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Berlin, 18 Iunnarij. 
Principesa Carol de Prasia, sora Impi_ 

ruteseî, n murit n<Ji dimineţă.
Constantlnopolo, 17 Ianaarifl. 

Situaţia na s’a schimbat. Se crede ti 
marele Consilitt va refusa mâne cele dot» 
pnnete cunoscute,

Dâcă Turcii vor da m&ne respuns ne
gativ, ambasadorii vor pleca, dar totuţi

tóre, atunci delegaţii şi ambasado- I nicarea ce v'a adresat Savfet-Paşa,
ril celor §ése pateri vor pleca în 
dat& lăsănd la GonstantinopolI fíe 
oare căte un Însărcinat al aface
rilor..

Cedarea Porţii nu este probabilă.
Asemenea este positiv, că d. de 

Werther a susţinut cu mare ener
gie pretenţiunea României, d’a nu 
forma o parte integrantă a Turciei.

Marele Vizir a visitat la 14 ale

relativ la protestul nostru, vG au* 
torisez, d'a supune Exelenţel s61e 
părerile guvernului I. S. Principelui 
Carol In acâstă afacere.

„Comunicarea d-lul ministru de 
esterne otoman, esaminată din punc
tul de vedere al drepturilor ndtftre, 
dupe cum sant recunoscute şi con
firmate prin tractatele europene, nu 
este meaită d’a satisface reclama

d-lal HctBch & Maller, din colţul Pasa- 
giulul romăn. Resunetul produs lasă 
In Pasagiu prin loviturile lor, atră
gând atenţia vecinilor, aceştia afi 
dat de scire şi, deschiţjându-se ma- 
gasinul, s’a constatat numai încer- 
carea de spargere, fără. să se pötä 
prinde făptuitorii.

Până acum nu seim dâcă autorii 
acestei operaţii patriotice a’aü prins, 
Ceea ce ne miră Insă este modul

ne vor găsi 'gata. Noi sperăm intr’un a- 
rangiamftnt. Dacă însă acesta nu m va pu
tea realisa, atunci vom aştepta ori-ce e- 
veniment.*

Relativ la armată, Midhat Paşa <Jice: 
»Infanteria a complectat t6te cadrele, şi 

prin nrmare avem disponibili 0^0 bata
lion!. Acest numer insa este incă departe 
de adevăratele puteri de cari putem dis
pune în caa de nevoiă. Artileria este es- 
celinte, avem numai lipsa de ofiţeri cn in-

curentei pe patriarcul grecesc. In cur-1 ţiunile guvernului Rom&n. 
sul convorbirilor, 'şl a esprimat sp e-1 „Décá harta otomană conţine ea 

póte s& rămână speranţa pentru mănţine-l ranţa, că acuma Grecii vor lucra Im-1 presiuni, cari se pot interpreta în 
rea pîeel. preună cu Turcii la regeneraţiuneaIdiferite moduri, atunci tocmai acé-

Sottannl, priimind în audienţă pe repre-1 patriei lor comune. I sta este ceea ce nu ae póte mulţumi
sentantnl Persieî, a rjis că voiesce a cnl-j | şi mal puţin linişti precum o dore-
tiva relaţiele cele mal amieale cn Persia., I sce E. S. Safvet-Paşa.

Guvernul nn va puue în circulare şepte i In num firul nostru de la 5 ale cu» I „Numai o declaraţiune formală din
milióne livre hârtie-monedă, a căror emi- jrentel am publicat nota d-lul mi-1 partea guvernului MajestăţiI Sale Sul-
tere s'a decretat de curând, ci numai peste 
cele trei milióne cart sunt aoum în circu
laţie se vor mal adăogi nnnl séii doă mi
lióne.

aiatru de esterne N. Ionescu către I tanulul, şi comunicată prin Minia- 
igentul nostru din ConstantinopolI, I trul a'iti de esterne guvernului Alt. 
îelativ la unii articoll din nouă Con-1 Sale Principelui Carol, ar fi menită 
ttitnţiune tnrc^scă. Astăzi suntem | să ne satisfacă.

DIN INTRU.

T6te s forţe le demagogiei pentru 
a găsi o persdnă care, înlocuind pe 
d-nu Dim. Sturzea la ministerul lu
crărilor publice, să dea In acelaşi 
timp şi dre-care vitalitate şubredu
lui cabinet, ne isbutind, d. Ion Brâ- 
tianu a trebuit să se resemneze a 
încredinţa interimul d-nulul G. Ver- 
nescu.

cum aceştia att intrat în canal, cănd I strncţiunl sciinţificl cari pot conduce o 
seim că se luase mfişurl din partea I comandă independentă. Armata fiind îm- 
poliţiel d’a se păzi gurile lui, pen- I prăştiată pe la cincinjece de pnnete, avem 
tru a preînţftmpina spargeri ca la I trebuinţă de atâţl comandanţi.« 
MarmoroşI şi Farchi. I Erî a fost priimit Salisbury în audienţă

de către Snltannl. Acest din nrmă a de
clarat, că 1 este imposibil d’a primi a- 
cele dou8 pnnete.

