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3 'rotocolul nu s’a suh.-semnat, dar înţe- 
m .rea continuă. Numai ambasadorul Aus- 
ftjei n’a primit inca de 1* guvernul *80, 
Aitorizaţiunea de a snb-semna.

L Londra, 19 Martie, 12 ore.
îuvernul rus, prin intermediul ambasa- 

jruluî sSii, corniţele Schuvaloff, propune 
se tace în protocol oare-care schimbării, 
i n’aii fost încă studiate de guvernul 
ritauiel-Mari-

C o n s t a n t i n o p o l o ,  10 Martie seara. 
Asta-zi a avat loc deschiderea Parla- 

lentuluf.
In discursul seu, Sultanul a esprimat 

ier.nţa de a ajunge îudata la o inţele- 
j,re cq Muntenegrenii şi a recomandat am- 
H r camere să se ocupe a încheia un a-

rjament cu representauţii creditorilor 
«iei

¡Sultanul a adăogat: ,Ca tot eşecul con- 
rei ţeî, Turcia este gata a împlini dorin' 
ile puterilor amice.*
Delegaţii muntenegreni aii primit o te 

grarnă ce se presupune că coprinde res- 
jnsul principelui Nichita; dar aceasta 
legramă era nediscefrabilă.

Londra 10 Martie seara.
, »Camera Comunelor.* D. Bourke, sub se 
tetiir de Stat la departamentul afacerilor 
¡terne, zice că Englitera a protestat con 
ra gonirel Evreilor din România şi ca  îu 
mia acestei protestări aceştia aii putut 
intra in ţara, dar că proprietăţile lor fu- 
eră deja veudute. D. Bourke ftdaogă că

i  ernai român a promis că va preveni 
înoirea unor asemenea fapte.
Oratorul guvernului aduce la cunoştinţa 

nnierei, că nişte desordine aă isbucnit la 
ociofsca afară din ţinutul Bulgariei şi că 
onsnlatele engleze din Turcia vor fi in
tuiţi te. El zice asemenea că nouî cru- 
gnî »’aii comis în nisce sate situate în 
cinătatea Adrianopolnlnî şi că guvernai 

a grăbit a da prin telegraf d-lul Jocy- 
însărcinat de afaceri la Constantino- 

□1, ordinul de a face o anchetă.
* Camera Lorzilor». Lord Derby, minis- 

u de esterne, declară că dânsul voia ca 
lir Elliot ai părăsească imediat Constan- 
iaopolul, dar că acesta a aşteptat instruc- 
iuiiI pentru a face nisce arangiamente tim- 
iprare.

Roma, 19 Martie.
O circulară adresată de ministrul de jus- 

iţiă procurorilor, relevă reua împresinue 
rodusă de ultima alocuţiune a Papei, care 
evedesce nerecunoscinţă îu privinţa Ita
ci- Circulara adangă că guvernul, voind a 
ice proba de longauimitate, invită pe pro* 
irorî a nu urmări simplele repToducţiunl 

^ 1 f *'ar Putea face după această alocuţiune

BUCURESCI»
Primim din Iaşi, cn data 3 Mar 
S următoarea scrisoare :

Domnule Redactor,

Autorul BroşureHntitnlată ,0  cu 
ţetare politică,,“ a socotit de pri 
;03 de a ge demasca, sigur fiind-că 
ntnea la cea d’ntâifi cetire va gici 
esne politica tradiţională, a d-lul 
ion Ghica, politică, care se poate 
£suma în axioma:.Fuga de şi ru 
‘inoasâ dar sănătoasă,:«

Am zis tradiţională. In adevăr, 
■antru a nu putea fi acusat de par 
ialitate safi de un spirit de râs 

^  fmare, mâ voifl mărgini a lăsa să 
ţprbească factele care vor proba 
ppnn fasile politicei d-sale con» 
xnte.

In anul 1848 după propiiele sal 
isistenţl, a obţinut a se duce 
'onstantinopole animat de pretinsul 
y t  de a apăra drepturile ţârei noas 
e. Desintereaata sa apărare a fost

Încoronată de un succes complect 
pentru mulţumirea şi fericirea pa
triei noastre! A trocat căciula ro- 
mănească contra fesului turcesc, şi 
drept recompensă pentru serviciile 
aduse, a fost gratificat cu titlul de 
Beifi de Samos precum şi Înzestrat 
cu administrarea acestei insule. Ne
greşit că acest om de spirit, aceat 
bărbat de Stat a dorit precum zice, 
francesul, „faire de son coup d’essai, 
un coup de maltre.*

Fidel gloriosului săii debut în a- 
nul 1866, după sosirea Măriei Sale 
Domnitorului Carol I, Sultanul dând 
ordine armatei sale de a ocupa Ro
mânia , d. Ion Ghica fiind preşe
dinte al consiliului de miniştri, 'şl-a 
adus aminte că In dicţionarul di
plomaţiei esistâ cuvântul de boală, 
care i-ar putea servi de preteest 
pentru a fugi de la postul săii In 
momente atât de critice. Insistenţele 
Măriei Sale precum şi a amicilor 
d-sale politici de a rămânea la  mi
nister, aft fost zadarnice.

