlament cou- timpul căci in urma sgomotelor a«es 
venţinuea. Cum sb poate însă una ca a- mulţi oameni declară de cnlpabill pe 1

ar trebui să răspundeţi la ţoale; ca ceasta ? Parlamentul euglez. so deschide în
(Va urma). însfi, câ Plinei pele Bismarck nu s a  să vă fiQ însă plăcut rog pe d. Aposto-lFebruarie. Cum se poate deră oa să se fi co- 

s  angagiat la nimic. Ileana a primi propunerea d-voastră. [municat înaintea acestei lnnî?

tii miniştrii mal nainte de a fi judecj 
D. prim ministra. Declară că na pa 

sa interpeleze Camera.



T I M P U L

p . Dejliu. EîS voesc sîi mi se respunzi. 
D. v. preşedinte. D-le Deţiin, d. minie

ra v’a declarat c& no poate sa facă pre- 
jrine asnpra Camerei 
I D. Deşlin. Şi efl declar că roi-am fScut 
Auria.
0 ) . Deşlin, întreabă car! snnt aoele leg 
nnncinre pentro votarea cărora sesinaea 
: fost prelungită şi cari nici pănă acum 
u s’att adus in deebaterea Senatului.
I D. prim ministru. Răspunde că acele 

nn numai că s’aîi ndus in desbaterea 
nnutnlul, dară cele mal mnlte din ele snnt 
incrtse chiar astă*/! la ordinea zilei,
[ D. Deşlin. DesvoM intrepelnrea d-sale a- 
pcesutu d-lnl Prim-ministcn relativă la re- 
¡ragerea d-lnl Stnraa din Cabinet. D-s* 
ice că s'a bucurat foarte mult când a vS- 
Int pe d. Stnrza ministru la finanţe pen- 
ţu eă d-sa era omul situaţinnel şi care 
ie pntea scăpa. S'a întâmplat nn conflict 
IppI în Cameră pentru că d. Stnrza era 
n om econom, şi in urma acestui oonflict 
K-a dat demisiunea. Întreb dară pe d. 
iri in-mi nistru, pentru ce s’a retras d. 
ţurzn; s'a retras oare pentru că nu ’şl-* 
¿deplini t programul, safi pentru alte fapte 
Mitice de cari d. Stnrza nu ar fi voit să 

1 f-.ică solidar.
D. Prim-minîitru. Vă declar d-lor că a- 
incî când am spus în Senat cât de feri* 

it sunt pentru venirea d-lnl Stnrza In 
linister, v’nra spus ceva tot atât adevărat 

şi acum când vă zic că sunt nenorocit 
entru retragerea d-sale. D. Deşlin v’a 
pus singur motivai retragere! d-lnl Stnrza 

■pol mal mă întreabă şi pe mine. Ve 
apefc dară şi ett in nrma d-sale că din 
nsa conflictului ivit intre Cameră şi d. 
irza d-sa ’şl-a depus demisiunea. Ma

ţi ta tea Camerei credea oă situaţiunea fi- 
BÎnoiară se poate îndrepta prin alte mij- 
oace de cât cele propuse de d. Ministru 
l-sn a presentat o lege pentru echilibra
se bugetelor. Camera i-a omendat-o. Era 
atnral dară şi logic ca în urma acestui 
fot să-şi dea demisiunea.

In discnţiune generală:
D. P. Ghioa zice că nioăid în lame nu 

te aduc legi atât de importante ou sur
prindere in diBcnţiune, fără a fi studiate, 

d-sa în numele minorităţii (compusă din 
d-sa) cere a se amâna deebaterea acestui 
proect.

D. I. lonescn de şi amic şi vecin al d-lnl 
P. Ghica vorbesce contra amânării, d-8i 
ca şi d. P. Ghica este o infimă minoritate, 
propune să se termine această lege. . . I  

D. P. Ghioa, Eşti din majoritate!

vi legi at gata la disposiţiunea sa, —  Icare a descărcat în d-sa o puşcă. Glonţulls'a sinucis prin două focuri descărcate din- 
lici taţi unea se fie numai O form ă pen-ji-’» şnerat pe la areche. Urmărind pe a-tr ’nn revolver. Pe când trecătorii sosiră 
tru esploatare In detrimentul Sta-|cel necunoscut, prin pădnre şi descărcând spre a da ajntor, amândoi tinerii eraţi 
tu lu l; dac& ministrul a avut necesi-douS ţevi într’ftnsul, din cansa umbrei nu morţi.
tate de furagifi, pentru ce n 'a pu-[l'a putut atinge. întâlnind nn pădnrar, In urină s’a constatat, că tot acest nci- 
blioat mal înainte ? —  să lase antre-|d-nn G. Lăţescn l'a însărcinat a se duce gaş a mal ucis cu pnţină vreme mal na-
prenorulut cel puţin a lună, liberă 
spre a se putea aprovisiona (cum se 
f&cea In to t-d ’a-una) şi nu astăzi li 
citaţia, măine Începerea p red âre l!