In şedinţa Conferinţei de a<}I, Salisbury 
a vorbit f6rte tare, el a aonsat pe P6rtă 
de nemănţinerea parolei şi ’I-a reproşat 
ingratitudinea faţă cn Anglia.

„Acostă declaraţiune trebuo să con 
ţie, că România nu e coprinsă între 
acele provincii otomane, de cari vor 
besce harta promulgată la 23 De

DIN AFARA.
Relativ la atitudinea d-lul Baron 

Werther, plenipotenciarul Germaniei 
la conferinţa, sfi anunţă „ Agenţiei Ha- 
vas* din ConstantinopolI următdrele: 

•  Este neesact, că atitudinea Ger- 
4*maniei s’a manifestat in şedinţele 
' din urmă ale conferinţei printr’o de- 

claraţiă ameninţă t6re din partea d-lul 
Baron Werther. Acest din urmă nn 
a declarat nicT de cum în conferinţă, 

»că sar retrage în caşul, cănd dele
gaţii turcescl nu ar priimi propune
rile Puterilor neschimbate. D6că în 
convorbirile particolaŞre s’att ivit din 
cănd în când divergiiţe efe opiniuni, 
d£r in şedinţe plenare na s’a Întâm
plat acăsta nici o dată.

¿Toţi împuterniciţii europeni aunt 
In deplin acord, şi ddcă Pdrta nu 
va ceda In şedinţa de Sămbăta vii-

la posiţiune d’a publica şi reapnn- 
sul lui Savfet Paşa, căt şi a doua 
mtă a d-lol Ionescu, şi ¿tă-le :

„înalta P6rtă. ministeriul de es
terne, No. 460 fBji 7 Ianuarie 1877.
D-lui general Principele Ghica, A- 
geatul Principatelbr-unite Moldavi a 
şi Valahia.

.Domnule A g e n t!
,Fiind-că se pare, că unele espre- 

siunl ale Constituţiunel otomane afl I Intre Turcia şi puterile europene,
fost interpretate într’un sens greşit, I cari aft pus sub garanţia lor colec-
o cvqdem  necesar, d’a vfi declara, I tiva relaţiunile politice ale României.*
că ltialta Pdrtă n’a avut nici o dată I BucureacI 10 Ianuarie 1877.
ntenţiunea d’a prejudica nici direct | (Semnat) n. ionescu.

nici indirect poaiţiunea Principate
lor unite, posiţiune reaultată din tra
tate. Şi fiina-*Wl Constitnţintlfea 'nu 
este un act internaţional, care ar 
putea reălisa o schimbare a trata- 
tatelor necum ar putea altera con- 
diţiuniU: esistenţel politice a vre

ULTIME SCIRI
Deutscfu Ztitung  din Viena 

de la 15 ale curentei publica ur- 
măt6rea scire :

„Din partea câtor-va agenţi di
plomatici Principele Carol a fost in
format pe calea diplomatica, că as- 
piraţiunile României, pe cât ele sunt

Constantlnopole, 15 Ianuarie. 
Nnbar Paşa a priimit postul de guver

nator al Bulgariei.

F0ITIA  „TIMPULUI“
PREŞEDINTELE CAMEREI

U 8 I B R U L  S E N A T U L U I
In fine, Dómna María Rosetti, matróna 

Rom&niei, căcî aţa tşî dă Insă’şl aerul (nn 
rideţi, c’apol d-eî vă plânge), dnpă ce ne-a 
facnt să adăstăm ni nit, mult de tot (ceea 
ce miróse mal mnlt a ciocoism, de cât a 
democratism), a bine voit a ne reepnnde 
prin RomAmti de la 1 ale curentei în nn 
mele şi pentru preşedintele Camerei la es- 
clamările nóstre cn ocasinnea sStţxtareî n 
şiernlnî Senatalnl, începând prin ni 
spune:

1-iii Că acel nşier se nnmesce Costache I®. 
neseu — (lncrn care nn ne pre*lnterw»^f

2-lea. CS el este din eatnl Golesci. (Ce
va iârăşl cam de prisos, de óre ce ne în 
chipuiam noi, eă trebne sa fie din vre nn 
cuib al ortalel).

8-lea. Cl proprietarii acelnl sat, din tată 
in fiii, s’aii purtat bine ou sătenii. (Tot ce 
se póte).