Puterile garante oprind pe Turcia 
de la asemenea măsuri, d. Ion Ghica 
după cererea d-lul Gole seu agentul 
nostru de atuncea la Constantino 
pole, s’a hotărât de a merge acolo 
In scop de a da concursul Băfl efi
cace negoţiărilor relative la recu- 
noascerea de cătrâ înalta Poartă a 
Măriei Sale Carol I. Condiţiunile 
propuse de d-sa fiind lovitoare drep
turilor ţârei şi a Constituţiunel abia 
promulgată, a fost respinsă de că- 
tră ministerul d-lul Lascar Catargi. 
In faţa acestui refus, d. Ion Ghica, 
sclavul principiului de fugă, a pă- 
ăsit Constantino polul fără a fi che- 

mnt. Reîntors In ţară, a pus toate 
forţele sale pentru a răsturna mi
nisterul, care desgustat de atâta ma- 
chinaţie, s’a şi retras. Ajuns la ţinta 
dorinţei sale, D. Ion Ghica fu che
mat la cârma afacerilor. Impacient 
de a pune In aplicaţie un moment 
mal curând angajamentele luate la 
Stambul, el consiliă pe Măria Sa Dom
nitorul de a accepta aceleaşi con 
diţiunl respinsa sub ministerul pre
cedent ca vătămătoare ţârei şi Con
stituţiunel. Forma sub care acele 
condiţiunl urmaa fi prii mite, consista 
lntr’o epistolă pe care Măria Sa 
Domnitorul a adresat-o Majestăţel 
Sale Sultanului. Aci Insă acest de
votat şi sincer consiliar al Tronului 
a avut grija de a nu contrasemna 
acea epistolă cu vădita intenţiune 
de a se spăla pe mâni ca Pilat, şi 
a arunca toată răspunderea pe alţii, 
Oare aceasta nu se chiamâ a fugi 
iarăşi prin tangentă!

Ne oprim aci, căci dacă am vroi 
să arătăm fugile d-sale necontenite 
la moşia sa Gherganil de câte ori 
trebue să se pronunţe asupra mal 
multor chestiuni serioase ca deputat 
şi senator, am fi Biliţi de a umple 
coloane Întregi. Iată politica de care 
s’a servit In toate ocasiunele acest 
diplomat fugar.

Să vedem acuma, ce ne mal spune 
Broşura d-sale In anul 1877. La pa 
gina 34 autorul ne zice: „că armata 
noastră este animată de cel mal bun 
spirit, plină de patriotism şi plină 
de dorinţa de a se distinge, şi că 
nimănui nu’I poate trece prin minte 
că 8 ar putea găsi oflcer sa Ci soldt

român care să nu'şl facă datoria până 
la cea dupe urmă picătură de sânge.*

La pagina 97, sfătueşte, ca armata 
noastră atât de lăudată cu câte-va 
pagine mal Înainte, să se retragă 
din ochii străinilor, cu alte cuvinte 
s’o croiască de-a fuga. Precum vedem 
d. Ion Ghica a rămas consecuent 
cu d-nealul.

Suntem datori Insă a recunoasce 
că a făcut un progres. Până In 
present, precum am arătat mal sus, 
fugea numai d-nealul singur, acuma 
Insă voesce a căpăta cât se poate 
mal mulţi sateliţi şi a inocula şi ar
matei acest principia inherent per
soanei d-sale.

Trecănd la altă ordine de idei, ve
dem la pagina 9 următorul pasagifi:
„ Coaliţiunea din 1876 aâ fost efec
tul temerii de cotropirea Slavilor 
şi lupta pentru conservarea Românis
mului.* Această declaraţie făcută cu 
speranţa de a legitima scopul po
litic al Goaliţiunel ne-a umplut de 
mirare. Mal nainte de toate nu În
ţelegem cum d. Ioan Brătianu care 
face parte din coaliţiune şi care ur
mează o politică panslavistă, nu a 
venit să protesteze. Oare d-sa şi 
Coaliţiunea nn ’şl amintesc că a& 
parvenit de a resturna ministeriul 
d-lul Lascar Catargi In parte şi prin 
ajutor străin? Oare d-sa şi Coaliţiu
nea aă uitat, că prin aceeaşi influ
enţă streină s’afi crezut autorizaţi 
de a declara alegătorilor, că orl-care 
va fi majoritatea eşită in Senat, 
puterea totuşi va fi Încredinţată Coa 
liţiunel ?

