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St.-Potersburg, 14 Marte

fcrol »Petersbourg H erald* de a*I <*'* 
¡jaaţă zice, Torbind despre călătoria ge

lului Ignatieff, că se studiază In cer- 
politice serioase, dacă n’ar avea loc 
ceda îndărăt Rusiei, partea Basu- 

¡il, ce i s’a luat la 1856, şi de a ceda1 
uieî ca  compensaţiă, insulele D ună- 

itu ate  în  faţa Giurgiului.
Berlin, 14 Martie,

Stosch, şeful Amiralităţi ţi a dat di- 
a. Si crede că d. Stosch ar fi luat * 

decisiă tn urma neunirilor ce s’ar 
dic:it Intre dânsul şi principele Bis- 
k. împăratul n'a acceptat încă demi- 
L]„i Stosch; să aşteaptă decisia ce va 

Jo aceasta privinţă.
Ireproduce şi aii noinserfindn-se erl tn toate 

1«)-
Londra, 14 Martie.

I îmbagiul ziarelor angleze prevede că 
l̂itera va accepta propunerile Rusiei, 

ie cu oare-cari reserre, dar cari nu ror 
9 natură a impedeca pe Rnsia ca să 
desarmarea. 

iHuriei constată că cele-l'alte puteri con 
ca moderaţi termenii in cari vor fi 

ţepute propunerile Rusiei.
Constanlinopol, 14 Martie. 8 ore seara.

¿nistrul de poliţiă este destituit.
I dnsilinl de miniştrii s’a ocupat şi as- 

cu cestiunile relative la ncgaciaţiunile 
Inutenegrenil. Dar acordul intre Poartă 
legaţii Muntenegrulul este necontenit 
obabil.

Pesta, 14 Martie 

mera deputaţilor.* Un deputat serb 
Trelează pe guvern asupra demonstra'

I ii' ir turcofile ce att avut loc în Un

"sza, preşedintele consiliului, rSs 
izr-nd la această interpelaţiune, se si- 

I s a 'demonstra că ministrul de esterne 
llunarchiel Austro-Ungare n’a atins sen 
|«t>tele supuşilor slavi. Guvernul ungar 

de acord cu Corniţele Ândrassy, asu- 
principiilor, cari aii dirigiat până acum 

Iduita sa în timpul crizei cauzată de 
I tiunea Orientului. Dânsul privesce ca o 
oria a sa de a lucra la memţinerea pi

cil a ameliora soarta creştinilor din Tur. 
cia, a surveghia interesele monarchiel tn 
orl-ee circumstanţă şi în contra orî-căruia.

Camera a acoperit acest discurs cu a- 
plause şi a aprobat prin Totul Beii politica 
Cabinetului.

Londra, 14 Martie seara.

Consiliul de miniştri a adoptat în prin
cipii! ideea snbsemnăril unul protocol de 
către cele şease puteri mari.

Corniţele Derby, secretar de Stat la de
partamentul afacerilor străine şi corniţele 
Schuvaloff, ambasador al Rusiei, discuta re 
digiarea acestui protocol.

TABLOU GENERAL 

al budgetului pe esercifiul anului 1877 
VENITURI Lei b.

Contribuţiuni directe . . . 24,210,000 — 
Contribuţiuni indirecte . . 28,127,000 — 
Venituri domeniale . . . .  17,013,208 — 
Poştia, telegraf şi căi ferate 7,452,147 —
Produsuri diverse............  2,411,929 —
Produsede vânzări de bonuri 

ale Statului.....................  1,790,000 —
81,004,284 — 

CH1ELTUELI Lei. b.
Datoria publieă, ...............  44,926,144 40
Consiliul miniştrilor . . . .  28,208 —
Ministerul de interne. . . . 6,734,422 —

,  ,  esterne, . . . 956,858 90
» » justiţie. . . . 3,345,372 —
,  ,  culte............ 8,001,131 35
,  ,  resbel . . , . 13,571,344 85
,  ,  lucr. publiee 3,723,884 6
> > finance. . . . 6,281,929 19

Pentru deschiderea 
de credite suplimen
tare........................... 200,000\

Idem extraodare. 200,000} 400,000 —

87,666,905 24 
B I L A N 1 A

Venituri.......................  . 81,004,284 —
Chieltnell........................  87,666,905 34

Militară,,“ mal multe eresil la care 
suntem datori a respunde : *)

1. Ese din pieptul patrioţilor de 
la Unirea Democratică strigătul : E- 
conomil cu ori ce preţ şi păstoarea 
unei armate naţionale.

Bune şi frumoase sunt aceste cu
vinte, dar sunt ele şi sincere ? Daca 
sunteţi pentru economii cu orl-ce preţ, 
pentru ce amicii d-voastră de la gu
vern aâ cheltuit In ministerul de 
Resbel, pe eserciţiul anului Încetat 

876, peste 21 milioane, pe cănd 
guvernul trecut, pe care ’1 loviţi ne 
contenit, redusese budgetul ministe 
rulul de Resbel, pe acel an, la 14 
milioane ?

In privinţa armatei naţionale pe 
care o doriţi, este bine să vă ros
tiţi o dată, ca să ne putem lnţe 
lege, cum credeţi că ar trebui să 
fie armata noastră, pe care noi o 
găsim foarte naţională, ea fiind a- 
şezată pe vechiile datine ale Ţerel; 
dar In fine cum credeţi că ar tre
bui organisată, ca s’o găsiţi naţio
nală şi d-voastră, cel de la Unirea 
Democratică ?

2. întrebaţi .Revista Militară,* 
dacă Înţelege a rămănea, pentru veci, 
tn organisarea actuală, şi păreţi a nu 
fi mulţumiţi de resultatul ce a dat, 
ba Încă aduceţi, drept esemplu, con
centrarea din urmă.

Organisarea noastră militară, de 
şi Începută la an. 1859, ea şl-a luat 
adevărata el sancţiune, prin legea

Deficit...............  6,662,621 34

BDCORESCI MARTIE
Ziarul Unirea Democratică In nu 

mărul de la 25 Fevruarie, emite In 
articolul săâ, „Ceva despre Revista

*) Articolele, ce >Timpul* le publică in 
chestiile militare vin dintr'o pană autori 
zată şi nu pot de cât a contribui ca să 
se facă lumină tn această materie mult 
desbătută; din partea redacţiei insă suntem 
datori a declara o dată pentru tot-d’a-una 
că in faţa situaţiei noastre finanţiare, re 
duceri energice în budgetul ministerinlui 
de resbel sunt necesare şi că acest budget 
pe câtă vreme ţara se va afla în aseme
nea împregiurărl economice şi finanţiare, 
nu poate trece peste maximal de 12 mili
oane. Nota Red.

organică de la 1872, şi abia aâ tre
cut patru ani de atunci.

In c&t pentru resultatul ce a dat, 
el a fost din cele mal satisfăcătoare 
precum s’a probat In trei concen
trări, dar mat cu seamă, In cea din 

874, In care chiar străinii cari afi 
asistat la manevrele trupelor noa- 
stre, aâ plecat, augurănd bine des
pre viitorul lor.

Daca cel de la Unirea Democratică 
n’afi fost mulţumiţi de resultatul ce 
a dat concentrarea din 1876, aceasta 
nu e nici vina noastră, şi Încă şi 
mal puţin a organisărel noastre de 
la 1872.

3. Tineri de la Unirea Democra
tică se fac ecoul neconsciincios al 
acelor ce strigă necontenit contra 
armatei permanente.

Să ne Înţelegem, o dată pentru 
tot-d’a-una şi asupra acestei cestiunl 

Este posibil ca noi să nu avem 
artilerie permanentă f

Nu negreşit, şi probă că suntem 
cu totul In acord Intru aceasta cu 
cel de la Unirea Democratică, este 
ă sub guvernul de astăzi, aţi mers 

şi mal departe căci s'a adăogatmal 
de-unăzl In Cameră, două regimente 
de artilerie prin bugetul votat pen 
tru exerciţiul anului 1877, ceea ce 
cel puţin nu se potriveşte cu eco
nomiile cu orl-ce preţ de care vor 
biţi continuâ. Credem asemenea că 
suntem uniţi In convincţiunea că tre 
bue să fie permanente şi cele-l’alte 
arme speciale precum, Geniul, Pon 
tonieri, Uvrieri de artilerie şi cel de 
administraţie, precum şi chiar In 
firmieri.

Remăne Cavaleria şi Infanteria 
Pentru Cavalerie cine ar putea sus
ţine că două regimente de roşiori 
reduse şi acestea la cea mal simplă 
expresiune, sunt prea mult pentru 
ţara noastră I Dar acestea abia pot 
servi de şcoală şi de pepinieră de

cadre pentru Călăraşi, cari vor lăsa 
Încă mult de dorit, pftnă ce se va 
Inbunătăţi rasa cailor la noi!

In c&t pentru Infanterie, conve
nim şi noi că s’ar putea fusiona cele 
opt regimente cu cele de DerobanţI, 
mănţinăndu-se numai, In cel mal mare 
complect, cele 4 batalioane de vă- 
nătorl. Dar datu-ş’afi seama cel de 
a „Unirea Democratică* ce ar tre

bui pentru aceasta ? Făcut-aâ şi corn- 
binat-aü tot felul de budgete, pre
cum cunoaştem că s’a făcut In Mi
nisterul de Resbel de acel cari s’aâ 
gândit de mult la una ca aceasta I 

Mal ănt&iâ, trebuesc complectate 
cadrele Regimentelor de Dorobanţi, 
şi e bine Înţeles că acestea nu pot 
fi de c&t permanente; avem nevoe 
In fie-care judeţ, ba şi chiar la fie
care plasă, de cazărmi, magazii, de 
Îmbrăcăminte, de armătură şi de mu* 
niţiunl. Ar urma ca negreşit să se 
facă concentrări serioase, primăvara 
şi toamna şi chiar ca recruţii să 
şează sub steaguri cel puţin 6 luni 
de nu un an Întreg, spre a priimj 
cea mal indispensabilă instrucţiune. 
Şi toate acestea costă mult, dar fă
ră dénsele Infanteria noastră n’ar 
mal exista de c&t In cadre şi In e- 
fective mari de soldaţi, pe h&rtie 
numai. Patriotică şi naţională ar fi 
urmarea acelora cari ar distruge ce 
avem astăzi, mal nainte de a pune 
In loc combinaţiunea de care am 
vorbit, safi orl-care alta, care să 
presinte Insă soliditatea cuvenită?