4-lea. Ca la 1857, Goctache a fost re 
comandat de familia Qoleecu, că d’atnncl 
înedee el a plâns de câte ori a plâns d-na 
Itoeetti şi d-nn preşedinte al Camerei, a rts 
de cite ori a rîs d-na Ros«tti şi preş«' 
dintele Camerei, şi s’a cre^nt în tot-d’a 
ana fericit séfi nenorooit, rfope cnnj b’j 
crezut d-na Roselti şi d-nn preşedinte al 
Camerei. (Acesta era fórto natural, de 6ro

- _  - jt-— , ------------------------- 7 r   --------------------  Berlin, 16 Ianuarie.
cembre; că legăturile, ce lfigă Ro’ I drepte şi realisabill, nu vor putea do-1 9»«®! oficial ,Reicbs-şi 8taats-An*ei-
măma cu imperiul otoman nu sunt L _ . • » lor sub cabinetul I ger* Vesminte astă-41 printr’un comuni-altele de căt acelea, can denva dm ndl satisfacerea lor sub cabinetul l B9erţinnile fcWor carr gnsţin
capitulaţiunile vechi încheiate în t r e  1 actual, fiind-că acest cabinet, d e -1 ^  Germftnia ft lnat în ultin)ele ,jile 0 pogiţi.
principii roniănl şi aprobate prin  trac-1  p a rte  d a  în trebu in ţa  mijlOcele şi nne deosebită in Conferinţă. Origina acestei
ta te le  încheiate în  tim pii din urm ă | căiele conciliante cari ’i s’atl reco-lsciri se atribne »Agenţiei Havas.« T6te

mandat de puterile protectore, el I aceste scirî sunt neadevărate. Germania
caută a influenţa asupra spiritelor, | a ?' nainte nn represintă

C RONI CA

provocând o iritare silnică.
In ast-fel de circumstanţe, Ro

mânia este în periool d’a pierde şi 
ceea ce a câştigat până acum.“

Felicitare. Citim în Vocea Covurlu- 
\iduX:

Suntem informaţi că cu ocaaiunca 
unei ţfiil care form^ză^partea inte-1 serbării anulai nofl M. S. Domni 
grantă a, Imperiului otoman, a- I torul a avut graţiositatea a adresa 
junge a se confirma de înalta P6rtă. I telegrafic , d-lul Lascar Catargi şi 
că posiţimea Principatelor unite rfi- ¿l-nel Catarin, felicitările cele mal

Peşta, 16 Ianuarie.

Midhat Paşa a declarat corespondinte- 
I lnî (Jiarulnl „Pester Lloyd,, într’o audienţă 
privată, că P6rta va declara categoric con
ferinţei, c& nn va admite snb nici o for
mă comisinnea de snpraveghiere, nici nu
mirea guvernatorilor cu aprobarea Pute- 

| rilor. In casnl estrem se vor lăsa amba-

în Con-
stantinopole interesele politicei directe, şi 
are mal pnţine motive de cât alte pnterl, 
d’a zori rezolvarea ceşti unei or pendinte.

Represintăntul (iermaniei a avut şi are 
ordinul d’a se însoţi păsurilor colegilor 
săi, şi decă P6rta ar persista in refusnl el, 
d'a părăsi Constantinopole împreună cn 
cel alţi ambasadori.

DEPEŞE TELEGRAFICA
Serviciul „ Timpului'

Constanttnnpol, 18 IfMinarie. 
Marele consilitt este întrunit. Două sute 

mari dignitărl aii asistat. Intre dinţii se

urări cálduróse pentru dinaatia 
mănă şi prosperarea ţfirel.

ro-

mâne aceea, care a fost înaintea Con-1 sincere atâ,t din partea M. S6le cât J lf®’ “?tepUnd 011 ee ^entua- găsesc şwe-iecî de creştini.
stituţiunel. în  câ t guvernul A. S . L  a M s i l e  Ddmnel D L C atarg i 1 ^ ţer"’ ^ re Z  TT F ? L ?1 -tinf  la U  Ml-dhat/JPa?a f  f P ns .?rîlyltRtf  s,tn" '0  . i*. , ' _ , . « » .  . î 1 ' oeie uuuiuei. u . u. vauaigi, i onorea sa nu pote de cat să respingi a-1 ţînnei, adăogand câ Turcu nu pot comptaPrincipelui Carol 8â rfimănâ în a - 1 —• — - —— — - —*------- - - - -  --r if  - - “ r
cdsfcă priviaţă complectaminte mul- 
ţămit şi liniştit.

„Priimiţl etc. «sa pv et».
Domnul ministru de eaterne al 

Romăniel către agentul sfiă din Con- 
stantinopoli • ]

Respun^find la telegrama dv. de 
la 7 Ianuarie, care conţinea comu

ni 86 spune, Că a rfispuns făcând | gemenea pretenţinnl. »Noi,—a <jis el,—nul la nici o alianţă.
vom priimi nici odată asemenea lucruri.» I Marele consilitt, în unanimitate, a res- 

Relativ la plecarea plenipotenţiarilor, a I pins proposiţinnile puterilor, declarând că 
adăogit: I preferă mal bine m6rtea de cât desonârea.
m<Acâstă eventualitate am regreta-o f6rte I Midhat a cerut că totu'şl să intre în 
mult, însă am lăsa pe aceşti domni să ple- I negoţiaţiuni cu puterile asupra puntelor 
ce; dar concesiuni in privinţa celor două I refusa te.
puncte nu vom face nici atunol. I Consiliul i-a reepuns negativ şi că dis—

*T6te cele alte puncte din propuneri, 1 cuţiunea nu potenrma la conferinţă decât 
pot să fie supuse discuţiunei, pentru care | numai asupra contra-propunerilor Turciei.

