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IŞes* socotesqţ nogoci&rila ca terminal* 
asigurată. Asemono.i cil Rusia ra ac- 

lotifidlrilo cerute de Anglia, ci *•*•* 
jjtcrl tor adera la protocol fi că Rusia 
rina.

Londra 18 Martfe dim. 
Jegerea este coufirmată. Ambasadorii aş- 
¡ordinul guvernelor ra%£CtiT8 pentru a 

■tun protocolul, le M s t i formalitate va 
ioc probabil astăzi safl mâine.

BUCDÂ® MARTIE
gomofcele care circulaţi de mal 
tă  vreme In privinţa Basarabiei

rjftne, astăzi găsesc o formulare 
l i  intr’un articol, al unul ziar

ÎFetersburg. Pelersburg Herald. 
f şi credem această, foaie fără o 
b importanţă,, totuşi nu trebue 

Icperdem dm vedere o& Agenţia

Ipas a crezut că acest articol me 
I, toată atenţiunea de vreme cea 
laes o telegramă relatând cop rin 

ft Iul.
|>ă ne fie permis Insă de a nu vedea 
|ă Inir’finsnl de c&t nisce ipotese in 
Isneţe. Cedarea Basarabiei române 
Isiel, In schimbul unor insule In faţa 
ftrgiultir(pareinsule?) denotă o prea 
t re ignoranţă a lucrurilor din par* 

t ziarulv>I In chestiune. Nici o in- 
6 nu esistă at&t la faţa ftiur
li ui c&t şi In tot lnng'ul Dunărei

In guvernul de astăzi. Sunt Împre
jurări, cum a zis d. Cogălniceanu, In 
care incapacitatea este o trădare. Pen
tru noi credem pe guvernul actual 
tot de odată capabil de nit^ic şi ca
pabil de tot.

Să nu uităm trecutul acestor 
oameni. In 48 el afl produs o 
mişcare revoluţionară tocmai In mo
mentul când doufi armate străine 
aveafi cea mal mare trebuinţă de 
un pretext pentru a intra In ţara 
noastră.

Fost’-a aceasta coincidenţă Intlm- 
plătoare saft precugetată? Fost’-a tr& 
dare cu sciinţă saă trădare din inep 
ţiă? Numai puţin aceastăinsurec- 
ţiune a deschis porţile ţârei arma
telor de invasiune. In 1868 tot a- 
cest nefast guvern Începu se agiteze 
cestiunea Orientului In deplina pace 
şi Împinse prin demarşele sale neso
cotite pe împăratul Napoleon III bi
nefăcătorul nostru până a ne oferi 
Austriei In faimoasa Întrevedere de 
la Salzburg. Astăzi de cănd agita 
ţiunea orientală a Început, aceşti 
oameni au fost aduşi iară la putere 
şi de atunci menţinuţi In contra vo 
inţel ţârei esprimată In mod foarte 
categoric, prin singurul stil organ in 
dependent adică prin Senat. El par 
asemenea ca acele paseri de noapte 
care tot-d’a-una cobesc nenorociri. 
Cugetând la toate aceste neprice
pute manopere, alâtur&ndu-le cu sgo- 
motele care de câte-va luni de zile 
circulă necontenit, ori cine Îşi pune

tiele Europei şi scăpa tn criza Însoţi imposibilă reintrarea lor !n guvern.Igislaţinne actuală ale căriî forme pane pe 
care ne aflăm astăzi suntem espnşlp°taţt credite pentrn tipărirea ţi respân-|ţ£ran In imposibilitate de-a se administra

a toate, n’avem a spera nimic.
Ar fi momentul ca Senatul să 

ntervie pe când mal este timp şi 
să scape ţara de o direcţiune a 
»facerilor străine fără principiurl, 
fără demnitate, fără patriotism, care 
se ascunde In umbră ca făcătorii de 
rele şi ale căror procedări nu le 
vom cunoasce de c&t prm resulta- 
tele desastroase care vor eşi de o 
dată la lumină.

Facă cerul ca se nu fie prea t&rziú

cărei posesiune se fie In chestiune 
.uleie d’a stângă th^lwegulul Du-|lntr°b" f  

Irel sunt ale României, precum cele
dreapta sunt ale Turoiel, aceasta 

(Jiform celor mal vechi tratate şi 
.unei posesiuni de mal multe ori 
tu Iară. Depredaţiun'le esersate din 

ţerne In vrepae de către nişte con-

tibaodiştl şi jşfpitorl de frontieră 
tfi avut uţel odată importanţa unei 
rioase turburăcl de liniştită pose- 
ne. Al doilea, aceste insule puţin 

btinse, nisipoase, adesea ori îneca 
Jj, acoperite de păduri de sălcii, nu 

pot compara cu o provincie de 
Importanţa şi lnjbindecea Başarabiel 
Jrmiîine care copriftde gumele Dună 
el şi o parte din litoralul Mârel 
legre.

A se lua Basarabia de la Români, 
F fi un act de forţă; a i s„ 0ferj 
•ompensaţiunl de â euwmea natură 
•r fi derisiuiie.
i Din partea unei puterniul impjăi 
îÎLţil actele de forţă se pot Înţelege

oameni î Căci chiar la guvern el aţi 
rămas ceea ce aft fost toată viaţa 
lor, conspirator),. Ce mâna II conduce? 
Şi la ce negre scopuri ş.nnţ ei reser- 
vaţl ?

De şi sub un regim pretins con
stituţional, umbra cea mal adăncâ 
acoperă politica esterioară a guver 
nulul. De doufi trei ori ne am cul
cat ţurcjl pşntru a ne scula ruşi 
şi vice-versa, câct va l! de vre un an 
de zile numai Români se pare că 
nu suntem.

Românul a făcut adeseori In pri
vinţa Basarabiei nişte insinuaţi unt si 
biline. întrevederea de la Li vad ia ia 
răşl a rămas acoperită de un v,61i 
ad&nc, Insă totuşi mal de multe ori 
'a şoptit că resultatele el n’afi foşt 

tocmai asigurătoare pentru Rom&nl. 
In t6tă criza orientală, guvernul a pă- 
,ruţln prada ameţeljel când turc, cănd 
creştin, când resboinic şi cheltuind

|e durisiune ni,cl că s’ar Înţelege 
oi'îl că ar avea vre un motiv. D

tară a se putea scuza; Insă un a¡ct  ̂ milioane şi mal bine cu o concen-
trare absurdă şi neoportună, lnce- 

sP^nd o grămadă de târguell de mu-
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•<‘ea a doua parte a depeşei ne face 
n ne Îndoi de cea d’ăntâiă. Insă, In 
ţiţa  tutnlor celor ce se petrec, In 
Ţaţa intenţiunei de mal multe ori 
¡atribuită Rusiei de a cere desfiinţa- 
btim .tractatului jje Paria, nu putem 
30 ®*n cu destulă atenţiune asnpţa 
şoaptei oe se pieg&tegte ţftrei noas
tre, şi asupra negoţiaţiunilor ce se 
[pot urina, fără noi, despre noi 
poate in contra noastră.

Nu putem avea nici o Încredere

uiţiunl; când neutru, pac.inic, vorbind

SENATU PROVOCAT DE « RO M AN U L , 

Domnule Redactor al Timpului, 
‘ Românul, d’alaltăerl, în articulai sSS 

de fond, zice ‘ datoria partidului din Senat 
*care voeşte sS răstoarne cabinetul actual 
*este să arate lămurit actele cele rele ce 
ea U impută.,
Faptele ce poate cine-va să impute mi 

nisteruloi şi partidului din care el face 
parte, abundă aşa de mplt, şi poartă at& 
tea date, în cât ar face materia anal iu 
folio; intr'nn articol ca al meQ In care nn 
fac ex professo politică, na pociii de cât 
eă ating în treacăt unele din aceste fapte, 

Senatal ar putea să respnndă oameni 
lor de la gnvern: partidul vostru s'a opas 
din toate poterile sale la instituirea mea 
precum aceasta este de notorietate pnbli 
că ; dapă ce legea fondamentală a ţereî 
mi-a dat fiinţa contra tntalor manoperi 
lor Ini, partidul vostru m'a batjocorit în 
nennmSrate ocasiî ; m’a hndait, m'a in 
săltat, m'a numit în derisinne o superfe- 
taţiane, şi în cele din urmă unul din mem 
brii guvernatul actual, m’a cualificat în 
şedinţă publică de pâine rece.

Aţi ajuns la putere, după ce partidnl 
vostru a pledat cansa asasinatelor din tim- 
pnl alegerilor; dapă ce a atacat într’un 
mod cinic sacra şi inviolabila persoană a 
Domnitorului nostrn, călcând în picioare, 
anal din prţiţpLp:iIe cele mpi mari ale Cons
tituţia noastre; după ce a amăgit popo
rul, promiţând, prin comitetele lai ad-hoo 
ia conivenţă ca administraţiile voastre, 
micşorarea impositelor, modificarea sa3 des
fiinţarea monopolnlaî tutunului, a licen
ţelor brutarilor spirtaoase, a timbralul, a 
prestaţiunilor, şi exercitând ast-fel în ale
geri influenţa cea mal imorală.

D’aproape an an de când sunteţi la 
cârma ţSrel, ce aţi făcut? Aţi convocat 
corpurile legiuitoare în sesiune estraordi- 
nară, ea să daţi în judecată un-spre-zece 
miniştri, bărbaţlţdistiuşl prin talentele lor, 
prin starea lor, saO prin serviciile lor că
tre ţară, pentru acte negative, adică pen 
tru că n'uB comis asasinate ca al voştri 
in alegeri, şi pentra că n'aQ întrebuinţat 
In ele, influenţa neruşinată de care s’aQ 
servit comitetele voastre.

Aţi numit septemviratnl cu pateri di* 
creţionare, care a& făcut perchUiţiunile 
acelea de tristă memorie, pentrn care s'aj 
indignat ţara şi mulţi chiar din partisani 
voştri, şi peutru oare justiţia v’a Inferat 
cu ferul infamiei.