P&nă atunci, noi vă zicem: nu 
vă atingeţi de armata permanentă, 
care e singura şcoală a fostei noastre 
armate; şi mal adăogăm, ceea ce nu 
ştiâ cel de la Unirea Democratică, că 
armata permanentă aruncă, pe tot 
anul, tn ţară, meseriaşi şi oameni 
cu ştiinţă de carte, şi deprinşi la 
cerinţele vieţel militare.

In privinţa graţiosităţilor ce se

-

MAGHIARI Şl MAGHIARISM 1)
(Urmare).

Rol, Rom&nil, avem vederile noa 
,ln tocmai precum fie-care popor 

are In ceea ce priveşte viaţa, şi 
fia, care ne-ar judeca după alte ve- 

t, ne judecă nedrept. Maghiarii 
r&mit acum judecători, care chiar 

1 *  pot Înţelege cu noi, de
e-ce nu ştia romăneşte. Chiar Insă 
ijid romăneşte, el nu cunosc pe| 
im&nl, aat-fel In cele mai multe ca 
■*>ca deosebire penale, le lipsesc ele 

lentele judecăţii drepte. In aceeaşi 
eme puţinii judecători romănl, care 

mal rămas, şi care ne pricep 
cunosc şi ne ar putea judeca pre- 

n se cuvine, aft fost aruncaţi In 
e unghiuri ale ţărel, unde nu sunt 

|’abili de funcţiune. Din toate a-

9 Voal „Timpul" No. 41, |i urm&toarele.

ceste nu poate urma alta, de c&t 
că justiţia  maghiară să ne facă im - 
presiunea nedreptăţel şi ast-fel să 
dem oraliseze pe Îm pricinaţi.

Chiar mal demoralisătoare e Insă 
administraţia maghiară In autono- 
miile locale. Nu poate fi un lucru 
mal elementar de c&t acela, c& omul 
pus In fruntea unei autonomii îna- 
nte de toate trebueşte să cunoască 
trebuinţele, capacitatea de prestare 
şi natura oamenilor, pe care e che
mat a-1 administra. In lipsa ace» 
tora chiar cel mal bine-voitor ad 
ministrator remăne incapabil. Gu 
vernele maghiare aâ urmat Insă ca 
şi tn justiţie; ast-fel nu le rem&ne 
de c&t să se Împace că ideia, că 
noă administratorii lor ne fac im 
presiunea unor oameni bine-voitorl 
dar incapabili, ori a unor capabili 
dar rătt voitori. In tot caşul el nu 
ne insoflă Încredere, de oare-ce nu 
sunt vrednici de dănsa.

Aceste sunt cuvintele, pentru caro 
noi am pretins şi pretindem, ca ju-

decătoril şi administratorii noştri să 
fie rom&nl, care ne Înţeleg,’ne cunosc 
sciú să ne facă trebile, dacă II sus
ţinem din rodul muncel noastre.

Cerem să ni se creeze o condiţiune 
de desvoltare: judecătorii şi admi
nistratorii nerom&nl jignesc desvol- 
tarea noastră In toată privinţa.

Desvoltarea este temelia tuturor 
stăruinţelor noastre; pentru aceea 
ministeriul, care mal ales ne supără 
e acela al cultelor şi al instrucţiu- 
nel publice. Mereü ne Întrebăm: dacă 
e vorba de egalitate, căte din mi 
lioanele, pe care le plătim noi, se 
cheltuesc pentru lnvăţăinăntul ro 
m&n? Nici o lescae!— Aceasta nu 
mal egalitate nu se poate numi.

Vor zice maghiarii, că aşezămin 
tele publice de învăţământ şi de cul
tură şi nouă ne staü la disposiţiune 
Egala Îndreptăţire ar consista In 
aceea, că şi noi, de o potrivă cu cel- 
l’alţl, putem merge la şcolile ma
ghiare. Apoi tocmai acesta e darul,

maghiarii, că alt-fel e croit capul 
nostru şi alt-fel al lor. Ce poate ne
tezi creeril lor, pe al noştri II În
curcă. In viaţa sufletească noi avem 
căile noastre 6reştt, şi el ale lor; şi 
nebune acela, care aşteaptă ca ,plo- 
pul să facă pere. *

înainte de toate lnvăţămăntul este 
o operaţie intelectuală, In care unul 
care scie, spune altuia, care nu scie. 
Ast-fel instrucţia maghiară pentru 
Romănl este o absurditate pedago
gică, de oare-ce profesorul maghiar 
nu poate spune şcolarului rom&n ni
mic, fiind-c& acesta nu ’1 Înţelege 
Pentru ca să ’1 poată Înţelege, el 
trebuieşte să facă mal mult de c&t 
şcolarul maghiar. Egalitatea pusă In 
constituţiune chiar nici Intre copil 
nu esistă. In clasa I şcolarul ma
ghiar Învaţă ceva; şcolarul rom&n 
nu Învaţă nimic, fiind-că are să In 
veţe o limbă. In clasa II şcolarul 
maghiar înaintează; şcolarul rom&n 
se luptă cu greutăţile limbel şi cu

de care ne pl&ngem. Să Înţeleagă cele, ce n'a putut Învăţa In clasai

Urm&nd ast-fel, ajungem la resul
tatul, că dintre cincl-zecl şcolari ro • 
m&nl, care eraţi In clasa I, numai 
trei ajung să facă esamenulde ma
turitate.

Aceşti trei apoi eraâ mal noro
coşi, dacă nu umblaâ la şcoală. în
văţătura a făcut dintr'ănşil nişte ca
pete încurcate şi nişte oameni fără 
de viitor hotărlt. Romăneşte nu vor
besc bine, fiind-că aâ fost siliţi să-şl 
facă studiile In o limbă străină. Un
gureşte nu ştiâ, pentru că sunt Ro- 
m&nl. Ast-fel cel d'ăntăiâ resultat 
al şcoalel maghiare este un om, care 
nu scie vorbi. Si tocmai at&t de În
curcat trebuieşte să-I fie capul ca 
limba. El a contractat In scoală ve
deri şi chiar afecte, care nu se po
trivesc cu firea lui şi ast-fel devine 
un om, care nu poate face mal bine, 
de căt dăndu-şl truda a uita, ce a 
Învăţat In şcoală.

(Tel. ram.'} (Va urma.)



GHICITORI PAELAMENTARE
DRÉPTA, STÂNGA, CENTRU <)•

V.

adresează Generalului Florescu, ne 
mărginim a declara ca uzate impu
tările ce i se fac. Daca cel de la
Unirea Democratică ar avea o scân- „ ,, , , . , . Nu este lucru uşor pentru un po-tee de dreptate, ar compara budge- . ir ® por se suporte libertatea, canu nu
tele celor cinci ani de la 1871 —  la egte deprins cu dănsa. In 
1876, şi se vor putea convinge atunci tră In asemenea cale, el 
daca s’att cheltuit mal 
In anii precedenţi de la 
187

mult decâtde ilusiunl 
>866 până la n& 1» (lelir

Asemenea ţara întreagă ştie înrj^ 
ce stare a srăsit Generalul Florescu
armata, şi cum a lâsat’o !— Se mal 
cualifică tot tn privinţa armate, gu
vernul trecut de guvern vitreg.

Noi respundem câ vitreg este gu
vernul care cugetă la distrugerea 
armatei, fără de a 'şl aduce ra&car|j~’j
aminte că Intr una din şedinţele par-Lrea ,je 0 ,jată cu descurajarea, 
lamentulu! Engless'a zis de unul din tunel începe a bănui că poate 
membri săi cel mal influenţi, cânc

şi ori ce dificultate, orl- 
pedică Întâmpină, devine pentru 

nsul ocasiune de esaltare, de im
pacienţă, şi voesce să dărlme totul, 
şi nu crede că poate răuşi de a Îm
pinge obstacolile de tot felul, de căt 
prin revoluţiunl, prin lupte violente 
care provoacă neodihnă şi teroare, 
pftnă când din sguduirl In sguduirl 

lajunge la o altă extremă, se cadă 
rostraţiunl: atunci Începe gân

T I M P U L

popoarele barbare s’aü superposât 
d'asupra societăţii romane civilisate 
unul peste altul In căt constituiaü di
ferite societăţi civile. Aşea de e- 
semplu In Englitera. poporul Saxon 
cucerit de baroni Normanzi repre- 

ată ce in- sinta bnrgesia, iar Normanzi cuce
ritori le represintaü aristocraţia : 

din aceste popoare repre 
civilisaţiune distincă şi di

3te coprins 
;are II aprind capul pă-|fie‘ care

sau
conduita sa , ori instituţiunile ce 
'şl-a dat, sunt greşite şi defectuoase; 
şi caută remediul.

După agitaţiunile şi frământările 
prin care am trecut în curs de do- 
uă-zecl ani, In care timp am experi
mentat şi mistuit cinci forme de 
guvern, trei ConstituţiunI, doă re 
voluţiunl şi vr’o trel-zecl şi mal bi 
ne minestere, cu o consumaţiune e 
normă de oameni de toate colorile 
şi de toate credinţele, noi am ajuns 
astă-zl Intr’o stare In care nu mal 
credem in nimic şi In nimeni. Ne 
Încredere In oameni, neîncredere In 

__ —— — === instituţiunl, iată bilanţul nostru noLA ADRESA D LUI MINISTRU CHITU litic. Toate legile şi toate institu
ţiunile ni se par lanţuri şi legâtur

se contestatt drepturile României 
că : , Romania are drepturi incon 
testabile, de vreme ce posedă 200 
tunuri şi o armată bine organisată 1* 
S6 nu vie un moment fatal In care 
să se zică : România numai are nici 
un drept, de oare-ce nu mal are 
armată!