Ne punem iarăşi Întrebarea : ce 
semnificaţiune a avut presentarea 
d-lul I. Brătianu In vremea m iniste
rului d-lul Lascar Catargi la agen 
tul rusesc d. Zenoviev pe care nu’l 
cunoştea? Oare acea profesiune de 
credinţă rostită Înaintea acelui agent 
reiterată In urmă la Livadia, oare 
acel .credo* repetat şi In Cameră cu 
ocasiunea discuţiunel convenţiei co 
merciale Intre Rusia şi România, nu 
ne dă dreptul de a ne mira, cum d. 
I. Brătianu nu a rădicat glasul sus 
şi tare In contra acestei alegaţiunl?

In aşteptarea acestei protestări, 
vom compara politica urmată de Cabi
netul d-lul Lascar Catargi cu aceea 
a guvernelor Coaliţiunel In chestia 
Orientului.

Dosarele aflate In ministerul de 
Esterne şi care sunt la disposiţia 
Coaliţiunel, probăză ca Cabinetul d-lul 
Lascar Catargi a pus toate silinţele 
ca să poată obţine României o ne 
utralitate egală cu a Belgiei. Aceasta 
a fost singura ţintă şi unica pre
ocupare a acestui minister. Este ia
răşi incontestabil că acest guvern a 
sciut a menţine o neutralitate In 
toată puterea cuvântului, pregătind 
armata pentru acest finit.

Desfidem pe orl-cine de a ne pu 
tea da o desminţire.

Guvernele Coaliţiunel de la veni' 
rea lor la putere nu aă făcut alt 
ceva decât a păzi o neutralitate cu 
meşteşuguri precum o declară Bro 
şura d-lul Ion Ghica (vezi pagina 
37), şi refusă de a depune cores 
pondenţa privitoare la neutralizarea 
României, corespondenţă cerută în 
mal multe rânduri deSenat. Aceste 
guverne nu voieac a cnnanlt» f'-

purile legiuitoare lntr'o materie de 
asemenea gravitate, lăsând ca eve
nimentele să surprinză ţara. Inten- 
Ijiunea vedită este de a pnne pe na
ţiune în imposibilitate de a se pu
tea pronunţa. încât priveşte armata, 
ea a fost trimeasă pe malurile Du
nării cu scopul de a servi de avant- 
gardă armatei rusescl şi de a primi 
cele d’IntâiO lovituri a oştirilor tur
ceşti, ba chiar poate şi nimicirea el, 
de vreme ce ea a fost împrăştiată 
în mal multe corpuri la o atare de
părtare, încât lntr'un cas dat nu se 
pot ajuta unul pe altul. Malurile 
Prutului din contra aO rămas des
chise şi espnse la orl-ce încălcare.

Dacă politica urmată de Cabine
tul d-lul Lascar Catargi poate fl a- 
cuzată, precum se pretinde în Bro
şura d-lul I. Ghica, că ar fl expus 
ţara la cotropirea Slavilor, şi că din 
contra aceea a guvernelor Coaliţiu
nel este politică a conserva Româ
nismul, lăsăm ca această cestiune 
să fie tranşată de naţiune şi aştep
tăm verdictul el, când i se va co
munica actele ce sunt în minister.

Suntem convinşi că Corpurile Le
giuitoare în curând vor chiâma la 
răspundere pe toţi acel patrioţi, care 
s'aú coalisat, unii în scop de a tran
forma ţara în Paşalîc turcesc, alţii 
cu intenţiunea condamnabilă de a 
semăna anarhia şi discordia între 
concetăţeni, precum şi de a practi
ca utopiile lor.

Suntem încredinţaţi că ţara se ra 
deştepta la timp şi că va înfrâna 
pe aceşti renegaţi aî Românismului, 
cari nesocotind voinţa şi aspiraţiu- 
nile el aú pus mal presus decât toate, 
setea de a veni şi de a se menţine 
la putere, fie chiar în detrimentul 
naţiunel obosită de promisiunile şi 
fantasmagoriele lor.

Un abonai.

UN NOD ACT AL MINISTRULUI DE RESBEL 
COLONEL SLANICEANU

E trist lucru ca faptele unul guvern să 
nu aibă nn caracter de serio3itate chiar 
atunci când este vorbi de cestiunt de cea 
mal mică importanţă. Dar cum se poate 
califica a osemenea uşurinţă, când ea tinde 
a compromite o instituţiune ? Când cute
zanţa unul ministru merge până a abuza 
de acţiunea sa constituţională, făcdud chiar 
pe Domnitor a'ţl pune iscălitura sa pe un 
decret care să coprinză lucruri puţin se
rioase, ca să nu le calificăm mal aspru ?