Aţi alungat dintre voi prin intrigile 
voastre machiavelice, pe toţi aceea cari pa

direa pamphletelor voastre coutra lor, şi 
calomniaţi, calomniaţi necontenit, ştiind 
că calomnia întâia, cam zice Voltaire, este 
respinsă, adona sdreleşte, a treea răneşte, 
a patra omoară.

Aţi numit camisil peste comisii cn diur
ne gras«', ca să sărăciţi ţara, şi să chiver
nisiţi creaturile voastre. Comisia voastră 
budgetară s'a distins prin incapacitatea el; 
ş’a terminat lucrarea prin cea ce trebuea 
se înceapă, şi budgetele statu'ui ciontite, 
estropiate, r?Q chibzuite, abea s’.i Q termi
nat la finele lui Fevruarie, aducându-se 
statului o pagubă de mal multe milioane 
din cansa nevotărel lor la timp şi lăsân- 
du-se nn deficit d’aproape şapte milioane 
după alţi de 11 milioane, pe care cereţi 
să le acoperiţi prin noi sarcini, voi cari 
aţi strigat mereti că dările actuale aii ajun 
lasnmmum lor, şi că ar fi nebunie şi o peire 
pentru ţară oa să se mai adaoge.

Prin antecedentele voastre aventuroase 
prin temperamentul vostru tnrbnlent şi 
revoluţionar, prin alarma oe aţi dat mo 
reă in privinţa financelor noastre în ţara 
şi în streinătate, aţi isbutit, ajutaţi şi de 
evenimentele politice din afară, a da lovi 
tnra de moarte creditului nostru, şi a a 
duce miseria şi sărăcia în toate treptele 
Sacietăţii; mandatele voastre se scomptează 
cu pierderi exorbitante, şi efectele statn 
Iul cele mal signre se vând cu 35—40 la 
sută mai jos de cât în timpul conserva
torilor.

In sfârşit, ca să nn ostenesc mai mult 
D-le Redactor, pe cititorii ziarului D-v 
cn enumerarea şi altor acte ale partidului 
care ne guvernă, Senatul este in drept să 
întrebe cabinetul vostru, oe a făcut cu vo 
tul ce a dat maturul corp al statului in 
chestiunea universităţii din laşi, acest pa 
ladium al civilisaţiunel, în care astăzi gem 
cucnvăile lugubre. N. Turnescu.

de a dosBiinţa armţita pentru eco
nomii ţi îjicepSnd chiar această o- tei*a ®S t6 rădice, pe Cogălniceanu, pele

pnreanu, pe Vernescu, etc., şi de onrând 
pe Dimitrie Stnrdza, singurul bărbat ca 
pabil între voi, in cele din urmă, şi com 
petinţe în finan ce.

Ne trimiţSud încă înaintea justiţiei pe 
ex-consiliaril Tronului, ţineţi sabia lui 
Damocles de zece lnni atârnată asupra ca 
petelor acestor bărbaţi, cari aii servit pn 
tria atăţl ani, şi cari aQ salvat ‘ Dinastia 
Ide saltimbancii şi charlatanii voştri poli

perftcu d. Sturza, oprindu-se Insă In 
mijlocul el ţi iabntiml In cele din 
urmă a nu avea nici armată, nici e-
cotym il.

£at& starea ,ln care suntqm In a- 
semenea Împrejurări. Lipsiţi de forţă 
dară lipsiţi mal cu seamă de pres
tigia care este forţa celor slabi, şi 
care ne ar fi putut câştiga simpa- t̂ici; şi care ve este scopul? — ca să le fa-

EPISTOLELE UNUI IEŞAN 
V.

Domnule Red'ictor,
Istoria nu se reface dnpe plac, precum 

se reface un experiment de fisică, şi odată 
ce lipsesc în trecutul nostru căuşele ce a îi 
produs în Anglia resultatele descrise, ar 
fi zadarnic să cerem şi la noi aplicarea 
or. E?te însă un lncru ce putem împru
muta de la Englezi, şi aceasta este me
toda lor. Englezii se ţin de fenomene reale 
şi se feresc de abstracţiuni. In consecin
ţele ce găsim in mai toată legislaţiunea 
lor nn snnt de cât reflexul al vieţii insuş, 
armonia deplină ce admirăm în legile 
francese nu sunt de cât reflexul unor con- 
cepţinnl pur iutelectuale, ce In tocmai oa 
figurele matematic!, nn se găsesc ui căi rl 

natură.
Studiând insă realitatea faptelor, ne lo

vim din capul locului de o greutate, ce

singur şi’l dă fără speranţă de Îndreptare 
în prada primarilor şi a fiscului. Nnmal ast
fel vom obţine nn terdm liber pe care 
vom putea edifica ceva trainic. Edificiul 
nsnşi va fi modest, căci după mine inte
resele adevSrat comunale se pot reduce Ia 
trei a. d. şcoala biserica şi dramul şi in ad
ministrarea lor trebue să se mărginească 
ntreaga activitate a comnnei

SciQ că mulţi vor găsi periculos de a 
scoate şcoala ‘primară din mânele Stntu- 
ui spre a o da comnnei; dar ori cât de 

grele ar fi primele încercări ale sistemului 
ce propunem, tot vom avea resultate mai 
bune de cât acele de astăzi.

In adevSr, legea instrncţinneî publice pre
vede învgţămSntal obligatoriii, peste tot 
locnl scoli şi pe toate băncile scolflor co
pii stndioşl. Dar aceasta e numai teorie.

In comnnă la mine snnt 300 de fami
lii e. d. aproape o mie de suflete, iar in 
şcoala primară nu sunt de cât cel mnlt 
15 şcolari şi aceasta este practica generală.

Ce altă conclnsinne să tragem de aei, 
de cât că Statnl cu toate milioanele ce 
cheltniesce nu e în stare de-a combate 
lipsa de interes ce părinţii vădesc faţă cu 
şcoala. Am indoi milioanele şi tot nu am 
face nn pas mai mult inainte. De indatu 
ce nu putem aplica cn asprime oblignri- 
tatea, şi esperienţa a probat in destul că 
nu o putem, nu ne rem&ne de cât de-a 
pnne pe ţgran în posiţinne d'a privi fcoala 
ca propria Ini operă şi atnncea numai va 
nasce acel interes 1) acarul lipsă zădărni- 
ceşce astăzi toate sacrificiile ce-şl impune 
Statnl. ' 1 •

Cele ce zicem despre şcoală, se aplică la 
biserică şi mal ales la drum. Lipsa de in
teres pentrn biserică se esplică în parte 
prin starea de cnltnră a preoţilor şi aceasta 
nn cade în competenţa comunei; suntem 
insă convinşi că o viaţă comunală mai 
consciută ar produce şi in această privire 
efecte salutare. Cât despre drum, dacă nu 
rom abroga legea preetaţiunei în natură 
lăsănd ca toate puterile comnnei să fie în
trebuinţate Ir» drumul vicinal, ori-ce reformi 
ir fi a priori ilusorie căci o repet crearea 
comunei, chiar sub forma începătoare ce o 
propnnem, este cu neputinţă în oută vre
me statul va confisca in profitul Ini toată 
munca disponibilă a săteanului.

îmi rămâne acum a trata pe scurt des
pre aplicarea sistemului gratuităţeL Se 
înţelege de la sine că acest sistem este in
compatibil cn concentrarea administraţiu- 
nel în mâna nnel singure persoane. Cn cât 
funcţinnele comunale vor fi mai multiple, 
cn atât va cresce numărul cetăţenilor, ce 
pe vor deprinde cu esercitarea datoriilor 
lor, cu cât el vor fi mal neatdrnaţi unii 
de alţii, cu atât putinţa abusolai ce nasce 
tot de una din o patere excesivă, va fi ninl 
mică.

Pe de altă parte să nn uităm că fie
care reformă trebnesce desbrăcată la înce- 
pntnl ei de ori-ce caracter prea asupritora fost in mare parte causa experimen 

tarilor nebunatice la care ne-am dedatlcăcl alt-fel dăm peste o resistenţă pasivă
de la 48 încoace. Acea tă greutate este 
lispsa totală de tradiţiune,

Nu iutră in cadrul cercetărilor de fuţă 
de a espune căuşele ca aii întrerupt, ca să 
zicem aşa, viaţa individuală a poporului 
român, nici întrucât o mare parts a vinei 
cade asupra noastră îuaăşL Faptul iu să e 
îutăgăduit. Komâuul nu are nioi deprin

deri nici uăravnrl la care să ţie. Cu uşu-

Ce va nimici ¡atenţiunile cele mal bane.
Trebue dar ca exeroiţial g ra tu it  a func

ţiunilor comunale să nn împiedice activi
tatea privată a celui ce este însărcinat cu 
ddnsa.

Cerem deci suprimarea primarilor şi îm
părţirea atribuţiunilor lor intre mal mnlţî 
administratori neatârnaţi.

Ast-fel vom avea administratorul şcolei.
rinţă le-ia cn uşurinţa le lasă şi e de da- administratorul bisericel, administratorul 
toria noastră de-a ne lapta ia contra a-drumurilor, fie-care liber in cercai com-
cestul indiferentism ce eu vremea va săpa 
chiar bazele naţionalităţel noastre. Din 
upta aceasta nn vom eşi insă învingători 
de cât cn condiţinnea de-a da reformelor 
noastre o formă cât de simplă si de-a ve
ghea ca fie-care sarcină să fie contracum- 
penită de uu folos pipăibil. Vom începe 
dar prin

petinţe! sale şi responsabil conform cu prin
cipiile ce am expus deja.

