
8 A M B AT A  5 ’ MARTIE .

■ani
n i ini

B O N  A .TSÆ E J M T E I j B
IN TOATA. KOM ANIi:

IN STHA1NATAT«:

L. ». 48 
. . 24

11

60

INSKKT1UNI 81 KKCLAMK:I  --
I de 80 litoi-e petit, r̂ ; *° ţjanl
agi ua III, 80 banii pe P*K>»* II, 1 » »  »ol

Boolamo a lei noi linis.

In numér In Capitali 10 bani.

TIMPUL
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCHO.

131 URO UL REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI : PALATUL »DACIA.*

ANUL 11 —  1R77.

A - i s n c r a s j - c x x j R i -
Se primesc io ttriinitatc: La D-nii Hacuen- 
tte$n é  Vogler in Vienna, Walfisch gasse 10. 
A. Oppdtk ln Vienna,' 8tubenbastei I ; Rudolf 
Moste ln Vienna, Seilerstttte 9; Vtncens 
Hrdicka in Vienna, Teinfaltsträne 17; Philipp 
hob ln Vienna, Escbenbachgasse 11 \ 1* Lang 
dt Comp, in Peyta |i llavcu-Laffite-Bulker é  
Comp, in Paria. _____

Scrisori nefrancate nu N primesc.

Artico lele nepublicate se TOr arde.

Un numér In Districte 15 bani.

K-rr nm rvr mi7T i ? a p  AT?Tr* Ică avem  privilegiul de a guverna ;| Maioritatea acestei Camere a fost aleasă:Căt astăzi prin sate nimeni nu maljfi ’1 va faoc a se căi, că a cerut inchi- 
l U L E l U N  b.ae c& lafcr,ua Sfcat C0QsbifcuL p t  un miuisteriii compus de d-nil e o -L ie> cfl.fc are de pi&tit şi unde a r e ^ e a  ^ ‘ terilor laU pentru ce: dacă

ţional este şi trebue sil fie o alter-|gălniceţ " u' Manolache Costaki G. er- ti,akif oi aio, nrinoi-l*ar “c 18 lscutIunea- ace e 6 vo*
y Y uescu, Michaiii fcerichidi, G. Chiţa, colonel
nare a partidelor la putere. Credem S15aiceanu şi i0;m Brătianu.

Serviciul privat al .TIMPULUI.*
(Agenţia Havas).

Berlin, lft Martie.

de pl&bit, şi aici este cansa princi-i „ M # -
tari negre cari s aii dat In favoarea con-

pala a acelei nepilduite remăşiţe de|tinuăreî di8Cuţianeii M fi pntat lesne să

kgblatt, în ediţiunea sa de dimineaţă, asemenea, că momentul nostru nu Nu B0 poate susţine dar că d. Ion U ră-60 milioane nelncasate de sub ad -loveasc5 pe
.. i ___x _____i i _________ ___ - j ______ a_ J ..  w .. . i _ _ v i  _ ___ ____l x  «  m i n i f l f r a f i f l  n . ln l  I K r f t t ’ a n n  aaIa  nn/la rfu, că scie din sorginte bună că Italia este încă, venit. Mergem mal departe: tianu sugrumă pe alegători, şi scamotă a- 

ieclarnt gata a adera la un angaja-, ne pare re ti din adlncul inimel cft 
jt diplomatic ce va da Roşiei satisfac-, pa r tâ ja  j  Brătianu s’a ar&tat
Ba ce vrea a obţine şi care, asigurend a ^ a  incapabilă de a guverna. Dacă

tinerea integrităţii imperiului otoman , _
g _ . . .  , „ - adversarii noştri ar fi avut mal pu
pa firma dreptul pentru marele puteri,
j snrveghea esecutarea reformelor pro-Vn^ pasiune, mal multă Silinţă, o

mal bună cunoştinţă a administra
ţiei şi mal mare iubire a binelui pu
blic, fără preocupări de interes per

ii englez, generalul IgnatiefF a hotăritjgOQa]' a r g  adus un adevfirat pro-

• de conferinţă.
Paris 15 Martie, 

u urma unei comunicaţinm a Cabine-

» duce la Londra. Dânsul va pleca astă
:& saQ mâne dimineaţă. .
Călătoria lui iu Angletera se consider&iCOns 1 ut l0na ®*

gres In desvoltarea vieţel noastre

nu semn de pace.

f  BUCURESCIM ARTIE
:n lăuntru se apropie soluţiunea 
zel la care trăim de căte-va luni. 
se natural, ca mal ales acum or
ie le de publicitate să caute a 'şt 
ilica fie-care punturile sale de ve- 
?e.
Polemica noastră cu Roinânui a de- 
lit mal vie, şi noi suntem datori 
3 continua Încă, fiind-că Românul

Aşa Insă, cum aă administrat ş 
afi legiferat in aceste 11 luni, ra
dicalii şi-afi atras ura şi — să ne 
fie iertat a o zice —  dispreţul oame 

nilor cu minte.
A avea In momentele de faţă un 

interim la finanţe, Îndeplinit prin o 

incapacitate vedită ca aceea a d-lul 
1. Brătianu, a avea la eBterne pe 
un lonescu şi la resboiă pe un Slă- 
niceanu, aceşti şez&torl de fotoliurl 
lipsiţi de cel mal elementar simţ de 
dignitate parlamentară şi prin ur 
mare fără nici o autoritate, este o 
batjocură, pe care ţara nu o merităe organul principal al regimului 

ip utere, a cărui resturnare o do-fşi prin urmare nu o va tolera. 
» pentru binele ţftrel. Dar zice R om ân u l:

legările in favoarea sea, când ou d-sa era 
umal unul din partita sea in miuisteriii.j 
Acesta fiind fapt pe deplin şi de toţi cu 

noscut, miuisteriul Senatului este sicur că 
naţinuea este cu maioritatea Camerei de 
la Iuniil, iar nu cu maioritatea de azi a 
Senatului.

Pe ce se va rezema el dar pentrn a răs
turna cabiuetul Brătianu ş’a cere de la 
Capul Statului disolverea Cameril ?

Noi rfispundem ;
El se va putea rezirna pe urm6> 

toaroa argumentare :
Ţara lu Iunie 1876 a dat In a- 

devfir Camera de astăzi, insă ţara

ministraţia d-lul I. Brătianu.
Ţara s ’a văzut dar Înşelată.
D’abia afl trecut 11 luni, şi ma 

rea majoritate a alegâtorilor şi-a

onor. d-nu Voinov tocmai a- 
colo unde mulţi din noi nu am fi voit să 
fie lovit.

Fie-ml acum permis a vă spune pentru
ce am zis că am să vorbesc asupra rapor-

, . .tulul, pentrn ce c&nd am cerut continua-
perdut toate îlusiele asupra regimu- .. , _  . - .rea discuţielor, am zis că in aiscuţiuuea
Iul de astăzi. Dincolo de Milcov frac- Ljg faţă nu este vorba numai de verifica-
ţia liberă şi independentă nu insyga alegere! unul senator, ci că era la
piră de căt dispreţ, dincoace de mijloc şi constatarea unei situaţiunl. Când 
Milcov radicalii inspiră teamă derm *** acest cuvânt, onor. d-nu Sturdza

« . . .  i __i •___• j . , 1  _U socotit că ed vo ii să vorbesc de o si-apucătunle lor anarchice şi tot-o v . . w
, . . .. . , tnaţiune politică safi ministerială; nu este
dată milă de incapacitatea lor. .. „ , ,  ̂ ...__..___1 aşa, am voit să vorbesc de o situaţiune

0 nouă alegere f&cută astăzi va gooia|g) Jy 0 boală socială, care din zi in
dovedi, că ţara i-a părăsit.

Iacă argumentarea constituţională,
, _ „  . .___.... corectă, pe temeiul căreia cădereaa ales aceeaşi Cameră pe temeiul ’ v

unor promisil electorale, din care ghem u lu i de astăzi este cerută de 

nici una nu s’a Împlinit. S’a promis 9itnat'e l î  UQ no(1 guverQ esfce da‘ 
ilntSiil spirit de Înfrăţire şi s’aii fă
cut acusărl ministeriale, perchisiţii 
şi urmăriri personale, precum nu 
s’aă mal v&zut p6nă acum de cănd 
esistă regimul nostru parlamentar.
S’a promis al doilea uşurarea sar- 
cinelor publice, In orl-ce cas ne- 
sporirea dărilor.

Această uşurare nu s’a făcut, dă-j1 
rile s’atl sporit. S'a promis regula

tor a face un noă apel la ţară.
In numgrul viitor vom mal re

leva căte-va detaliurl din impru
dentul articol al Românului citat 
mal sus.

Ieri la Curtea cu Juraţi din ca
pitală s’a judecat procesul intentat 

_ d-lul 1. Constantinescu, c’ar fi ca
lomniat intr'un articol din ziarul

rea stârel ‘financiare* această regu-|«TimPul* Pe a« enW  Poli^ieI 8uver- 
lare nu s-a făcut, budgetul este în nului actual* Apftrarea a fost sus-

icem .pentru binele ţ6rel,a nu Pontru ca minigu>riul ce va da Senatul deficit de aproape 7 milioane, da-^ ,nutA de d‘mI loau Laliovari şi Pală
îtru binele partidului nostru, alj8ă poată guverna, trebuie să aibă pentru 
;or de la Tim pul. Ş i aici JRomânuiel şi maioritatea Camerei; aceasta se scie 
este esact şi nu judecă bine, cănd,ic* d’o-cam-dată nu este.

,cum face In num&rul sftfi de as- Pentru ca ™ ™ teriu l Senatului să di- 
. . .  , . , ., solve Camera şi să facă apel la naţiune

bl, atribue tuturor .membrilor gu-i. , . , . v . . . . .. „ ... .’ trebuie ca el (miuistonul) să aibă conviu-
Tiulul trecut 8pei anţa de a pune.gerea—  gg cliiar şi speranţa — că maio-
uti âiăna pe putere, sad (In lim - ritatea naţiunii are Încredere şi iubire in

|iul obicinuit al Românului) de a.maioritatea Senatului şi nici-de-cnm iu a-
jiigruma şi ruina ţara , ne put6n-.coea a Camerei.

:-le Hntra In minte, că pot perde Miiori.Utea acestui Ssn^  86 «ompune de
'cei veniţi prin puterea aginţilor ministe-
riulul Catargi.