încercare de spargere. — Erî serai 
pe la orele ş6pte, căţl-va patrioţi,] 
intrând prin canal, ati Încercat a ] 
sparge duşumeua de la magaainul

ce d-na Rosetti, camatrână a României, şi 
d-nu Rosetti, ca preşedinte al Camerei, per
sonificaţi naţiunea, ţâra intrigă, după d-lor, 
negreşit 1)

5-lea. Că câte o data el 'i-a însoţit la 
porţile palatelor. (Care palate şi in ce ocasi- 
une? La 11 Februarie??— Şi în ce cualitate? 
De tovarăşi seu de lacheii ?) Şi mal ade
sea ’i-a urmat în temniţă.—(Cu ce ocasinne

fost d-na Rosetti în temniţă ? Şi Cos- 
tăchiţă o însoţta aeîi mergea înainta ca 
girant ? ? ?)

6-lea. Că in nnele momente bietnl Cos- 
tăchiţă a pus în serviciul d-nei Rosetti şi 
d-lul preşedinte al Camerei micele sale eco
nomii, fără de cari d-lor, cari ne spun 
adesea, că personifică naţiunea şi ţ6ra,| ar 
fi perit de f6me. (Când d-na Rosetti. ter
minând foiletonul seii, a <Jis: «Actsto pro- 
We* rtsui,t—la ac&tă frasă Va gândit ?[?)*.

^*a. Că el,[Costache, de 20 de ani îm
parte d-na Rosetti bucuriile şi dure
rile, că «\ a yg,jut  nasCer][ | y — (Dnpă 
cum se Qj era mamo? ?) căsătorii,
b61e, nenoroeirii şi vaj m6rte j (Muri
tori suntem to\nj

8. Că de patru ori^ plân s ou d-lor pe co
pilaşii cari TJvS^nse j j)0 patru ori
’I-a veghiat cu d-lor, a# patru ori a dus 
singur micele lor cosciugul tn br»ţele sale, 
(Se vede eă el este ţi cioclu a« meseriei) 
că a ajutat pe ddmna Rosetti yţ pQ pfe_ 
şedinţele Camerei a’I cobori In n»orm6n^  
(Se vede că d6tnna şi d-nul Rosetti loouinti

pe atunci in ţ0ra Hotentoţilor, sétt că lu 
mea simpatisa atât de mult cu d-lor, in cât 
nu se găsea nimenea ca să le dea o mână 
de ajutor in asemenea moment I)

9. Că in ajunul veri-cărei serbări de 
familie seii a unei [aniversări de doliS, el 
se ducea să ’î întrebe ce are de făcut pe 
4¡ua de »mâne.* (Sermanull El se îndul 
cise la meseria de masalagiü şi cioclu).

10. Câ acum'cftţl-va ani dómna Rosetti, 
la plecarea sa din BucureacI, fiind ou ini
ma sdrobită de durere şi cu lacrimale în 
ochi, se uita şi n’avea cui să încredinţeze 
mormintele copilaşilor seî.. . şi lui, bunu 
lui seii Costache, lui 'I-a (}is: »Ţie le în-

| credinţer..4 (Nu credeam de trebuinţă d’a 
ne spune acésta. Este un ce prea patetic 
spre a o spune într’o piesă de care însăşi 
domnia ei gice că provóca rîsul, şi apoi 
credem că putea să lase în grija lui Dum 
negeii mormintele copilaşilor seî, mai bine 
de cât în a lui Costache.)

lu fine dómna Maria Rosetti (Jice, cS 
drept reaplată pentru tóte aceste servicii, 
domnia elimpreunăcu preşedintele Camerei 
aii rîs şi aii plâns împreună eu Costache 
şi cu nevasta lui;—şi ca să ’I probeze cea 
mal estremă recunoseinţă, a pus pe pre
şedintele Camerei, ca să ’1 sărute în bot 
chiar in sala Senatului.

AI tóte bune! D6r micele economii pe 
cari Costache la vremea de nevoe li ]e-a 
pus la disposiţie, i le-aii înapoiat sóii nu? 
— Sótf ncestă sărutare era nn fel de cu

pon semestrial, ca ale Turciei asupra da
toriilor publice, cari nu se plătesc nici o 
dată???

Nu cum-va devisa dómnei şi d-lui Ro
setti este :

»A pupa órnen ii ’n bot 
Spre-a le lua din pungă tot?*(
Acuma aţi înţeles, buni cititori, pen

tru ce Preşedintele Camerei a îmbrăţişat 
pe uşierul Senatului.