1) In India, înaintea oonehisteT, comuni er* bine 
organ nat Ti şi ţara acoperiţii cu s oii. Englciil sciind 
prin propria lor etperienţA ca ncatornarea comu
nalii este baza neaMrn&rel n-vţionale, aidesS uţU 
comunele, de atuneea scoab'le aii diapilrut. VesI 

arunca peste bord întreaga le-*Carey ,L»hrbuch der Socialwissenschafu*



T I M P U L

Aceasta osto in marele sale linii 2) nona realisa. Ziarele din 
orgnnisaţinne ce propunem pentm gate.
Cât pentru târguri, en va {1 identicii; nu- 
mal că acolo comuna fiiud mai puternicS, 
ea poate puue o parte din forţele gale în 
serviciul Statului fără pericole pentrn ne
atârnarea oi.

Un laşin.

1)IN AFARA.

Austro-Ungaria. In şedinţa dela 11 Mar 
tie, Tisza respnnde la interpe'aţiiiiioa de 
pntatnluT sSrbesc Polit, Tis/.a zice, că pi
nă acum Austro-Ungaria poate ii mulţu 
mită cu resultatele obţinute cu privire la 
criga orientalii, de o'ire-ce un voia şi nici 
nu voieşte altă decăt menţinerea păcii 
Căt pentru Sărbia: ,Eu cred, —  zice
Tissa, — că toţi aceia, care se interesea 
ză de buna stare a acestni principat, tre 
bniesc să dorească, precum operam eu 
,ca Serbia sii fi urmat, sfaturile acelora 
care voiafi să o feroasei! de regbel, eară 
nu pe ale acelora, care o inhăţan să in' 
ceapă resbelul, poate cliiar peutru nişte 
geopuri, care nn sunt cu totul sărbeştî 

Tis/.a tăgădueşte că Âustro-Ungaria ar 
fi iniţiat vr’o politică potrivită ca intere
sele Rusiei. Nota dela 30 Decemvrie 187i 
a comitelui Andrăssy nn cerea decăt re
forme in favorul creştinilor din imperiu 
otoman; deasemenea propunerile conferenţei 
dela Constantmopol sunt o faptă a colec» 
tivităţii puterilor signatare, eară nu a 
celor trei putfri. In sfirşit, după ce En- 
glitern a declarat ca nn aderă la memo
randul dela Berlin, nici Âustro-Ungaria 
nu l'a mal susţinut. Prin urmare nici o- 
dată Austro-Ungaria nn a fost de acord 
in special cu Rusia, ci tot-denuna a cân
tat să fie de acord cn intreaga Europă. 
»Pin urmare, — urmează Tisza, — nu 
se poate zice, că nă politică, ce stăruia 
de o parte să realiseze comunal acord in
tre poterile europene, eară de altă parte 
să îmbunătăţească soarta creştinilor din 
Turcia, este o politică unilaterală, oare 
ar fi in interesul particular a vre nneia 
dintre puteri.*

Cât despre demonstraţiunile turcofile, 
Tizsa crede că, trăind intr’ un stat liberal, 
ţie nn pot fi interzise şi tocmai pentm 
acea na angagiază pe gnvern, na '1 pot 
compromite şi nu îl pot hotărî. Politica 
externă se conduce de cătră guvern, intru 
căt-va de cătră parlament, nici o dată 
inse de către studenţii dela universitate.

In sfirşit Tisza declară ca Austro-Un
garia va susţinea faţă cu Orientul, priu- 
cipiele, de care a fost condusă pănă acum: 
»a menţinea pacea, a stărui pentru îmbu
nătăţirea sorţii creştinilor din Turcia şi 
a purta grije, ca interesele monarchiel, 
intre ori ce impregiurărî şi faţă cu ori
cine, să fie aparate.*

Dieta se declară mulţumită cu acest 
reapung.

Englitera. Ziarele din Viena comunică de
peşa : Generalul Ignatieff va pleaca la Londra 
însoţit de secretarul seu, apoi se va întoarce 
iară-şi la Paris. Această călătorie este pri
vită ca nn semn foarte pacinic.* Pacinic 
ori resboinic, destul, că este o surpindere, 
nn lucru, la care ne aşteptam cu atât mai 
puţin, cn cât Ignatieff anunţase, că va 
pleca la Viena. Se asignră însă, ba este 
chiar un fapt, care nn mai se pune la 
îndoialS, că guvernul a primit în principiu 
propunerea lai Ignatieff de a se statornici 
într’an protocol semnat de câtre cele şase 
pnterl europene condiţiunile, între care 
Rnsia e dispusă a se retrage. Se asigură 
însă, că gnvernul engles a declarat, că nu 
va semna acest protocol de cât după ce 
Rusia va fi dat ordin de desarmare. Că
lătoria lui Ignatieff nn poate avea alt scop, 
de cât a realisa o înţelegere asnpra deo
sebitelor puncte, care vor trebui să fie cu
prinse in acel protocol admis de o cam 
dată numai în principifi. De o c’am-dată 
nn se ştie, dacă înţelegerea se va putea

2). Reamintesc aci c& nu fac proiecte ele lege 
şi cii sum nevoit a omite urnite amenunte care 
de şi însemnate nu aii nimic a face cu princi
piile temeliesct a nouri org&niaaţiunl. Aşa d. e, 
actele de atare ci vilă. In idea noaatril, comuna 
trebue readuaâ la întinderea ce i-o dftduse legea 
lui L. Catargiu aubdiviaat& înail în parohii. In 
cazul acesta actele pentru nascero ; i . ropauaare 
ie vor face de ciltre He-care preot in parohia na» 
iar actele de măritiş civil de către insti tutorele 
comunei, cărui i se va da pentru acest sfârşit in* 
auşirea de ofiţer de atare civilă. Tot in modul 
aceata se va procede ţi cu organisarcii poliţiei 

locale.

Londra pledează însă 
pentrn ideia de a i-se face Rusiei oare- 
cari concesiuni şi consiliul de miniştrii, pe 
care l’um anunţat, g’a amânat până dnji 
sosirea lui Ignatieff; aceasta ne face b 
» bănuim1, că Englitera e dispusă a sa
crifica. Pe cine şi ce? — Aceasta o vom 
vedea mai târziii.

Rusia. Ziarele din Viena publică urmă
toarea telegramă oficioasă din St. Peters
burg: ‘ Trăgănarea negociărîlor între Poartî 
[şi Muntenegru a produs in cercurile po
litice de aici o f6rte rea impresie. Mnnte- 
grn, care până acum a eşit ca învingător 
insistă pe lângă hotăririle conferenţei. 
Poarta din contră pănă acum nu a făcut 
Muntenegrnln! nici o contrapropunere: ea 
nu a acordat nici nmnestia pentru refu
giaţii herţegovineni, nici cedarea portnlu 
Spizzn, uicî acea a ţărmurilor rîului Bo
rna. Principele Nichita nn are intenţiune 

de a întrerupe negociurile; e însă hotă- 
rît, dacă ele vor rămânen fără de resultat 
a se retrage în fortăreţele sale naturale şi 
a se susţinea în teritorul, pe care '1 po 
sedă de present. Opinia publică a Rusiei 
privesce încheiarea păcei între Turcia şi 
Muntenegru ca o condiţiune pentru orî-ce 
aranjament al puterilor.*

De asemenea depeşile din Paris şi Berlin 
ne asignră, că Rusia na va lua nici nn 
angajament faţă cu puterile europene, câtă 
reme Muntenegrnl nu va fi satisfăcut 
a să zică ea ’şl reservă un casus belii în

tre toate împrejurările.
Dar afară de aceasta Ţnrul mai are şi 

alte scopuri. Iată ceea ce, »Polit. Corr.* 
ne comunică din Berlin: Acum e, în e- 
senţial, vorba a pregăti pentru politica 
rusească căile de retragere, care par a fi 
pentru diplomatici rusescl ntai anevoioase,

celor alţi alegători a cerut şi ordonat că 
alegerea să se facă după listele anului 76.

D. Ion Ghica. Eli cred că un precedent 
nu poate să aibă influenţa asupra Comi- 
siunel pentru ca tot-d'a-una să procedeze 
ast-fel. In chestiunea ce ne preocupă, le 
gea nu zice nimica şi prin urmare nn ar 
trebui să deoidem noi de cât după împre
jurări. Bunul simţ însă ne spune că o listă 
na rămâne definitivă de cât după ce va 
trece terroennl pentrn toate contestaţiunile 
şi prin urmare bine a făcut biuronl de a 
procedat In alegere dnpă listele anulnl 7G. 
In adevăr iacă ce se poate întâmpla. Prr 
supuuem că într’ un colegii! sunt 100 ale
gători. Primarul mai înscrie pe nedrept încă 
1-50 după placnl candidatului sîifi. Alege
rea se face, candidatnl primarului reuşesce, 
cei 100 alegători contestă listele la trib 
însă mai 'nainte de a se pronunţa trib. 
listele fiind definitive, dnpă sistemnl d-v6s- 
tră, deputatul ales prin fraudă îşiesercită 
mandatul şi ast-fel legea e violată. Exem
plul este esagerat, nu încape îndoială, îus3 
el se poate preseuta şi de aceea ve zic, 
listele nu pot fi definitive de cât dnpă ce 
tribunalele se pronunţă asupra contestaţin- 
nilor şi prin urmare bine a procedat bin- 
roul de Vasluit! la alegere după listele a- 
nului 76 de oare-ce cele din 77 nn era fi 
definitive. Cer dar validarea.

D. Deşiin. Dacă s’ar admite opinianea 
d-lul I. Ghica, va să zică nu am avea nici 
o dată liste definitive, pentru că tribuna

le nu termină judecarea contestaţinnilor 
electorale de cât dnpă opt seîi nouă luni 
de la facerea lor. Este şi alt-ceva de con- 
sidernt. Dacă am valida această alegere, 
ce se face atunci cu d. N. Bibescn pe care 

am respins ca ales după listele din 76 
şi cu d. Cornescu po care l’am primit fi-

de cât armatei rusescl calea spre România, ind ales după cele din 77? A r trebui ca 
ntorc6ndu-se de la Chişănăfi la St. Peters- Senatul săB să revină asnpra votulni săB 

burg, nu pot să aducă o bucată de hăr-saB să se pună tn contrndicţinne. In fine 
ie fără de nici nu cuprins, un protocol, trebue să observăm că caşul de faţă este şi 

care nu obligă pe nimeni şi nn este de complicat căci biuronl este făcut după 
cât o ediţie stereotipă de admoniţiuni eu- tele de la 77 şi apoi alegerea se efectuez» 
ropene şi promisiuni turcescî. Dacă En- după cele de la 76. Credeţi d-lor că com- 
glitera nu ar voi sa facă concesiuni mari,[bat această alegere numai pentru motivnl 
Rusia va pretinde cel puţin o »singură 
despăgubire »pentru faptul, că în ciuda re-

itenţel Porţel şi de dragul puterilor re
nunţă la resbelul pentru care s'a pregătit 
cu cea mal mare îngrijire. — In ce să 
consiste această despăgubire?