»Monitorul* de MercurI, 2 Martie, co
prinde următorul decret:

CAROL 1
Prin graţia lui Dumnezeii şi voinţa na

ţională, Domn al Românilor
La toţi de faţă şi viitor, sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru, 

secretar de Stat, la departamentul de res- 
bel, sub No. 550.

Am decretat şi decretăm:
Art. I. Se înfiinţează încă două regi

mente de artilerie, pe lângă cele două esis- 
tente.

Art. II. Fie-care regiment va fi eompus 
din ş6se baterii, din care una călăreaţă şi 
cinci montate.

Art. III. Aceste regimente, destinate a 
forma artileria divisielor militare terito
riale din care fac parte, vor avea reşedinţa 
în modul următor:

1-iul regiment de artilerie la Craiova;
2-1 oa regiment de artilerie la Bucuresci;
3-lea regiment de artilerie la Focşani;
4-lea regiment de artilerie la Roman.
Art. IV şi cel din urma, ministru nos-

11 ___ i— •

resbel este însărcinat cu esecutarea aces
tui decret.

Dat în Bucuresci, la 5 Februarie 1877.
CAROL.

Ministru secretar de Stat 
la departamentul de resbel:

Colonel Stoniceam. No. 211.
Aşa dar din 4 regimente de artilerie, 3 

vor f i : Unul Ia Craiova, altul la Focşani 
şi cel de al treilea la Roman.

Dar d. ministru de resbel nu scie oare
că la Craiova şi la Focşani nu sunt ca- 
sarme, nu sunt remise, nici grajduri, pe 
când un regiment de artilerie aşa precum
figurează în budgetul promulgat în ace-
laşiii număr al »Monitorului Oficial,* co
prinde 28 oficeri şi asimilaţi. — 499 oa
meni de trupă, — un total de 272 cal 
şi cel puţin 90 de trăsuri? Că la Roman 
s'a început o casarmă pentru vr’o 4 ba
terii, dar că şi aceea nu e terminată?

E bine oare ca raportul unui ministru 
căruia s'a făcut onoarea unui decret Dom
nesc, să provoace surisul nu numai al ofi
ceri lor, dar şi al locuitorilor din Craiova, 
Focşani şi Roman?

Vom urmări această stranie procedare, 
căci nu putem prevedea consecinţele ce 
poate avea o decisiune menită de a ră
mânea numai pe hârtie. De o cam dată 
însă ne temem ca nu cum-va creaţiunea a
4 regimente de artilerie să nu fie in prej u- 
diţiul celor două ce aveam şi cu care ne 
puteam făli in orl-ce ooasiune.

Nu era mai simplu şi mai economic să se 
mai adaoge câte-va baterii la regimentele 
esistente ? Camera deputaţilor gânditu-s’afi 
la una ca aceasta, când a votat budgetul 
ministerului de resbel? Să nn se fi aflat 
oare atunci în Cameră, nici nn deputat 
din Craiova, din Focşani saii din Roman 
daca cei-l’aţ! era ii aşa de străini la cele ce 
se petrec in acele trei localităţi ?

Aceste întrebări le tăcem in interesul 
adevărului şi in aoela al seriosităţiicare am 
dori să domnească în actele ee emană de 
la o cameră legislativă, urmate de un ra
port la Domn şi în fine de uu decret Dom
nesc !

Ce prestigiii şi ce respect mai poate a- 
voa Ia noi un act public, de o importanţă 
atât de mare, când sub regimul de astăzi 
ni se poate adresa la tot momentul apos
trofa :

Qui trompe-t-on iei ?

STUDII PO LiriC E.
ZIARISTICA.

L

E demn de observat c& tocmai do lucrările 
celle mal dificile se vorbeşte şi se decide c;i 
cea mal mare uşuriuţft şi adesea cu o preten- 
ţiune de certitudine sentenţioisă, care surprinde 
pe omul ceva mtl cugetător. 0bserva(iunea 
nu este nouă; dar, vorba Iul la Fontaine, pen
tru aceasta, nu e mal puţin adevărată.