Acel ministeriQ a fost dat judecăţii după

* » II . . ) m , | . . , . * »  iwsinut« mw wvi nvwin van uu ouuv
toria flotantă este cel puţin de 51 ^venitul a fost achitat In aP*au*laniicy ior poiitiol acnzâudu’I că nu sunt
de milioane şi nu s’a luat nici cea de ê publicului. Vom reveni pe larg g on,4nI. Aceasta a devenit o boală socială
mal mică mfisură, nu s’a arătat nici un num^r viitor,
o prevedere, cum să se stingă. S'a

ivilegiul, fie măcar pentru căt-val, 
op, de a guverna ţara.*
IJiomânul se inşală. Noi nu credem,¡mal unanima cerere a naţiunii.

zi ia proporţiunî mal mari In ţara noastră.
VoiU să mă esplic: D-lor senatori, am 

văzut in raport, că mai inainte de toate 
se contestă naţionalitatea onor. domn Voi
nov. îm i permit acum a întreba pe onor. 
d-nu Sturdza carele a voit să'mi închidă 
gura, aceasta este întâia oară in ţara noas
tră, c&nd se vede un om care are statul 
personal de cetăţean român (mă serv cu 
espresiunea d-lul Boziann) că i-se face o 
asemenea contestaţiune ? Dar nn avem de 
cât să căutăm dosarele Corpurilor Legiui
toare, şi mai ales dosarele primărielor şi 
ale tribunalelor, ca să vedem cum ase
menea contestaţiuni se presiută mal pre- 
tutindenea, şi cum ele devin din zi in zi 
mai numeroase. Contestarea naţionalităţel 
române a devenit astăzi o armă de care 
se servesc aceia carii sunt la putere şi 
|carl se socotesc că numai el sunt Români 
spre a respinge pe toţi aceia cari nu sunt

promis uşurarea serviciului şi cbel- Discursul rostit de d-nu M. Co-
tuelilor militare; In loc de aceasta g&lniceanu In privinţa alegerel se- 
s’aü făcut concentrări, congediărl şi
reconcentrărl nechibzuite şi şi s’aă 
cheltuit ast-fel în anul trecut 21 
milioane In ministerul de resbel. 
Sub pretest de a se abroga legea 
comunală a lui Lascar Catargi, s’aO 
desorganisat Comunele ast-fe l, In

natoriale a d-lul N. Voinov în şe 
dinţa Senatului de la 23 Februa
rie 1877.

D-nu Cogălniceanu. D-lor senatori, o- 
norab. d-nu Dimitrie Sturdza ne ceruse să saprobare conform regulamentului 
se închidă discuţiunea sub cuvint că este D. M. Cogălniceanu. Onor. domni se- 
foarte luminat; eu sper totu-şi că aceea^natori, in Francia, unde este o naţiune 
ce voiii vorbi ’1 va lumina şi mai mult,[compactă, foarte energică de 40 milioane

care s’a Întins atât de departe in cât ve
dem în această ţară ospitalieră, oameni 
veniţi ori primiţi in sânul său de eri saii 
alaltă-eri impingâud imprudenţa lor până 
a contesta pe fii băştinaşilor acestui pă
mânt, pe care părinţii noştril l’afl apărat 
cn sângele lor (aplause).

D. Preşedinte. Tribunele sunt rugate 
să na dea semne de aprobare saii de de-

INAUGURAREA

ACADEMIEI ORIE» rALE ITALIAN E

9 a  5 Martie seara, iu casa prof. De Qu- 
t nantis se inaugurâ eu solemnitate iu 
esenţa U. S. don Pedro, imperator al
iMiliel şi coltor august al studielor dtaşi-1 ruga de a ’şl opri atenţiunea asupra ti va unul tractat internaţional pentru o

deosebitelor sentinţe orientale înscrise pe scriere convenţională menită a suplini stu- 
diplomă. Prof. Severini transcrisese in ca- diul limbilor streine. Prof. De Quberna- 
ractere chineze o sentinţă care sună aşa:Lg vorbi despre noul titlu de »Kaisar-i 

«Ştiinţa este poarta prin care intră ci- ţjindi* dat mal dounăzi reginei de Engli-

s  . >—  I|'j jilogie orientală, noua Academie Orien
ta întemeiată mal deunăzi la Florenţa 

& adunate in acel local mal multe per 
■ane foarte însemnate, între cari comen 
Itornl Porur.zi, ducele de Sermonota, pro* 
sorul VilUţ-^ comendatorul A. Mafiei 
archiiml M. Ricci, commend. Gotti, mal 
®lţl streini, intre cari nn prinţ de la 
tva însoţit de prîucesu in costumul lor| 
if mal pompos, profesorii de limbi orien-J 
Ue din Institutul Superior, afară de prof.

oprit din causă de sănătate, mai 
mlţl studioşi de filolfigle, prof. Giglioli 
■of. Oennarelli, cav. Fiaschi secretam 
istitutului, şi un cortegiu strălucit de 
jmne amabile şi uîsHnw.
La sosirea Mnjestăţiî Sale, M oxocufĂ p6 

/ ârfă şi piano de d. cav. Loreiizi şi

Id-na de Gubernatis imnul naţional bra- 
silian.

După aoeasta, prezidentul de virată al Â- 
cademiel invitâ pe secretar a citi o scri
soare a ilustrului prezident onorar, prof. 
M. Amari, prin care se asooia sufleteşte 
sărbătorii pregătite ia onoarea M. Sale don 
Pedro.

Terminându-se această lectură, profeso
ral Severini, prezidentul Academiei, în
tinse M. S. diploma de academic ordinar,

»leva in templul virtuţii: cine voeşte să 
»de* regatului un guvern buu, să înceapă 
»instruindu-se mal nainte de toate pe si- 
leşi.* Prof. Pâini pusese o sentinţă tibe- 
tană având acest înţeles:

»  ne şî-a clobâudit o ştiinţă trebue să 
,ştie corn s’o facă folositoare pentru alţiL* 
Prof. De Gubernatis, uu vers indian oare 
spune:

»Pe Rce8t F^ânt trieţte Sntr’adevir nu-

Prof. Costelli, următorul exemplu ebraic :|rn şedinţa se iuoheiâ cu briliantul imn
LCambria* al lui Thomas, executat pe harfă 
şi clavir de cav. Ljrenzi şi de d-na De 
Gubernatis. După îuchiderea aduuăril aca
demice, M. S., căreia 'i  fură presentate 
mal multe persoaue distinse, se mal opri 
încă două ore, convorbind cu toţii, eu acea 
afabilitate şi isteţime de spirit care o de- 
sibeşte.

Don Pedro era iusoţit de sanscritistul 
Uenning, şi plecând după miezul nopţii, 
ieclarâ acestuia şi profesorului De Guber
natis intenţiuuea sa de a continua cu toată 
tragerea de inimă studiul limbii sanscrite, 
îndată ce va fi reintrat in Brasilia.

Ast-fel se inaugurâ cu toată strălucirea, 
Academia Orientală dela Fiorenţa, prin 
meritul mai ou seamă al d-lui şi d-uel De 
Gubernatis, cari in modul cel mal demn 
şi cordial priimiră în locuinţa lor pe au
gustul Imperator şi pe Învăţata adunare

(Nazione).

»Strălucirea aspectului unul rege este dă-{ 
>tătoare de viaţă : pietatea şi veritatea con
servă pe rege.* După aceea, prof. Severini 
printr’nn discurs ales, lămniit şi uobil re- 
ihiămâ atentiunea iul dou Pedro şi a tu- 

tulor asistenţilor asupra iusnşirilor remar
cabile ce le înfăţişează pentrn cea mai fa
cilă respândire a ideilor, sistemul grafic al 
Chinezilor, cu toată oomplicaţiunea lui, ş* 
esprimâ dorinţa ca guvernele să ia iniţia-

ire şi in-»maî acela a cărui viaţă mnncitoi 
.ţeleaptă se comunică mal multora.« Prof; 
Lasinio următoarea epigrafă arabică : «Cine 
»poartă steagul ştiinţei eutu învingător.*

tera, arătând cum-că nici Indienii nici sau 
scriţil nn pot nici-de-cum să ’1 primească, 
având nişte denumiri proprii spre a în
semna demnitatea de împărat, precum ve
dica »adhirâga* şi buddhistioa »şakravar 
tin.* Citi apoi o erudită notă ilustrativă 
a globalul arabic desooperit intr'o pivni
ţă de cav. Meucci şi trimis de prof. La
sinio absent din causă de boală, şi invită 
pe cav. Mencci a-şl urma ilustrarea acee 
tul mapamond interesant iu ceea ce pri
veşte partea astronomică.

M. S. ascultă cn mare interes espliea- 
ţiuuile cavnlerulol Meucci, iu urma căro-

fer mitropolitan Ia Paris; —  Despre umi- 
‘jditatea locuinţelor ; — Istoria locomotive
lor ; — Transformarea halei de mărfuri de 
la gara Târgoviştel;— despre conservarea 
lemnelor; - Despre legea şi Regulamentul
pentru explotare* minelor___Darea de sea-
•uă a socităţil.

Salutăm cu viuâ plăcere această foaie, 
prin care se nmple o lacnnă prea mult 
simţită in girul foilor noastre periodice.

»Revista societăţii de arhitecţi şi ingi
neri.* Apare odată po lună, in Bucureşti. 
Abonamentul e de 0 lei noi pe an. Su
marul numărului 1:

Noile fabrici de zahăr dela Chitila şij 
Siiscut; —  Esposiţiunea din 1878 de la Pa-| 
ris, — Ingineri suS nrchitecţiî; — Drum de!

»Familia.* Sumarul numărului dela 12 
Fevrnarie: Dotmna Stauca, studia istoric 
de Gr. G. Tocilescu ;—Leu . din CarpaţI,— 
poesie de I. Al. LSpădat; — Mireasă pen
trn mireasă, comedie de I. Vulcan; — Se
cretele Castelului, rom. de H iv ie  Monte- 
pin ; --  Scrisori din BacureştI; — Reuniu- 
aea »Hilaria* din Oradea mare; —  Vari
etăţi. ___________

»D. Dr. Gr. Silasi*, profesor de limba 
;i literatura română la universitatea din 
Clusiu, n descoperit în colecţiunea Kem6- 
îyană de manuscripte a »Museulnl tran
silvan* din Clusiu, un manuscript din 181ti, 
care conţine »Bttrahomiomachia« lui Ho- 
mer, travestată iu versuri române.