In nimic mai mult de cât în redobândirea 
părţei din Basarabia, care i-s’a cedat Ro
mâniei prin tractatul de la Paris. împă
ratul Alexandru poate spune poporului 
|sefi, ca fără a fi periclitat viaţa unni sin
gur soldat rusesc, a şters şi cele din urmă 
reminişcenţe ale resbelului din Crimea.

Im periu l Ottoman. In conferenţa de la 
15 Martie Savfet Paşa a arătat delegaţi
lor Muntenegrulul motivele pentru care 
Poarta nici intr’un cas nu poate ceda o- 
raşul Nicşici, portul Spizza şi ţărmuri! ria
lul Moracia; a declarat însă, că Poarta 
este gata a acorda rectificări de graniţe 
a Zubci, Baniani, Piva, Drobniac şi Cha- 
ranţi, cerând în schimb alte rectificări în 
folosul Porţel la Vasoieviţ. — Delegaţii 
muntenegreni aii hotărât a raporta despre 
aceasta la Cetinge; iară principele N i
chita, dnpă toata probabilităţile, va ho
tărî a raporta la Londra ori la St. Pe
tersburg, lui Ignatieff ori lui Gorciacoff.

D. V. Preşedinte. Ba tocmai în cestiu- 
ne nn sunteţi şi na vă dufi cuvântul.

D. Deşliu. Daca nu voiţi nici d-voastră 
să daţi vămile în întreprindere, atunci nu 
mal vorbesc nimic.

Art. 1 se rotează nemodificat.
La art 2 se primeşte un amendament al 

3-1 ui Cogălniceanu.
Se dă eitire Statului.
Prin art. 1 se prevede leafa ministrului 

de 1500 lei.
D. Deşlin cere a se reduce la 1000 lei, 

şi încă să se facă nnmai 4 ministere cumj 
era sub Vodă Cuza; trebue ca să facă şi 
d-nii miniştri acest sacrificii? când se face 
reduceri la toate lefurile şi când noi lu
crăm aici fără parale. Miniştrii la noi sunt 
democraţi şi cred că pentru un democrat 
este destul 1000 de lei pe lună. Tot aşa 
ar trebui să facă şi Camera să lase câte 
un galben din diarnă.

D. Ministru ad interim la finance. D 
Deşliu ’mi cere un sacrificii! de 500 lei 
pe lună.

Eu cred d-lor că prin părăsirea intere
selor şi familiilor mele fac un sacrificii! 
urnit mal mare de cât 500 de lei. Şi în 
trecutul meii politic toată lumea scie că 
am făcut însemnate sacrificii pe cari ni
mic nu mă autorisă a crede că le ar face 
vre odată d. DeşliS. De şi apoi nu este 
esact că s’a redus lefurile funcţionarilor 
căci s’aB redus numai unele funcţiuni dar 
nu şi lefurile, de şi suma de 1500 lei nu 
mi se pare esagerată pentru un Ministru 
cu toate astea ca să eclipsez zelul demo
cratic al d-luî Deşliu nu numai că accept 
amendamentul D-sale, dară încă propun 
reducerea salariului miniştrilor la jumătate, 

D. P. Casimir. Combate amendamentul 
d-lui Deşlifi. D-lor, nu este frumos să ve
nim a face paradă de sacrificiile ce adu
cem ţereî. D. Deşliu a zis că facem un sa
crificii! fiind-că venim la Senat fără ca să 
fim plătiţi. Mie mi se pare că nu facem 
nici un sacrificii! pentru că dacă ne pu
nem candidatura de Senatori noi seim că 
nu a să fim plătiţi. Si asemenea

acela al d-lul ministru ad interii 
nance.

Cele alto articole din Stata se 
cu oare cari modificări şi n nume 
reşle personalul direcţiunel contri 
lor indirecte, şi se unesce serviciul 
nauciărilor cn direcţia contribuţii! 
recte.

Legea ast-fel modificată sa prime 
majoritate de 32 voturi contra a 23 

Indigenatul d-lul 1. Dimitriii pun 
se la vot, se declară votnl nnl neinll 
majoritate nici pro nici contra.

Un al doilea indigenat se respll 
unanimitate.

Şedinţa se ridică In 5 ore p. m. I

C A M B R A
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Şedinţa de Sânţii’/# 5 

Se deschide ţa orele 1 
linţa d-lul C. A. Rosetti 
taţi presenţî.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare? 
D. I. Ionescu face o umilită întrebare 

ministru de Interne, ce măsuri a luat 
tru împroprietărirea insnrăţeilor, iuti 
aceasta, 1. pentru că cestiunea este] 
portantă din puntul de vedere ecoi 
şi naţional, al 2-lea pentru că d-s 
cindu-ee acasă, va fi întrebat; ce nc 
de la Bncurescl; ce zice lumea pe acoj 
gândesc a face cu noi ? d. Ionescu da 
pe larg importanţa proprietăţii nil 
stat. . . .

D. Furculescu. Teorii!
D. I. Ionescu. Am să’ţl rşspund 

teorie! Iată ce zice un mare econo: 
(citesce de pe un petec de hârtie zi 
Stuart Mill despre importanţa proj 
mici) dar ce trebuinţă avem de acesfl 
tec de hârtie (rupe hârtia) m ani preţ 
numai cu un argument sciinţific aştepta] 
mă că d. Furculescu are Bă mă opintj 
la seanţă! (ilaritate generală).

D. I. Ionescu continuă a’şî tlesvolta] 
cuvinte]^. zjce c~ odată la minister d. Fleva

SUBZIST A T I J L -

Şedinţa de Joul 3 Martie 1877.

Preşedenţia d-lui Ion Ghica. Şedinţa se 
deschide la 2 ore p. m.

D. I. Deşliu anunciă guvernului 2 in
terpelări; 1 d-lui ministru de justiţie; ce 
lisposiţiunl a luat în privinţa preşedinte
lui tribunalului de Vasluitl care a maltra
tat pe advocatul Simonidi. 2.) d-lul pre
şedinte al consiliului: dacă este constitu- 
lonal ca să se promulge budgetele mai 

naiute de a se modifica legile organice.
D. Haralambie citesce raportul asupra a- 

legerel coleg. I de Vaslui!! efectuată în per 
soana d-lni St. Rosetti. Conclusiunile ra
portului sunt pentru invalidare.

D. OrSscu. Comisiunea de verificare con- 
secuentă cn decisinnea sea în privinţa d-lui 
N. Bibescn ales la colegiul 1 de GorjiB, a 
invalidat alegerea pentrn că ea se făcuse 
după listele nnnlnî 1870. Ce e mai mult 
încă biuronl definitiv se alesese dnpă lis
tele anului 77, şi după ce s’a constituit 
in contra deservaliţiunei primarului şi a

că nu este legală, căci persoana aleasă na 
numai că nu o cunosc dară nici nn i-arn 
auzit de nume.

D. prim-ministru. Este evident ca la
cună esiste în lege şi amflndonă opiniunile 
contrarii afi argumente tari în favoarea 
lor. Ca toate astea până va veni noua le
ge electorală e bine ca Senatul să fie con
secinţe cu el însu-şT, şi să invalideze ale
gerea ; mal cu seamă că interpretaţiunea 
că alegerea trebue făcută după listele a- 
nului curent, este conformă şi cu legea co 
munală care declară că pentru comnnă lis
tele sunt definitive la 1 Martie de şi până 
la acea epocă nu n trecut termenul con- 
testaţiunilor la tribunal.

D. V. Preşedinte. In momentul acesta 
primesc la binroB nn protest a 5 alegă
tori din VasluiB cari se plâng mai cu sea
mă în contra ingerinţelor prefectului lo
cal în această alegere.

D. V. Preşedinte citesce acest protest şi 
Senatul decide a se trămite la Comisia de 
petiţiunl.

Mal susţine în validarea alegere! d-nii 
Casimir şi Bosianu, şi o combate d. Că 
mărăşescu.

D. prim-ministru. Colegiul de la Buzău 
ni a întrebat prin telegramă într’o ceşti u 
ne nnaloagă re este de făcut şi eu le-am 
răspuns că răspunsul este de resortul Ca 
merilor. Vedeţi dară eă recunosc lacnna ce 
esistă in lege şi de aceea nu am iudrăsnit 
să o interpret ca să nu se crează că eB 
părtinesc vre nn candidat. Ar mai trebui 
şi alte modificări făcute; aşea nu ar tre
bui ca prefectul să voteze intr’un colegiu 
din districtul seB; vă promit cil voi aduce 
remediB la acestea prin legea nouă.

Se pun la vot conclusiunile raportulu 
şi se primesc cu 30 voturi contra 10. 
Colegiul este declarat vacant-.

D. N. Manolescn. Dă citire raportului 
şi proiectului de lege pentru fixarea per
sonalului administraţiunei centrale a fi
ii micelor şi a statelor acestui minister.

Punerea in consideraţiune se votează fă
ră disenţinne.

Asnpra Art 1. d. Deşliu voesoe a vorbi 
despre durea vămilor în întreprindere.

D. vioc-preşedinte 1. Ghica. Nu pot să 
vă las să vorbiţi despre aceasta oăcl nu e 
in ceatinne. Faceţi o none interpelare dacă 
voiţi.