D-nu ministru mal adaugă o  con 
diţiune to t  curioasă: dacă până la  ter

D. I. Ionescu. Ba eii şed lângă d-ta 1,'men de 24 ore din zioa şi ora lici- 
(ilaritate) totuşi contra d-tale, cer termi-taţiunel nu s’ar presenta adjudecă 
narea ncestel legi, de şi faceredncerlpână torul cu hărtia timbrată, ministerul 
la potcoavele şi cuele cailor, căci dacă caii declară că garanţia se va confisca 
un vor putea umbla fără potcoave, vorsta| Cum vedeţi şi acea stă condiţiă este 
şi se vor mai îngrăşa că val! slaghî maî.pjsă ca „G ogoriţa ,“ nu cum-va să 
sunt I (ilaritate generală) îl doboară vân- poată să se prijsinte vr’un amator 
u l! Nu sunt toate reducerile bune, darSerios. Resultatul unor asemenea dis 

d-zeQ singur scie! (Jniî plătesc prea mul1 posiţil tl puteţi, d-le  redactore, prea
alţii mai pnţin, aşa Ion al Toadereî. 
(ilaritate).

D. Preşedinte. Vorbiţi contra amânării, 
iar nn alte lucruri atât de lnngl

D. lonescn. Dacă măsuraţi cu cotul cât 
să vorbim. . .

D. Preşedinte. Perdem timpul d-le lo- 
nescn I

D. I. lonescn. Eacă tac 1 vă fac cheful 
şi tac! Eram să spun mnlte! V oci: spu
neţi mai departe 1

D. Ionescu. Acum nn mal pot, că ral-ara 
perdnt firul vorbei ! (ilaritate).

Mai vorbesce d. Furcnlescn pentru amâ
nare, şi după replica d. prim-roinistru se 
¡pune la vot şi se respinge amânarea.

D. Fericbidi vorbesce pentrn luarea în 
considerate a proectului, arată însă că suma 
alocată pentru transport la min. justiţiei 
este{ne8uficientă.

D. Vergati adaoge unele esplicaţinnl şi 
zice că bngetul este roata statului, caru 
nn merge fără roate. . .

D. Furcnlescn. Dar sania cum merge ? 
(tise te).

D. Vergati arată că proectul nn adnse
D. Deşlin. îmi pare i i i  că d-nu prim ceva nou neonnoscnt Camerei şi cere să’ l 

îinistru găsesce în toate interpelările melo primească aşa cum este. 
a spirit de ostilitate. ES nn declar ni- Mal vorbesc d. Vernescn, d. Epnreann 
iic in contra d-sale, ci din contra voescld. raportor şi d. prim-ministru şi închi- 

Fă’l păstrez la locul d-sale pentru căjzândn-se discuţia se pune la vot prin bile 
ţtf un ministru al partidului liberal dinjluarea în considerare şi se constată că nn

« fac şi eil parte şi pentru care ara 
ptat opt ani in acest onor. Senat. Voesc 

vedem şi pe d-nu Sturdza ce are să ne| 
:câ despre motivele demisinncl d-sale şi 

urmă 'ml reserv dreptul de replică.
D. Sturdza. Eă aşi ruga pe onor. Se

at a treee la ordinea zilei pur şi simplu 
•ntrn că cestiunea financiară trebne să 
e preocupe înaintea situaţiunel politice. 
i  spun numai atât că căuşele demisin- 
sî mele na snnt numai amendarea lege!

altele de sentimente mai profnnde vis' 
■tvis de foştii mei colegi.

PanSndu-se la vot închiderea inciden- 
ulnî se primesce.

D. Drosso raportore, dă citire raportu- 
ui asupra legei do arendare a moşielor 
tatulnl numai pe termen de cinci ani. 
t.Ne cerând nimeni curentul, Senatnl vo- 
6a7.S această lege cu unanimitate de 35 
cota ri.

j.D. Drosso citesce raportai asupra legei 
¡entru a se înscrie între veniturile anului 
876, preţul bonurilor Statulnl vândute 
% cuisul acel ai an. (Va nrma).

mernl votanţilor e necomplet.
Şedinţa se rădică la orele 5 seara.

Urmate.

Şedinţa de Sâmbătă 56 fevruarie 1877.
D. Stnrza: Cer cuvântai in cestinne 
rsouală!

1" Se cerc inchiderea discuţii, dialoguri.
D. Statescn şi alţii vor să vorb&că, 

şuie snnt intrernpţl de D. Preşedinte, ş 
gomotnl urmeză.

D. Sturza: Am să vorbesc in cestinne 
iersonală 1 (zgomotul continnă in totă a- 
jpnarea.)

D. Sturza. Protestez contra maniei de a 
«ce icquisiţinne în consciinţele oamenilor 
Su no sunt reacţionar, dar nici d v. nu 

nteţî liberali (proteste, mare zgomot) vă 
•oiu spnne altă dată ce sunteţi!

Voci. Spune acuma! (După câte-va mi
nte de desordine şi zgomot prodns prin 
ijcifer&ri şi esclamărl furtunoase, se în- 
liide incidentul)*

D. Codrescn dă lectură raportului comi- 
jiunei budgetare şi financiare in privinţa
thilibrăril bugetelor.

ALEGERILE PARŢIALE.

Trei alegeri părţile aû avut loc la 
S en a t.— Nu vorbim  despre cele de la 
Cameră, căci nu credem ca un om 
care se respectă, să caute a intra In 
Adunarea actuală.