In domeniul medicinii, de esemplo, cu toate 
numeroasele greutăţi ale sefinţi toţi oamenii a& 
opiniunile lor hotArăte; te doare capul, şi trei
zeci de inşi sunt gata să-ţi recomande câte un 
medicament infalibiL Dar nicăirl nu se pro- 
nunţă mal tare această anomalii, de c&t Iu 
cestinnile politice. Orl-ce act al guvernului e 
aprobat, s.iQ combătut de către orl-cine, aci 
numai do căt, >sd ince tenante,“ fără să se sim
tă trebuinţă de o reflexiune mal matură care 
să poată aduce argumente de oare care valoare, 
de-o parte, sai) de cei-1 iltă. 0 măsură a ca- 
meril, observă d-1 Spencer, abia a eşit de 
sub UscurI şi discuţia este pretutindeni I.tcin- 
să, hotărârea e d ită, căt al clipi din ochi. Pe 
ori unde putem auji oameni de ori ce condiţi- 
uno, dar nu şi de orl-ce competinţă, condam
nând, sau aplaudând cutare sau cutare vot al 
camerit, ea şi cum ne am afli înaintea unul 
teatru lu care fără grave consecinţe, ne e per
mis să aprobăm san să blamăm, după dispo- 
siţiunea în caro ne-a găsit impresia trimisă 
asnpră-no de cutare aau cotare scenă. Luerul 
Insă se intinde mult mal departe de căt a Uit. 
Gestiunile şi problemele cele mal refractare ale 
vieţii sociale şi politice nu scapă nealacato de 
discuţiunilo şi hotărârile improvisate. .Trebuiă 
să fio o religiune* <Jic unii, cel mal nume-
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uă dogmă indiscutabilă ji un cult care să-i 
nutriscă sufletul cu aspîraţiaal mal tnalte >U 
cit acelea ce le p6te culege din lumea visibilă 
ea fiinţă legaţi şi ea de meschinele condiţitiuT 
materiale.* — »Ba nu* ripostă alţi, »omul e 
liber să creaxă tn ce ta Toi; pentrn ce să 
lulănţuim conscîinţa de o credinţă Activă, care 
ucide cuvintul natural al sufletului şi '1 dis
trage de la occupaţiunl mal serioase?* Sau 
altă T0rsiune : .simt, tn adevăr, şi trebuii si 
eslste religiuul, dară, Intre toate, cea mal a- 
deverati, cea mal înaltă şi cea mal binefări- 
toare este »cutare* religiune , aceia tu care 
crede fiă-care.* De aci apoi, discuţiuulînverşiu- 
nate, ferberl şi chiar resbele, Intre proseliţil 
diverselor religiuul. Aceiaşi confusiune In jo- 
litifă. »Republica e măntuirea neamurilor*

— .Aşa este, dar Republica să fiă demo
cratici.* — .Nicl-com, e de o miă de ori 
preferabilă republica oligarhici, tn care e mal 
mulţi stabilitate şi In care este mal mulţi 
ordine In afacerile statului*
»Utopii* strigi alţii, .lumea nu poate trăi fări 
stipin: trebuie un monarch, şi Anei monarch 
autocrat: Rnsia cum merge şi cum prosporea- 
zâ, sub tot absolutismul el?* — .Daci este 
de admis rre-o monarchiă* pretind alţi, »apoi 
aceia e monarchia constituţionale.* — »Bine, 
constituţionalism; Inşi cu o singuri cameri.* —
— »Nue nemerit: trebuii doui representaţiuul 
naţionale, pentru ca controlul si fiă mal sever*
— »Nici una din toate acestea: comunismul, 
iati adevărata solnţiune a problemil politice, 
fericirea poporului. . . ,Şi In câte alte feluri 
nu se mal poate combina diversitatea opinîu- 
nilor! Luaţi apoi, ori-ce cestinne sociali sau 
economici, rolul femei, instrucţiunea, militaris
mul, pauperismul, chestiunea impositelor, miş
carea industriali... şi veţi intălni acelaş caos 
de opiulunl. Am putea zice o complectă anar- 
cliiă sperituală, cind am privi lucrul In toati 
generalitatea sea. La prima impressiune, e de 
mirat că fenomenul esisti tocmai lotr’un timp 
aşi de luminat ca al nostru. E un semn de 
progres şi tn acelaş timp, de insuficienţi de 
culturi. Este progres, pentru că omul simte 
din ce tn ce mal adânc necesitatea de a se 
pronunţa tntr’un chip positiv asupra nedomeri- 
rilor celmuncesce de secol!; şi pentru-ci tn 
tot-d’a-una, atunci s'a stabilit moţiunile sciin- 
ţifire, atunci a eşit adevărul cel mal limpezit, 
la lumini, cind ipoteselo de tot felul a înce
put si ftrbă mal tare tn creeril omenescl. Pe 
de altă parte, este un simptom puţin înveseli
tor, cind cugetim la enorma disproporţiune ce 
esistă Intre rcpejile progrese ce face sciinţa 
tn zilele noastre şi slabele mijloace de care se 
dispune pentru a o valgarisa. De aci naşce 
acea diversitate incalculabili de vederi, care 
transmisă tn viaţa reală, produce intirziert aşa 
de lungi tn calea ce străbat naţiunile, şi c&te
o dată încercări atât de triste prin cari tre
buii si treacă tn viaţa lor istorici.