Déca n’aţi înţeles, aflaţi că Dómna Ro
setti: >vă plânge.*

Cât pentru noi, mărturisim că, cu tot 
plftnsul Dómnei Rosetti, nu putem de cât 
se ridem, ba incă cu hohot, căci nu pri- 
oepem ce nevoiă avea dómna Rosetti să 
publice tóte aceste parascoveniî private de 
nici un interes pentru public, afară nu
mai, decă n’a voit să facă un moft de
magogic; precum nu pricepem asemenea, 
ce aii a face acestea cu Preşedintele Ca-

fine, decă d. Rosetti a voit să facă o aseme
nea demonstraţiune, adică d£că nu a avat 
destulă modestie d’a mulţumi amicului 
seu intre patru ochi, in stnnl familiei sele, 
sâii cel puţin înti’un cerc mal restrâns, 
spre a nu avea aernl de fanfaronade de- 
mocratico-deraagogice, atunci cel puţin in

I loc d’o îmbrăţişare presidenţială, să’I fi dat 
vre-o 2—3 piese de aur seii măcar vre-o 
acţiune d’a lui Strnsberg fie chiar cn cur
sul ecă^ut,—(ni se pare, că aci am greşit, 
eăci, eând d. Rosetti avea a face cn Strus- 
berg nu era ii incă perfecţionate acţiunile) 
şi suntem siguri că s’ar fi bucurat mal
mult bietul Costache.........

Noi ne aşteptăm acum la nn alt foile
ton in Rom în*<I, subsemnat de Costache, 
Ionescu, arătând, că el preferă dulcea să 
ratare a d-lul Rosetti banilor de aur. Insă 
suntem curioşi d6eă Rom hm/, care recapi
tulară acuma t6te evenimentele din anules-

merei României, cualitate în care, chiar I pirat, când va sosi la luna Noembre,—dacă
după d6mna Rosetti, Bociul seii a sărutat 
şi nu pe Costache, ci pe uşierul Senatului.

Dâcă era vorba de recunoscinţa d-lui 
Costache Rosetti vis-â-vis de d. Costache 
Ioneecu, atunci credem, ou acest din urmă 
ar fi preferat o recunoştinţă materială, 
care ar ft fost şi mai convenabilă de cât
o dulce sărutare cu dulcea guriţă a fru-

va menţiona şi evenimentul acestei săru
tări, care, atât in ţern eât şi in străină-, 
tate a făcut mal mult sgomot (prin Tisul 
lumii) de cât chiar alegerea d-lui C. A. 
Rosetti la prezidenţia Camerei. R. R.

P0ST-SCR1PTUM 
De ce 6re a întârziat Domna Rosetti a- 

tâta timp cn acest respnus? Şi de ce s’a 
ales tocmai ^ioa de anul noii, spre a face

, . . . ,. , y , n  * t> I acest mare elogiiS in privinţa simţimtntu*moşului şi simpaticului domn C. A. Ro- L  jabjta|aI « /C o s tă c h iţl?
setti, în publie, faţă cu cel-l-alţi uşierii ţ nm_TRi ca prin acesta să scape de

I carii d'atuncl şi până astft<}I nu aii înce-1 bacşişul anului noii ?
tat d’a ride de pupătura lui Costache. In F



CORS DE EFECTE PUBLICE SI DE D E M
Bwmr—d, 7 humané 1877,

V A L O A R E A 1 Cerute Offerite Praell
(Uit

Oblig. Rurale . lu®0 1864 . I V 1 ! /■ 71
> » s î ti* la sorti 

Impr. Oppcnheim 8°,0 18o6
—- —

— — —
Oblig. Domeniale 8°0 1871 — 68*/4

p ,  Oft te la sorţi 
,  Credit fbnc Rur.

— ‘ — —
— 66 Vt « V ,

> Credit fone. Urban — 62
Impr. Mun. Cap. 80®^'l875 — 64 —
Pensii (300) dob&nd& fr. 10 — ' —
Irtil  Căile fer.rom. — — —

> priorităţi 0°^ 1868 — — —
Dacia C~i9 de Assig. — — —
Act. (fr. 500) 8% 1871 — — —
Romani» C~i* de Assig. — —
Act (fr. *00) 8% 1878 — — —
Mandate ........................... — — —
Impr. Municipale fr. 10 — — —
Aet. financiare Rom&ne8°,0 — — —
C&ile ferate Ottomane —

Act (fr. 400) 9̂ f0 — — —
Renta Română . . . . . . ■***

CDPOAN1
Oblig. Rurale p.Octomb a. c. 

, Domeniale . . . *
— •6
— 06 —

> Fonciare rurale . . — — — ,
> Comunale • • • . — — —

DF.TWK
-o. 99.40 99.85
— — —

Bruxelles.......................... — — —
Anrers ,  ........................... — .  — —»
Londra .............................. — 1». 08T/, M07'/t
Londra dom ieil............... — — —
Ham b u rg .......................... — — —
Amsterdam....................... — —* —
V ie n a .............................. — — —
B e r l in ............................... IM 1/* — —
Lipsea . , . . . . . . . — —
E soom pt........................... — — —
Lira Ottoman&.................. — — —
Galbenu austr. .  . . • • — _ —
Agia o. Argint.