Din trei alegeri Intr'una Ia Gorj. 
district cu totul guvernamental, a 
sbutit candidatul administraţiiineî : 

la Vaslui conservatorii aü dobândit 
o victorie Însemnată asupra candi
datului fracţiunel care n ’a avut de 
cât 4 voturi. La Brăila d-1 C. Cor- 
nescu. personalitate simpatică, de şi 
nu împărtăşim ideile séle politice, 
a trecut cu un glas d’abia In con
tra d-lul B. Boerescu. T6te persa
nele cu care am convorbit şi care 
Icnnosc localitatea, afirmă ca isbânda 
d-lul Boerescu era asigurată, dacă 
d-lul ar fi vrut să facă cea mal mică 
mişcare. D-luï a refusât chiar să 
părăsească un moment Capitala. Nu 
putem de cât regreta atitudinea de 
pasivitate a unor conservatori şi a 
le aduce aminte cuvintele lui Royerj 
Colard: .L es constitutions ne sont 
.pas une tente dressée pour le 
»repos.*

II-a CORESPONDINŢĂ
Dorohoiu 34 Fevruarie.

La 14 ale curentei seara eşind din 
teatru d. loan Tău tu fost prefect şi se 
nator, a fost lnttmpinat de un domn 
Demetrie Atanasiii, care M aştepta 
şi de o dată pe dinapoi se reped** 

supra lui, II dă câte-va lovituri de 
pumni şi palme In mijlocul unul nume
ros public ce eşea de la teatru, faţă 
fiind d. şe f de poliţie, comisarii, ser» 
jen ţl şi d-nu primar al oraşului ca 
rele, după ce afi bătut pe Tâutu, a- 
pol 1’aO luat pe acel domn Atanasiâ 
ie  braţ şi ’l-a dus gios pe s-ârl. In 
o odaie a Hotelului, unde fiind mai 
nnIţi. un suprefect, un membru al 

Comitetului Permanent, judecătorul 
de Instrucţie şi alţii le-aii cântat 
muzica până adoua-zi. Inchipuiţi-vS 
d-le redactor, sistem de administrare 
şi mod de guvernare şi dacă cinev* 
mal poate fi sigur de persoana, ave
rea şi onoarea sa, In timpul unei 
aşa de nesigure adm inistraţiuul! P<* 
lingă aceasta, încă un cas : pe fostul 
prefect George Lăţescn, era să 1 o 
moare In pădurea Conceştilor pe când 
se ducea la Doruhoiâ ; iată sigu 
ranţa şi respectul de persoană -ce 
esistă In judeţul D orohoifi! Lumea, 
societatea de aicea umblă acum. ca 
n ţara H otentoţilor, înarmaţi bine ; 

pare că e un târg asediat.

CORESPONDENŢE PARTICULARE
ale

bine aprecia.

pe nrmele ce necnnoscntul lăsă în zăpadă, mte pe socrnl s88  şi a rănit greU pe tâ-
Alergdnd apoi la Darabani şi cerând pri-hăra soţie. Tânărul ucis era cumnatul uci-
marnlni să plece cn oameni în goana aco- gaşnlnl.
ni necunoscut, a cărui prindere ar fi fost  ̂ *

sigură din cansa urmelor lui prin zăpadă, r ___„ . _  y , , v°  r  i- i| jjupi pe gcenă. —  Am veznt până acnm
n'a fost cn putinţă s’ l înduplece a’şl îm-| 
plini datoria.

pe scenă câni, capre şi cai, am văzut chiar 
îşi măgari desfatând pe pnblio pin faptele

Se crede că acel trlonţ era îndreptat d - u - __i o j .  .. . Jlor înţelepte : ei bine! sardon este hotă-
ui Cimara, a cărnl trecere p'acolo era as-L;*. „ _______ , . _ . , . , _’ r * rit a ne presenta chiar şi lupi, lupi ca

teptată. lupii, spre a produce prin mijlocirea lor nn
Tot în acel loc a fost ncis si Uhri-i _  .. . . .  ,  _° lefect dramatic cu atât mai mare. Drama

novscbv.
D-nu Cimara, suntem siguri că trebne 

să se felicite de siguranţa de care se bu
cură sub acest gnvern pentru a cărui ve
nire a luptat.

S guranta publică In dislriote. D. Teutn, 
aflând u-se in seara de 3 Febrnarie la tea
trul din Dorohoifi, a fost atacat într’un 
mod sălbatic. îndată insă ce atacul a în
ceput, procurornl, poliţaiul şi cel-l’alţî a- 
genţl ai ordinei publice s'afi retras într’o 
cameră vecină de nnde n’a fost cn pu
tinţă cetăţenilor, cn toate rngele şi stă
ruinţele lor, să'i facă a sări pentru ecă 
parea nenorocitului cetăţean.

Până nnde merg patimile politice!
Dică asemenea crimă s’ar fi întâmplat 

sub gnvemul trecnt, enm ar fi strigat foile 
oposiţiel 1 Cn ce epitete ar fi inferat pe 
cei funcţionari cari, în loc de a’şî îm 

plini datoria, s’afi retras pentru a ride 
înfundat. . . de fapta lor 1

Dumineca trecută, la biserica Albă în 
mijlocul letargiel, nn domn ea pSrnl lung 
şi cn aerul entnsiasmat (»nn socialist-He- 
mocrat-revoluţionar ?*) înainte iză de o da ti 
spre altar, împingând Inmea la o parte 
chiamă preotnl afară, ’I pune 1 0  franci în 
mână şi dispare. Lumea indignată se infor
mează şi afl&, că acel domn ceruse preotnlnî 
de a nu pomeni în acea zi pe Măria Sa Dom
nitorul. Preotul se înţelege că i-a refuzat 
cererea.