Dar ce patern face? Na esisti o şciinţă 
fixată a politicii şi atonei totul merge aci pe 
dibuite; abia avem ui slabă licirire din partea 
economii politice, — abia am început a înţe
lege alfabetul sciinţil proprielor noastre interese, 
pentrn a ne gindi ci pricepem ca siguranţi 
căuşele fenomenelor sociale şi politice.

Aserţiunea aceasta e numai o scusi acelora 
ce conduc affacerile nnul stat, pentru momen
tele când nu reuşesc In aplicaţianea ideielor 
de cari se adapă. Na esisti, tn adevăr, o 
sciinţă stabilită pentrn politici, safi »sociologii* 
cum o numesc unii, dară, nu se poate con
testa, ci a inceput si esiste şi a descoperit 
deja multe precepte positive şi de cel mal maro 
interes atit pentru sciinţi tn genere, cit mal 
ca sămă pentru practica vieţii sociale şi poli
tice. Nenorocirea este ci chiar oamenii de eli
tă, aceia cari, prin împrejurări de diferite ua- 
turl, se găsesc mal aproape de înaltele posiţiunl 
din care se cirmuesc affacerile unul Stat, chiar 
aceia ţ)ic, ne demonstri pe fiă care zi o ig
noranţă, de progresul sciinţel sociale, cu atât 
mal eondamuabilă, cu cit se scii ce influenţi 
profundă şi desastroasă pot avea măsurile po
litice nechibzuite, şi nelaminate de razele sci- 
inţiL

Dacă esistă unde-va acest dispreţ aruncat, 
cu mal mult u>m glne sciinţelor sociale, şi e- 
conomice, apoi locul acela e ţara noastră. Şi 
nu vorbesc numai de politicii improvisaţl, căci 
contagiunea este nrcati cu mult mal sus. Ob
servaţi an fapt. E destul ca o scriere, de ga
zetă, de baoşuri safi carte, să fii întocmită 
tntr’un mod rece, nepasionat, judicios şi objec- 
tiv, pentrn ca tndată si nu mal fii o lucrare 
politici, ci o hirtii împestriţată ca slove pen
tru cel ce au timp de perdut, ca şi cum po
litica ar fi cestiune de enlusinsm, ¿ră nu de 
calcul şi de adâncă cugetare. Ce nu o ceartă, 
şi tncă înveninată, nu e politică; ce nu e ade
văr de sistemă şi de convenţiune, nu e politi
ci. Eati o şcoală ce nu ne-a produs puţin 
rta.

Poate ci temperamentul nostru ne Imholdesco 
aşa ; dari oamenii de elită şi oamenii politici 
ca deosebire trebuii si aibă mulţi judecaţi şi

mal puţin temperament. Interesele ţării nu 
sunt afacerile noastro particulare ca să avem 
dreptul a le trata după capriciu şi tempera- 
meut. Dară, cu Mtă evidenţa adeverulul, noi 
punem tot-d'a-una entusiasmul şi persoana 
noastră tn.nnte, acolo nude so cero abnegaţiuua 
şi o capacitate, desbrăcală, pe cât se poato, 
de orl-ce prejudicii, cari ar putea să ne întu
nece dreapta raţiune. (Va urma.)

DIN AFARA.

Englitera Depeşele sosite din Londra ne 
anunţa ci pacea este asiguraţii, c i adică 
Bnglitera a făcut Rusiei na roşi cari con
cesiuni, în urma cărora Rusia va putea sa 
îuceapS a desarma fări ca si se poati zice 
ci în zadar s'a înarmat. »Times* comu
nici formula cn care pretinde c i se va 
încheia protocolnl internaţional, ce va avea 
si fie semnat de oiître pnterl. E a ti-o :

»Puterile signatare a protocolului de faţi 
declari, ci îşi reservi a hotărî In viitor 
asnpra modului de acţiune, pe care ’I va 
gasi de cuviinţă, daci gnvernnl otoman 
nu ar priimi obligamentele, care i se im
pun prin acceptarea reformelor şi modifi- 
caţinnilor coprinse in acest protocol.*

De o cam dati acele obligamente coprinse 
în protocol snnt necunoscute şi poate ci nici 
nn s’a convenit înci asnpra lor. Se crede 
ci pnterile vor convoca o noni conferenţi.

»Nord* zice, oi misiunea generalului 
Ignatieff nn este de cât a continuare a 
acţiunel diplomatice inangurate cn memo
randul de la Berlin. Ea nn este nici o a- 
meninţare, nici nn nltimat, nici chiar o 
încercare de a face presiune asnpra pute
rilor europene. E vorba de a se constata, 
daci concertnl european mal exişti, cura 
exista cn o lnn i in urmi, ori daci pu
terile europene se mulţumesc ca declara- 
ţinnl platonice. Nn poate fi nimic mal 
conciliant, zice »Nord* de cât atitudinea 
Rnsiel la începntnl crizei orientale.*

Austro-Ungaria. A dona sesiune a dietei 
din Pesta s'a închis la 7 curent. Ziceam 
c i după serbitori dieta se va convoca tn
o treia 'sesiune. Dupi ştirile, care le pri
mim, aceasti a treia sesiune se va des
chide însi numai de cât la 19 Martie. — 
De o cam dati însi se vor alege numai 
binronl şi secţiunile, apoi dieta ’şl va da 
vacanţi pâni dupi serbitorî, nst-fel c i de
o cam d a ti va trebai s i renunţim la dis
ensiunile »interesante* a parlamentului 
maghiar.