suflete chiar acolo legea de împământenire 
este um? aspră de cât In noi; chiar as
tăzi legea prevede donă categorii de îm
pământenire; una c&nd se atinge de a 
con lori straniului numai esercitarea drep
turilor ordinare de cetăţean, alta când 
e<te a i-se acorda dreptnl de a juca nn 
rol politic procnm, de a devâni deputat, 
senator, ministru. Ţara noastră nu a fă
cut nşa, ţara noastră a fost mal largii in 
ospitalitatea sa. In timpii de demult era 
di'stal ca nn străin să ia o Română şi să 
se aşeze in ţară pentru ca să fie invitat 
la banchetul politic nl naţiune!; mai ¡neon 
sub regulament, legea s'a nini înăsprit 
dar şi nci tot a fost mai largă de cât 
ainrea. Pentru străinul ce se căsătorea cn 
o Română, s'a cerut numai şapte ani de 
stagiiî, când pentru acel ce nn se itisura 
în ţară s’a cerut 10 ani. — In privinţa 
românilor din Ardeal, Bucovinn, Basara
bia. Macedonia şi Tesalia s'a oborît toate 
condiţiunele de stagiil. Pentru aceştia este 
destul nn vot al Camerei şi al Senatului 
pentrn a li-se da natnralisaţinnea cea 
mare, pentrn a se face ei pământeni în
tru cât dovedesc o origină românească 
Ei bine d-lor, când aceşti noni veniţi în 
această ţeară, când aceşti împământeniţi 
fie prin părinţii lor, fie prin ei ânsu’şl, 
când ’ i vedem împingând românismul sad 
mai bine zicând esclnsivismul lor până a 
declara de nepatrioţi, de neromâni chiar 
pe vechil băsteuaşi (autochtoni) ai ţărel, 
pe toţi aceia cari nu se închină la bise 
rica lor, nn credeţi d-voastră că se cnvine 
ca vechii români să strige şi ei strigătul 
de larmă, nn se cnvine ca şi noi să nsăm 
de dreptnl de resistenţă şi să îndreptăm 
in contra lor arma cn care el ne atacă! 
D-lor, avem de esemplu o mică ţară, co
roana Moldovei, mărgăritarul Moldovei, 
muma Moldovei, dulcea Bucovină. Când, 
sunt acnm o sută de ani, ni-s’a lnat Bu-

J

?  I  m P  J  L

nn este aici. D-sa v’ar spune că este res-jşi din alte .părţi. Am comunicat in zilele 
pins ca străin de alţii. De cine ? de core-trecute că A ustro-U ugaria stârneşte pe 
ligionaril d-lul Voinov, din cari nnil sunt lungă Poartă contra cedării portului Spizza. 
chiar in categoria d-lnl Voinov. I,Times* ne asigură, că Italia densemenea

Aşa fiind lucrurile, cum voiţi, d-lor se- B’ar opune acestei ccdărl şi anume pentru 
natorl, să nn ne folosim de această oca-cuvâDtul că un port muntenegrean nn ar
sinne nn ca să respingem pe d. Voinov 
ca ne-român, de cât oa să zicem d-lor 
«noul sosiţi:, «Domnilor noul Români,pu
ţină modestie! Mai încet cu nrile d-v6s- 
tră şi mal ales nu falşificaţl moravurile 
acestei ţări, nn falşificaţl tradiţinnile po
litice ale acestei ţări!, (aplanse prelun- 
gite).

Iată, d-lor, ce aveam de zis ca ceetiune 
generală. Acnm când vin la specie, cum 
s'ar zice în limbaginl tribunalelor, adică 
când vin la onor. d. Voinov, se nasce în
trebarea : D. Voinov este pământean saii 
nn ? Da ! D-sa are statul personal de ro
mân. Am avnt onoare să’l cunosc pe d-sa, 
când era încă tânăr; după recomandaţiu- 
nea răposatului Vasile Mălinescn, l’am spri- 
init spre a deveni mi se pare şef de sec

ţiune la Comisinnea centrală. Desvoltând 
aptitudinea unită cn modestia ce'l carac
térisa pe atuncea, am contribuit cn toţ 
ca să devie judecător, Vice-preşedinte al 
consiliului judeţean din Huşi, pe urmă 
d-sa a devenit advocat al Statului, depu
tat, etc. Privesc dară pe d. Voinov de Ro
mân. Insă pnindn-ne a argumenta ca co
religionarii săi politici, pnindu-ne să căn 
tăm esemple analoage, adică de acele de 
cari domniele lor se servă spre a contesta 
naţiunea adversarilor lor politici, atunci 
am pntea susţine că şi d-sa este străin 
Tatăl d-sale a venit de peste Dunăre. Ca 
esemplu de împământenirea sa se zice că 
a avut rang de boerie. In ţara românească 
Insă, rangurile nn daQ împământenirea. 
Mihal Stnrdza avea un medic ; ce fel era 
acest medic nu pot să dau amănunţimi 
faptnl este că era străin. EI bine Michai

covina de către guvernul austriac, P°Pn",gtţirdza îl făcu postelnic mare, dară ni- 
laţinnea el cea mare era română şi în ca -meneţ f . îngn?î Voda, nn înţelegea să’ l fi 

pol ei era boerimea română. făcut prin aceasta boer pământean.
In adevăr mulţi boerl se hotărîră a trece Se mal dă de argument că părintele 

comunăcu moşiile lor sub stăpânirea străină,pen-d_l ţ - y oinov a foat membru la 
trn că atunci eraţi timpuri grele pentruL pQ- cjne nn gcţe cg după regulamentul 
biata noastră patriă, era regimul »pSsător MoldoveJ) pnteaa gâ fi# la COmună mem-

era® brii şi străinii îutrn câtă vreme ei decla- 
raîi că în îndeplinirea sarcinilor lor nu se

al Fanarului, chiar legile omenire! 
călcate în picioare, în cât mulţi vedeai) ca 
o salvare de a se pune sub protecţiunea 
gripsulul (vulturului) austriac. Insă de şi 
trecuţi sub un guvern străin el aii păs
trat. virtntea cea mare a Românilor: ‘ os
pitalitatea..

Aşa Românii din Bucovina văzând ve
nind peste dânşii colonii de Germani, co
lonii de Poloni şi de Ruteni, până şi co
lonii Unguri, n’att protestat, nn s’aB îm
potrivit ci chiar ’ i-aîi primit cu braţele 
deschise; s’aii uitat numai la înmulţirea 
popnlaţiunel, Ia buna stare materială care 
dobândea ţara. Aii venit mal apoi asupră- 
le sloiurile de Israeliţl din Galiţia ! Care 
a fost resnltatnl acestei mari şi neprice
pute ospitalităţi ? Acel străini astăzi com
pun în Bucovina majoritatea popnlaţinnei; 
capii lor formează acel partid care se nu- 
mesce ‘ partidul liberal, partidul constitu 
ţional,, compns de Ruteni, de Nemţi, de 
Unguri, de jidovi mai ales, partid care pre
tinde că represintă Bucovina, că el sin
gur are dreptate «ă vorbească în acea ţară, 
închizând gura urmaşilor lui Miron Cos- 
tin şi ai lui Teut logofătul! Astăzi în Bu
covina, in propria lor patrie, Românii sunt 
priviţi, sunt trataţi ca străini, el n’aîi voe 
să vorbească limba lor chiar în dieta pro 
vincială din Cernănţi, ei n’aii voe s’o scrie 
chiar în protocoalele şedinţelor dietei.

Noi, mulţumită lui D-zeii, nn suntem a- 
jnnşl nşa de departe; dară când vedem noi 
pe *nonii Români, pre acei cari 'i-am pri
mit saQ pe el saii pe părinţii lor, când 
îl vedem că se cred mai Români de cât noi 
al căror strămoşi ati păstrat o patrie în 
care el sunt astăzi patrioţi, când îl ve
dem că împing această naţiune la *ideî 
estreme, sub nume de *idei liberale, nu 
trebue şi noi, Românii cei vechi să zicem 
cuvântul: ‘ până aci şi nn mal departe, 1 
D-lor, in ultimii ani d. Achil Zerlendi fi
ind deputat a fost declarat de străin. Sciţ 
cine a fost marele conducător al acestei 
con testaţi uni ? unul care era in aceeaşi ca
tegorie ca şi insn-şi contestabilul! Nu voi¡5 
să’i citez nnmele, dară ou puţină ostenelă, 
veţi pune degetul pe chiar acest nume.—

De la Zerlenti lucrurile aii mers mai de
parte şi boala s’a lăţit. Ce se întâmplă 
astăzi ? Ia întrebaţi ce se fece la Galaţi ? 
'Mi pare riB că onor. d. Vlaicu senatore

vor pune sub protecţiune străină.
Aşa dară iată că am putea argumenta 

iată că am putea susţine pe aceste esem
ple că temeiurile cn cari se susţine că 
părintele d-lui Voinov avea împământe 
nirea nu sunt convingătoare. Din aces
tea nu void, d-lor, să conchid contra naţi- 
onalităţel d-luî Voinov, dară când mS uit 
şi citesc prin gazete, când văd manifestaţiunî 
chiar prin camerile noastre, când văd o 
colectivitate de vre-o două-zecl şi cinci de 
corelegionarl al d-lnl Voinov, că ’şl per
mit de a susţine că numai în Domniile 
lor se concentră Românismul şi liberalii 
mul acestei ţă r i; că numai Domniele lor 
sunt forţa, patriotismul şi liberalismul din 
acesta ţară, atnnci daţi-ne şi nouă drep
tnl de a le zice ; Domnilor, lăsaţi-ne şi pe 
noi să credem atâta că, de nn alt ceva 
dar cel pnţin representăm acea patrie care 
v’a dat ospitalitate 1 Acestea o dată zise, 
ett voi ii propnne un amendament spre a 
se modifica conclu&iunile raportului in cât 
privesce naţionalitatea d-nnlni Voinov, pe 
are în sufletul şi pe oonştiinţa mea '1 re

cunosc că având statul personal de cetă
ţean român.

Şi ca cetăţean român '1 rog pe d. Voi
nov, ca acum să nu insiste să intre in Se
nat ca representant al colegiul. II de Ro
man, pentrn că acel colegii! este pătat de 
către însuşi coreligionarii d-lni Voinov.

Dară inainte de a desvolta această ces- 
tinne, am a zice incă două cuvinte în pri
vinţa celui de al doilea punct susţinut de

fi decăt un loc de adăpost pentru piraţi 
şi pentru contrabandişti. Cu deosebire 
pentru Veneţia acest port ar trebui să 
fie, cum a fost in trecut, un isvor de ne
norociri , incăt slavii de pe ţermnril A- 
driaticel nu vor putea să aibă un port de 
căt după-ce Veneţia va fi aşezat căte-va 
colonii la punctele de oareşl-care impor 
tanţa cumercială.

In sfirşit ni să comnnică şi motivele 
pentru-care întrunirea parlamentului oto
man a fost amănată pănă la 17 Martie 
Anume, era peste putinţă, ca deputaţi 
din Arabia, Mesopotamia şi alte provincii 
depărtate ale Imperiului să sosească la ter 
minul statornicit de mal înainte. — De 
altmintrelea alegerile s’au efectuat in toa
te părţile fără greutăţi deosebite. — Ora
şul Alepo a ales^trel Turci şi un Armean 
jeară Smirna trei Tnrci, un Armean şi un 
Grec. De asemenea pe insulele [din Archi 
pelag alegerile aii decurs in regulă, de şi 
se credea, ca ele vor intîmpina greutăţi.

Sultanul âncă nn a dat întărire listei 
de senatori. Intr’o deosebită iradea a nu-j 
mit inse pe fostul Patriach al Armenilor 
ortodocşi, D. Eremia Meghirdis senator, 
pe viaţă cu o pensiune anuală de 12,000 
fl. austr.