CUBSUL V1ENE1 
Vicna, 17 Ianuarie (st. n.) 1877.

Metalice.................................... 01 60
Naţionale.................................... 07 95
Renta în anr . ........................  75 50
Lo*e ............................................112 24
Acţiunile bănăel 817 —
Creditori.............................' . 141
London ....................................' . 125 85
Obligaţianl rurale ungare . . .  73 50

» temeşvar.....................71 50
> transilvane . . . .  71 50

Argint in m ărfuri....................115 80
D u c a tu l .......................  5 97
Napoleonul ................................10 04
Mere 100............................ ...  . «1 80

D I. D. Malla, doctor in drept, 
are onore a a- 
nuncia că se îu- 

sărcinesă a pleda înaintea tutulor instan
ţelor sansele celor, ee vor bine-voi a’l o- 
nora cn încrederea d-nilor. — Orele de 
eonsulaţie de la 9—11 şi 4—5.
Strada Luterana No. ¡27. 340. 6—3.

1
eualitatea cea mai buna numai tufan fi fag

tăiat fi adus la domioiliQ eu
•76 P R .  S T E D S T T E tT T T L

la magasia de lemne a luILessel, lîngă gara 
Tergovişte, vis-ă-vis de fabrica tutunurilor.

Coznănijile se priimesc fi la Tipografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

A Y I S
Pentru construcţiunea Încălzito

rilor ; reconstruirea acelor de faţă, 
cari nu corespund scopului lor ; pres
chimbarea sobelor pentru lemne In 
acele pentru cărbuni şi cocs; con- 
sultaţiunî In t6te chestiunile privi- 
t<5re la Încâlcitul şi ventilaţiune, se 
oferă un om special In aceste afa
ceri (tehnic).

DE VENţ>ARE

SOBE DE FER
in diferite sisteme.

A se adresa la biuronl tehnic 
Strada Dionisie No. 90.

862.—0—3

I EPITROPIA SEMINARULUI

NI FON MITROPOLITUL 

Publicatiuni
No. 2. In <}ina de 1 FebruariO viitor, 

se va ţine licitaţiă la cancelaria Epitro- 
piei, pentru arendarea moşiilor Kiajna din 
judeţul Ilfov şi Băţcoveni din jud. Ylaşca, 
pe termen de cincî ani, dupe coudiţiunile 
elaborate de Epitropiă, care se pot vedea 
in orl-ce <Ji de lucru in cancelarii. Ase
menea se arend&ă pe termen de trei ani 
livedea şl grădina numită Gramont. Tot 
in acea se va ţine licitaţia şi pentrn 
vânzarea productelor aflate la moşia Eiajna 
din recolta annlni trecut şi anume: 79 
kile GrâQ; 140 kile Porumb; 4 clăi fân , 
din cari doua mari şi 2 mici; 2 clîiî pae 
de ovăs şi 7 vedre rachiQ tescovină.

Amatorii se vor presenta in eitata <ji 
insoţiţl de garanţii in regulă pentru a- 
rendarea moşiilor şi grădina Gramont, spre 
a concura la licitaţiă.

Licitaţia se va ţine in cancelaria Epi- 
tropiel, localul Seminarului Nifon, calea 
Filaretulul No. 2 de la orele 12—4 p. m.

No. 9. La 80 Ianuarie cnrent, se va 
ţine licitaţiă pentru darea prin antreprisă 
a aprovisionărel Seminarului cu carne şi 
pâine, pe termen de un an, pentru nu
trimentul elevilor şi personalului de ser- 
▼iciQ. Amatorii se vor presenta in arătata 
<Ji, de la orele 12—4 p. m. la cancelaria 
Epitropiei, strada Filaretul, No. 2, spre a 
concura la licitaţiă.

No. 4. In 4>oa de 20 eurent, se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropiei, strada 
Filaretulul No. 2, pentru închirierea pră- 
vălielor din „ ospelul numit Dedu, situat 
în calea Mogoş6ei, pe termen de trei ani, 
cu incepere de la 23 Aprilie viitor. Aceste 
prăvălii se închiriază in parte şi în total. 
Amatorii se vor presenta în arătata <J'i 
de la orele 12—4 p. m. spre a concura 
la licitaţiă. 373. 3—1

EPITROPIAE SMINARUDUI

NIFON MITROPOLITUL
A . i s r T J 3 s r a i T J

Se publică spre cnnoscinţa tu taior a- 
celor persóne care până acum se bucuraţi 
de adjutóre viagere şi bnrse pentru. învă
ţământ că de la 1-iü ale curentei, s'a su
primat din budget asemenea cheltueli din 
causa neputinţei încasării veniturilor fon
dului Laicu şi acte de bine-faceri.