Se zice, oă acel domn safi alţii de feln 
ni afi fost la mai multe biserici cn a- 

ceiaşl cerere.

POST-SCRIRTUM

Din cauăa zăpezel, care a între- 
IlI-a CORESPONDENŢĂ rupt comunicarea nu numai cu cele

c&mpuiung 24 Pevruarie. ma( muite districte, dar şi cu stră
in consiliul judeţian de Muscel. • . ,•c u j o i mătatea, ne aflăm in neputintă d afigurând ca membru şi d-nu Sacne r  r

Nicolau, deputat şi prim ar actual 
mente, nu ştim cum se face de se 
intervine un decret Domnesc prin 
care convoacă pe alegătorii colegiu
lui II să proceadă la alegerea unui alt 
membru In locul sâă declarat vacant, 
pentru că numai putea să ocupe trei 
funcţiuni; această zi de alegere fiind 
defiptă In Fevruarie corent, s’-a ales 
membru cn 18 voturi. D. Ion Ru 
deanu, unul din partidul conservator 
căzând d. Zisu Chirculescu radical 
care a avut numai 6 voturi. Acum

da cititorilor noştri cele din urmă 
sciri din ziarele străine, şi cată s<5 
ne mulţumim cu laconicele şoiri 
telegrafice.

Y A R I E T A Ţ I

între persoanele căreia figurează şi nenea 
Colţatnl, este <Exiliatnl>1 o dramatisarea 
romannlul scris de către Prinţnl Lnbo- 
mirski. încă în Martie această piesă va fi 
represen tată in teatru de Vandeville. Scena 
de efect va fi acea, care representă pe e- 
rofi gonit de către lnpî. De oare-ce fiarele 
selbatice nn prea ştifi de glnmă şi este cn 
putinţă ca ele să ia comedia în serios, de- 
coraţiunile vor fi arangiate ast-fel, in cât 
eronl să se poată ascnnde, când vede că 
Incrn se îngroaşă. . . .  Recomandăm acestă 
dramă d-lni Pascali !

*
* *

Făgăduinţa Şahului din Persia.— De câtă- 
va vreme curtenii Şahului saltă şi se ve
selesc. In apropiarea oraşnlni Teheran s'a 
găsit nn strat geolog, care se crede oă e 
plin de aur. Şi eată cum.— Intr’o zi, nnnl 
dintre adjntanţiiSahnlnl călărea de la Tehe
ran la Tabris şi găsi pe drum o piatră care 
ii părea că conţine m<*talurl. Numai decât 
chiamă cftţi-va ţărani din satnl apropiat 
şi îl întrebă dacă snnt in apropiare stra
turi metalice. Ţăranii îi respunseră, că este 
în sat nn om, care merefi face la săpă
tori şi îl trimiseră la dén-<nl. Şi într’ade- 
văr exploatatorul mărturisi, că de mai mnIţi 
ani se snsţine din prodnctul săpăturilor pe 
oarx le face. încântat de această constatare, 
djntantul luă pe sătean cn sine şi duse 

Şah, oare nnmai de cât ii dăru: satnl, din 
care era, şi jară pe barba profetului că 
dacă se va găsi anrnl, de care e vorba, va 
scuti pe supuşii săi pe nn an de ^ a te im - 
positele.— Fericiţii de Perşi eni !

Universitatea de li Cernăuţi. — In al trei
lea semestru, la univesritatea din Cernănţi 
afi fost înscrişi 226 studenţi, adică cn cinci
zeci mai mnlt de cât in semestrul trecnt. 
Intre studenţi 109 sunt nemţi, 57 români, 
37 ruteni, 30 poloni, 1 ceh şi 1 armean* 

*
• •

Ortodaosia in Rusia.— In curând sinodnl 
din St. Petersburg a publicat un raport, 
în care se spnne, că snnt în Rnsia, 59 mi
lioane ortodocşi şi 24 suflete de alte con
fesiuni. Biserici ortodocse sunt 50,000 iară 
feţe bisericeşti ca total 107,724. Mănăs
tiri snnt 493, cu 5,649 călugări şi 3,587 
călugăriţe. In annl trecnt afi trecnt la le
gea ortodocsă cn totul 259,5(58 creştini de 
alto confesiuni, mahomedani ori jidani.