Despre pregătirile de resbel ale Turciei 
,D. Zetng.« primeşte nrmătoarele detaiuri 
din Ruscinc:

»Cavaleria Turciei in decomnn se com
pune din 25 Regimente, adecă 147 esca- 
droane. Fieşte care escadron se imparte în 
patru cete căte 24 călăraşi de rend şi 6 
subofiţeri. Contingentul normal al Cava
leriei e de 23,536 călăraşi şi 890 ofiţeri. 
Pănă acnm sunt la ţermurit Dunărei 14 
regimente, fiind cele-1’alte 11 in Asia 
După ordinul ministrului de resbel vor 
mai veni patru regimente la armate din 
Bulgaria. — Dar această cavalerie va fi 
puţină in raport cu masele de care dispun 
ruşii. Achmed Eyub Paşa nn prea e mul
ţumit cn Cerchezii şi cn cele-lalte trupe 
¡regulare şi pentru acea stăruieşte să se 
organiseze ăncă 26 escadroaue regulare, 
îndeobşte trupele ¡regulare nu intră in 
combinaţinne de oare-ce Eyub Paşa pune

Ignatieff. Oficiosul ,M. Revne* primi 
din Paris nrmătoarele informaţiunl: 

Ducele de Dâcazes a declarat în zilele 
acestea unuia dintre diplomaţii streini, că 
este asigurat despre deplinol acord intre 
Franţa şi Germania in cestiunea orientală 
şi că nici o dată relaţiuuile intre Franţa 
şi Germania nu aii fost mai amicale de cât 
de present. Nu mal rămâne induoială, că 
astă-dată Franţa va observa o atitudine 
identică cu aceea a Engliterel şi că îşi va 
ia toată silinţa spre a întreţine relaţiun 
amicale cu Germania. E foarte puţin pro
babil, că intre impregi urări le de astăzi 
Franţa va crede de cuviinţă a se apropia 
de Rusia, şi dacă Ignatieff ar urmări un 
asemenea scop, nu rămâne induoială, că 
va stărui în zadar. Guvernul frances va 
fi cu atât mai reservat faţă cu propune
rile Rusiei cu cât ştie, că înaiute de a fi 
venit la Paris, Ignatieff fusese la Berlin 
unde trebue să fi făcut propuneri deose
bite de acele, pe care acum le face. După 
ştirile sosite din Berlin, Ignatieff ar fi pro
pus a nonă intîlnire a celor trei împăraţi. 
Se asigură insă,¡că Bismarck ar fi refusat 
a se angaja să eserciteze presiune asupra 
Anrtriei.

Italia. Cartea verde incurănd va fi dis
tribuită in parlamentul italian. , Italia 
zice nn corespondent din Roma, — nn 
are nici nn interes spre a dori ruina im
periului otoman; nu voieşte să facă nic 
o anexiune, de oare-ce finanţele ei na sunt 
in stare de a pntea suporta un resbel 
de cucerire. Din contra interesul el este. 
ca ţermnril Adriaticel să remăie in mă- 
nele Turc'Ior, de care nu se poate teme, 
eară nn să treacă in mănele vre unei al
te pnteri, care poate sft fia primejdioasă 
pentrn densa.c

cere cel pnţin se aprecieze circnmstan 
cari înconjoară o afacere, nn mi se I 
prea pretenţios.

In adevăr; aţi avut cunoştinţă că 
nunţătorele a fost doi ani subalternul | 
•niţelului şi că în acest percurs de 
de şi consiliul judeţean s'a întrunit in 
multe rânduri, denunţătorele însă n'a 

singură dată scandalisat de adminis] 
ţiunea fostului comitet de Ilfov şi că 
mal, dupe ce acest din urmă, l'a snsp 
dat pentrn negligeuţă, atunci numai 
s'a înfăţişat plin de iubire pentru inD 
sele locale şi v'a făcut denunţări. Oaie o 
fi fost nemerit să ţineţi câtuşi de |fl 
cont de felul in care se presinta chef

SCRISOARE DESCHISĂ
D-lnl fost

MINISTRU DE INTERNE VERNESCU
Domnule Vernescu,

Intr'o ţară constituţională unde parti 
dele sta ii faţă în faţă şi luptă pentru 
susţinerea principielor politice ce aii, in- 
cetarea conducerii afacerilor publice de 
către partida învinsă, ese din triumful lup
tei şi din acest punct de vedere plecând 
n'aşî fi avnt de zis, dacă în calitatea ce 
aveaţi, de ministru de interne, v ’aţî fi de

U

' Îtea
lin

cis se disolvaţî fostul comitet permanent 
calitatea mal presus de cantitate. Infante-M® Ilfov, din care am avut onoarea a face 
ria mereu se sporeşte cu none trupe. De Parte.
Ia 25 Fevruarie aproape in toată ziua
sosesc batalioane din Constantinopol. După 
datele oficiale, in termin de patru ţspre- 
zece zile cele cinci corpuri de la Danăre 
vor presenta nn efectiv de 174,000 oameni, 
Afară de aceasta incurănd va sosi regi
mentul egiptian, a cărui plecare am avi- 
sat-o în zilele trecute.*

Austro-Ungaria In săptămâna trecută co 
municasem ştirea, că proiectele de legi pri 
vitoare la reinoirea pactului dualistic se 
Tor presenta corpurilor legiuitoare încă 
înainte de paşti. Acum primim ştirea, că 
guvernul din Ungaria e hotărit a convoca 
după paşte o sesiune, în care se vor dis
cuta aceste projecte. De-o-cam dată d- 
Tisza este ocnpat cn interpelările, pe care 

le fac deputaţii din stînga estremă.
In cercurile parlamentare din Viena se 

discută cu interes neobiclnnit cestiunea 
delegaţinnilor. Precum ştim, în sistemul 
dualistie sunt trei ministerii comune, a- 
decă, externele, resbelul, şi ministerul de 
finance imperial. Spre a hotărî în Gestiu
nile privitoare la aceste ministerii, se com
pune nn fel de parlament comun, ai cărui 
membrii se aleg, ca delegaţi, din partea 
ambelor parlamente. Maghiarii tot-d’auna 
aii fost adversari al acestor delegaţiunî 
chiar D. Tisza în mai multe rânduri a re

raportor, adică că d. Voinov trebue să fiejfusat a lua parte la lucrările delegaţiuni 
respins pentrn că este advocat al Statului,(lor şi tocmai d-1 Tisza omnl, oare este me-
funcţionar al Statului. Respect foarte mnlt 
persoana onor, d. Bozianu, respect foarte 
mult puternicul şeii cuvânt, ori de câte 
ori '1 anz în acest Senat, însă să 'ml per
mită a 1 zice că astă dată nn m'a con
vins pe mine şi uu cred că a convins nici
pe mulţi dintre noi! (Va urma).

DIN AFARA.
Im p e riu l O tto m a n . Negoţiările de pace 

cu Muntenegru nu inainteaza de loc: nioi 
Turcii, nici Muntenegrenii nu vor să ce
deze. De altmintrelea nnele dintre condi 
ţiunile Mnntenegrinilor intîmpină greutăţi

nit a se susţinea.
Cât pentru politica externă, n'avem de 

cât să aşteptăm ca generalnl Ignatieff să 
¡sosească la Viena. Precum ştim, această 
călătorie a fost avisată pentrn nna din 
silele accstea.

Franţa. Generalul Ignatieff a fost, —  pre 
cum se putea prevedea, — primit în ca
pitala Franţei cu oareşl-care ostentaţiune. 
Intrevorbirî şi earăşl întrevorbiri, serate 
peste serate, in sfirşit lucrurile obiolnuite 
ia lumea diplomatică, toate s'aQ petrecut, 
lăsând in urma lor, oareşl-care urme, din 
•are să ne putem lămuri întru cftt-va a- 
supra scopului şi resultntelor călătorii lui şi

O asemenea atitudine dar din parte-vă, 
n'ar fi fost pentru mine nimic noii, de şi 
poate ar fi mai bine se urmăm esemplul 
celor-l’alte ţ8rî, unde schimbarea guverne
lor nu aduce dupe sine şi înlocuirea *sine 
qua non, a tntulor funcţionarilor. Dar fie! 
Când însă la 25 MaiB anul 1876 aţi so
licitat de la şeful Statului prin raportnl 
No. 323 disol varea fostului comitet per
manent de Ilfov, motivând această cerere 
cu cuvintele din referat către domn. «Am 
priimit raportnl prefectului de Ilfov No 
6786 din care resultă indicii serioase con
tra incnlpaţilor pentrn deturnări de ban 
publici şi sustragere de acte pnblice, am 
văzut pasiunea ce puneţi in acel act şi 
am ştiut a priori la ce consecinţe v# es 
puneaţi. Să mă esplic: Făceam parte din 
consiliul judeţean de Ilfov, compus de emi
nenţi bărbaţi, a căror moralitate şi espe-j 
rienţă este netăgăduită, dar pe care nu 
m’ar surprinde se o contestaţi. Ca dele
gaţi nu e a consiliului judeţean, am avut 
deosebita onoare să fiii în unire cu cole
gii mei din comitet tot-d'auna aprobat de 
către consiliul în şedinţele sale peste an 
şi în tot timpul, procosele verbale ale şe
dinţelor pot fi consultate; nu mi s’a putut 
imputa mie saii colegilor mei din comi
tet, lipsa de bună credinţă în afacerile ju
deţene şi comunale a'e judeţului Ilfov. Am 
făcut tot ce ne a stat prin pntinţă pen
trn a protege interesele locale şi dacă n’ţm 
introdus îmbunătăţiri de natură a ne a- 
trage şi simpatia domniei tale ca miuis- 
trn de interne, este nn titlu mal mult 
pentrn noi, că am ştint să nu vă acordăm 
ca proprietar în Ilfov, mal mult de cât 
voeşte legea. Dar aţi crezut se treceţi peste 
cousideraţiunea, că administraţiunea oonn- 
tetnlui permanent de Ilfov nu era desa- 
vnată de către acel distins consilii jude
ţean şi, «en homme fort, v’aţl decis a da 
cnrs nnel denunţări ce aţi priimit ca mi
nistru în potriva noastră. De acord. Când 
nsă nn bărbat posează în om al sitnaţinnil 

ministru oompetint la interne, a i

nea ? V i s’a părut oare că abdicaţi 
calea cea mare, când înainta d’n cerci 
stigmatisaţl trei membrii din comitea 
cari ar fi el, v’aţl fi gândit mai mat) 
cu mal puţină pasiune la cele ce am et 
mai sus ? După ce insă aţi dat curs] 
nunţăril ce aţi priimit in potriva ng 

tră, însărcinând pe d. Ralian, fost pf”  
de Ilfov, se esamineze punctele de 
ţiune şi când acel prefect vă supune 
uoştinţă referatul şefi in chestiune pl 
care «alunecă asupra faptelot denunţai 
şi dih care «nu resultă nici un tel de 