377. 3—1

POLONESII BucurescI aii o- 
nore de a preveni pe amioii cansel lor, eă 
in 4>ua de I0/tt Ianuarie a. c. la 10 ore 
dimineţa va avea loc în biserica catolică 
>Baraţia< un serviciu divin în memoria 
luptătorilor căluţi in anii 1863 şi 1864.

SOCIETATEA
pentru

POPI
SECŢIUNEA CENTRALA

Domnii membrii sunt cu on6re invitaţi 
să bine-voiască a se întruni tn şedinţă or
dinară, conform regulamentului, Dnminecă 
9 ale curentei, ora 11 a. m. în localnl şc6- 
lei (curtea bis. Sf. Ecaterina).

Preşedinte: C- Bosianu.
Secretar: M. P aciurea.

CĂRBUNI de PETRA
QUALITATEA I.

Cn preţnl de 58 L. n. Tona
se v£nd la

Nachmann &  Focschaner
Strada Colfea 10.

LECŢIUNI PARTICOLARE 
dé

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

47 Sitada Scaunele 47.

SALA CIRCULUI
SAmb&tft 8 Ianuarie 1877 J >

Música Militară a Regimentului 
I-iu sub conducerea Maestrului de 

Capelă d-nul SCHOLTI8CH 
şi plăcuta bandă de lăutari, a d-lul

Niţă Colţatn
▼or esecuta, alternativamente, cele 
mal nuol arii de Dans, Naţionale şi 

de Salon.
Incepntnl la 81/* ore séra 

Preţul intrărel 2 franci.

Berger & Reinhorn
Succesorii d-lul J AQUES H E R D A N

Podul Mogof<el, Palatul Daoia 
vis-a-vis d t Polifiă

MARE MAGAZIE
de

Bijuterie si Argintărie ¿ne
precum şi de

CESORNICE DE BĂRBAŢI Şl DAME
Intorcându-ne dintr’un Toiagifi din străinătate, ara 
fost In stare d’a îmbogăţi aaortimexitul nostru ca 
1 aer orile cele mal alese; şi ast-fel • un tem In pl&- 
euta posiţiune d’a ne recomanda onor. publie, ru
gând u’l sa bine-voescă a ne vi si ta, spre a se eon- 
mrae atât de soditatea, c&t ţi de preţurile cele 
ingl moderate ale tetulor mărfurilor

867.—l i —1

¡[SOCIETATEA FILANTROPICĂ
pentru

Ajutorul elevilor pauperi de ambe-sexe
din

SCÓLELE PRIMARE PUBLICE

SERATA MUSICALA
sr va da la 38 Ianuarie 1877.

Un bilet pentru o familie p6n6 la 4  
persóne 5 lei n o i;

Un bilet pentru I persóná 3 lei noi. 
Ţinnta convenabilă cerută In 

asemenea oc&sil.
Biletele se află depuse la cance

laria Comitetului In localul Inter
natului „LIBERTATEA.* Calea Mo
şilor No. 120.

COMITETUL
Noul şi cel mai mare tnagasin de în

călţăminte pentru bărbaţi, dame şi copii 
sub firma:

SAL. WEISERMAN
La Vultur, tirada Carol /. N t. 0.

Sub-semnatnl am onore a aduee la eu- 
noseinţa onor. P. T. Public, că am aran
jat tn sus-ijisul magazin un bogat asorti
ment de tot felul de încălţăminte En gros 
şi E h dtlail, atât tn ceea ce privesee ghe
ţărie, eismărie de lues şi de tot felul, cât 
şi şoşoni şi galoşi francese şi germane, di* 
făbricclc eele mal renumiti in Europa. Preţu
rile mai eftine de e&i ori unde. — Fac 
plecata mea inTitaţiune tutulor d-lor cum
părători şi rog a mă onora eu visitele d-lor 
spre a te informa atât de fină cualitate 
a mărfurilor o&t şi de eftinătatea preţurilor.

Cu stimă
Sal. Weiserman.

Imprimate In É |iunea nôstr&

T H I E L l d c  W E I S S ,  T Y P O G R A P I
Strada Lipscan&>alatul >Dacia.*

FE. O.
CONSTANTINESCO D., Souvenir de Zisin, false pour pianoforte.......................  3 —
CARLSON C., Quatre morceaux Roumains, ppur pianoforte....................... i  —
FLECHTENMCHER A., Muma Iul Stefan, pentru o voce si p i a n o ...................  1 50
GEORGE8CU TH., Doue suspine, rom. penfcn o voce ca p ia n o ....................... ...  1 40