O sectă nouă.— In Moscva s’a format o 
nouă sectă, care crede că trăim în vremea 
ui Antichrist. Sectarii nn respeetă obice

iurile religionare, nn umblă la biserică, nn 
vază fie-care opiniunea ţSri tn cejeinstesc icoanele sfinţilor, na dafi milă 
parte atârnă mal mult, şi cum dupe săracilor, nu se împărtăşesc de s&nta cn
câte-va luni aceiaşi aleg&torl care 
¡alesese un roşiâ Înfocat, astăzi aleg 
un conservator; ce schimbare Intr’un 
nterval aşa de scurt! şi ce greutate 

ne presintâ partidul de azi închipuit 
liberal democrat care, dacă va cădea 
precum se aşteaptă , nn ştim cum 
se va mai ridica ver-o dată, In faţa 
nemulţumirilor generale ce a lăsat 
iln opiniunea publică cu sistema ac
tuală de gav^rnare, şi cu care cre
dem că a apropiat căderea guver
nanţilor noştri şi retragerea lor In 
viaţa privată, lăsând frfinfele guver
nământului In mânile oamenilor care 
să ridice creditul acestui Stat atât 
In năuntru precum şi In afară şi să 
amelioreze tonte relele

TIM PULUI
l-ia c o r e s p o n d e n ţ a .

Domnule Redactor,
In .Monitorul official* No. 42 din 

23 corent, veţi vedea o nouă pro
cedură de licitaţie pentru furngiul 
cailor trupelor garnisoanel BucuresclJ 

La 4 Martie va fi licitaţia cu condi-! 
ţiunea ca adjudecâtoTul imediat a Poliţia rurală. D. G. Lăţescn, fost prefect 
doua zi să înceapă predarea (lucru al poliţiei din Inşi, aproape de comuna Da- 
imposibil). jrabanil, seara, la nn cobortş, a fost in pe-

Se vede că ministrul are un pri-ncol d'a cădea victima nnnl necunoscut,

NOUTĂŢILE ZILEI

minicătnră şi îndeobşte nu vor a respect» 
ceremoniile bisericeşti. Cel mal sfânt lncrn 
le este apa, pe care o iafi din Moscova în 
noaptea înainte de apă-botează. Un deo
sebit rol afi la dânşii aşa numitele Servi
toare ale lui Dumnezeii,, care nn sunt de 
cât fetele de ţăran pe care le iafi drept 
proorociţe. Două asemenea proorociţe Ala- 
ria şi Natalia, fiicele unul ţăran cn nu
mele Kolotuşkin, locuiesc in satnl Djuco- 
mo, unde o mulţime de sectari se dnc, sel 
închină şi snnt mângâiaţi prin ouvinte 

Iţi ert păcatele tale.* Sectarii ţin şi a- 
danări religioase, in care se aşează ca deo
sebite ceremonii împregiurul nnei mese, se 
citesc cărţile sfinte şi în sfârşit proorici 
ţele încheie ceremonia cu cântece.— Morţii 
sectarilor se îngroapă fără de preot.

Jalnica fiică Elena Cantacozino, Gi
nere Eustaţie Calligary; nora Dom- 
nica Mavrocordat; nepoţii Nicolae şi 
George Mavrocordat; George şi Cons
tantin Cantacozino; Vasile, Constan
tin şi Alesandrina Calligary. aâ dure
rea a anunţa pierderea iubitei lor 
mamă. soacră şi bunică.

RUCSANDRA MAVROCORDAT 
născută Rosetti,

Încetată din viaţă la 1 Martie in 
state de 84 ani,

Ceremonia funebră se va face jo i 
a 3 Martie, ora 2 după amiazl în 

ştiuta Mănăstire Văcăreşti.
Rudele şi prieteni care din eroare 

nu vor fi prim it bilet de invitaţie, 
sunt ru g iţi a considera aceasta ca 
o direcţii Invitare.

*• *
Un tesbuntitor liot&rit.—  O scena ingrozi- 

toare s’a petrecut in 7,1 lele acepten la Praga 
pe nna din nli^ele cele mal frecuéntate. De ol

C O N C E R T  
donné par

M -LLE M ARIE M ORA
nn programme spécial annoncera ls jonr 

D U  C O N C E R T .

CÀTRE ABONAŢI
Suntem siliţi a face su. ap ar i «iarul pentru câte

va zile pe o hurtie mal mică. Cauta cate cA in 
toată capitala nu se mâl a fli hârtie nici in for- 

iitul ziarului nostru, nici intr un format mai 
mare. Acea comandată de noi şi a fişată  deja de 
mult timp, nu ne-a sosit din cansa întrerupere! 

data trecătorii a n d  câte-va împuşcaturi comunicaţi unei. Cerem scote abonaţilor noţtri dacă
descurcate în pripă. Un tdnSr imbricat inifor“ alinsă contra elementelor nu De putem lupta, 
haine elegante a împuşcat pe altul ţi apoll A ilm în itira (ia .



T I M P  UL

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
liucvrtsrf, 28 Martie 1877,

V A L O A R E A CeroU O fftrit« PreclB
(tout

Oblig. Rurale . 10% 1864 881/1

__
84 84

> > la sorţi — 94 988/4
Iropr. Oppenheim 8®/o 1860 — — *—
Obng. Domeniale 8%  1871 76 Vs 76 753/4

> » eşitelasorţl — 06 —
» Credit fono Rur. 7% 7 l * / i 72 72
» Credit fonc. Urban — 60 —

Impr. Mun. Cap. 80°/o ‘ 1^75 — 72 —
Pensii (800) dobândă fr. 10 — — —
Aeţil Căile fer. rom. 6%  1868 — — —