Urâm ca tineri noştri de la Uni
rea Democratică să cugete bine şi 
serios asupra acestor cuvinte ! —

D-nu ministru de culte şi instruc
ţie publică a făcut In mod oficial 
Înaintea Camerei, câteva declarări 
inesacte relative la predecesorul sătl 
In ministeritt d-nu Maiorescu.

Neadevărul declarărel d-lul Chiţu 
precum Îndată se va vedea, este aşa 
de uşor de constatat, In cât ne mi
răm numai de imprudenţa d-sale şi 
lăsăm cu totul la o parte chestia 
de convenienţă faţă cu un predecesor.

Prima inesactitate. La interpelarea 
d-lul deputat Furculescu asupra des- 
tituirei profesorului Spiq, d-nu Chiţu 
răspunde că numirea d-lul Spiq a 
fost una din numirile ilegale făcute 
de d-nu Maiorescu.

care ne sugrumă, şi de aceea vedem 
acea turbare In spirite care voesce 
se dărlme totul. Este o nenorocire 
această furie de destrucţiune, dar 
ca orl-ce nenorocire va produce e- 
fectele el salutarii prin reacţiune 
liniştea se va restabili pentru câ o 
societate nu poate trăi In stare de 
agitaţiune, în paroxysmfi continuă.

De doi ani de zile trăim intr’o 
crisă care s’a alimentat în parte ş 
din greşelile noastre şi-a crescut 
prin coaliţiunea ambiţiunilor şi a 
pasiunilor de tot felul. In asemenea 
stare de lucruri înţelegem foarte bine 
ca oameni cugetători şi de valoare, 
precum sunt- confraţii noştri dela

sinta o
fereaţi Intre dénsele prin legislaţi- 
une, prin obiceiuri, prin drepturi 
prin tradicţiunl. Aşea şi in Francia 
Int’o ţară prin urmare, unde se gă 
sesc doné popoare de osebită ori' 

cu osebite civilisaţiunl; două 
societăţi politice superposate un; 
peste alta, este de Înţeles câ soci 
etatea inferioară constituită prin 
forţa lucrurilor, prin posiţiunea el 
In clasa distinctă de burgesiă — (ca 
representantâ a elementului civil) — 
se fie In luptă cu societatea supe 
rioarâ, cuceritoare, cu societatea po-| 
liticâ. şi lupta să se prelungească 
până ce amândouă societăţile se a- 
jungă la o egalitate definitivă.

In ţara românească asemenea fe- 
Inomen nu există, n'a existat şi nici 
avem vre o urmă. Suntem dar in 
tot dreptul a zice şi a menţine a- 
firmarea noastră câ o burgesie ca 
dasa politică nu există şi n'a existat 
la noi. Ciase socia/e sunt şi dorim se 
fie din ce In ce mal multe şi mal 
pronuncíate, căci existenţa lor de
notă activitatea socială. Dacă voiţi 
să numiţi burgesie, in lipsă de alt 
cuvănt, acele clase ale societăţii în 
care se concentrâ cultura şi inteli
genţa ţârii, sunteţi liberi să o faceţi: 
iar cel puţin nu o representaţl ca 
Ii08tilă saü victima partidului con
servator; şi renunciaţl la fetişismul 
Jemocra(ii. Nu căutaţi a întreţine 
iivisiunl factice care nu pot de cât 
să falsifice judecata publicului nostru.

Pressa ar face un adevărat servicio, 
iaca ar voi să scruteze cu mal multă 
îngrijire starea psychologică, anor
mală, maladivă in care este căzută 
societatea noastră, să studieze ceea 
ce d. Cogălniciann a numit mal de 
unăzl, in Senat, situatiunea.• m

In adevăr ce vedem astăzi că se 
petrece la noi ? Avem instituţiunl 
ie un liberalism nemărginit şi netă

Insă d-nu Spiqa fost numit prin '.Pressa, să fie preocupaţi de grijea de 
ordinul No. 2399 din 2 Martie 1874,la lua iniţiativa şi de a lucra pentru 
şi d-nu Maiorescu nu a intrat în a deştepta in inimile oamenilor des- 
minister de cât la 7 Aprilie al a- curagiaţl, simţul de datorie, ca să 'I
celui an.

Fără a mal esamina dar, dacă nu
mirea a fost legală aatt nu, rămâne 
constatat, că ea nu se poate atri
bui d-lul Maiorescu.

A doua inesactitate. D-nu Chiţu a 
adâogat in aceeaşi şedinţă a Ca
merei, câ acea numire ilegală a d-lul 
Spiq este şi ea unul din puncturile 
de acusare al comitetului celor 7 
In contra fostului ministru Maiorescu. 
Noi credem comitetul celor 7 capa
bil de multe lucruri, dar nu’l cre
dem capabil de a imputa un act 
sâvărşit la 2 Martie unul ministru 
care ’şl începe funcţionarea la 7 
Aprilie.

A treia inesactitate. In espunerea 
sa de motive la projectul de lege 
pentru patronatele scoalelor rurale 
şi eforiele districtuale, project re 
tras mat pe urmă, d. Chiţu mărtu 
riseşte, că l a luat în parte din Le 
gea asupra invăţămăntulul proiec 
tată de predecesorul sătt, dar că 
D-sa propune, ca numirea patroni
lor să se facă după alegerea consi
liului judeţean, iar nu după desig- 
narea prefecţilor, precum cerea d. 
Maiorescu.

Şi aceasta este inexact.
O simplă privire asupra artico

lului 83 din proiectul predecesoru 
lui s6ă ar fi arătat d-lul Chiţu, câ 
.patronii scoalelor rurale se nu 
mese de minister, dnpă propunerea 
consiliului general al judeţului lor.*

Noi Înţelegem ori ce luptă de idei 
suntem insă in drept a cere ca sâ 
se facă in marginile adevărului, ce 
puţin când este vorba de declarări 
oficiale relative la chestii de fapt.

Îndemne a se pune le luern spre a 
se uni ca se reformăm şi sâ întă
rim partidul conservatorilor.

Nu Înţelegem insă şi nu credem 
că este bine a procede prin divisi- 
unl de clase şi de interese, şi a pro 
clama un partid al bulgesiel, supe

Întâmpine In calea lor boerimea care 
sâ se pună stavilă. Boeril ca toţi 
cel’ l-alţl Români, câţi sunt onorabili, 
muncitori, inteligenţi, capabili, oa
meni cu stare, aü şi iei locul natu 
ral in mijlocul acestil burgesil, daca 
burgesiă este. Presenţa boerilor în 
mijlocul burgesil, II dă, credem noi 
mal multă valoare, mal multă au
toritate şi prestigiü şi o face 
fie conserva tóre. să fie un partid de 
ordină. Asociaţi unea lor este causa 
că partidul radical se întărită aş: 
de rătt contra conservatorilor, in cât 
să nu se sfiiască u le atribui toate 
infamiile.

Na pare rătt câ contradictorul nos 
tru de la Pressa n'a avut acest mi 
ros politic: şi când vine de Împarte 
pe conservatori in boerl, trândavi 
partisanl de privilegiurl. şi al tim 
purilor de întuneric; şi in bugesl 
muncitori, singuri liberali, singuri 
amanţi al progresului şi al luminel, 
el face trebile radicalilor şi cade In 
păcatul In care aü căzut d-nil Co- 
gâlniceanu, Epureanu şi alţi care 
n’aü cules din alianţa lor cu radi
calii de cât decepţiunl şi afronturi 
dupe ce aü desorganisat prin pro
pagande şi prin imputări violente 
partidul conservator căruia’el apar 
ţin de drept. Acesta este oare^re- 
snltatul la care voesce sâ ajungă şi 
Pressa cu clasificarea de centru, cu 
mputările ce ne face că voim privi

legiurl, sâ desorganiseze şi mal rSüj 
partidul ? N'avem oare destule ruine 
pe câmpul nostru politic î mal tre
ime oare şi altele ? Şi avem oare 
aşa belşug de oameni politici in ţară, 
în cât se putem da la (o parte, să 
aruncăm la mardale pe pretinşi pri
vilegiaţi? N’ar fi asta o parafrasâ

DIN AFARA.