.  9 Spune, rom. naţională, pentru o voce eu p ia n o .................... 1 40
KR ATOCHYVIL à . K.. Hora, Viéta Rom&m pentru piano ...................................  1 4 0
MEDEK J. W., România, Quadrille de Coiert pentru p ian o ............................... 4 —
MUSICESCO Q., Rând ui al a cununiei p e n n p ia n o ..................................................  5 —
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinta)ftlr Singst. und Clavierb........................ 9 —

a „ op. 11. Lebewohl (Adio Molaaa) Singst. und Clavierb....................... 1 60
» > op. 4. Grande Etude pour p lo f o r te .................................................. 1 50
„ s op. 17. Hora. Mariéra pentroèianoforte ................................................ I S O
, » op. 18. Durerea ’ml este mart, Valse brii. pentru piano.....................  ® —
> ,  op. 19. Visuri Ce de ccpil, m drille pentru p ia n o .............................  1 -t
» » La Favorite, Schottisch pour pi a n o .......................................................... 1
» > Iţik-Polka pentru piano . . If. . ..........................................................  1 —
» > op. 20. Apele de lâ V&cAreaff Schottisch pour p ia n o ......................... 1 (0

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour A o ....................................... ...................2 —
T6te aceste se vfind eu rabat c«f25

Aq sosit chiar acum:

i ' A P i R ' A T E  D E  E S C A M 0T E R 1E
şi alte articole de petrecere;

I MÂSCI IN TOATE 801ÜRILE
şi focuri de artificie pentru salóne.

Preţurile cele mal eftine.
C A B O L  W B T Z E L  

S. Strada Carol 3.
M M 4

AJUTOARE CONUil TOTPR BOMOfi
Recomandate de to|i medici Europei, sunt re- 
tiradele dupe u d  sistem englez ast-fel numite 
»Water Closette. *

Dupe nenumfirateincercări destul de dificile, am 
reuşit a arangia asemenea retirade cu re- 
servoire de apă, Încheiate hermetic, pen
tru oprirea orl-cărul miros desagrea- 
bil, şi ale confecţiona cu totul gata pen
tru ori-ce loc, ast-fel ca fie-cine să le 
p6tâ aşê a; mal ales celor din provincie 
li-se o/eră prin sistemul mefi un mijloc 
fdrte uşor de a şi-le procura unde ror voi.

Preţurile se arată îndată dupe fătarea măsurel, qualităţel lem
nului şi mărimel maşinel.

In comun preţurile «unt de 1» Franci 120 până la 300.
MARCUS UTTMAN.

JPairică di Waltr-ClasttU htrm tfut
U I cj—M—10 ■ Bucure«oî, Mlsn. Uogoţdst BTo. 88.

•  w  W  W W V W l

r i AT T A ®,R *trada C*-
JJH, n t i L L t i  loufirescn No. 10(strada 
lângă Hotel de Londra).

325-5-5.

avocat /irada Colţeî 
_ U» UUI D0UU No. 6^0onsultaţiunî 

tn tóte (Jilole până la 17 ore diruineţa şi 
de la 6—8 ore aera. 331.

Schimbarea Localului.
Magazinul cu mărfirl de Băcănie, Coloniale şl Delicatesse

a Iul *•

0 - T J S T - A . ^ r  R I E T Z  
7 ,1a 8t6gul alb*
( f o n d a t  l a  a n u l  1850

s’a mutat acum

60 Strada CAROL I. 60
In oasele nuol a le D-lul I0AN PASCU

Cu aeestă ocasie împlinesc o datoria de a mulţumi numer6seî cli
entelei mele pentru bineToitorea încredere cn care m’a onorat în cnrsul 
de 26 ani şi rog pentru continuarea acestei încrderel şi pentru viitor, 
asigurând, eă voiO recunosce şi mulţumi în tot-d’a-nna prin serviciul 
bun şi solid, precum şi preţurile dkt se p6te moderate.

Bacnreaol, U Noenbrin 1878.

M l. 10— 1*
G U S T A V  R I E T Z .

m a r e l e  -m r

MAGASIN DE HAINE GATA
ALB. &c JOS. O-IR/CHETB A TŢ-N/T

▼i«ika, spre a se conyingfe singuri eă numai In MagasinUl nostru s« p6te găsi hainei 
marele c.sortiment de

Colţul Bulevardului casss Gfrecianu.
Iaevitabilul resbel din Orient, aducând o crisă spăimăntăt6re In tótá Europa, mărfurile aü scăzut fórte mult. _ Pentru aeest ouvfint, eassâ ndsfcră flind In legătură

eu mal multe fabrice dim Europa, ne am decis a vinde cu preţuri fórte reduse. — Rugăm dâră pe onorabilii nostril clienţi şi pe întregul publie, să b ne-voióseá a ne
le eele mal moderne şi eu un preţ incomparabil de — »«ebire reeomanflăna

J T M I K C I C O  a  V E - «
(Paltóne lungi ou cordóne).

In magasinul nostru a mal sosit 1000 duaine cămăşi şi articole de Modă bărbătesc! specialitate de Paris.
Comándele din provinaie se efectuésá cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc Înapoi. ¿3z* J O S .

[ Col|ul BiiléyardAlnl caisa Grsclanu].

Tip «grafia Thiel A Weiss P ala ta l .Daeia*