,  priorităţi 6 /̂q 1868 — — *—
Dacia C^* de Assig.
Act. (fr. 500) 8o/p 1871 — —

România C*t* de Assig. 
Act. (fr. 200) 8%  1873

250
50 — —

Mandate — —
Impr. Municipale ir. 20 — — —
Act. financiare Române 8% — — —
Căile ferate Ottomane

Act (fr. 400) 8% — — —*
Renta Uomână . . . . . . —

CUPOANE
Oblig. Rurale p.Ootomb a. c. — —

» Domeniale • . • • — — 97
> Fondare rurale . • — — —
> Comunale « • • • •— —

DEVISE
— 9940 —

M arseille............................. — — —'
— — “ *■
— — —
— 2506 —

i/^ndnv 'i micii . . . • . — — —
— — —
ţ— — —
— — —•

11*1/4 —
L ip s e a ................................. — —

— —
— — —

Galbenu austr. . , • • • • — — —
Agio c. Argint. . . . . . .

T E A T R U  C E L  M A R E
Metrouri 3 Martie 1877 

Mare representaţiune estraordinară data în 
beneficiul D-lui LUDOVIC WIEST

Şef de orchestră a) Theatrul ul National ji  profesor 
din Conservator, ou amabilul concurs al D-roi 

Z O E  N I C U L E 8 C U  A M A N ,  
artijtil alTheatrulul National sub Direcţia D-lul: 
Pascal;, D -n ilS . Pragerjun. G. Ştefan «*Oo, ele-| 
▼ii al Conservatorului romilu şi artijtil orchestrei 

Theatrulul Naţional.
Partea I.

C O N C E R T
1 . Hommage & Meyerbeer, fan- 

tasiă pentru violină compusă 
j i  eşec. de . . . . . . .  . D-nn Wiest

2. Rapsodie de Li u t  pentru
Pi ano, esecutată de . . .  • ■ Prager

8. Serenada de Ch. Qounod, cân
tată d e .................................  » 8 teftnesou

4. a) Dulce suferinţă, (Adagio)
91 Balero In stil naţional ro
man, compui şi eseoutat de » Wiest

6 . Arie din opera »Puritani* de
Bellini, cântată de . . .  . D -raZ .N . Aman

6. a) Suvenir d’Odessa, Mazurca 
de Concert, b) Perpetuo mo
bile, o) Rondo de fluture, ju 
cării pentru Violină, comp.
|i este. do s • «js  s • • • D-nu W iett

7. MarePolonaisedeChopin pen
tru piano, eseoutat ae . • > Prager

8. Romanţa din opera Linda
cântată d e .............................  > Stefânescu

9. a) Romanţa din opera »Mig
non, € de A. Thomas, b) Nu mâ 
uita, romanţă naţională, căn-

• ta tă d e .....................  D -raZ .N . Aman
10. Stâua Danubiulul, fantasiă 

asupra cântecelor naţionale 
române, compusă şi esecu
tată d e ................................. D-nu Wiest

Partea II* 
M U S I C  A N T U  

(Pauvre Jacques)
Comedie dramă intr’un act, traducere de D. M 

Pascaly. Melodramă de D. Candelle.

CURSUL VIENEI 
12 Martie (st. n.) 1877.

Metalice....................................... 63 05
Naţionale. . . . . . . . . .  68 74
Renta în a u r ......................... .... 65 45
Lose.......................................—
Acţiunile bănce!. . .830 —

50

Beneficientul face Onor. Public a sa plecată 
invitaţi uno.

Creditori . .........................
London. . . . . . • •*
Obligaţiuni rnrale ungare .

,  temeşvar . . .
,  transilvane .* .

Argint în mărfuri . 112
Ducatul , . . • • • • • • •  5
Napoleonul................................. ’ 9
Maro 1 00 ......................................60

149
123
74
72
71

50
50
90
85
88

CURSUL DE BERLIN 
12 Martie (st. n.) 1877.

Acţiunile căilor ferate rom&ne . 12 75
Obligaţiunile rom&ne 6 °/0 . . . 50 —
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/0 . 55 75
Imprumutnl Oppenheim . . .  85 —
Napoleonul............................. .... 16 25
Viena, termen s c u r t .................  164 20

> > l u n g .................163 10

FOSTUL CIRC
Direcţia D-lul J. D. Jonescu

Astăţji şi In fie-care <Ji

REPRESENTATI1 TEATRALE
C U

PROGRAM A V A R IA Ţ I 
ÎNCEPUTUL LA 8 ORE SERA.

începutul la 8 ora séra precis.

B I B L I O G R A F I E
A eţit de sub tipar

POBSII
de

N. SCURTESCU
Se află de vexare de-o-cam dată la Ti

pografia Grecescu piaţa teatrului No. 4.
Preţul 2 Lei noi.

La Tipografia Thiel & Weiss fi la tâte 
librăriile se află de vânzare:

A de IiAMABTlNE 
R E G X 3 S T A

Tradusă de d-na Zoe Tesio. 
Preţul 1 Leii 20 bani.

De închiriat,
din dosul lnï Socec vis-à-vis de Hetel de 
Franţa, avênd 8 camere, două cuhnii, su
fragerie, pivniţă, magasie de lemne, grajdi, 
şopron, o odaie de servitori,, grădină cu 
două boite, curte pavată, doritori se vorj 
adresa, chiar în casa, la D-na Eféna Cttn- 
standinidis. 516—4.