D. Deşliu. Ba tocmai în cestiune sunt

declamate cu emphasă de un Senator nn pe d Br5tiftno ce are de gân
numai că n n ’1 onorează dară nici nn «unt ¡nBnr&ţen şi d ministrn ¡_ft lespuns: <

de de eee! Te-aî trezit târziu; s’a pn 
la cale!» Noi credem că na s’a pu 
mic la cale 1 .. .

D. Preşedinte. Nu eşiţl din cestiun 
D. Prim-ministru. Mă dnc şi la SÎ 
D. I. Ionescu (ridicând vocea). Poţi 

mergi unde poftesc! dar să mă asculţi
făcută tocmai

Senat, şi să trecem la ordinea zile i câte-va mii lei de venituri,'ea d.
D. M. Cogalniceanu. Cât de multa ad- lescu; eB snnt mal nebun şi’ ţî dafi

naraţiune am pentrn curagiul de iniţia- ¿|ong milioane! d. ministru de finim
tivă al d-lui Deşliu utâta aversiune am q-q pearză aceasta din vedere; eB ’ ini

demne de densul.

D. Orăscu. EB aşi consimţi a se vota 
amendamentul d-lui Deşliu dacă am vota 
şi nn altul ca toţi otelieri să fie demo
craţi şi să reducă preţul chiriilor la ju-| 
mătate. Vedeţi dară D-lor că amendamen
tul d-lni Deşliu nu este de cât o glumă!
care nu ar fi trebuit făcută tocmai în,pe mine ; ga  nu’ ţî propun nn mijloi

pentru "escesul iniţiativei d-sale. D-lor, nu 
esiste ţeră in Europa în care miniştrii să 
fie mai rău plătiţi ca la noi.

D. Deşliu. In Grecia au 800 de franci 
D. Cogălniceanu. D-lor, cât de mult res

pect Grecia, nu voesc să mi se aducă ca 
esemplu pentru noi. In toate ţările voi 
căuta esemple de imitat pentru reforme 
şi progres, insă când trăim într’o ţeră ca 
a noastră relativ mare şi bogată nu mă voi 
duce în Grecia ca să caut modele de pro
gres. Afară de Grecia, repet, nu este stat 
în Europa în care miniştrii eă fie roair£B 
plătiţi. Trebue să mărturisesc apoi cu du 
rere că afară de cele alte necesităţi ale mi
niştrilor, la noi în ţară, nu este zi ca un 
ministru să nn bage mâna în busnnar pen
tru a ajuta tot felul de nenorociţi cari 
cred pe o persoană milionară dacă esteP®
ministru. Şi acum când cutia milelor 
nu mai este pusă la disposiţiunea guver 
nulul, înţelegeţi câtă cheltuială estraordi- 
nară se inscrie în fie-care zi in bndgetul 
unui ministru. Decă combat acest amen
dament este tocmai ca să fac posibilă 
venirea d-luî Deşliu, la minisrer (ilarita- 
ritate), căci cu 1000 de lei nu seim dacă 
cu toată democraţia d-sale o va putea duce. 
şi sunt sigur că a doua zi d-sa singur să va 
fi căit de ceea ce a făcut. EB nu voesc ca 
să văz pe miniştrii români cu degetele pi 
ciorelor eşite prin cisme. Este diu contră 
prea mic snlarinl şi de 1500 lei şi oa probă 
vă voi spune D-lor un fapt foarte trist, ve 
voi spune că Miniştrii uoştrii primesc prân
zuri pe la agenţii diplomatici din ţară şi 
nu sunt în stare să li le întoaroă. Pentru 
demnitatea dară u ţărei şi a miniştrilor 
vă rog nici să vă mai gândiţi la ncest a- 
mendament.

Se pune la vot nniendamontn 1 d-lui De
şliu şi nu intrunesce nici un vot afară di

datoria, iar dacă nu voiB fi ascultaS 
tund sănătate bună!

D. Prim-ministru respunde că asenie 
oestiuni nn se pot resolve prin câte-va 
vinte. La administraţia domeniilor s’atM 

ceput lucrările, cari trebue să fie seria 
Trebuesc lucrări statistice, pentru ai 
cum şi ce facem ! Snb Vodă-Cuza se I 
cum a fpst tratat ţeranul 1 

D. Epureann cere ca guvernul să 
circulară prefecţilor, prin care să facăj 
nosent că împroprietărirea nu se va 
până nn vor fi gata tabelele de cei 
merită.

D. N. Cittargi protestă contra acuşi 
adusă fostului Domn Cuza, care a făc 
împroprietărirea ţerauilor !

D. Stătescu protestă contra protest^

atinge
mal pre sus de cât sa poată fi acusat&j 

n o i! (aplause).
D. Stătescu. Aplause prelungite I 
D. P. Grădişteann. Daca nu mai mul 

cel puţin câte ai avut d -ta !
D. Farcalescn vorbesc« în cestiune pe 

sonată şi răspunzând d-luî Ionescu, ca 
l’a numit nebun, zice că nebunii se duo 
Mărcuţa, iar pentru d-sa este o mândi 
de a fi numit uebuu de către aceia ca 
afi adus ţara la marginea peirii; şi Cri 

fost numit nebun, acum toţi ne inel 
năm lui.

D. Ionescu m’a poreclit Şerpnlescu (ij 
r ita te ); Snnt şerpi muşcători şi nemnşo 
tori; tot aşa şi între oameni, sunt buni 
r e î! Poate d. Ionescu face alusinne la fa| 
tul că eB am trămis la Museul din P 
ris o specie de şarpe, ueiunşcStor, găsit 
livezile mele, şi pentrn care mi s ui ad(



T I M P U L

80iiio:t a copilului cure este cap ni par- 
citeţului, nici până în arest moment 
8 a dovedit nici cine este nefericitul

nu
In-

Şmirl din pnrtea. naturaliştUorHinirea şi întinderea Centrala! dincoace de fuimonse! noastre ndmhiistrnţiî, mal cn
L Dur pentru aceasta d. IonesculMilcov nn aii dat absolnt nici un reani
mai iască Şerpulescn ? Un domn.tat paua noimi; nu am prea înţeles utili— 
ii avea o bivoliţa renumiţii, n i-ta tea practică a acestui partid, dară în
ă nn i-a /.is Bîvolescu! Un altullsfîrşit, fiind că s’aii format odată, ii dorim gropul, nici omorîtorul.

Urs, şi u’a fost poreclit Ur-.succes, căci se înţelege de la sine că pen-
ffilaritate). |trn Centru vom avea tot-d’onna mat multe
iliirie incidental. simpatii de cât pentrn partidul radical,
dinoa zilei este creditul cerut de Cel puţin principiale expuse în jurnalul 
folţesbel pentru resiliarea coutrac- 3Pressa5 sunt aplicabile la guvernarea n- 

înstructorul de gimnastică aljneî ţgrî, pe când declamaţiunile din ,Ro-
rnânul,* teoriile junilor radicali (vezi scri-

IV-n CO RESPONDEN ŢA

Kiliiia, 25 (9) Martie 
Faptul cel ui«! iutresant din viaţa noas- 

nrena politică a 
noii bărbat, nu

tră publică este că, pe 
păşit ca conducător un 
barbat, care până aci nu era de cât pu
ţin cunoscut. Mi ron Romanul încă la anul

Wi oare-care discuţie pentru anift-'soarea ¿j_jor Mircea şi Vintilă Rosetti),
& respingerea acestui credit, la p ro p u n e r ile ju rn a ln ln ! «Democraţia română*
fpArţe d. P. Grădiştcnnu, d. Fe-şj părerile politice ale »Telegrafului* pun 1872 arcliimandrit şi Japoî episeop în e- 
tşi d. miu. al justiţiei şi îhcbizen- pe gânduri şi îngrijesc pe toţi bărbaţii cu parcliia Aradului, a njnns, prin desele vă- 
âcuţia, se pune la vot art. I careţcngetare serioasă şi cu iubire de ţară. duvil ale scaunului Mitropolitan. Mitropo- 
ludn-se, întregul credit cade. Dacă alăturam, pe lângă teoriele jurna-jlifc al românilor greco-orientalî din Unga-
irilicft alegerea d-lul Danieleanu şijlelor radicale, şi modul practic cum le pun ria şi Transilvani;i. 
je Itoseti fără discuţiuue. în aplicare şefii acestui partid, şi dacă, a-
hi alegerii d-lnl Livey.ennu se ivescruncând privirile în viitor, mnl vedem la

oe i/.voare se adapă tinerimea radicală care 
mâine poimâne o să revie în ţa ră ; când 

ftnn  sistem nefast mai ca seamă vedem c»m aceşti juni luptători ai Demo-
®irî şi indică ninlte ingerinţe admi- oraţiei întrec pe cel bătrâni, după adevă

rul proverbului că iedul sare mal sus de 
cât capra, suntem coprinşl de adevăraţi 
fiori şi ne gândim In cuvintele cu care 
lordul Loftus a prezis viitorul ţărei n'oas- 

casnl şi închizându-se discuţiunea tre in vestita sa îutrevorbire cu împăra- 
la vot şi se adoptă conclusiile ra-tu l Alexandru.

M iunl.
Pruncu arată că îu Moldova s'a 
|n sistem nefast mal cu seaniu 

Jfri şi indică ninlte ingerinţe admi
r e  in Bacăii, unde prefectul a dat. 

tă pe câţi-va alegători pentru ca 

nţat în alegeri, 
nistru al justiţiei răspunde că val

(, adecă validarea alegerii d-lui Li-

nţî G2; pentru 58; contra 4. 
apoi'tor Mărgări tescu dă lectură ra 
I p lativ la acordarea unui ajutor 
k]4 400 fr. pe lună d-lul Boliac. 
■ronversaţil, dialoguri şi vociferări 
Jbe zgomot in toată Camera), 
lin i: Cer cuvântai! 
reşedinţe: Nu pot acorda în acest

i&iii: Numai două cuvinte! 
preşedinte: Nici an sfert 1 
ice : Aveţi consideraţiune... 
[reşedinţe: Ce cousideraţiune unde 
ap I ică con sideraţiunea l 
setai se ia in considerare şi se vo
ie articole.
totarea in total, votul fiind nul, re- 
i se face in şedinţa viitoare, 
bţn se rădică la orele 5 seara.