Rusia. Ziarele din ţerile apus 
urmează a căuta sâ se lâtnurei 
asupra misiunel generalului Ignat; 
„Weser-Ztng“ susţine, de-o-pot| 
cu mal multe alte ziare, că scopul 
Ignatieff este de a hotărî pe pute 
europene să observe o neutrali 
bine-voitoare. Spre acest scop ga 
ralul Ignatieff va avea sâ încreţi 
ţeze pe cabinetele europene câ pt 
resbelul contra Turciei Rusia nutin] 
a réalisa nici un interes materi&fl 
câ nici în caşul, când ar lua bl 
inţă asupra Turcilor, nu va ceH 
i se ceda ver-un teritoriü, ci sa 
mulţumi cu Înfiinţarea unul S 
bulgar sub suzeranitatea Porţii, j

Turcia. Alegerile de deputaţi s] 
efectuat. Cu deosebire in Consti 
tinopol, s’aù ales ciucl inohamedai 
ministrul de Finance lusuf-Paşa, \ 
ued Revfic, Aii Efendi şeicul den 
şi lor, Ahmed Hei im Efendi şi llasi 
Sehmi Efendi. Dintre creştini s'i 
ales trei armeni, un grec şi un j 
raelit. Grecii nu sunt mulţumiţi I 
resultatul alegerilor. In curând 
vor face Insă noué alegeri, de oal 
ce oincl dintre deputaţii aleşi, d 
deosebite consideraţiunl, aü refuj 
mandatele de deputaţi. „Freindd 
blatt* primeşte din Constantinol 
ştirea, că numai de cât după ce cj 
purile legiuitoare se vor Întruni, 
vernul otoman va fi interpelat 
cestiunea conflictului cu Rusia, fi 
provocat a respunde, dacă starea 
ndecisiune va mar duza încă n 

vreme şi dacă va fi resbel saü p 
Negocierile cu Muntenegrul pal 

nu dnce la resultatele dorite. Del 
a acusaţiunel a dol-spre-zece mini-fgaţil muntenegreni In conferenţa 
stri I Nu vede anonimul autor al ar- la 9 Martie aü arătat lui Savfe 
ticulilor Presseî ce combatem, ca se|Paşa motivele pentru care pacea i
face scholiastnl complesent al co 
mitetulul de şapte, acest noă cap 
de Medusâ î

Lepădaţi, pentru Dumnezeâ, nisce 
prejudecăţi care provin din o rea 
educaţie politică, ce am priimit toţi 
admirând fără socoteală revoluţiu 
nea Franciel. Căutaţi se cunoaşteţi 
cu mintea limpede şi fără preocu 
pâri francese ţara noastră, condi

găduit. Porţile Sanctuarului libertăţii ţiunile noastre proprii de existenţă
sunt larg deschise pentru toţi, pen
tru tot omul laborios şi inteligent. 
RepresentanţiI regimului vechili an
terior, nu şi aă reservat nici un pri
vilegia, nici o posiţiune excepţională: 
tusiunea intre diferitele clase şi in
terese este complectă, şi exprimată 
prin principiul egalităţii tutulor Ro
mânilor Înaintea legii; şi In loc să 
ne ocupăm cu toţi a face ca acest

rior in inteligenţă şi in patriotism, principitt sâ dea roadele sale pen- 
Burgesia, în starea societăţii n6s- tru binele comun, pentru progresul 

tre, nici poate forma o clasă, şi nu.Ş' civilisaţiunea neamului, ne arun- 
este o clasă nu este un partid politic c^m Intr o luptă de incriminări, voim 
distinct. se facem din oameni cari, represintâ

Burgesiă la noi este mal mult un principiile de ordină şi de stabili-
strat, o treaptă a societâţel, o sta
re de oameni in eare intră fără o- 
sebire de provanenţiâ. toţi acel care

tate, din conservatori, nisce pâria 
politici, sâ le tâgâduim ori ce drep 
turl de Împărtăşire la conducerea

att o cultură intelectuală, care se o- afacerilor ţării, divisând societatea 
cupă cu industria şi cu comerciul. iQ clase de Învinşi şi învingători, 
care ocupă funcţiuni publice, care Şi cine face aceasta? Bărbaţii dela
esercitâ profesiuni liberale, proprie
tarii, capitaliştii ; este partea naţi
unii cultivată, care să recrută pe 
toată ziua şi neîncetat prin munca 
şi prin activitatea intelectuală. Nn 
este o clasă stagnantă, despărţită 
le restul naţiunel prin drepturi şi 
latoril speciale, cu o posiţiune civilă 
particolară. Nu poate dar cu elastici
tatea condiţiunilor In care se forrnea- 
să, sâ constitue un partid politic. Prin

Pressa care se zic, şi seim că sunt 
conservatori, care aQ luptat cu noi 
dimpreună, şi att luat parte chiar 
la greşelile noastre, fie din ştiinţă 
fie din neştiinţă; aceasta nu ni se 
pare nici drept, nici prudent şi, — 
se ne erte a le o spune —  nici 
leal.

Şi pentru ce o fac aceasta ? Pen
tru nenorocita ambiţiune de a se 
numi democraţi. Fetişism, şi iar fe

natura el o găsim in toate direcţiu-tişism! fetişism revoluţionar, curte
nite, şi in dreapta, şi in stânga şi'sanerie de popularitate, care poate 
n centru; nu poate fi esclusiv ln|8& le vină la socoteală radicalilor 

una din aceste părţi numai. dar care pentru conservatori nu rae
In ţările unde a avut o existenţăK'ită onoarea celil mal mici atenţiuni 

distinctă, până In timpi noştri, unde Burgesiă română n’are trebuinţa 
i început a se contopi cu cele-l’alte sâ se Îmbrace cu fota democraţiei 
clase, burgesiă era expresiunea unei ca cu o etichetă de paradă, căci este
stări politice, unèl stări sociale ce 
era resultatul invasiunilor barbare.
Prin aceste invasiunl, care att Înce
put cu sflrşitul Imperiului roman, rile el. loc 
_________  rabil fiind

(Vezi .Timpul * dela 1, 8, 25 fi 28 Fcvruario)

dm natura el democratică, de oare 
ce toţi Românii din toate straturile 
societăţii Îşi găsesc locul in rându- 

care tot-d’a-una este ono 
câ '1 pot dobăndi prin 

muncă şi prin inteligenţă, fără să

lepădaţi haina de care vorbea mal 
de-unâ-zi d. Ioan Brătianu, care nu 
este făcută pe talia noastră; fiţi 
conservatori români simpli, căci con 
servatorl sunteţi şi nu puteţi fi alt 
de cât conservatori. Lăsaţi centra 
şi frica banală de privilegii pe sea 
ma Francesilor.

Centru ...........in ce î şi pentru ce)
Ce rol puteţi juca Intre noi conser 
vatori şi intre radicali? . . .  Să ne 
împingeţi pe noi la progres, şi se 
propriţl pe radicali de la revolu 
ţiunl ? Dar când noi conservatori ne 
am opus progresului, când am fugit 
de progres ? Voi sâ o ziceţi aceasta 
cn care lucrăm Împreună de zece 
uni ? Şi ca se popriţi pe radicali de 
la revoluţiunl, ce autoritate aveţi? 
Când afişaţi, ca o devisâ politică pen
tru centru, democraţia, fiţi siguri că 
nu veţi ajunge la nici o isbândâ cu 
dftnşi, pentru câ el sunt mal demo
craţi de cât voi. Burgesiă pentru 
iânşil este — ertaţi-ml expresiunea 
cam banală — turtă dulce. Pentru 
radicali, democrafia este elem ntul po
litic principal, suprem; şi democra
ţia este vulgul ignorent şi brutal 
ienuuiit de dlnşil popor. Acestui e- 
lemt-nt voesc radicali sâ dea supre 
maţia politică şi s’att pus pe cale a l 
organisa în falanstern.

Centrul, daca se simte o misiune 
ie Împlinit, ar trebui sâ părăsească 
•ârarea clasificărilor puerile de par- 
iid. sâ puie mâna pe rana societâ
ţel, se v iză  unde este buba şi sâ 
ne muncim cu toţii a o vindeca. Noi 
unii nu ne vom da in lături. Vom 
arăta unde credem câ este rana şi 
comptăm pe concursul Presseî. Să nu 
reducem insă discuţiunea la propor- 
ţiunl meschine de partide fără sens 
şi fârâ valoare, ci sâ o ridicăm la 
Înălţimea marilor interese sociale 

C. N Brăiloiu.

ar fi durabilă, dacă Poarta nu ar 
corda concesiunile ce se cer de I 
dănsa. Savfet Paşa se opune Inj 
declarând câ cedarea oraşului NI 
şicl, a teritoriilor despre AlbaniaJ 
a portului S pizza, ar provoca un d 
rent periculos in opinia publică cu 
Tnrcia.

„Biuroul Reuter “ publică o depel 
% lui Savfet Paşa către ambasaq 
rul de la Londra Musurus-Paşa. j 
această depeşă se accentuează hoq 
rîrea Porţii de a introduce toate r 
formele. Reformele sunt de doué q 
tegoril: unele vor fi introduse n 
mal de către guvern, earâ in pi 
vinţa celor-alte va hotărî paria mei 
tul. Guvernul va introduce geanda: 
meria, va aronda cantoanele, va al 
mite pe creştini şi israeliţl in v 
stitutele militare, va interzice cj 
chesilor colonisările in mase, form 
rea de trupe iregnlare şi purtări 
de arme fârâ de autorisaţiune, 1 
da amnestie insurgenţilor, va asigul 
libertăţile de cult, va scuti de ia 
posite pe districtele care aü suferit q 
resbel ori de insurecţiune şi va reci 
noasce dreptul de proprietate a crel 
tinilor. Afară de aceasta se vor prf 
senta parlamentului proiecte de 1 
privitoare la presă, la jurisdicţiud 
la administraţiunea comunală şi 1 
budgete.

Grecia. Noul minister s’a compta 
In sfîrşit şi anume: I)e/<giorgios ea 
terne şi adinterim interne, Le vi da 
finance, Antonop*^08 justiţie, Ml 
vromichalis resbel, Zocliios marină j 
Rangabis culte şi instrucţiune.

Se asicurft însă, că noul ministel 
va urma politica inaugurată de câtri 
fostul c a b in e t .

Franoia. In şedinţa de la 10 Mal 
tie a senatului Dupuy de Lomé I 
fost ales cu 142 voturi senator n 
fiaţâ contra 'ui André, care n a In 
trimit de cât 140 voturi. Această a 
legere a unul bonapartist a produ 

mare sensaţiune cn deosebire 1 
ercurile republicanilor mal ava  
aţi, care atacă pe senat acusândcJ 

ie a fi adversar al republice!.
După ce a conferit mal adese-oj 

îu Generalul Ignatieff, corniţele Ş 
valoir sa Întors la Londra şi se as] 
gură, câ va avea sâ facă guvern

'ini
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ngles oareşt-cari Împărtăşiri, care 
pregăti terenul pentru Genera- 

Ignntieff.

da la Berlin. Tot aşa şi pentrn cels alte 
centrări.