lict din partea fostului comitet,, refer* 
despre care vorbesc poartă No. 67861  
am sub ochi, puteaţi numai, fiind căi 
vă plăcea, să cereţi disolvarea fostului 
mitet permanent de Ilfov, nici odati 
şi sub nici un cuvânt să şi motivaţi 
feratnl către domn, într’ un mod atâl 
violent, precipitat şi nepotrivit cu eoni 
siunile, pe care le ar face or ce mini 
serios, care ar citi referatul fostului 
fect de Ilfov. Nimic, o singuri consti 
categorică nu justifică procedarea di 
ferat către Domn şi încă mal puţin 
judeca faptele şi ale califica după cura 
făcut. Referatul fostului prefect Ralian j 
o simplă formalitate de cancelariă, un 
pedient de disolvare; dor a găsi în acea 
lucrare indicii serioase de culpabilii 
«prin detnrnare de bani pnblici şi susti 
gere de acte publice,, cuvinte, ce aţii 
trebuinţat in referatul către domn in 
va noastră, este o entesanţă nepomeni 
cât numai acolo unde soarta funcţiona 
servitori ai ţărel, este lăsată Ia digeri 
nea şi la capriciul celui după urmft mii 
tru. Si pentru ca să poată jndeca, ori q 
va voi ce citească această epistola ce 

adresez, cât de pnţin eraţi autorisat 
nsaţi de asemenea termini in raportnl 
tre domn, şi cât de mult v’aţl depărta 
la imparţialitatea dorită pentru un mi 
trn, este că nn v’aţî întemeiat şi 
înaintat la justiţie referatul fostului 
iect de Ilfov Ralian, de şi ziceţi in rad 
tul către domn, că dintr'ânsul resultă | 
dicii serioase pentru deturnare de bani j 
blicl şi sustragere de acte publice. Nu 
făcut aşa, ci pe d’o parte v’aţl adresat 
tre domn in termini! espuşi, iar pe d’ l 

ca se puteţi justifica această procedare, 
numit o supra cercetare celei făcute d 

Ralian fost prefect de Ilfov.
Din doue una: Saii raportul fostulni n 

fect de Ilfov constată faptele, pe cari 
aţi calificat în referatul către domn şi 
tunel consecinţe numai avea loc o sui 
cercetare, ci imediată înaintare a cons 
tării prefectului la justiţie, saii referai 
oătre domn a prejudecat faptele într'uu nl 
violent. Si în adevăr, domnule, aţi u 
mnlt zel in raportnl către domn, căci f 
cheta de supra cercetare, despre care a  

vorbit mal sus şi compusă d'o con"i,Ql 
in care figura un inamic al cofognor n 

din comitet, terminându-şl /ocrarea şi I 
ceasta înaintându-se în fine justiţiei, a 
innt drept resultat ordonanţa No. 52 

la 31 IanuariD 1877, prin care d-nn j  
Instructor pronunţa neculpabilitatea o 
ce v’aţî crezut in stare să le înmorm| 
taţi viitorul.

Justiţia dara restabilit adevărul, justiţ 
a calificat bănuelile, cari aţi ridicat pi 
motivatul d-voastră raport către don 
în potriva fostului comitet permanent d 
oare am avnt onoare a face parte.

1 Martie, 1877. Dimitri« Riz*.

S E N  A . T T J X j-
J

Şedinţa de Ia 28 Fevruarie 1877.

Preşedinţa d-lul V. Preşedinte M. Q 
gălniceanu. — Şediuţi se deschide la 2 <1 
şi jum. p. m.



T I M P U L

i ordinea zileî este raportai pentra lo— 
podificătoare le g e! organioe a Curţeî 
Insaţie.
| cuvântul d. Drosso şi propone nn a 

I edinusnt care ne respinge şi se primes- 
Bmodificnroa art. 7. aa proiect.

9 so primesce asemenea.
10.

i .  N. Bâţcovean. Pentra a patra satt a 
lien  oarii se vede adusă pe tapet ceştiu-

lir
I h  citesce art

ţile sa fie preaente şi prin armare în mod 
olandestin. Apoi se mal întâmpla şi alt- 
cova. Se întâmpla oa secţiunea requetelor 
să găsească fandată o cerere de reonrs şi 
secţiunea oare jadeca să o respingă.

înţelegeţi prin urmare ce inconvenient, 
era căci prin mijlocul acesta Cartea adauea- 
orî era în contradicţinne cu ea însă'şl, şi 
ast-fel şi perdea prestigiul. Fac dar omagele 
¡mele acelor cari aii desfiinţat aceasta se-

i Curţeî de Casaţinne. Singura instanţă 
ktorească care trebae să privegheze

ţi une.
I<eoîitorenscu care trebue să privegheze D. ministrn arată apoi că această lege 
■itiiinn la distribuţiunea justiţiei o ve- este numai de economie şi na adace nici

o vătămare intereselor justiţiabililor. Cât 
pentra propunerea d-lal Duşliu de a se 
face o taxă mal mare de timbra, declar 
oă nu facem aici lege de taxe ci modifi
căm o lege organică.

D, Bellu vorbesce în contra articolului 
D. Cogălniceann. Cerusem cuvântai pen

tra a apăra memoria răposatului Principe 
|iune şi s’aQ mal luat şi altele. AceajCaza. Această grea sarcină mi-a fost in 
iane era a rachetelor. 'Ş i g’a făcut prea mare parte ridicată de către d. ministru 

I că s'a desfiinţat pentru că ea era uşa D-sa v’a arătat motivele pentru care s'a

|nuu la distribuţiunea justiţiei o ve- 
imbită din nott fiind-că misiunea el 
politică. Sub Principele Caza, Cartea 

compunea din 3 Secţiuni, Socţ. reche- 
Secţ. civilă şi Secţ. criminală. S’a 

'.fiinţat o secţiune; credeţi insă că pen- 
economie ? nici necum ci pentru că 

iele persoane nn eraii plăcute, probă că 
•'aii suprimat toate persoanele din acea

[care intra,toate procesele şi cari Ie esa- 
■ou mal nainte de a se pnne in desba- 
le a  Curţeî.

apă acestea a venit necesitate, dacă 
mă înşel sub guvernul d-luî Brătianu,

14d s’a redus asemenea câţi-va membrii 
ţ> pretecst de economie insă in realitate 
< pentra persoane. D. Costa-Poru a fă 
t o nonă tentativă şi in cele din urmă 
Lahovari. Astă-zi din]no3[se loveşte in 

I >rte snb pretecstnl nnel economii de 14 
.1 l e i 1 Eă cred oă ţara au a ajuns în 
voile acelea ca pentru o asemenea eco- 
<m|d‘să se desorganisezeJCurtea.—Se des- 

I hţeazS nn procnrore de secţiune. Cine 
I să *1 înlocuiască ? Un membru î  Dară 
vedeţi că atunci se isbesce în inamo 

Slitatea acelui membra căci el na va 
A putea lua parte la şedinţele Curţeî.?
1 împricinat are dreptul să fie judecat 

7 membru al Curţii şi nimeni nu poate 
' ’i  ia acest drept. Apoi acensta va în- 
enna aşa de mult lucrările parchetului 
ar trebui să ne aşteptăm numai la a 

lânuri peste amânări. Pentru aceste mo- 
e sunt contra articolului în cestiune. 

fD. Deşliu d. Bosianu in discuţinnea ge- 
Ira lă  de erl, a zis că în această lege nu 
] te vorba de cât de o economie. E8 tic 
lianei că economiile trebneso făonte cum 

|bne şi dacă se face reducţiunea unui pro- 
or, atunci să se desfiinţeze şi nn pre- 
inte.
>. Raportor Bellu. Dar preşedintele este 

Hun oribil.
D. Deşliu. Nu se atacă inamovibilitatea 

d se suprimă o funcţiune ci numai când 
destitue funcţionarul. De ce dară să fim 
repţl pentru parchet. Ett văz de aci că 

¡everatul motiv al acestei legi nn este 
bomia ci tot ajungerea unnl scop per 
al pentru suprimarea unui funcţionar 
î  nn a unei funcţiuni, şi de aceea nu 

ttmesc articolul şi susţin ca să remână 
te 3 procurorii. Voiţi economii ? Ei bine 

I i vă propun un mijloc de a realisa tot 
lifra de 14,000 lei ca economii. Acest mi - 
| oc constă in a adăoga încă 50 lei peste 
u 200 prevăzuţi ca taxă de timbru pen- 

fie-care recurs care se introdnee in Ca- 
}ţie. Cu modul acesta, economia se rea- 
isea ză şi magistratura se plăteşte singnră. 
’ropun dar nn amendament in acest sens. 
D- I. Qhica ocupă fotoliul presidenţial.

! Se consultă delegaţii asupra amendamen
tu l şi majoritatea '1 respinge.
D. ministrn justiţiei E3 aşi fi supri 

jla t  şi un preşedinţe, insă vedeţi că chiar 
j|. acest Senat dacă prin suprimarea unui 
| reşedinţe se ataci saH nn principiul ina- 

lovibilituţei. De aceea am suprimat nu- 
al procurorele; d-nn Bâţcoveanu v’a zis 
i s'a făcut mal multe încercări pentru a 
| lovi în curtea de casaţinne. Încercarea 

4 * uî Brătianu nu are corp şi nu sciţi ni- 
de ea. Sub d-nn Costa-Poru s’a adus 

project prin care nn se prevedea de 
ftt stabilitatea secţiilor, adică ca să nu se1 
al schimbe in fie-care an membrii de la 
secţie la alta, căel numai printr’nn a- 

eroenea metod se poate stabili jnrispru 
ienţ» acestei Înalte Curte. —  Pentru des- 
.inţarea secţiune! requetelor nu a fest o 
iisposiţiuno mal logică şi mal utilă ca 
ceasta. Secţiunea aceasta avea de scop 
i'e a cerceta recursurile făcute mal înB' 
ate de a se introduce în desbaterea eon- 
encioasă. Cererile cari le găseaO fandate 

introducea şi respingea pe cele-l’alte. 
fedeţl c it de injnst era acesta. Mal în- 
litt ci se împărţea justiţia f ir i  ca păr*

D. M. Cogălniceann, spnne că de aceealmulte din disposiţiile el le-ar fi propus şi

suprimat secţiunea requetelor. Adaug că 
daeă trebue să regretăm defiinţarea unei 
autorităţi este aceea a cosiliulul de Stat 
creat de Domnitorul Cuza. Constitnţinnea 
de la 1866 în ferberea pasiunilor politice 
a desfiinţat acest consiliQ; vă deolar insă 
că a făcut aua din cele mal neiertate gre- 
lelL D-sa arată apoi pentrn ce s’a întro- 
lus şi la noi institaţiunea ministerului 
public; pentra că judecătorii nn prea sciaQ 
carte şi trebuiai! să fie laminaţi de către 
un procuror. Arată apoi cine ţinea locn 
procurorilor în vechime atât în Muntenia 
c it şi în Moldavia, recunoscând că acea
stă reformă, a introducere! procurorilor 
s’a făcut mal ântâiS in Muntenia pe când 
in Moldavia eraii încă în fiinţă nesce vechi 
funcţionar! numiţi nomofilaxî.