S P O N D E N Ţ E  P A R T IC U L A R E

Cei mai mulţi bărbaţi politici de la noi 
prevăzuse grabnica demisionare a d-lul Di- 
mitrie Sturdza din ministerul Financelor, 
saS în stilul »Românului* »depărtarea sa 
de la naţiune.* Acel care aii urmat intr'un 
şir de ani jurnalul »Românul,* sunt de
prinşi acum cn stilnl particular al redac
torilor lui.

Când cineva, fie din' nemulţumiri pri
vate, fie din alte cause se aruncă în bra 
ţele d-lul C. A. Rosetti, »el se întoarce la 
¡naţiune ;* când se satură de chipul radical al 
cârmuire! »el se depărteză de naţiune;* când 
umicii politici ai d-lnl Roseti intră în Se
nat saü Adunare, aceştia singuri repre- 
sintă suveranitatea »naţiune!,* saü câte o 
dată sunt ei inşii »suverani ai naţiunel;* 
când aceştia nu sunt aleşi, alegerea a ur
mat »contra naţiune!.* O n-ce dorinţă a 
d-lnl C. A. Rosetti este dorinţa »naţiunii,* 
orî-ce nu place redactorului »Românnlui* 
este o nenorocire pentrn naţiune. Ast-fel 
naţiunea şi d-nn Rosetti sunt aşa de nniţl 
şi de indentificaţl, în cât pentru »Româ
nul* amdudol formează nna şi aceiaşi per
soană. Mâine, poimâne când se va retrage 
ministerul radical şi d-nu C. A. Rosetti, 
ca prudenţa sa obicinuită va pleca la Pa
ris, pentrn a se odihni de trudele guver- 
nărei, poate »Românul* va zice că »na
ţiunea a plecat din ţară.* Pe aici ne în
trebăm adese-orl dacă mai sunt oameni 
care iatt acestea la serios, dar se vede că 
aşa e lumea. Toţi rid de reclamele cele ri
dicole ce neguţători! şarlatani fac prin

De la 27 Decembre 1874, ziua instala
ría sale, P. Miron Romanul mereă s’a lup
tat cu greutăţile începutului şi iu 1 Ia
nuarie 1877, adică după doi ani de neac
tiv i ta te româuil transilvăneni, cari sule- 
rea ii şi tăcea îi, au vezut apărând o pas
torală a prea Sfinţiei Sale.

Insă publicul român din Sibiiă, vuind a 
manifesta cu credoul noului Mitropolit nu 
este şi al seă, a împins pe Sfinţia Sa la 
compunerea nnul al doilea circular, cart- 
avea să oprească pe'membril clernlul de la 
manifestaţiunile indicate în cel d’ântâiu. 
Iu ceasul al 12-lea acest circular s’a in- 
dorsat, depuuéudu-se în arcliivul presidia! 
până a nn m■<! vedea publicitatea şi Mitro
politul Romanul a remas scutit de un pas 
inportun. Drept respuus la pastorală, ro
mânii din Braşov aă trimis Prea Sfinţiei 
Sale o adresă cu 101 subscrieri. *E ! află 
o mângâere, când Sfinţia Sa începe a se 
interesa de cánsele române, dar ’ i-a sur
prins admoniarea din circular in care Sfin
ţia Sa II povăţueşte a fi buni patrioţi ş 
a Ci fost dureros atinşi de această notă ‘ in
fideli ta tis, nemeritată.»

jurnale şi ca toate acestea o mulţime de 
oameni se prind în cursa lo r : »Mundus 
vuit decipi, dune decipiatr !*

B. B.

Nu ne vom ocupa căttişl de pu
ţin de domnul ce subscrie acea scri
soare. Venim Insă la reproducerile 
iiiimice ale scumpului nostru autor 
mascat, unde ne spune că.: analysele 
făcute de mal mulţi specialişti, şi 
intre care cu modestie se prenu
mără, şi d-sa, ar fi constatat, că 
)alta Întreagă posedă, peste .to t şi 
n toate,* aceenşl calitate Thera- 

pentifă —  V ’aţl mira poate, d-le Re- 
iactore. cănd v6 am spune că „nu 
e adevărat: respectăm foarte inult:*,r ăojil. 
persoanele citate, ca să ne puteml 
îndoi vr’odată de justa analysare ce 
i  făcut apelor; Insă Analysa dum
nealor sa făcut asupra apelor şi nă
molului Inate d’acolo unde partea 
>ălţel este bună, iar nici de cum 
lin toată peripheria bălţel; mal este 
Încă multe de zis asupra terenului 
ce constitue albia întreagă a bălţel 
precutu şi a isvoarelor şi nămolului 
Jiu baltă — Pentru acest studiă nu 
îste destul numai reactivii chimici 
ci trebuesc şi alte mijloace de do 
menul mineralogic.

Vedeţi dar, că numele onor. Ex 
>erimentatorI. ou care se servesce 
pentrn a denatura afacerea, nu ’I fo- 
losesce Ia nimic, Da încă din contra 
I  şi crează o posiţiune dificilă vis 
w is  de nisce asemenea autorităţi 
sciinţifice.

Rugăm dar pe onor. nostru ad 
versar să bine voească a se linisci 
şi să nu crează că instalarea noas
tră ’1 va ruina pe d-lul, ci din con 
tra stabilinduse o concurenţă In toate 
mijloacele de cură, băile vor înflori 
şi apoi cn toţi vom avea dreptul la 
nemurire, după care d-sa umblă aşi 
de mult.

NOUTĂŢILE ZILEI

0  c ă lc a re . A slră  
H -I &ă călcat casa Palada din S trada Moşilor.

Proprietarul fiind prevenit prin chiar denun
ţarea a doi din accl hoJI, mal mulţi sergtn(I 
degliisa(I era fi ascunşi In c a s ă : ast-fel că la 
semnalul dat de denunţători, aii năvălit asupra 
acelei cele, alt descărcat cAte-va revolvere, a# 
rănit pe doi din acel făcători de rele, şi in 
cele din urmă, aii isbutit să prindă şease din-

Y A R T E T Ă Ţ I

• mie

T IM P U L U I

l-a CORESPOND lNŢi
Iaşi, 1 Martie, 

tre Senatorii aleşi in zioa de 23 Fo- 
a, aţi văzut că acela al colegiului I de 
te s te  un conservator pronuu ţat. D.

Rosetti, In adevăr, a făcut to îm
parte din cei ce ati sprijinit gu 
d-lui Lascar Catargi şi nonă ne 

oarte cunoscută nemulţumirea ce are 
vernul radical fie pur, fie împestri
ţai te persoane. Veţi fi constatat că de 
>rl proprietarii mari de dincoace de 
v ntt avut a se pronunţa în timpu- 
in urmă, votările lor s’aii întrunit 
ari majorităţi asupra conservatorilor 
moi asupra lor. La Vaslui d-nu Ro 

avnt 16 voturi, iar candidatu 
lonist 4. Notaţi încă că un număr în- 
i\t de proprietari nu s’aO putut duce 
gere din causa viscolului ce făcea 
orile impracticabile tocmai în acele 
i nil fost siliţi să stea prin ornşe 
i la moşiele lor. Mul mulţi a îl tre
ia se întoarcă de pe drum. 
ţom insă cn mare mirare că dincolo de

conservatorii nu se bucură de a- t«», d. sub-prefect îşi continuă ilegalul co- 
iî influenţă ca la noi, cel puţin dacă|merţ
tm după voturile ce aii avut la toatei Vi0 B denunţa publicului această ile-
1 1« suplimentare. Care să fie causa a-lgajitatej cm&D(j cs poate ast-fel onora-
1 fenomen destul de trist ? Impărţit-albilnl minister se va decide a face cerce 
id«l Centrului conservatorii în douS|Ure ţn nce,lsfâ priv;nţîit (a ii că d. Urşann

dela sine va înceta acest comerţ ilegal.
Ve mal amintesc, d-le redactor, că acest 

I. Urşann este în acelaşi timp implicat 
ntr un proces criminal pendinte, şi des 

pre care ziarul »Timpul* s’a ocupat deja 
tenm câte-va luni. F. F.

Mulţumindu-vS, d-le Redactore, de 
buna voinţa cu care publicaţi aceste 

Se înţelege de la sine, că ziarul d-v6stră|r&n(lurft vg rug&m a crede că cere
rea noastră este sprijinită de legali 
tate şi intră in cadrul utilităţii pu
blice; numai printr’o concurenţă o 
nestă vom putea face să dispară 
vandalismul ce astăzi predomină la 
acele băl.

Bine-voiţi vă rugăm, d-le Redac
tore, a primi Încredinţarea prea des 
tinselor noastre consideraţiunl.

A asociaţia.

nn este obicinuit a se pronunţa in această 
uptă de idei nici pantru o parte nici pen

trn alta. Interesele luî nu pot fi de cât 
interesele Românismului în genere. De a- 
ceea noi ne mărginim la relatarea obiec
tivă a celor petrecute.

Pe ziua de 17 Martie c. v. s’a convo 
cat Ia Sibiltt consistorul mitropolitan şi 
adnnarea generală a băncel ‘ Albina,. Nu 
este numai o întâmplare, că aceste donă 
adunări s’aii conchemat pe una şi aceeaşi 
zi. Ambele institute sunt condnse de unii 
şi aceiaşi bărbaţi şi urmăresc unul şi acelaş 
scop.

ASUPRA STABILIMENTELOR DE BĂI
de 1b

B A L T A  A L B A .
Suntem datori a publica următoa 

ea lntlmpinare la cele scrise In „Tim 
din 25 Fevr. Am şters lasă

II-a CORESPONDENŢĂ
Drăgăşanl, 28 Fevruarie. 