D. Stnrdza propune un amendament ca 
să se suprime ataşaţii de la Paris, Viena 
şi agentul comercial de la Vama.

D. Sturd'/.a. Principele Ghica v’a spus 
cum  din cifre mici se pot face sume enor
me. De aceea eii r ’iun propus suprim area 
ataşa ţilor. Am fost şi eii agent aproape! 
trei an i la C onstantinopol! şi am văzut că

n luna August scupeina v.i avea 
se convoace In sesiune extraor* 
ari. înainte de toate parlamen-j 
T a fi Invitat a vota un impru 

de 24 milioane. In urmă se vor 
mftsurl pentru reducerea arma 

permanente, în cftt bugetul să 
ăzufc cu 50 procente.

JStro Ungaria. In tot cursul res- 
ul Turco-Serbesc Austro-Unga- 
ştiind în urma căror instigaţiunl 

Jot&rîse Principele Milan a de- 
a resbelul. observă o atitudine 
rvată şi chiar lntru-căt-va ostilă 
i cu Rusia. De când s’a Încheiat 
i pacea cu Serbia ambele Curţi 
ce In ce se apropie una de alta 

e asigură, că partidul militar din 
na a asigurat pe Guvernul Ru- 
_jr& va stărui ca Austro-Ungaria 
[Bbserve o neutralitate bine-voi- 

, dacă Ţarul ar fi silit să de* 
resbel Turciei.

rbia. .Polit. Corrp.* pubiică din
Irad următoarele detaiurl asu-
Isitua^iunel din Serbia :
l)istrictele Alexinaţ, Zaiclar şi
ia/.evaţ afi suferit afară din sea-
Q.,in urma resbelulul. Alexinaţul
.nr tape cu desăvfirşire ruinat, e a ră  . ,w , - i r  ' t i «  . aceşti atasatl nu sunt de moi o trebuinţaPurul şi K niazevaţul în  ce a  m al „ 9 9 * „ , . . . . . .  *i j. o . „  i irtAAAfticăci nu aii să lucreze nimic. Ministru.le parte aO ars. Sunt vr o 100.000' . “ , „ , .. „. x i» i .. . x „• rx»x « x Portusahei Ia Constantinopoh nu are pe icni fără de hrană şi fără eftpă- 8 , . r . . „ .i , , 7 1 lântră dânsul nici un copist măcar. El sui|h Guvernul a luat mSsurl spre a "  » ., , ! .. _... , ,
l .  . . ar\n î . lanr lucrează şi şi represinta ţera. Fund caIftth oraşele şi vro 200 de sate ° ,  .. - . r., . . dara aceste funcţiuni snnt o sinecură pro-■  a da adăpost acestor oameni. - ,r pnn suprimarea lor.

D. N. Lahovarl. Din nenorocire d. Surza 
mi-a luat înainte şi ’mi pare bine. Eii a- 
veam de gând sa propun tocmai aceste 
modificări, ş- zic că ’ml pare bine pentru 
că dacă le-sşi fi propus eii de sigur nu 
s'ar fi primit. Ader dară şi eîl cu totul la 
amendamentul d-sale.

D. ministru de esterne. D. Stnrdza a 
propus suprimarea ataşatulnl de la Viena 
Eii cred însă că acesta este de mare im
portanţi. Se poate ca la Constantinopol, 
să nu aibă de lucru deră la Viena are şi 
are prea mult, fiind-că acolo avem multe 
nterese comerciale şi acest ataşat ţine 

comptabilitatea.
Se pune la vot luarea in consideraţiune 

a legeî şi se primeşte.
Se consultă Comitetul delegaţilor asnpra 

amendamentului d-lui Sturza, şi d. rapor
tor Cogălniceanu declară că : Comitetul de
legaţilor a primit amendamentul, d-sa insă 

■, dacă Ţarul nr ti silit Să de- ’1 respinge. Noi avem cele mai mari re- 
I resbel Turciei. laţiunl ca Viena mai întinse de câte cn

orl-care altă putere. Nn este zi ca agen- 
ia noastră să nn aibă corespondenţe mal 

cn toate autorităţile locale. La Paris ase-S E N A T U L -  
Sedinfa de la 26 Feoruarie 1S77. 

■eşedenţia d-lul Vice-preşedinte loan
L
¡dinţa este deschisă la 2 ore după a- 
!.

Cogălniceanu raportorul legeî pentru 
nisarea ministerului de Esterne, face 
scut Senatului modificările ce a adus 
el legi. D-sa motivează reducţiunile pe 
frnil, arătând că şi alte state mici, 
Grecia, aii fost constrânse să reducă

menea avem o mulţime de relaţiuni şi mal partea d-lul Fleva, Cantili, Sturza aţe. maI jniportante) precnni şi trecătorile peste

i representaţinnea noastră în străinătate, le 
Rem&ne agenţia de la Constantino-I^^^^ ţn armată şi în fine ori unde ele 

desfiinţându-se nn secretar. Un alt a-(nu gQnt de c- t Q gin80nrS 
este pentru Paris şi Londra; încă uni gQ pQne la Tot aceste amandamentnl şi 
pentru Petersburg şi Berlin; la Vienal primesce

tom a rem&ne asemenea nn agent. Se L0gea ţn total se adoptă on majoritatea
de 30 voturi contra 1.

Lalul representaţiunei lor în straina-

nteid tinerimea noastră care se află acolo 
in numer dc snte.

La Varna în tr’adevăr nn avem nici un 
interes, însă avem la Salonic. Şi acolo a- 
vem multe interese, interese scumpe căci 
este vorba de Românii ce locnesc acolo şi 
de salvarea Românismului care (este atât 
de ameninţat de elementele străine.

D. Sturza. Acel ataşaţi nu'I putem ţine 
de cât pentrn vanitate şi eii combat va
nităţile ori unde Ie găsesc; le combat in

ast-fel doui agenţi. Se mai face încă 
anomie, prin reducţiunea agentului din 
i. D. ministru a resistat foarte mnlt, 
ed insă că şi d-voastră v8 veţi uni 

ţine pentrn a rnga pe d. ministru 
■ească această suprimare de oare ce 
iunile noastre cn Serbia snnt foarte

.1
( ie

u

Col. Co«ta-Forn. Combate modificările 
e in project. D-sa zice că nn trebue 
ti a se face economii de câte-va mii 

lei să se reducă agenţii cari snnt o 
irie a naţiune!, şi pentrn cari am a- 
o aşa mare dificultate până să ne fie 
ooscnţL
rincipele D. Ghica. De 18 ani de când 

la desbaterile parlamentare am ob- 
t că se combate în tot-d’a-una ori-ce 
economie se propnne sub pretext că 

3 ceea ne va scăpa din încurcăturile fi 
are. Acest raţionament mi se pare 
B, căci fie-cin 0 poate înţelege că mi- 
eonomil adnnândn-se poate să se rea- 
sume însemnate. Am să întreb pe o 

lilul meii amic d. Costaforn, care tre- 
(I să ne fia mândria noastră; a avea nn 

la Berlin, ori a avea budgetele echi 
le  ? Efl cred că cn acest din urmi 
ioc ne putem mândri mai mnlt inain 
kti ainilor decât cn raprasentanţii noştri 

M. Cogălniceann. Noi nn desfiinţa 
îţiele de la Roma şi din cele alte ca 
ie i i numai posturile agenţilor, eară 
lelariele vor remânea. Aşa agenţia di 
rsbnrg va fi representată prin agentul] 
i Berlin nnde viaţa este mnlt mal e 

Sa’mî fie permis a face o indisere- 
s. Am avnt doui agenţi până acum 
’etersburg, foarte capabili de a ni se 
snta interesele noastre d. Iorgn Fiii 
n şi d. Cantacmino, şi d-lor nn aii pn 
I duce din cansa scumpete! enorme ce 

acolo. De aceea am zis ca la Peter 
L  să fim representaţl tot prin agentul

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. Prim Ministru presenţă proeetnl de 

lege pentrn modificarea legii timbrului.
Se trimite de urgenţă la tipar.
D. Ministru Cultelor citeşte nn mesa

giu pentrn fixarea contingentnlnl armatei
D. Fnrcnlescn: Am să arăt d-lul mi

nistru de finance emu să se facă economi 
şi să se echilibreze bngetnl. . , .

(Bravo! aplause)
D. Fnrcnlescn: Staţi, n'atn teaminat 

încă; ridaţi acum, dar să nn plângeţi in 
nrmă ! Când am nnunţat interpelările mele, 
am fost întâmpinat cn rîsete şi hohote 
acum cer să se fixeze o zi pentrn a 'nu 
desvolta interpelările, prin care void des
coperi abnsnrl revoltătoare şi voi ii arăta 
cn istoria in mână cnm se procede in 
Franţa in casnri analoage 1

Să se fiixeze zina de mâne spre a’inî 
desvolta interpelările.

D. Preşedinte: Când va decide Adunarea !
D. Fnrcnlescn: Le voiii desvolta chiar 

mâne !
Adunarea, fără a lna o decisinne în pri

vinţa aceasta, ia in desbatare proeetnl pen
trn reorganizarea Curţii de ComptnrI.

D. raportor N. Fleva dă lectnră rnpor- 
tulnl comitetului delegaţilor relativ la a- 
cel proect.

D. Sturza in cestinnea prealabilă, zice 
că aoest proect va snscita disenţiunî fur
tunoase şi lungi, şi pe când Adnnarea a 
hota rit a termina cele-l'alte legi bngetare 
urgente, acum vede că se ia in desbatere 
modificarea totală a legii Cnrţii de contnrl 
care va fi numai pentru 1878. Cere pu
nerea la ordinea zilei a legii comunale sau 
de prestaţi uni.