AYIS IMPORTANT
pentru D*uiî Agricultori.

PROBA CU BATOZELE DE PORUMB
din depositul racii ce a fost anunţată In jurnalul »Timpul4 No. 47 pentru Duminecă 27 
corent, a avut loc în presenţa unul public cunoscător. Resultateîe obicinuite afl Întrecut, 
după asigurările celor presenţl, töte aşteptările. La 10 ore fi 54 minute a. m.I maşina a 

fost pusă In mişcare, şi urmăndu-se cu luorarea fără întrerupere, s'afl bătut

In timp de 4 minute 240 stuleţl
adică apröpe o baniţă şi jumătate

B O R U L  O B Ţ I N U T  E R A  Î N T R E G
ASEMENEA Şl STULEŢI NESFĂRÂMAŢI.

Rapiditatea cu c ire  lucrdijft maşina era surprin^Btöre, oferind ;i  avantagiul cel mare, cft 
se p<5tc pune in mişcare do un copil chiar. Folosul acestor maşine pentru agricultori, a- 
rendaşil şi ţăranii este Învederat, la care este de observat şi preţul lor neînsemnat, adică

DE 170 LEI NOI BUCATA
Atrag atenţiunea cea mal seriösä a celor interesaţi asupri, celor dise mal sus, şi spre 

mal mare Încredinţare sunt gata a face probe in faţa fie-căruia doritor , care t o t  bine* 
▼oi a pofti la magazinul meu spre a o vedea.

314—6.
W. STAADECKER.

Strada Germană No. 8.

La Exposiţia din Philadelphia 1876 s’a premiat cu Medalia şi Diploma 
de oniire (cea mal mare distincţiune.)

Z E - A . T T  I D E  C O L O a - I s T E
DE

J  K  A  »  .?! A R I I !  JF A  9 3  9  Uf A
Place iuliers No. 4 

G ' O L O G M E  1b
A mal fost premiat pentru superioritatea el la următârele Exposiţil: Londra 18 5 1 , New- 

York 1853, Londra 1862, Oporto 1865, Cordoba (Repub. ArgenL) 1871, Viena 1878 şi Sant
iago (Chili) 1876. — Depoeit pentru vânzare cu ridicata la D -n il:

A P P E L  &Z, CHn*
Bucuresci, Strada Covaci No. ].

De vGnrJare în detail la toţi Parfumeri şi Drogiştl buni. 506—12.

MAGAZINUL DE MĂRFURI!
de

BĂCĂNIE, COLONIALE Şi DELICATES^
a lui

G U S T A V  R I E T Í
la

STÉGUL ALB
( F O N D A T A  L A  1 8 5 0 ) 1  

S’a mutat şi stabilit in

60 Strada Carol I 60.1
51 2 -8 .

B m ii DE 8 Cil
este de vendare cu

preţul fórte eftin prin Domnu 
C .  S I E B E E C H Ï

Bucuresci.

De închiriat,
Academii No. 20, doritorii se vor adrei 
Calea Mogoşoiei No. 101.

De închiriat şi de yen
J  _  casele cu No. 206 din Strad 
(J -d l O , Mogpşâiei, alături cu D-nu Arlal 
Cantacuzino, avend sus opt camere cu J  

j -ilon, jos patru odăi, pivnifa boltită şi ia - 
Jbunărie; iar în curte grajd de 4ecewc î 
J ¡şi şopron de cinci trăsuri , cu bucătăria 
¡(spălătorie şi duoă camere pentru ser vi ton 
1 Amatori* 86 yor adresa, tn ori-ce (Ji, fl 
D-na Maria Cociubey , penB la ora doul 
dupe amiadi, Strada Frumosă No. 12. i  

No. 504— 6.

H I M O U M I H f l t l t N M I C I M I i m U H l t l t H I «

J S Æ J L G - J L S T J Ï T T T J Û
« n r  SE AFLA IN CALEA M0&0SI0EI N° 20. VIS-A-7IS DE GRAND HOTEL DE BULEVARD CASA ßBECEAHUm

8i

De închiriat,
ghie viitor :
Prăvălia vis-à-vis de 'teatrul oel mare j
calea Mogoş6iei No. 40, unde se află actual-M 
mente magasia filialei de haine gata a d-lorll 
fraţi Eoch. — Doritorii să se adreseze laß 
d-niï E. Graeve & Comp., librari, l&ngăa 
sus-numita prăvălie. 511 — 15. . >11

WALLER a HARTMANN

Porumb

BUCURESCI & GALAŢI
RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SCÂŞUTE

Batoade de
5

T R A N S P O R T A B I L E

de cea mal perfectă, §i solidă construcţie din

Fabrica D-lor CLAYTOH t  SHDTTLEWORTH
PRECUM ŞI

^ P L U G U R I ^
DUPA RENUMITUL SISTEM H O H E N H E I M

prima societate in viena j e i t n  mim  ie  olanda si M u r i  i i  M f t t i n
aduce la cunoscinţa onor. el comitenţi că tOte filialele aflătore In Romănia trebue să fie desfăcute

irevocabil p&nă la Pascl.
Ac6st& circonshanţa pe de o  parte, şi cursul estraordinar de mare al aurului, ae pun tn 

posiţiune de a putea reduce încă cu mult preţurile deja f6rte eftine, spre a da o probă fie
căruia de eftin&tatea la care p6n6 acuma n ’a ajuns Încă nimenea. O concurenţă, vină ea de ori
care parte, este dar illisorie, căci In Bucuresci n 'a esistat Încă p6n6 acuma o desfacere aşa de 
adevărată şl sertâsă.