D. Mihail Urşann , sub-prefectul plasei 
Oltul, districtul Vâlcea, face de mai mult 
timp comerţ en gros de vinuri, cumpărând 
şi vânzând cantităţi însemnate fără a plăti 
dreptul licenţei conform legii.

Această ilegală portare a d-lnl sub-pre
fect Mihal Urşann s’a adus la cunoştinţa 
ministerului de Finanţe cu telegrama N 
75, din 1S77, de către sub-semnatul, cât 
şi de casierii de Vâlcea, şi cu toate aces-

fe, satt nu se ocupă ei cn alegerile par- 
nepărându-le acestea destul de im- 

inte ? Pe de altă parte vedem oa aii 
t pretutindenca şi candidaţii ceutru- 
D" şi aceasta se esplică prin faptnl că 
i partid este încă foarte tânăr şi prin 

| »re nu este încă destul de cnnoscnt 
lealul, totu’şl ar fi fost de dorit ca 
iu ţin  unul din Centru, dacă un mai 

Q I, să fiică parte din Senat saK dinA- 
ire; dar se vede că timpul nn le-a ve-
n ca:

din Moldova, care nu avem Centru 
n vom avea aşa de curând, căci toate 
p ările de a forma comitete pentru spri-

III-a CORK8PONDINŢÂ

Caracal 28 Fevruarie 1877.
In ziua de <3 ale curentei, s’a găsit ca

pul şi piciorul unul om, împreună cn veş- 
mântele, care fusese îngropat intr’un şanţ 
al viilor mahalalei Sf. Nicolae, şi deund 
’ 1-aS scos câinii; după cercetările şi truda

pul*
mal multe espresil insultătoare In 
contra concurentului Asociaţiunil, es
presil ce nu le putem admitem 
In foaia noastră sub pretestul de 
, lntlmpinare.“ Nota Rsd

Domnule Redactor,

In Stimatul d-voastră ziar din 25 
Februrie trec. vedem publicată o scri
soare relativă la stabilimentul noă 
ce este a se clădi la Balta Albă.

Profitănd de indulgenţa d-voastră 
vfi rugăm să bine voiţi a da publi
cităţii următoarele preîntâmpinări: 

Acea scrisoare prin transparenţa 
el, ne lasă să zărim la spatele el. 
tot pe aceeaşi persoană care până 
acum a uzat de tot felul de mijloace 
pentru a face să nu se mal clă- 
lească la Balta Albă stabilimente 

Domnule Redactore! întreprinde
rea noastră, nu numai că nu tinde la 
negostoria, ci ; are de scop. pejftngă 
nstalarea unul adevărat stabiliment 

ETydrotherapentic, care ar înflorire-! 
numele acelei bălţi, să stabilească 
o concurenţă, şi prin urmarea Înlesni 
mijloacele de cură vizitatorilor sufe
rinzi. Condiţiunile avantajoase pu
dicului se pot vedea In angajamen
tele serioase ce deja am luat cu On. 
Adm. a domenielor, condiţiunl. mult 
mal folositoare pentru public, de 
căt ilustrul stabiliment actual şi al 
căruia diriginte, este Înfocatul nos 
tru adversar.

SCIRI SOSITE cn POSTA DIN URMA
Constantlnopol, 16 Hârtie.

Şcoala de administraţiune din Constan 
tinopol, fondată de către Snltan, va fi or- 
ganisatădupă planul institutului *Ecole des 
Sciences Politiques, din Paris. In cel d’ăn- 
teiă an se vor primi cincî-zecî dintre ele 
vi! mnsnlmanl şi nemusulmani ai liceului 
din Galata. In ani! următor! numărul ele
vilor va fi nelimitat.

Paris, 16 Martie

Generalul IgnatiefF, intorcftndn-se din 
Londra, va pleca la Roma şi apoi la Viena 
-r-Principele Hohenlohe mâine va pleca în 
Germania.

Lemberg, 16 Martie, 

După scirîle sosite din Odesa, în mai 
multe guvernameate de In sndul Rusiei po- 
pulaţinnea rurală e lipsită de hrana de 
toate zilele, în cât In unele părţi e foa
mete. Gnvernnl a lunt măsuri spre a da 
adjutor.

D EPEŞI TE LE G R A F IC E
Serviciul privat al TIMPULUI»

Agenţia Havas 
Constantlnopol 18 Martie. 7 ore şi 16 seara.

(Sosită abia la 19, dapi amiazl). 

Delegaţii muntenegreni aşteaptă pe mâne 
răspunsul principelui Nichita. Se crede cii 
nţelegerea stabilită între Anglia şi Rusia 

va contribui a înlesni acordul dintre Tur
cia şi Muntenegru.

Sewer Paşa este nnmit preşedinte al Se
natului.

Zara, 19 Martie.

O luptă înverşunată care a ţinut şase 
ore a avut loc la 17 Martie în vecinăta
tea Drezgnakulul intre insurgenţi şi Turci. 
Turcii s’aîi retras la Livno. Perderile din| 
amendouă părţile, sunt considerabile.

Femei emancipate. America este in multe 
privinţe o lume pentrn sine; cn deosebi
re iusă in viaţă publică a Americel se 
petrec lucruri, pe care noi uici închipui 
nn ni le putem, ba chiar adese-ori ne 
este greii a le crede. Unul dintre aceste 
e următorul annncin, care se publică prin 
ziarele din Washington: aSe caută doue 
femei tiuere şi frumoase spre a fi între
buinţate ca mijlocitoare. Ele vor avea 
să stăruiască pe lângă membrii congresn- 
n! statelor unite în interesul cător-va 

proiecte de legi şi vor fi retribuite pentru 
ostenelele lor cu un onorarin potrivit cu 
mportanţa misiunel lor politice*. —  Eată 

dar femei, care vor avea mai multe vo
turi de-odată.

A$a cup aja chiuia/. Ziarul maghiar 
>Kelet* comunică ştirea, câ 59 dintre stu
denţii maghiari de la Universitatea din 
Cluj aii hotărit a purta de aci înainte 
fesuri turceşti. Cu vremea ne vom trezi, 
că, purtând studenţii fesuri, învăţaţii pro
fesori, spre a se distinge de cei-l’alţi mu
ritori, ver începe să poarte turbane. A - 
tunci fără indoială in loc de promoţinne 
se va introduce căftănirea. —  Chiu-chiu- 
chin şi hahaha! —

Uu american chiabur, ori mai cn drept, 
»gras de bogat.* Ziarele americane comu
nica testamentul nnni anume Corneliu 
Vanderbilt, care a murit în cnrănd, lă
sând in urma sa nă bogăţie colosală. Mo
ştenitorul universal al lui primeşte o a- 
Jvere de 500 milioane, nn nepot 27 mili
oane, alt nepot 10 milioane şi afară de 
aceasta mai sunt alte legate representănd 
00 milioane dolari. Preotul a primit 100,000 
dolari, medicul 200,000 dolari şi servito
rii In nn loc 3,500.000 dolari. —

ASOCIAŢIUNEA FUNCŢIONARILOR

Cassa de mici economii.

Am onoare a anunţa pe d-nii societari 
care au capitaluri depuse la această casă, 
că acele eapitalnrl aii produs în anul tre
cut 1 la sută beneficiQ pe lună, precum a 
decis Consiliul de administraţiune, fi că 
d-lor se pot presenta la d. N. Mandrea, ca
sierul societăţii, strada Fontânel 63, în 
toate zilele dimineaţa de la 8 pănă la 10 
ore, pentru a ’şi priimi acele beneficii.

Preşedinte GrigOre 1. Lakovary.

MULŢUMIRE PUBLICA

Sub-semnaţele surori ale repausatului far
macist Daniel Heinrich Krieder. Kreisch, 
aducem mulţnmirele noastre, Onor. Socie
tăţi generala de asicurare »România1 pen
tru promptitudinea cu care ne-att plătit 
suma de 1000 galbeni, pentru care snmă 
fratele nostru îşi asigurase viaţa Ia zisa 
Societate.

Această sumă am primit’o, chiar astft- 
, în numerariu, prin Cassieria Centrală 

a acestei Societăţi.
Credem de a noastră datorie a recoman

da călduros tutora atât acest institut de 
issigurare, căt şi assigurările de viaţă in- 
roduse de dânsul în ţară.

Bacarescl 9 Martie 1877.

Louise Frank. —  născută Kreisch 
Caroline Malasz — ,  ,
Jasephine Jakobi— > >

Surori alle repansatnlul Danie) Kreisch.

DE ARENDAT

M o ş i a  C â r s t é s c a 2 poşte de
parte de

Bucnresci şi 1 poştă de Ploescl, de la St. 
Gheorghe 1877. Dootorul Turnee««..
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T I M P U L

CORS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
U u a tm a i, 7 M arti* 1877.

V A L O A R E A CvrnU IOfftril* Pr*clB
Şest

Oblig. Rurale . 10% 1864 00 1 91 'öoi/a
» »  la sorit 

Impr. Oppenheim 8%  1866
— _

— — . —
Oblig. Domeniale 8%  1871 7#'/a 80 703/4

, , eşitelasorţl - 06 —
» Credit fonc Rur. 76 Vi 758/4 75»/a
, Credit fono. Urban _ 63 _

Impr. Mun. Cap. 80% 1 Bt5 ' __ 76
Pensii (300) dob&nd& fr. 10 __ 105 •Ml
AcţilC&ile fer. rom. 6% 1868 -- --

» priorităţi 6*'/o 1868 -- — --
Dacia C’ t* de Assig.
Act. (fr. 500) 8% l87l 250 _» _
România O-*» de Assig.
Act. (fr. 200) 8% 1873 60 .— --
M andate........................ 87
Impr. Municipale fr. 20 — — --
Act. financiare Rom&ne8% — --
C&ile ferate Ot tom ane

Act ifr. 400) 8% — — --
Renta Rom(Ln&............... — — --

CUPOANE
Oblig. Rurale p.Octomb a. c. _ —

» Domeniale . . . . - , 07 97
» Fondare rurale . . — — —
i Comunale • • • . — — —

DRV78E
9940 —

Marseille........................ _ — —
— 0930 —

............................ — — —
Lon^lra..................... ... , — 25 —
lv>n-lr«! <1 .............. — — —
Batdborrg........................ — — —
Amsterdam..................... — — —
V ic n a ............................ — — —
B e r lin ............................ — 112 —
Lip sea ............................ — — .. —
Escompt........................
Lira Ottoman&................