D. Manin este de opinia emisă de d. 
Sturza.

Urmează in privinţa aceasta schimbări 
de cuvinte, întreruperi şi esclamaţiuni din

terile in Stat snnt separate şi casierul nn 
poate hotărî amandele in locul autorităţi
lor judiciare, căci delictele. . . .

O voce: Nn snnt delicte!
D. Furcnlescn: Ba sunt delicte pentrn 

omul de şciinţă, pentru nitul nn 1 (ilari
tate). Am vorbit şi de echilibrarea buge
telor, de şi nni zic că sunt 100 milioane 
laficit, alţii zic 50 milioane, dar se va ve- 
lea o dată cftt de încurcate snnt. . . .

D. I. Ionescn: Lasa-le încurcate!
D. Fnrcnlescn propune nn alt amenda

ment şi puşcăria pe d'osnpra.
Se c^re închiderea discnţinnil.
D. Dimancea : Contra închiderii! (Ah 

a, a, a 1
D. Dimancen : Nn s'n înţeles cestinnea 

a, a, a).
D. Dimancea : Să vă arăt că discuţia a 

urinat pe nn tărâm falş!
Voci iu totă adnnnreu: inchiderea dis

cuţii !
Discuţia se inchide.
Respingândnse cele-l'alte amendamente 

se primesce propunerea Comissinnil cn 
nbamand. D. Cantili şi D. Campinin.

Art. 6 şi 7 se admit ca in proect, pre
cum şi art. S cu o neînsemnată modifi
care.

D. Sefandache propnne nn art. adiţio 
nai, care să fixeze de când se aplică legea 
şi se primesce.

Proeetnl in total pns la vot se adoptă 
cn 53 bile albe pentrn, 4 negre contra, 
din 57 votanţi 3 abţineri.

Şedinţa se rădică la orele 5 1 4 sera.

SClfil SOSITE CU POSTA DIN URMA
Viena, 13 Peruane 

Poarta a dat ordin de a se mobilisa toate 
reservele flotei. — In Bosnia se fac ener
gice pregătiri de resbel. Toate punctele

nn ne indoim că viitorul 'I va despăgubi 
de strămtorările cn earl a avut si aă lupte 
în onranl acestei stagiuni.

00 •
Vicomptele A. de Gaston. Aflăm că d-un 
vicompte A. de Gaston, directorul , Re
vistei din Coastantinopol* va da In cu
rând o serată literară şi artistică la A- 
tenett.

Vom crmnnica la timp programul acelei 
serats. care promite a fi interesantă.

0 *
0 încercare de sinucidere. -  Ni-se acrie 

cn data de 27 Februarie:
»Cu ocazia trecere! mele prin oroşnl Bu- 

zăii, m’am încredinţat că in zilele trecute, 
protosingelnl Tcofilat, economul Episcopiei 
Boz.80, Intrând intr’nn beci îl ’şi-a tras cn 
revorvernl in gnră, sdrobindn’şl fălcile. 
N’a murit însă. Din scrisorile sale, găsite 
de proenror in tocnl mesei, resnltă că a 
fost împins la acest fapt desperat denisce 
persecuţii şi intrigi.

DEPEŞi TELEGRAFICE
Serviciul privat al TIMPULUI.

Agen|ia Havas

Constantinopol, 14 Martie 
Câte-va softale aii fost arestate pentrn 

că aii pns placarde în care declară de ile
gal exiliul Ini Midhat-Paşa, protestează In 
contra păci! inebeate cn Serbia şi somează 
pe Poartă de a respinge cererile Muntene- 
grnln! şi a face re.tboinl mai bine de cât 
să cedeze o palmă din pământul împă
ratului.

până ce d. preşedinte pnne la vot amâ-g#T8 ş{ üuna yor fi forfcificilte 
narea acestui proect.

D. Ştefan Belu raportor, dă citire ra 
portului asnpra legei pentrn modificarea 
nnor articole din legea organică a curţei 
de Casaţinne.

D. Deşlin. Crede că ar fi trebnit să se 
consulte şi Curtea de Casaţie asnpra a- 
cestor modificări.

D. ministru justiţiei zice că această lege 
nu este de cât o lege de economii, făcen- 
dn-se prin ea numai oare-cari reduceri de 
funcţiuni. Aceste fnncţinnl s’aQ suprimat 
pentru că e’aii găsit de lux la Casaţie. Tri
bunalele aii mai mnlt de lncru pentrn că 
pe lângă contencios aii şi jnrisdicţinnea 
gratuită, şi cu toate astea toate lucrările 
e fac cu nn număr mal mic de funcţio
nari. Credeţi dlră, d-lor, că se pot face a- 
ceste reduceri şi că legea aceasta nu jig- 
nesce nici de cum interesele justiţiei, când 
acela care e interesat vă spnne că e bnnăi 

Dnpă d. ministru justiţiei mal iaii cn- 
entnl dd. Lungeann, Deşlin, Belln şi Iorgu 

Radn cari combat legea şi d. Sturza care 
susţine.
D Iorgu Radu propnne ca în loc de a 

se reduce numărul funcţionarilor să se facă 
economia prin repartiţinne asnpra sala- 
rielor.

D. Snrdza zice că trebue a se lua mai 
întâia projectul în considerare şi apoi 1« 
discuţinnea pe articole să vedem ce să mai 
tăiem d-lul ministru iară nn ce să’i ma 
iăm.

Dnpă ce d. ministru susţine cn noul 
argumente luarea în concideraţiune a le 
geî, şedinţa este ridicată şi se anunţă cea
viitoare pentrn a doua zi 27 corent.

C A M E R A
Şedinţa de Miercuri 2 Martie 1877. 

Şedinţa se deschide la orele 2 p. m. sub 
preşedinţa D-lnl C. A. Rosetti, fiind pre_ 
senţl 70 domni deputaţi.

D. Cantili: Mare majoritate!
D. N. Catargi: De profundis 1 (ilaritate)
Se ia în deliberare proeetnl pentrn des

fiinţarea contribuţiunil personale.
D. Raportor Holban citesce raportul re

lativ.
înainte de a intra în disenţie generală,
D. Preşedinte anunţă că s’a depus la 

biuroQ proeetnl de lege relativ la respon
sabilitatea ministerială şi raportul respec
tiv. (aplause).

D. Fnrcnlescn. Comisia a promis că va 
veni lnnl, şi astăzi este mercur!!

D. Preşedinte. D. Fnrcnlescn are cuvân
tul in disenţiune generală 1 (mişcări).

O voce : Rennnţă!
D. Fnronlescu. Ba nu! Voiii să arăt că 

prin proeetnl de faţă ţara nn profită ni
mic; se desfiinţează impositnl asnpra căi
lor de comunicaţie, tot spre răni ţeranu- 
lnl. S’a schimbat numai aureala sati po- 
leala legii ! Multe am promis ţereî, ca par
tid liberal, dar când se va face bilanţnl, 
se va vedea câte din promisiuni s’ati rea- 
lisat! Declară că se va abţine de la vo- 
larea acestei legi.

D. prim ministru şi d-nn N. Fleva com
bat opinia d-lui Fnrculescu, dnpă careîn- 
chizândn-se discuţia se pune la vot prin 
bile lnarea în considerare.

O voce. Nn e nici o contestaţie, la ce 
să votăm prin bile!

D. preşedinte. Sunt oameni de tot felull 
Resultatnl 67 bile albe pentrn; 0 negre 
contra, din 67 votanţi, 1 abţinere.

Art. 1—4 se adoptă fără discuţie.
D. Dimancea, cere ştergerea nltimnlni 

alin. de la art. 5, relativ la amende.
D. Fnrcnlescn. Eu sunt nu numai pen

trn pedepsire, dar cer chiar pnşearia! (sen- 
saţinne). D-sa se declară pentru pedeapsa 
corporală pentru agenţii cari com t fraude 
în dauna Statulni.

D. V. Ma niu este contra arestărilor şi 
ar dori să se desfiinţeze chiar toate pe
nitenciarele! Propnne alte mijloace nml 

oralizătoare, d. e. primarii să fie desti
tuiţi. căci istoria şi esperienţa aO probat 
că pedepsi le n’ad împuţinat fără-de-legile.

Dnpă puţine esplicaţinni date de domnii 
Cantili şi Mărgăritescn se închide discu
ţinnea.

Se suspendă şedinţa pentrn 5 minute 
spre a se consulta coniisinnea asupra amen 
dementelor.

D. raportor Holban citesce art. 5 mo
dificat.

D. Fnrculescu combate acest amenda
ment ca impractic şi contrar sciinţel. Pn-

Vlena, 12 Martie. 
Generalnl Ignatieff a anunţat pe am-

V A R I E T A Ţ Io
Un câine savant. Z iarn l »S p ectator*  din 

Londra a p rim it de la nn corespon den t al 
săti, urm ătoarea n araţie , care ne dă nn 
noQ esem pln de in te ligen ţa  estra-OTdinară 
a câinelui.

»Fiind nn meeting al asociaţie! brita
nice la Glascow, nn amic al meii se duse 
' i Glascow şi la Preenock pentrn nisce

pleca la Viena.
Constantinopol, 10 Martie.

Sitnaţinnea nn s’a schimbat. Delegaţi 
Muntenegreni insistă pentrn condiţiunile 
propuse, eară Poarta persistă a nu le a 
corda.

Paris, II Martie.
Se asigură că generalnl Ignatieff va că

lători şi la Londra.
Soma. 11 Martie.

Corpurile leginitoarc se vor intr’nni la 
17 Martie. Lista senatorilor e deja compusă

basadornl rusesc de aici, că in cnrând va afaceri. Ajnngând acolo, află că persoana
pe care voia s’o întâlnească lipsesce, dar 
ăă se va întoarce cnrând, — şi ast-fel ii 
veni in gând să se prenmble pe stradele 
PrenocknluL

»Preumblându-se, intră intr’o brutărie 
şi cumpără o pituşcă. Şezând apoi in uşă, 
ca să ’şi mănânce pânea înainte d’a pleca, 
văzu că se apropie de el un oâine, care ’ 1 
făcu să înţeleagă că dorea şi el o părti
cică din pâine. Amicnl meii îi arnncă în
dată câte-va bucăţele.*

— Este câinele d-vostră? întrebă el pe 
brntăreasă.