Franţa. Castiunea Cassagnac a provocat 
oareşl care sgomot tn camera din Versailles. 
Ensu-şi Cassagnac combate în tr’un dis
curs mal lung, ideea de a se da o autori 
saţîune pentru urmărirea sa, de oare-ce 
aceasta ar fi o contrazicere. Principiile 
monarohiste nu admit urmirirea lui, pen
trn c i  articolul, pe care l'a scris şi publi
cat, e in contra repnblicel; eari princi
piile republicane nu o admit, pentru ci 
ele susţin absolnta libertate de presi. Ast
fel Cassagnac deputatul e de părere c i si 
nu se da autorisaţinne pentrn urmirirea 
ziaristului Cassagnac. — Ministrul Jules 
Simon combate teoria lui Cassagnac, de 
oare-ce nn admite ca cine-va s i pretindă 
libertatea în virtutea unor principii la care 
nu aderi, cicî ast-fel tot-d’a-una numai 
oamenii liberali ar trebui s i fie cel înşe
laţi. Puindu-se cestiunea la vot, camera a 
dat antorisatiunea cu 296 contra 197 votnrl

Imperiul-Otoman. In siptimâna trecuta 
s i vorbea prin BucurescI, c i mal multe 
softale aii fost arestate pentru ci ar fi fost 
lipit pe piraţii caselor din Constantinopol 
nişte placarde, In care ar fi cernt revocarea 
lui Midhat Paşa, ar i  protestat contra 
pici! încheiate ca Serbia şi ar fi cernt res
pingerea pretenţiunilor pe care le face 
Muntenegru. Aceasti ştire se adevereşte 
adaog&ndn-se, c i îndeobşte Turcii mal bu
curos recurg la arme decât s i se învo- 
iasci la vre-o cesiune teritoriale. In cer
curile diplomatice din Roma se asigura, 
c i Poarta este h o tir iti a nn ceda chiar 
nici fa ţi cu o acţiune comuni a puteri 
lor europene. E dar de temut, ci Poarta 
din noii re va opune şi aceasta ar fi cn 
atât mal rEu, cn cât unele dintre puteri 
par a fi angagiate fa ţi ca Rusia.

Ast-fel »Allg. Ztn.* ne asiguri, c i gu 
vernul Austro-Ungariei a declarat c i va 
consimţi la toate pnnctele, care se vor 
statornici între Englitera şi Rusia.

Sviţera. Consiliul federativ a propns gu 
ternelor din Franţa, Germania, Italia, A 
nstria, Spania, Portugalia şi România con 
vocarea nnul congres internaţional spre i 
discuta măsurile, ce vor trebni si se ii 
pentrn stîrpirea periculoasei Phylozera. A

coastă propunere credem că va fi primită, 
mal ales când considerăm, ci este aproape 
mposibil a ne npira de Phylozera, duci 
itatele nu vor procede împreună spre ştir
ii rea el.

ifusia. Dnpi ştirile, pe care »D. Ztng.* 
e primeşte din Viena, Generalul Ignatieff, 
ntorcendu-se dela Londra, va sta puţin 
n Viena apoi nnmnl decât va pleca la 

St. Petersburg spre a se pune la disposi- 
ţinnea Ţarului.

Este probabil, c i el va fi însircinat a 
funcţiona pe lângă principele GorciacofT, 
or! ei va fi numit chiar ministru de es- 
terne.

Principele GorciacofT în timpul din ur
mă a slăbit afari din seamă, încât adese 
ori nn este iu stare să raporteze Tarului; 
ast-fel se crede, c i iu curând el din noii 

a cere si fie eliberat de însircinarea, pen
tru care se simte prea bătrân.

S E 3 S T  A T U L -

Şedinţa de ia 7 Martie 1877.

Şedinţa se deschide la 2 ore p. m. sub 
preşedeuţia d-ln! M. Cogilniceanu v. pre
şedinte.

Dnpi îndeplinirea formalităţilor obici
nuite, se procede la votarea indigenatului 
d-ln! Ion Dimitrid remnu nevotat în şe
dinţa precedintn, şi se adopţi cn 21 vo' 
tur! contra 13.