D-sa a cunoscut chiar din acest nomo- 
filax pe d. Flectenmaher tatăl artistului şi 
pe d. Docan. — Astă-zl insă când sciinţ 
juridică a progresat, şi chiar la noi, atât 
de mult, astă-zl când avem sute de oameni 
special! şi mal toţi judecătorii cu cunos- 
cin ţa de carte; astă-zl procurorii nu mai 
sunt de nici o utilitate în materie civilă 

Daca este o ţară unde sciinţa dreptului 
este sciinţa, unde toate cugetările umane 
se tradne în urmă în legi, aceasta este Ger
mania. EI I bine, in Germania nu mal e- 
sistă procurori, se înţelege afară de cel pen
tru justiţia criminală unde ministerul pu
blic trebue să fie representat. Fiind că 
dacă prin legea de faţă se desfiinţează un 
procuror, de şi legea nn mă încântă prin 
perfecţiune el o susţin însă pentru că este 
un pas către această reformă.

Urmează după acestea câte-va mici dis- 
cuţiuni in urma cărora articolul se pri- 
mesce nemodificat.

Reetnl articolelor până la fine se pri 
mesce asemenea fără modificări, respingân 
dn-se toate amendamentele propuse.

Legea în total se votează cn 23 bile 
contra 7.

Orele fiind 5 şedinţa este ridicată.
Şedinţa de Marft, 1 Martin 1877. 

Şedinţa se deschide la 2 şi treî sferturi 
snb preşedenţa d-lul v. preşediu.Ion Ghica 

D. Deşlin roagă pentrn a zecea oară pe 
Senat a se ocupa ca projectal de lege pen 
tru răspunderea ministerială.

Principele D. Ghica responde a se dă 
tot-d’auna precădere legilor financiare, pen 
tru că chestiunea financiară este care ne

i’a prevăzut prin lege numărul funoţiaua- 
rilor căci anii miniştrii făcuse din Corpn 
telegrafic ua batalio Talant pe care ’ I mărea 
sati ’1 micşora dnpe plac Da aceea pro
pune nn amendament prin oare pe de c 
parte se păstrează şi prerogativa Senntu- 
al, pentra că ia Statal major al corpului 

funcţionarii superiori superiori se vor pre
vedea in lege, şi ast-fel nnmărul lor na 
se poate modifica de cât şi ca votai Se 
aatalal, şi pe de altă parte se îndestu
lează şi trebuinţele comercianţilor, pentro 
că se lasă la facultatea ministrului să spo
rească sa ii să desfiinţeze după necesitate 
numărul funcţionarilor inferiori.

D. Deşliu, susţine din noo prerogativele 
Senatului.

D. Cagălniceann, citesce amendamentul 
prin care se modifică art. 2, redactându-se 
în mod ast-fel ca să se poată modifica 
art. 2, redactându-se în mod ast-fel ca să 
se poată modifica prin budgetul fie-căral 
an nnmărnl funcţionarilor de la şef de 
de biuroQ in jos.’

D. Ministru adeeră la aeeastă redac- 
ţiune, se pnne la vot amendantul şi se pri- 
mesce cn art. 2. — Art. 14 se votează 
nemodificat.

Proiectul în totul se adoptă cu ui 
mita tea de 28 bile.

D. Dr. Severin citeşce raportul asupra 
pi prin caro se cedează nn loc de la bi 

serica UdricanI pe seama protoiernlul Eco 
nomu Teodor pentru facerea unul stabili
ment de bine-faceri.

Legea se votează fără disenţiune cu una
nimitatea de 27 bile.

Se citesoe raportul asupra alegere! efec
tuată Ia colegiul II de Brăila in persoana 
d-lnl Const. Cornescn.

Senatul validează această alegere ca fiind 
făcută după listele remase definitive alea
nului 1877.

Asupra alegere! colegiului I de Gorj in 
persoana d-lul Col. Bibescn se nasce dis- 
cuţiune ducă ea s’a făcut după listele din 
anul 1876, satt după ale anului 1877, şi 
nepntându-ee de deşluşiri în această pri
vinţă, se prime8ce propunerea d-lui Cogăl- 
niceanu de a se amâna validarea alegere! 
până se va lua informaţinnile necesare.

La 5 ore şedinţa este ridicată.

preocopă pe toţi. —
Incidentul este închis.
După oare care discuţiun! asupra ordi- 

nei zilei, d. Grăjdănesca citeşte raportol 
pentru modificarea art. 2 şi 14 din legea 
telegrafo-poştală.

D. Deşliu. Combate projectul in ceea ce 
priveşte abrogarea art. 2. Prin acest ar
ticol se prevedea personalul corpnlu! tele 
grafo-postal, şi abrogându-se, atunci acest 
personal s’ar putea modifica in fie-care an 
prin budget, adică prin Cameră şi ast-fel 
s’ar ataca o prerogativă a Senatului.

D. Preşedinte al Consiliului. Declară că 
nu are meritul acestei legL Ea a fost fă
cuţi de d. Vernescn care, ca om practic 
a ¡reci,-no®cnt ci telegrafele şi poştele sunt
0 instituţiuue comercială şi pentru satis
facerea trebuinţelor publice. Dar trebuin
ţele nefiind tot-d'a-una aceleaşi se poate 
întâmpla ca într’nn loc să se înmulţească 
şi în altele să se prevadă prin legea or
ganică a Corpului numărul personalului
01 să se lase la apreoiaţinnea ministrului 
să nnmească când va gtUi de cuviinţă şi 
conform ou necesităţile fie-cărel localităţi.

C A M E R A  
Şedinţa de Jout 3 Martie 1877.

Şedinţa se deschide la orele 1 p. m. snb 
preşedinţa d-lui A. Sihleann fiind presenţl 
73 d-n! deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. Bobeica anunţă o interpelare d-loi 

min. cultelor relativ la numirea directo 
relul de la liceul de Botoşani şi bătaia su
ferită de acel director. Roagă apoi pe d 
min. justiţii de a’î  comunica resnltatul 
anchetei numită pentru cercetarea abusu- 
lul de putere comis de trib. din Botoşani 
către d-sa şi un alt deputat.

D. Maniu întrerupe pe d. Bobeica.
D. Bobeica. D-le Manin, aveţi devisa de 

a întrerupe ? Vorbesc! în necunoscinţă de 
caosă!

D. Furculescu. Astăzi e ziua pentra a 
ml desvolta una din interpelări şi fiind 
că lipsesce ministrul respectiv^ cer ca să 
fie adus (risete).

D. Preşedinte. Ilaritatea produsă este de discuţia, 
respunsul!

Se pnne la ordinea zilei proectal de lege 
pentru urmăriri, modificat de Senat.

D. Raportor Mărgăritescu dă lectură ra
portului Comitetului delegaţilor şi modi
ficărilor introduse de Senat.

Toate modificaţiunile se admit fără nici 
o discuţiune şi pnnândn-se la vot în total, 
proectnl se primesce cu 60 bile albe pen-': 
tru, G negre contra din 66 votanţi.

Se continuă desbaterea legii electorale.
D. Blaremberg citesce amendamentul 

săli relativ la cartele de identitate şi pu-| 
nându-se la vot se primesce.

Catargin şi Cantacuzino . .  .
D. Preşedinte. Cetiţi amandamentnl 1
D. Furcnlescu. Ca m’est egal 1 dar voitt 

să vă datt esplicaţil; să arăt cam este in 
alte ţări civilisate, de la cari am copiat 
legile. . .  (Lasă-mă în pace, d-le Manin) 
dar nu ne-am gândit cari sunt moravurile 
şi datinele poporalul nostra; cnm să se 
inlăture relele ce bântuesc ţara? Eil cred 
că nnmal prin pedepse aspre se va face 
să dispară ingerinţele şi fraudele de tot 
felul, cari a nimicit morala ţăreî; cn acest 
scop propun amendamentul de faţă.

Amandamentnl pus la vot se admite (a- 
planşe).

(Prin conversărl se face zgomot care du
rează 5 minute).

D. Dimancea. Eii sunt de idee să nu se 
mal discute şi să se piarză atâta timp pen
tru o lege atât de reacţionară, ci să ne 
grăbim a o termina apoi o respinge la vo
tarea în total!

Voci. Ah, a ! cnm se poate! Ce fel ?
D. Buescn. La începntul şedinţei mai 

mnlţ! d-nl deputaţi am fost în secţiuni, şi 
acum vedem că s’a priimit nn amanda- 
ment (al d-lul Blaremberg) prin care se 
alteră disposiţiile legii şi s’a făcut an act 
de surprindere parlamentară ! (Face o pro
punere). (Protestări şi mare zgomot).

Voci. A ţi lipsit numai doi!
D. P. Grădişteanu regretă că nn depu

tat pote să pronunţe asemenea cuvinte in 
silful Adunării, ca ale d-ln! Buescn, cari 
pot produce nnmal descurajare şi dubiu 
in spiritul alegătorilor ! (Zgomotul tot con
tinuă.)

D. min. Cultelor declară că guvernnl 
primesce legea aşa cum este!

Se inchide discuţia şi se pune la vot 
proectnl in total.

La art. 19 care prescrie, ca actorii să 
nu p6tă fi urmăriţi de creditori; D. Pro- 
topopeecu este preocupat de esistenţa şi 
creditai in viitor al actorilor propun*, un 
amendament care se respinge.

A r t  19, 20, 21, 22, 28, 24, 25, 26 şi 
27 se admit fără discuţiune. — La nlti- 
mnl art. 28:

D. Giani propune a se fixa 10 fr. pe 
4i Directorului, iar nn 400 fr. pe luuu, 
care ar fi un salar, iar nn diurnă.

D. B. Lăţescn : Cer cuvântul in cestiu
ne de Regulament!

(V oc î: La vot, la vot 1) Ce vot ? Snnt 
nnmal 33 de depntaţl.

Se pune la vot. amand. d-lul Giani.
D. Furcnlescu şi alţii nnmăra: Unu, 

doi, tre i.... sunt numai 8 pentru! Nu 
suntem in namărl (Luăndu-şT hărtiile 
pleacă ţoţl.)

Şedinţa se rădică la orele 5 */* s^ra.

Estragem din Monitorul de Joi 3 
Martie următorul raport aprobat de 
M. S. Domnitorul.

Raportai D-lal ministru al cultelor fi instruc
ţiune! publice c&tre M&ria 8a Domnitorul.

Prea inâlfate Dâmne.
George Costa-Fora, care a ilustrat in 

cnrgere de mai malţî an! cn cursurile 
sale facultatea de drept din Bacurescî, a 
voit ca în zioa când nă moarte prematu
ră ’ I va răpi catedrei sale, să lase Uni* 
versităte! ce a iubit şi l-a inbit, pe lăngă 
memoria talentului şi erndiţiunel sale şi 
uă memorie materială demnă de el. Profe
soral G. Costa-Foru, om al cărţeî, dato- 
rind studiului cariera sea în patrie, do- 
neză prin testamentul sStS Universităţe! 
de BucnrescI, frumâsa sea bibliotecă ju
ridică constând din 1331 de volnme di-
verse.