>— Nn, — răspunse ea. — insă mal totă 
Izioa ’şl-o petrec aici, şi mereu cere parale 
de la oamenii care trec pe stradă.

»— Parale? Ce face el cn densele ? 
a— O ! d-le, scie el ce să facă... Intră 

în prăvălia mea şi cumpără prăjituri.* 
(Amicul med, dorind să verifice cele 

spuse, nari ’I părea ii de necrezut,'se de
părta în stradă.

Câinele îl nrmă, cerândn-I »ce-va* cn 
toată elocinţa de care este capabil nn 
câine. Amicnl meii îi dă un peny; inteli
gentul animal il luă îndată îndreptau du
se ca un vechili muşteriii spre brutărie, 
unde ’şi pnse amândouă labele de dina
inte. pe tarabă, întinzândn’şl botul cn mo
neda brntăresel. Acea ii dăte o păine gram; 
Telul acesta de pâine, ne plăcându’l, Câi
nele ’şl strânse mal mnlt în dinţi moneda.

»Brutăreasa ghici atonei oe dorea câi
nele, şi 'I adnse o farfurie plină cn mez 
de pâine. Aceasta o cerea şi el, căci în
dată lăsă moneda din dinţi. Cnm termini 
se depărtă ineet. Amicul meii il urmări şă 
văzu manegiul acesta repetindn-se.

»Se vede, adaogă corespondentul ziarn- 
nl »Spectator*, că acest câine a trebnit 

să inveţe intr'nn mod oare-care întrebn- 
nţarea banilor, dacă a ajuns el să înţe

leagă că cn aceşti ban! îşi poate procura 
na numai mâncarea, dar şi mâncarea da
fin plac.

»Este iar de însemnat, că el nn cere de 
cât pentrn dânsul, şi nn dnpă vre nn or
din al stăpânului şed sad al altei persoa
ne, care să-l fi dresat la acest eserciţid.*

NOUTĂŢILE ZILEI.

Timbrul. Bietul locnitor de ţară; pentrn 
a face o reclamaţinne la primăria din co
rn nna Ini sad la jndele de pace, pe lângîi 
că trebne să dea parale pe timbru, este 
nevoit a perde o zi sad două pentru s 
merge cale de o poştă sad şi mal mnlt 
din satnl săd la reşedinţa jndeţnlnl de 
nnde nnmat îşi poate procura timbrnl ne 
cesar. Credem că pentrn a nn se mal face 
această nedreptate bieţilor oameni de la 
ţară, car! snnt destul de nedreptăţiţi, şi 
făr’ de aceasta, ar fi bine ca să se încre
dinţeze snb-prefecţilor şi aceştia primari
lor un numer oare-care de timbre; cel 
puţin timbre fixe de 1 fr. şi de 50 bani 
şi timbre mobile de 10 şi de 25 bani, de 
cnre se simte mal multă necesitate prin 
comunele rurale, pe care locuitorii se şi 
le poată proenra de acolo.

* *
Scand iluri. Aflăm cn regret că preşe

dintele trib. Botoşani, s’a văzut pus în 
neplăcnta posiţinne de a da afară din sal» 
şedinţelor, pe d-nii Dimitrie Miclescn şi 
Constantin Bobeică,- ambii deputaţi din 
majoritatea guvernamentală. Asemene ne 
e spnne că preşedintele trib. Vaslui a 

maltratat in andienţă publică pe nn 
domn avocat. Cnm vedem anarhia dom
neşte in plină putere. (Curierul Balaş).

Opera din BuouresoT.

BULETIN METEOROLOGIC
Temperatura.— In noaptea de Marţi 1 

pre Miercuri 2 Martie, termometrografnl 
'a scoborit la 12 grade, divisiunea centi
grade, sub 0. Aceasta a fost maximum da 

ger, in iarna aceasta în Bucureşti: — La 
Ni-se spnne că|cân,p gjRnr c8 ÎQgt vre D 2 gad 3

i-nu Franchetti cere a'se resilia contrac-Urade de ger mai mult. 
tul ce încheiase cn ministerul Instrucţiei Astăzi, Miercuri 2 Martie, termometrul 
publice. Regretăm acesta decisie. Se poateL marcat la 11 ore, la umbră, 1 grad ?/i0 
ca împrejurările critice, în privinţa criseiLgij ()_
pecuniare, să fi înfloenţat asupra între- înălţimea barometrică este de 751 mi- 
prinderet d-lnl Francheţii; însă cum a- Hmetre adică cn 9 mii. sub variabil, 
ceste împrejurări trebpe să înceteze o dată, *. Sc. Ghica.
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SERVIC1Ü PROMPT.
F  n  %  T  1  I  1 4  € 1  

ESTE IN TOT-D’A-TJNA BINE ASSOBTAT.
a  s a

PRIMURI MODERATE.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Biumnuci, 2 Morii* 1877.

V A L O A R E A C#mt • Oflfcrit* Praelft
fùont

Oblig. Rurale . 10% 1864 84V* 86'A ~ 8 4%
» ,  la sorti — —

Impr. Oppenheim 8®/o I806 — —
7 e JOblig. Domeniale 8%  1871 76 7«i/a

p ,  eşite la sorti — 96
72Vi» Credit fonc Rur. 7°/o 71 791&

» Credit fonc. Urban — 61 —
Impr. Mun. Cap. 80% 1875 
Pensii (800) dob&nd& fr. 10

— 72 —
100 105 —

A cţil Căi le fer. rom. 6% 1868 — — —
p priorităţi 6%  1868 — — —

Dacia C-l* de Assig.
Act. (fr. 500) 8%  l87l 250 _ — 1
Romania C*1* de Assig.
A ct (fr. 100) 8% 1878 50 — —
Mandate . . . . . . . . — — —
Impr. Municipale fr. SO — — —
Act. financiare Rom&ne 8% — —
Căile ferate Ottomane

Act (fr. 400) 8% — — —
Renta Kom&nă . . . . . . — —

CUPOANE
Oblig. Ruralep.Octomba.o. 

,  Domeniale . . . •
—

97
—

— 97
, Fondare rurale . • — —
» Comunale . . • . — — -

DEVISE
Paris...................  • • • • — 9985
M arseille........................... — — —

— 9936 —
— — —

Londra • • • • • • • • • — 25021/2 2502
L^ndrv dornicii • • • • • — — — 1

— — —
— — —

Viena ........................... ... — — —
B e r lin ................................ — i i î Va 1221/g
Lipsea ............................... — — —
Escompt . ........................ ■— — —
Lira Otto mană.................. — — —
Galbenu austr. • • • • • — t — —
Agio c. Argint. . . . . . . — — —

i

CURSUL Y1ENEI 
14 Martie (st. n.) 1877.

Metalice....................................  63 —
Naţionale....................................  67 50
Renta în aur . . . . . . . . .  74 65
Lo8e ............................................  109 25
Acţiunile băncel......................... 825 —
Creditnrl..................................... 149 80
London ................................ . 123 75
Obligaţiuni rurale ungare . . .  74 25

> temeşvar..................  72 25
> transilvane . . . .  70 90

Argint în mărfuri........................112 10
Ducatnl .............................................  5 85
Napoleonul............................ .... 9 87 */.
Marc 100 ......................................  60 70

f r  SE AFLA IK CALEA MG63SI0EI »• 20- Î B - i - Î I S  DE QEAHO H3TEL DE DEEÎSBC C iS l DRECEASO ^

prii societate in vin pentru mm ie olanda si Mlitnri ie ltchidatisne
aduce la cunoscinta onor. ei comitenţi că t6te filialele aflătbre In România trebue să fie desfăcute

irevocabil p6n§ la Pascf.

Ac6stă circonsfcanţă pe de o parte, şi cnrsul CStraordinar do Iliare al aurului, ne pun In 
posiţiune de a putea reduce încă cu mult preţurile deja f6rte eftine, spre a da o probă fie
căruia de eftinătatea la care pfinfi acuma n’a ajuns Incâ nimenea. O concurenţă vină, ea de ori
care parte, este dar ilusorie, căci In BucurescI n’a esistat lnc& p6n6 acuma o desfacere aşa de 
adevărată şi gertâsă.

Spre dovada mal mare a celor <Jise de mal sus să se observe preţurile curente reduse şi 
notate mal jos. şi mal beneficiăui 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 SooietăţeT fabrice! de Olandă şi Albituri.

Preţul curent dupe sedimentul de 4:5 °|0 cu preţul ficsat.
Batiste a */* duzină

in&inte acum
Batiste de copil a .....................fr. 1 45 fr. 1

> » Olandă a .................... ......  3 30 > 1
> > > de Rumbnrg , 6 — » 3
, engles. cn bord. col. tivite ,  4 25 > 2

Prosópe şi Şervete a */. duzină
Prosópe de aţă curată . . . . fr. 8 50 fr. 4

> > damasc..................... > 1 3  — > 7
Şervete de masă..................... .............. 8 — > 4

» > damasc..................... , 14 25 > 7
> ,  ,  engles . . . > 17 — ,  9

Feţe de mese a 1 bucată
Pentru 6 persóne albă de aţă . fr. 6 50 fr. 3

10 — ,  520 — , 1012
12 33 —

10 
50 
2 5

25
50

50
50
50

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

Acţiunile căilor ferate române . 13 —
Obligaţiunile române 6 °/# . . . 49 90
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/0 . 55 50
împrumutul Oppenheim . . .  — —
Napoleonul................................  16 27
Viena, termen scurt . . . . .  — —

» > lu n g ...................................