Spre dovada mal m are a celor <Jise de mal sas să se observe preţurile curente reduse şl 
notate mal jos. şi mal beneficiâm şi la cumpărări de 50 franci 3 °/o la cele de 100 franci 5°/o 
şi la ce ’ e de 200 franci 10 °/o. Representantul Sociel&ţet fabrioel de Olandă şi Albituri.

Preţul curent dupe scă^ămentul de 45°|0 cu preţul flesat.
Batiste a V* duzină

înainte acum
Batiste de copil a ..................... fr. 1 45 fr. 1 —

» > Olandă a ......... ................ 3 30 ,  1 75
,  > > de Rumbnrg.. > 0 — > 3 50
,  engles. cn bord. col. tivite > 4 25 > 2 25

Prosópe şi Şervete a V, duzină
Prosópe de aţă curată 

,  > damasc . . .
Şervete de masă . . . .

> > damasc . . .
> » » engles

Feţe de mese a 1 bucată
Pentrn 6 persóne albă de aţă . fr. 6 50 fr. 

» ,  ,  ,  > damasc > 1 0  — >
.  % » > 20 —— >

fr. 8 50 fr.
13 -  ,  
8 -  ,

14 25 ,  
17 — ,

50

25
50

50
50

12
12 » qnal, I.» » 83 —

4 
7
4 
7 
9

3
5

10 50 
18 —

fr.

9
M  
*  
P  
!•

!  
I
I m\

86 de coţi
Pânţlărie

Pân^ă de casă fr. 38 — fr. 16 50
36 » » » ,  copii » 40 — V 22 —
45 > » Olandă de munte » 55 — w 30 —
50 > > ,  > Silesia » 60 — > 33 —
58 > » P&n^ă de Olandă > 90 — > 50 —
60 » » » > Belgia » 110 — 60 —
60 » > ,  s Rumb. > 170 — » 90 —
ii Bucată p. 7 cercéfuri 3 coţi lat > 72 — • 41 —
1/% > » > de Rumb. > 90 — » 50 —

Rufe de Dame
Cămaşe de Şiffon cu şnur fr.

broderie . 
Entredeux

5 50 ft . 
G 2 5  ,  
8 —  >

50
50

fr. înainte fr. acum
Camaçe de Olanda cn br. de mân& > 13 — » 7 —

> ,  » » Entredeux > 15 — » 8 T-
> ,  y de bat. fôrte fine » 24 — > 12 —

Camisône ou cercule^e . . . . . • 4 50 > 2 50
> 5 50 i 8 —

, de luxe eu broderie . . > 13 — » 7 —
Pantalône cn cercule^e................. 9 5 — » 2 75

, ,  broderie................. > 6 25 > 3 50
,  de Piquet..................... » 7 — > 3 50

> 8 — y 4 50
> eu Slep . ............................. » 12 — y 6 50

» 15 — y 8 —
,  > , şi en Şlep . . . » 30 —

Rufe pentru Cavaleri
y 12 —

Cămaşe de Ş i f f o n ..................... fr. 6 50 fr. 8  50
i | ţ spălată . . . . » 8 — 4 50
„ ,  Olanda colorată . . . 11 — y 6 —
> > Cretton franţuzesc » 8 — y 4 25
, cu b r o d e r ie ................. > JO y 5 50
> cu piept şi manşete de olanda 9 II — y 6 —
> de Olanda forte fină . . . > 19 — y 10 —

Pantalone de O la n d a ................ » 6 50 y 3 50
■ > Rumbnrg fine . . > 9 — W 5 —

liirerse
Şorţuri de c o p i l ........................
/o Duzină Gulere de Dame . . 

Vi ,  > Bărbaţi . . .
’ /• > Pepturi brodate . .
*/, ,  Ciorapi de Dame .
l/s ,  » » hărbaţi . ,
1 Buoatu Flanele . . . . . .
6 ,  de Barbe p. copii .

2 75 fr. 
7 50 ,  
5 75 , 

15 -  ,  
28 -  ,  
17 -  ,  

4 50 ,

1 50 
4 — 
3 — 
8 —

15 — 
9 —
2 —  

3 —
Piquet, Şaluri, fUinelê, ciorapi de a{a, plapâme, Albituri pentru 

* —— Cravate pentru cavaleri ji dawte, Batbt**
Din causa aesonulul înaintat se vind ou Preţuri şi mal redute 

dame de piqut, şi mal ales de remarcat Batiste fine cu broderii, Oarnitnn jDetifŢti dame a
Claire §i batiste cu dantele, si In fine cAte-va sute cupons din remăşrţele de Olandă cu 50 /o rabat-.

Rafturile şi t6te uneltele afiăt6re acuma in magasie, sunt eftin de ven^are.
M apaşi nul se află Calea MogoşoI Ho. 20, vi«-ă-v>* de Urând H6tel du Boule vard, casa Greceanu.

Tipografia Thiel & Weiss Palatul , Dacia*.