Spre îndeplinirea
a

acestei ultime voinţlVotanţi 66; 40 bile pentrn, 22 contra.
D. M. Ferechidi anunţă o interpelarea regretatului profesor, de a pnne la dis- 

d-lui min. de Resbel relativ la nn fapt posiţiunea junimel acostă importantă bi- 
de la o curte cn juraţi: un căpitan debliotecă proprie a ’! facilita studiile şi 
călăraşi din Pitesc! a deţinut la sine aca
să pe un martor spre a nn se presenta 
la cnrtea cu juraţi. —

Se ia in desbatere proectnl de lege pen
trn reorgaaisarea teatrelor.

D. P. Grădişteanu dă lectură Raporta
ta! şi proectalul respectiv.

Să ia in considerare in unanimitate. 
Art. I  pănă la 6 se primesc fără dis

cuţiune.
La art. 6 d. Mărgăritesca observă că 

se introduce censnra, contrar Constitu- 
ţiunil.

D. Raportor arată că nn e vorba de 
censură in sensul de a incatena liberta
tea, ci a incatena licenţa şi desmoralul 
precum este in betrâna Anglia şi in Bel 
gia.

D. Dimancea propune ştergerea acelui 
art.

D. min. Cnltelor susţine art. din pro- 
ect, care este tocmai util şi constitnţi 
onal.

D. Cantili propune ca autorul să aibă 
dreptul de apel la Cartea de Apel, când 
Comitetul ar respinge o piesă.

D. Cernătescu esplică cuvântul >censu 
ră* cum are să se inţelegă in legea de 
faţă.

D. Stolojan neputănd vorbi din causa 
zgomotului, renunţă la cuvânt şi se inchi-

tot-d’ua-dată destinată a Întreţine reen- 
noscinţă in inima e! pentru fericitul do
nator, sub-8nmnatul s'a grăbit a cere con
siliului de miniştri aprobarea cnvenită 
pentru primirea legatului în cestiune şi 
acom vin prin acest raport a supune res
pectuos incaviinţărei înalte a Măriei Tale 
acceptarea 4i*ei donaţiaui, conform art. 
811 din codul civil, şi aşeijarea bibliote- 
cei donate în sălile bibliotecei naţionale 
din palatul Universităţei, înscriindu-se nu
mele neuitat al donatorului pe uă placă 
murală de marmoră.

Art. 22 din proect se suprimă, mănţi-jAdunare.)

Amand. D. Mărgăritescn cade, al d-lul 
Dimancea se primesce cu al d-lnl Cantili 
ca aliniat.

Art. 7, 8, 9, 10 se admit fără discu
ţiune.

La art. 11 d. min. Cultelor ca se 
vor afia bărbaţi capabili şi patrioţi cari 
să primâsoă sarcina de Director geuera' 
in mod gratuit.

D. Raportor arată că directorele va a- 
vea multe afaceri şi in tóte zilele 4 ore 
cel pnţin va avea de lucra ca administra
rea teatralul şi a Societarilor.

(Se prodnee confnsiune şi mişcare in

SClfil SOSITE CU POSTA DIN URMA
Londra, 13 Martie. 

Bourke respunzend la interpelarea lui 
Ohlery, zice că guvernul engles nu are de 
loc intenţiunea de a provoca pe Rusia să 
introducă reforme in provinciile polonese.

Constantinopol, 13 Martie.
Se crede, că gnvernul nu va primi res- 

punderea faţă cu condiţinni!e Muntegru- 
lui, ci va aştepta ca parlamentul or! ma
rele consiliQ să hotărască. — Ziarele tur
ceşti combat ori-ce cestiune teritoriale.

Berlin, 13 Maitie. 
»Berlin Tgt.* zice că in cercurile di

plomatice se asigură, că Bismarck a de
clarat că este gata a semna protocolul in
ternaţional, dacă Rusia s’ar declara satis
făcută prin aceasta.

VIena, 13 Martie.
Se asignră că guvernnl engles a decla

rat, că, înainte de a fi început Rasia şi 
Turcia a desarma, ori-ce protocol e cel 
puţin de prisos.

nându-se art. din vechia lege. — Art. 28 
se admite; 24 se suprimă.— Cele-l’alte art. 
până la 27 se admit fără discuţiune.

La art. 28 din lege:
D. Furcnlescu propune şi desvoltă aman

damentnl sătt şi zice, că nu cunoasce s6rta 
ce va avea această lege la votarea el în 
total, de şi d-sa va vota contra, dar va 
cerca prin amendamente să îmbunătăţească 
această lege reacţionară .,. (protestări, în
cep convorbiri şi zgomot în toată Aduna-
rea) (cu voce înaltă). Da, reacţionară, eăci admit.

D. I. Ionescu: Da, da, fără leafă, des
tul că are lojă!

D. Preşiedinte: Domnilor! n’am sas, 
pendat şedinţa I

Voci: Avem să facem propuneri! (Se 
tinchide discuţia.)

Amand. D-lul Protopopescu, ca Direc
torul să primească o diurnă de la Stat, 
se pane de patra ori la vot, in mare zgo 
mot, ţi in fine se declară că e admis.

NOUTĂŢILE ZILEI 
B a ro n  Veosoy. Acnm câte-va septămâni 

•’a arestat Sn Bucureşti, după cererea gu
vernului Austro-Ungar şi consimţirea gu- 
ernnlui Român, un individ cn acest nume. 

Motivul arestărel lui nu se scie, nici ade- 
ăratul săQ nume: el rătăcia prin lame 

ou osebite nume, având la îndemână mai 
mnlte paşapoarte şi incircândn ’şi peptul 
ca decoraţii falşe.

Dapă ce i s’a făcut tn Bucuresci cuve
nita instrucţie, a fost pornit la Braşov, 
însoţit d'un oăpitan şi câţi-va soldaţi. A- 
colo a fost predat poliţiei Anstro-Ungare, 
care ’l-a pornit la Czegled împreună o'o 
escortă. La staţia Czegled insă misteriosul 
aventurar a dispărut.

Guvernai austro-ungar aflând, a lnat 
cuvenitele măsuri pentrn prinderea Ini şi

Art. 12,' 13, 14, 15, 16, 17 şi 18 sein acelaşi timp a destituit şi dat judecă-
jţel pe prefectul Braşov uluî. t
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SERVICIU PROMPT.

în Palatul „Dacia“ (colţul Mogoşdie! şi Lipscani) sub firma

M -T  ■  K  ' V  H  M  S Ă .  O  C 2 ■ ■

ESTE IN TOT-l)’A-UNA BINE ASSORTAT. PRICI0R1 MODERATE.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Bucmrtêd, 3 Marti* 1877%

V A L O A R E A C«ruU Offtrite I Prtclfi
Hont

Oblig. Rurale . 10% 1864 85 ~85VT ~ 8 5 ^
» »  la sorţi — —

Impr. Oppenheim 8% 1866 — —
Oblig. Domeniale 8% 1871 77 771/, 77

> > eşitelasorţl — 96 —
» Credit fonc Rur. 7o/0 7a 78i/> 72*/*
» Credit fonc. Urban* — 61 —

Impr. Mun. Cap. 80% 1875 — 72 —
Pensii (800) dob&nd& fr. 10 — 105 —
Acţi\C&ile fer. rom. 6% 1868 — — —

> Priorităţi 6% 1868 
Dacia Oi« de Assig.
Act. (fr. 500) 80/p l87l 250 — 1 —
Romania (H* de Assig.
Aot. (fr. 100) 8% 1878 60 — —
M andate............................ — — —
Impr. Municipale fr. 30 — — —
Act. financiare Rom&ne8% — —* —
Caile ferate Ottomane

Aot (fr. 400) 8% — *— —
Renta Rom&n& . .  • . • • —

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

97
—

» Domeniale • • • • — 97
» Fondare rurale • • ■— —
i Comunale • • • • —

DEVISE
— 9980 ~
— —
— —
— —
— 2502 2501 >/â
— —
— — —
— — —
— i— - —
— 112 —
— — —
— — —

— —
GaJbenu austr. • • • • • — —
Agio e. Argint.................. —•

Pentru lecţiuni delim-i
h n  a  A r m  u n i i  se oferă un institn- 
wUi 0 v ) l  11I W f I f l » tore care ar« încă

|2—3 ore libere pe 4>- Adresa A. Maier,
iStrada Barzii No. 7. 519—4.

A V I  s
DUOË P R iV Ă L lî din carele d-lul Gre-

De închiriat, STsdsT s£dl
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea MogoţSiel No. 101.

A N U N C Itl
■3P* Docloru Russo specialist de 20 an! 

pentru b6lele secrete fi bâlele de femeiJceanu,“ visli'v is IteG ra 'nVH 6tefde ’ Bule 
anunţa, că orele de consultaţie snnt dinii-Lard SQnt de închiriat de la Sf. Gheorghie 
neţii de la 8 pflnă la 10, ţi de 1— 3 dup» viitor. — Pentru ioformaţiunî a se adresa 
ame<ju. la niagasinul d-lor Alb. & Jos. Griinbaum,

tot in casele d-lu! Greceanu, in colţul Bu-

=

Strada Stavropoleos No. 3. 
No. SOS—6. (Piaţa Con« t andin-Vodă). levardulul. 505— 6.

De închiriat,
acum, o casă mare compusă de ţese cam 
salon, sala de m&ncare, t6te bine mobfl 
avfind ţi dependinţe, casa; este situată î 
curte ţi grădină, in Colârea Negră, sq 
Mircea-Vodă No. 29 Suburbia Olteni, 
matoril se pot adresa in orl-ce (Ji la I 
prietar care locueşte intr'îusa.

No. 602—3. i

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

Metalice.............................................. 63 25
Naţionale........................................ 68 —
Renta in aur .............................  74 95
Lose . ...................................  169 25
Acţiunile băncel.........................  825 —
fired itn ri...................................... 156 10
London . . . . . . . . . . .  123 40
Obligaţiuni rnrale ungare . . .  74 25

»  temeţvar.................  73 25
» transilvane . . . .  71 20

Argint în mărfuri . . . . . .112 10
Ducatul ............................................ 5 82
Napoleonul 9 85
Marc 100 ..................................... 60 60

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

Acţiunile cailor ferate române . 
Obligaţiunile române 6 °/0 . . . 

—  I  1 •/• O •

12 90 
49 90 
55 50 
86 —

Priorităţile căilor fer. rom 
Împrumutul Oppenheim
Napoleonul...............................  16 35
Viena, termen sou rt................  164 70

i  > l u n g ................ 163 50

SO C ITA TE A  F IL A N T R O P IC Ă
pentru

Ajutorul Elevilor pauperi de Ambe 3exe
din

Scdlele primare publice.
Duminic&, 6 Marti*, având a 8« distribui elevi

lor şi elevelor pauperi dio şc6lele publice primare 
ajutórele rosul late din produtul balului dat de 
acjst& societate la 2 i Ianuarie espirat, «ub-sem
natul am on6re a aduce ao<istala cunoacinţi pu
blică şi a invita pe toţi câţi s& interesezi de 
prosperaren unei sooiet&ţi ce urm&reşoe un scop 
a A t de laudabil, s& bine voiascA a asista la a 
oistă solemnitate, ca va avea loc In una din sa* 
laie Universitarei la orele 12 un ti-meridiane.