36 de
P â m lă r ie

coţi Pân^ă de casă fr 38 — fr. 16 50
36 » > > > copii > 40 — 9 22 __
45 9 > Olandă de mnnte > 55 — w 30 —
50 > » » > Silesia > 60 — > 33 —
58 » 9 Pânijă de Olandă * 90 — » 50 —
60 > > » » Belgia » 110 — * 60 —
60 » > > .  Rnmb. > 170 - » 90 —
1/•2 Bucată p. 7 cerce furi 3 coţi lat > 72 — » 41 —
V, » > ,  de Bumb. » 90 — > 50 —

Rufe de Dame
Cămaşe de ŞifFon cu şnur . . . . fr. 5 50 fr. 3 —

» * » » broderie . . > 6 25 ,  3 50
» » > > Entredeux .  > 8 —  > 4 50

fr înainte fr.
13 -  ,
15 -  ,
24 -  ,

4 50 ,
5 50 i

13 -  ,

6 25
7 —
8 —  

12 —  

15 -  
30 —

Căina:

Cămaşe de Olanda cu br. de mânft 
» » » » Entredenx
> , > de bat. forte fine

Camisône cn cerculeţe . . . . .
> cu b ro d e r ie ..................
„ de luxe cu broderie . .

Pantaldne cu cerculeţe . . . . .
„ » broderie.................
> de Piquet.....................

Fuste de costume.........................
» cn Şlep.................................
„ > broderie.........................
» > „ şi cu Şlep . . .

Rufe pentru Cavaleri
ŞifFon .....................fr. 6 50 fr.

,  ,  » spălată . . . .
„ » Olanda colorată . . .
» » Cretton franţuzesc
> cn b ro d e r ie ...........
» cu piept şi manşete de olanda
» de Olanda forte fină . . .

Pantalone de O lan da................
, > Rnmburg fine . .

Diverse
Şorţuri de c o p i l ................
J/„ Duzină Gulere de Dame 
*/., , > Bărbaţi
1 /* , Pepturi brodate
*/» » Ciorapi de Dame
*/i ,  ,  ,  bărbaţi
1 Bucată Flanele.................
6 » de Barbe p. copii

fr.

8 —  
11 —  

8 —  
10 —  

11 —  
19 — 
6 50 
9 —

2 75 fr. 
7 50 , 
5 75 , 

15 -  ,  
28 — ,  
17 — >

4 50 ,
5 75 »

acum
7 —
8 —  

12 —

2 50
3 —
7 —
2 75
3 50
3 50
4 50 
6 50
8 —  

12 —

3 50
4 50 
6 —

4 25
5 50
6 —  

10 —

3 50

1 50 
4 — 
3 — 
8 —  

15 — 
9 — 
o _
3 —

Piguel, Şalurit flanele, ciorapi de ată, plapăme, Albituri pentru 
Garnituri pentru dame, Cravate pentru cavaleri fi dame, Batiste-

Din causa sesonulul Înaintat se vind cu Preţuri şi maî reduse 
dame de piqué, şi maţ alei de remarcat Batiste fine cu broderii, C
Claire fi batiste cu dantele, si in fine câte-va sute cupons din re ni îşi Jele de Olandă ea 60 %  rabat.

Rafturile şi tùLe uneltele nfi&Lâro acuma in magazie, sunt eftin do vOnţjare.
Magasinul se aflil Calea Mogojol No. 20, vis-ii-vis do Qrand Hôtel du Boulevard, casa Oreoeano.

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

P O E S I I
de

N. SCURTESCU
Se află de verjarc de-o-cam dată la 

pografia Grecescu piaţa teatrului No.
Preţul 2 Lei noi.

La Tipografia Thiel & Weiss şi la 
ibrăriile se află de vânzare :

A. d e  LAMARTINE 
I R  IH3 CBt X  HST -A-

Tradusă de d-na Zoe Tesio. 
Preţul 1 Le8 20 bani.

¡De închiriat,
din dosul lui Socec vis-ă-vis de Hetel 
Franţa, avend 8 camere, doue cuhnii, 
fragerie, pivniţă, magasie de lemne, gra 
şopron, o odaie de servitori, grădină 
doue boite, cnrte pavată, doritori se i 
|adresa, chiar în casa, Ia D-na Elena C| 
standinidis. 516—4

De închiriat, dÎTalrTĥ
gliie viitor :
Prăvălia vis-à-vis de teatrul cel tm
calea Mogoşâiei No. 40, nnde se află actul 
mente magasia filialei de haine gata a d-li 
fraţi Koch. — Doritorii să se adreseze 
d-nii E. Graeve & Comp., librari, lânţ 
sus-numita prăvălie._________ 511—15j

CC
o

A A°  r-, »

0 LOCOMOBILE P0TE1 DE $ CI
este de vendare cu

preţul fórte eftin prin Domnu

O .  s i e b r e c ü :
Bucure sei.

De închiriat, is t " §5
Academii No. 20, doritorii se v». 
Calea Mogojóiei No. 101.

D IR E C Ţ IU N E A
Creditului Funciar

URBAN
din

B U C U E E S C I

COMUNICAT
Luând informaţiuni că 6re care per-! 

s6ne interesate de a cumpăra scrisuri! 
funciare Urbane cn preţul seă<}ut, res-' 
pârudesc sgomotnl că Societatea ar f i . în 
ajnnnl d’a liquida, Direcţiunea crede <)e 
a sa datorie a dejuca asemenea manopere, 
puind in vederea publicului că acostă So 
cietate care s’a întemeiat operând trei ani 
fără ajntorul vre-nuei subvenţiuni, un se 
p6te admite că ar fi în necesitate d'a liquida 
astăzi când a ajuns a'şi forma cn capital 
al stil de HdjOOO lei noni, şi când prin 
situatinnea publicată in >Monitornl oficial* 
No. 26 anul curent se probeejă mersul re
gulat şi prosper al societăţii.

AVIS IMPORTANT
pentru D-nil Agricultori.

PROBA CU BATOZELE DE PORUMB
din depositul meu ce a fost anunţata in jurnalul »Timpul* No. 47 pentru Du rai no cu 27 
corent, a avut loc în presenţa unul public cunoscător. Resulţaţele obicinuite au Întrecut, 
după asigurările celor preseuţl, t6te aşteptările. La 10 ore şi 54 minute a. m.î maşina a 

fost pusă In mişcare, şi urmându-se cu lucrarea fără întrerupere, s au bătut

In timp de 4 minute 240 stuleţi
adică aprOpe o baniţă şi jumetate

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

Rapiditatea cu cire hicruijîl maşina ora surprin^&tdro, oferind şi avantagiul cel mare, c i  
se pâte pune in mişcare de un copil chiar. Folosul acestor maşine pentru agricultori, a- 
rendaşil şi (cranii este Învederat, la care este de observat şi preţul lor neînsemnat, ailicil

DE 170 LEI NOI BUCATA
Atrag atenţiunea cea mat seri6hîi a celor interesaţi asupri celor ^ise mal sus, şi spre 

mal mare încredinţare u n t  gata a face probe in faţa fie-căruia doritor , care vor bine
voi a pofti la magazinul meii spre a o vedea.

- 6.

W . STAADECKER.
Strada Germană No. 8.

La Exposiţia din Philadelphia 1876 s’a premiat cu Medalia şi Diploma^ 
de onOre (cea mai mare distincţiune)

I D E  a O L O G - I b T I E
DE

3  a :  a r t  m  a  m a  a ;  f a  e i m  a\

Place Juliers No. 4 
C O L O G M E %

A mal fost premiat pentru superioritatea el la următdrele Eiposiţil: Londra 1851, New* 
York 1853, Londra 18d2, Oporto 1865, Cordoba (Repub. Argent.) 1871, Viena 1873 şi Sant- 
Jago (Chili) 1875. — Deposit pentru vânzare cu ridicata la D-nil :

1 SC O-nie.
Bucurescl, Strada Covaci No. 1.

De von jare in do tai 1 la toţi Par fa meri şi Drogiştl buni. 500 —12.

O guvernantă,
ne şi române, fórte bnnă pentru privigha- 
rea ş< crescerea copiilor, cu i ecomnndaţiî 
b a n e ,  caută un loc, din causa plecărei|$$

n * H U * U U U * U U M U U * U M U U U * U * X * * U U U U \
2  P H A R M A C I A  L A  „ S P E B A N T I A “
2  CAl.KA HOQOŞOAEl, M. ^ t |

*  n r  D  n  i i i  M c r s i n A  u c u i t c i  a d  c d a m o c c c  j

fam iliei la care era angajată pene a c n m a j^  Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză a efectua orT-ce co Âa
'a 1___ _________ .X  k l n n .n n ia o n u  a «• t T-.T-* T T «  I IAdresele respective să se b ine-voiască a l e j j  
depnne la adm inistraţia acestui <Jiar. K

mande din rcssortul medical. B K U S .

416 -  O. * X X * * * t t * X X X * X X X K K X * X * X X X f t X X X * *

U A *é*é*«ááá*M

SOCIETATEA DE AS3IGURA IE

#T

F O N D A T A  I3ST A 3 S TXJTu 1 8 S S .

Aducem la cunoscinta onor. public, cA societatea assigucdză 
contra daunelor provenite de incendia Ia clădiri şi obiecte miscă- 
6tre; contra daunelor causate prin grindină, şi contra daunelor 
cansate mărfurilor transportate pe apa.

Asemena assigui'ă^ă. ^estre pentru copil In t6te coinbinaţiumle 
cerute, şi asupra caşurilor de morte.

lnformaţiunile se d& la sub-scrisa agenţia generală şi la a- 
genţiile el de prin districte

Agent general pentrn România

a d o l f  w e i n b e r g
Qolţul striuleî şi curtea vechie (hann roşiii).

Tipografia Thiel & Weiss Palatul ,  Dacia*.