— — —
— —* —

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

CURSUL V VENEI

17 M artie (st. n.) 1877.

1)4 G5
50Naţionale ...................... . 68 

. 76 95

M A —
80

122 20
Obligaţiuni mrale ungare . . . 74 25

> teineşvar. • • • . 72 25
,  transilvane . VI 25

Arg in t în mărfnri , . • • • . I l l âo
E

£ 75 V,
Marc 1 0 0 ...................... . Otí ■—

CURSUL I)E BERLIN
17 Martie (st. n.) 18’77.

Acţiunile căilor ferate romilne . 12 75
Obligaţiunile române 6 ° 0 • • . 4 9 75
Priorităţile căilor fer. ram. 8'7o . 5r* —
Imprnmntnl Oppenheim , . . 8 3 50
N apo leon u l................. . 1C 27
Viena, termen scurt . 165 50

»  »  lung . . 1G4 33

I f i p  î n p l i i v i ' l i '  ile la Sf. Ghoorglie!curte şi grădinii, în Colorea Negră, strada 
* - '* 3  A L I U I A l i l a U j  ţ iito r  seîi chiar de M ircea-Vodă No. 29 Suburbia O lten i. A -  
acuni, o casă mare compusă de şese camere,|matoriî se pot adresa în orî-ce 4 ' 1® Pr0- 
salon, 8ală de mâncare, t6te bine mobilate,'prietar care locueşte în tr ’ însa. 
av8nd şi dependinţe, casa; este situată între] j j0 j q j—S

TURNATORIE DE FIER SI  A L A M A
L -  x _ i i E i s ^ i : - A _ i T R D a

c a l i î a  v a c a w k s c i  r v o .  I « i : ;

recomandă ca

MARE REDUCTIUNE DE PRECID CD 30°|o
R6te, ¿ngrenage şi tot felul de tuci, 

arlane de trottfre, grillage ete. etc.
Se găsesc şi canapole, scaune şi mese de fier pentru 
gr&dint, vase cu piedestalurl, mese de marmură şi 

diferite garnituri de grădini

KVB IN TOiTE
Se primesce ori ce comande pentru turnătoria de 

tuci, alamă şi bronzü dupe ori care modelü séü 
dessemn. 592-10.

HIM M  » M M U f  M 'Ut  l'M M  t f f

De închiriat, ¡S d;” I S
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Cale» Mogoşoiei No. 1 >il.

WALLER ft HARTMANN
BUCURESCI & GALAŢI

RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SCADUTE

latoade de Porumb
5

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

de cea mal perfectă şi solidă construcţie din

Fabrica D-lor GLAYTOI 4 SHOTTLBWORTH
PRECUM  ŞI«̂ PLUiUBÎ

DUPA RENUMITUL SISTEM P 3 lO K C E 3 S r iiE I3 S / E

g r ă d in a  r r -v ta
lor, No. 151 şi în strada Triumfulnfl

—— - * v y------ T  ”  . , lv6nd Pomî roditori, vie, trandafiri, cod
Icuahtatea cea mai bunn numai tu/an şi fag şi un p0g0n de fragi, domnii dori to i«

lâiat şi adus la damioiliQ cu închiria pentru rodire sfifi petrecorij
■7S F B .  S T E N J E N X J L  trei şei cinci anii, se vor arăta Im  

ia magasia de lemne a lai Lesaal, lingă gara cn'nta mea calea Văcăresci No. 151 
Tergovişte, vis-a-vis de fabrica tutunurilor.!®^®^®  ̂ p6n8 la 12.

I  Comănijile se priimesc şi la Typografial Locot-Colonel, D. Papnazoo
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 814-5-0. | No. ioo-Î

L I Q U I D A T I U N E  G E N E R A L A
a fabrice! de specialităţi

IN  P A N Z A R I A  SÍ L 1 H G E R IA  D I N  7 1 E N A
Calea MogoţoieS 22, Casele Popov ic i, tíb-K«t í* de biserica S&rindar.

Representanţa fabricel de mai sus va vinde In decursul do 18 îlaj 
ADICĂ. P Â N Ă  LA 26 MARTIE 1877

tóte productele ci renumit« de lingcric, precum ;i tóte specialităţile confecţionate din ra j 
tenalul cel ra\l ban şi cel miljâurabil , a Imgeriel pentru Mrbafl fi pentru dam»

C  T T  3 0  "lo 1 V E  A .  I  E  F  T  I  IS T
de cât chiar Ia fabrica.

Spre a înl&fcur.i ort-ee neînţelegere şi «pre a da liquidare! mersul maţ repede, — 
aratft pe fl n-care bucată de mtrf& at&t preţul el original In fiorini valuta austriacă cât ăi 
preţul actual redus cu 30 o/0 în franci. Din acest de pe urmă pre|Q nu se mal acorili nici un rabat.

i ^ "  Rngăm pe onor. Public ase feri de cumpărarea unei mărfi care, sub L 
cuvânt de ar fi dia depositul nostru se vinde prin alte persóne ca date del 
noi în comisinue spre vendare. J
Noi garantăm  numai pentru acea marfă care  se  va cumpăra In magasinul nostru Calea Mt 

goşiie l No. 22, casele Popovlcl, vls-â-vis de b iserica  sărindar.

! ! Comăn<}ile din provincie se vor efeetua nnmaî atunci cu plata în urmi 
când comanda respectivă va trece peste 50 franci, şi se va trimite ca acorad 
10 "|0 din valorea comâurjeî.

Comfin^ilo peste 150 franci se vor eapedia franco.

PREŢURILE HOfĂRÎVE DUPĂ SCÁpÉMÉNTUL DE 30 °|0
T

FELUL MARFEI

I! c* \ p i> oi 7| a n «s lio ] o ^ _  P «k I|! -«j r-< caj co ! ! »o
1.5 J S  . !ă  . 5  . La ..Z C I .t- c — CI -  o •- o
I *3*56 : *5 Ä ¡ rf Ä  || *  2i • d $£
O I] O |; O 1(0 IO

|fr.| c.||fr.|c. ¡:fr.| cJ(fr.| c.Jjfr.| c.
Ê!
fe e .

Şervete ventru ceai, albe şi colorate ,
D de masîi de Olamlâ..............

P rosó pe de O la n d ă ........................
Batíale de Olanda, a lb e ..................

» > Linó, adev&rat francese .
> in eolorl adeverate . . . .
» ou dantele, ou monog. brodate

Pftnjâ de i o S ............................  .
Olandă de Irlanda.....................   .

» » Rumburg........................
» »  Batos t (L in ó ).................
> m Rumbnrg %  pe lat . . .

C&m&ţl de dame brodate de Chiff
» » > simple . >
» > > de Olandă, brodate .
» > . , nópte..............

Garnisóne brodate, şi ou eerculeţe . .
■ * do lu x ..................

Pantaloni brodaţi.............................
„ cu cerculeţe (tarniaiţl . .

Puste cu garniture (Costume) . . . . 
„ „ broderie............................
. . . (Şlepfl) ..............

Şorţuri de dame şi de copil . . . .
Ciorapi de bumbac, lină. ţi aţîi . . .
Cim&jï de Oxford curate . . . . . .

„ b&rb. simple de Chiffon . . .
,  m brodate B a . . .
a a de O lan dă.................

Garnitură de masft pentru 6 persóne . . .
• > 12 . . .

• 18 • . .

«¡60! 4¡—  
8 —1 #76
» H i 1‘ H4 — 5.50 
8 60112 — 
2— 4-80

14 so; «!—

6 — 6/76 | a 50Î 7
111—h i— I|l8:—!|2-2
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< 60 8 50 11
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a — (I o —  ¡14 
71601 »H I11 
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- I S  
- « S i  
—¡IT

- 3 2  —
—Ik»— 
— 8 1 — 1

»01—UlIS- 166- 184- jits- ¡216-
» 7 8 - 8 6

181—'»a
10 60114 
36 —  ¡42'
¡40 — '¡4a|— ¡64

— ,94|—1106- lie 
■27 — 321—'421—

—fl 18 — ¡21 — , 26 — 28 — 
—  4B — ¡'561—¡6 8 — 1]75 —

140 
'48| —

-19 —127 
—|‘4S—Bb4 
— 2 « — 1(33

18—Il8 ;— ¡21

—»72 — 80—196,— 
— ¡36 — 18 — f62| — 
—'i76 -[96 — ¡110- 
—Ml — [48 — 641—
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33 — :38¡- 
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7 ¡-1 9 -  
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Nlil MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTRU CAVALERI
SERVICIO PROMPT.

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

■ T  M  /9 l  rMT m m K  € 1  C  H
ESTE IN TOT-D’A-UNA BINE ASSORTAT. PfiiCIDEI MODERATE.

CEL Mâl MÄHE MAGASIN
ID E

HAINE CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MOPA
I N  B O  Ts/L A 3 S T I  A

• £  m » <££?>». e i l l J I l i D . ' t I J n i
Coltul Bulevardul al cassa Grecianu.

ASTAZI AM PEIIMIT ŢIN MARE ASORTIMENT

■* A
DE

II K S I (J li I
s i

COSTUME DE PRIMA-VEARA i
1Ci.)inim3<îlfe! pVoVinr.ife sfe!ef6c.fcu6z¡1 f.n cna mal mam pfonipfcitn'lino ; Incrurili’ ce nu vor conveni se prilmuec tnnpol. _A_ILi33- <Sc J O S .  C3-lrî.XTlSrB A-XT3SÆ■

f Colţul Bulevardului cassa  GrecianuJ. I

Tipografía Thiel A Weiss Palatul , Dacia“ . i