Preşedinte, C. Troténu.
* Secretar, Petre 8. Tro jan.

AVIS IMPORTANT
pentru D-uii Agricultori.

PROBA CU BATOZELE DE PORUMB
din depositol mefl ce a fost anunţata In jurnalul »Timpul* No. 47 pentru Duminec& 27 
corent, a avut loc tn presenţa unul public cunosc&tor. Rea uitatele obicinuite a& Întrecut, 
dup& asigur&rile celor presenţl, t6te aştept&rile. La 10 ore şi 54 minute a. m.! maşina a 

fost pas& In mişcare, şi urm&ndu-se ou lucrarea f&r& întrerupere, s'aQ b&tut

In timp de 4 minute 240 stuleţl
adică apr6pe 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 ŞI STULEŢ1 NESFĂRÂMAŢI.

Rapiditatea cu care lucrt$4& maşina era surprin^&t6re, oferind şi avantagiul cel mare, c& 
se pdte pune în mişcare de un copil chiar. Folosul acestor maşine pentru agricultori, a- 
rendaşil şi ţdranil este învederaţi la care este de observat şi preţul lor neînsemnat, adio&

DE 170 LEI NOI BUCATA
Atrag atenţiunea eea mal seri6s& a celor interesaţi asupfi celor <jise mal sus, şi spre 

mal mare încredinţare sjnt gata a face probe in faţa fie-c&ruia doritor, care vor bine
voi a pofti la magazinul meQ spre a o vedea.

514— 6.
W. STAADECKER.

Strada Germană No. 8.

1

WALLER & HARTMANN
B U C U R E S C I  &  G A U T I

R E C O M A N D A  D O M N ILO R  A G R IC U L T O R I PENTRU 

S E S O N U L  V I I T O R

C U  P R E C I U R I  S C l ţ i U T E

Batoade de Porumb
5

TR A N SPO RTA BILE

de cea mal perfecta şi solida construcţie din 1

Fabrica D-lor C L A iT i  & M f f l E f f O M
PRECUM ŞI

’ " ' ' P L U S U R I ' « " * !

D U P A  .R E N U M ITU L S ISTEM  H O H E N H E I M

A t-ţit de sub presă romanul :

V K À J I T O À U E A  R O Ş I A g

SK AFLA IN CALEA MOEQSIOEI N ° 20- YIS-A-YIS DE BRAND BOTEL D E j ^ E Ţ A M ) _ C m 6BECEAM
8ÓÚ

MOARTĂ ŞI VIUÄ, »

!

de Xavier de Montâpin, traducţiune de St. P. 
Burghelea, 3 volume mari In 8° de 64 c61e. Pie-i 
ţul a tustrele volumele 9 fr.

8e m ii află de vdnjare puţine exemplare diiţj 
romanul

M I S T E R E L E  I N D I E I  »
8 volume mari In 8°, de acelaşi autor Preţul 8 f  rJ^P 

A se adresa: in Ga)a£l la Administraţiunpajfl 
diarulul »Vocea Cov uri ui uluif ; în Bucurescl, laJB  
nbr&riele Socec A C-ia, fraţii Ioanitiu & C-ia şlfflP 
(îraeve & C-ia: in Iaşi, lalibr&ria Dim. Daniel ¡1 
in Craiova, la libr&riele fraţii 8amitca şi Aronfi 
Zviebel; in Ploescl, la libr&ria G Kârjean ; ini 
Br&ila, la libr&ria Unirea; in B&rlad, la D. M.i 
Barbu, comerciant; în Turnu-M&gurele, la libr&-| 
ria Tomşa.

F0NDĂRIA DE FER
a la i

E_ K E I L H  A U E R  | 
Colţul strivdel Roşelor (Isvor) I

Confecţionai or  ̂ ce de fonta pentru[I
mişine, co!6ne, cruci şi grilage de morminte, or
namente pentru font&ne, împrejmuire de stratejl 
ie flori, cana1 uri pentru curgerea apel. sdfl altej 
construcţii, dupe modelurile predate, planuri setl r 
aratare. iS

Com&n<}ile de conducere de np& , instalaţie deL 
ori ce b&l cu t6te accesurile lor, pompe de curţtJ] 
de case şi de ori ce trebuinţe, stropitrfre de gr&- I  
iinl şt m ii multe alte asemenea articole se con
fecţionară solid şi grabnic tn fabrica D-lul

P. Keilhauer, Strada Isvorul No. 69.
Asemenea se g&se^ce acolo şi un depjsit de fon tftJi 

de fer confecţiomt.
Bl8—tO.

prima n t a t s  ia viena patra venzarea ie olaata si Albituri ia M it t a a a
aduce la cunoscinţa onor. ei comitenţi că tote filialele aflătore tn Romănia trebue să fie desfăcute

irevocabil p6n6 la Pascl.
Acesta circonsfcantă pe de o parte, şi carsul estraordiuar de mare al anrnlol, ne pun li 

posiţiune de a putea reduce încă CU mult preţurile deja f(3rfce effcine, spre a da o probă fiej 
c ir..ia  de eftinâtatea la car« pfenfi acuma n’a ajuns Încă. nimenea. O concurenţă, vina ea de ori 
care parte, este dar ilusorie, cilcl In Bucurescl n’a esistafc Încă p5n6 acuma o desfacere aşa d< 
adevărată şi seridsă.

Spre dovada mai mare a celor ţjise de mai sus sâ se observe preţurile curente reduse şi 
notate mai jos Şi mal beneficiâm şi la cumpărări de 50 franci 3 °/o la cele de 100 franci 5°/j 
şi la ce’e de 200 franci 10°/o. Representantul Socielâţei fabrice! de Olandă şi Albituri.

P r e ţ u l  c u r e n t  d u p e  s c ă ^ a m e n t u l  d e  45°|0 c u  p r e ţ u l  f l c s a t .

O . S I E B  I R  IU  O  E T  T
BECOaASDi

B A T O A Z E  DE P O R U M B
reounoscute de cea mal buni construcţie

P I E T R E  I D E  M O A R A  ^
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PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
CU P R E Ţ U R I  S C Ä P U T . E .

O  W
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Batiste a V2 duzină
iuainte acum

Batiste de copil a ................... fr. 1 45 fr. 1 —
,  > Olandă de Ramburg > 6 —  > 3 5 )

Batiste englesesoî, fine . . . .  > 1 0  — » 5 50
> engles. ou bord. col. tivite r 4 25 > 2 25%

ProsOpe şi Şervete a l/» duzină
Prosope de nţu curată . . . . fr. 8 50 fr. 4 50

»  > damasc......................... 13 —  » 7 —
Şervete de masă............................. 8 — > 4 25

> > damasc....................   14 25 > 7 50
,  ,  ,  engles . . . »  17 —  , 9 —

Feţe de mese a 1 bucată
Pentru G persone albă de aţă , fr. G 50 fr. 3 50 

,  ,  ,  , , damasc » 1 0  — » 5 50
20 — ,  10 50 
33 —  » 18 —

12
1 2 »  quai. I.»

SG «le coţi
Fău^ărie

Pt'uujii de casă fr. 38
86 » » »  »  copil » 40
45 y » Olandă de munte » 55
50 » > » » Silesia » G0
54 * » Pâuţjă de Olandă » 90
G0 » » » » Belgia ,  110
Ö ) * » » . Ruiub. » 170
i//a Bacula j». 7 cercéfurl 3 coţilăt » 72
1/!% > > , de Ruiub. » 90

Hule de Dame

22 ____

30 — 
33 — 
50 — 
00 -  
90 — 
41 — 
50 —

Căninţe de Şiffbn ca ţunr . . > . fr. 5
» » »  »  broderie . . > 6
» »  » » Entredeux . » 8 —

50 fr. 
of, »

fr. înainte fr.
Cărnaţe de Olanda cu br. de mână » 13 — »

,  »  ,  ,  Efltri-deux , 1 5  —  »
» , » de b.it. forte fine »  24 — »

Camisône cu cerculeţe................... 4 50 »
» cu b rod er ie ................. » 5 50 »
, de luxe cu broderie . . » 13 — »

Piuitnldue cu cerculeţe................... 5 — »
, »  broderie................ » G 25 »
» de Piquet....................... 7 — ,

Fuste de costume....................... » 8 — ,
»  cu Şlep............................... »  12 — »
, » oroderie . . . .  . . . »  15 — »
» » » ţi eu Şlep . . . »  30 — »

Kufe pentru Cavaleri
Cfimaţe de Şiffou

> > »  spălată . . . .
> »  Olanda colorată . . .
» » Cretton franţuzesc
» cu broderie . . . . .
» cu piept ţi manţete de olanda 
» de Olanda forte fină . . .

Pantalóne de O lan d a ................
> » Rumburg fíne . .

Diverse
Şorţ uri de copil ...................

a Du ziuă Gulere de Dame . . 
‘/j . »  Bărbaţi . '.
*i» » Pepturi brodate . ,
Vi » Ciorapi de Dâmb
ll* » »  » bărbaţi . ,
1 Bucată Flanele . '................
G » de Birbe p. copil . .

50 fr.0
8

11
8

10
11
19
6
9

fr. 2 76 fr./o
0

o 
7
5 75 

T5 — 
23 — 
17 —

4 50
5 75

acum

8 — 
12 —I
2 50
3 —!
7 — J
2 75;
8 50[
3 5Q
4 50 
0 50
8 —I 

12 - j

3 5d
4 5Û 
G -J
4 25
5 5J
6 — 

10 - J
3 5li 
5 -4

i |
3 4 
8 -  

15 -j
9
2 -I
3 I

Calltfiţile mul buue ae glUese asemenea eu presurile cele mal coitrenabile.
Din cftuua nPHonulul Înaintat io-viiid cu PrflturT şl mal /Bdulţ : }*iquet, ŞaUwi, ftanalc. ciorapi dt plapămc, Albituri pemi

Jd»ie de piqué, fi m.\l a!r« i,- remarcat Batiste fifw cu broderii, Oamiluri pentru dame, Cracate pentru cacalcri f i d&eu, Batist 
ir£ Ç eu ¿antele, n\ in fine c4tt-va sute cupons din reu»4|iţele de Olanda ou 50 0/0 rabat.
11 ifturile şi tâce uneltele n(iat(Sre acuma in .ma^aii*', sun̂  ^ftin de vônjare.

M Lgasinul se afl4 Calea Mogoioî No. 20t vis-à-via de Grand ÜOtel du Boulevard, ea»i (ireceanu.

a c — — — — i — — i

Tipografia Thiel & Weiss Palatul , Dacia*.