D. Deşliu des voltă interpelarea D-sale 
n privinţa minelor de cărbuni de la Bah 

na. D-sa zice ci chestiunea minelor noas
tre a trecut prin două fase una politici şi 
alta economici. Cea politici s’a fost des' 
chis înci de sub imperiul Catherinela Ii-a

Rusiei, care snlevase chest* nnea esploa 
tarei minelor noastre şi a fost împedicati 
de la aceasta de citre T urcia; o şedinţă 
memorabili a Adunare! legiuitoare de la 
43 ne vorbeşte despre aceasta. E8 ve voi 
aduce aminte nn numai numele acelor în
semnaţi patrioţi de la 43 cari aii luat 
parte la aceasti şedinţi dar şi parte din 
discursurile lor. Am fost ferioit ci am pu
tu t s i culeg cuvintele ilustrului Eliad cari 
sunt reproduse în jurnalul de la 43 *Po- 
porul Român.»

D. Deşii ti citeazi mal multe pasagie din 
discursurile rostite de citre prea sfinţitul 
Mitropolit Neofit, Gr. Cantacnzino, Petra- 
che Poenaru, Ion Văcărescu, Barbu Ca- 
targiu, etc.

S i venim acnm la partea economica a 
chestiune!. Când boeri noştri se luptad pen
trn  bogiţiile minelor noastre, el făcuse stu
die şi cunoscead cari sunt aceste bogăţii, 
şi când voiad sa dea in esploatare neapă
rat, nu puteai! s i fie la îndoeali despre e- 
sistenţa lo r ; n'aii avut însi parale ca s i 
le esploateze. Acnm însi suntem un stat 
autonom şi deplini stăpâni pe averea noas- 
tr i, şi prin urmare nimeni nu ne ar pu
tea impedica de la esploatare. Noi nn am 
fost opriţi nici odati de la aceasta ci a 
fost numai o chestiune de timp şi de bani, 
Se susţinea apoi de nnil c i minele noas
tre nn snnt aşa bune ca în alte ţir l şi a- 
ceasta a făcut pe guverne dupi timpuri 
ca s i amâne deschiderea lor. Cu ocasiu- 
nea fericită a interpelare! d-ln! Stnrdza, 
am lu a t cuvântul şi am zis c i pentru a 
scăpa de penuria noastră financiari ar tre
bai s i deschidem aceste mine.

Cn ocasiunea aceste! interpelirl am pri
mit o scrisoare de la nn domn a nume Ro
man, eare mi roagi s i stirnesc în Senat 
pentru realisarea acestei idei D-sa d i ci
tire acestei scrisori.

D npi aceasta a venit la mine d. Boţea 
inginerul trim is de guvern pentrn a stu
dia a este mine şi ’mi-a spus c i toate în
cercările ficute de d-sa aii reuşit şi aii dat 
cele mal bune resnltate. Apoi am primit
o al t i  scrisoare de la un inginer Român 
d. Anton Bornea, care este chiar caoofe 
rire de concesiune, in asociaţiune cn mal 
mulţi capitalişti Români. D. Deşliu d i ci 
tire  asemonea aceste! scrisori.

Y8 vo! dovedi apoi calitatea cărbunilor 
noştri dupi analisa făcută de cel mal bnn 
chimist al nostru, chimistul de la Eforia 
spitalelor. Citeşte aceasti analisi precum 
şi opiniunea d-luî inginer Boţea.

D. vice-preşedinte. Voi observa d-nnlul 
Deşliu c i  aceasta nn este interpelare ci 
raportai chimistului de la Eforia spiţa 
lelor.

D. Giani. Aveţi procuri din partea d-lor 
ciror le citiţi scrisorile? (ilaritate).

D. Deşliu. Aţi isprivit d-le Preşedinte
D. vice-preşedinte. Apoi ar trebui ca 

d-voastri să isprăviţi
D. Deşliu. Vedeţi dari d-lor e i nî se 

oferi 110,000" lei pe luni, şi apoi vom a

vea şi alt avantagid, acela c i vom opri 
de a mal eşi atâţea bani din ţa r i şi în 
loc s i plitim 70 lei tona do cirbunl o 
rom plăti numai cu 27 după calculele tă
cute. Cer dară de Ia guvern ca s i trim it» 
oameni speciali, pentru a se termina lu- 
cririle de încercare şi cel mult pâni la 
sesiunea viitoare să vină cu un proiect de 
lege în acest sens.

D. vice-preşedinte. Vi fac observare ci 
nn aţi ficat o interpelare ci numai o pro
punere. Aceasta am voit s i constat înain
tea Senatului.

D. ministru al lucrărilor publice. Când 
s’a anunţat interpelarea, în am gribit 

culege informaţiunile necesarii, şi m’am 
convins ci aceasti cestiune nici nn este 
ie competinţa departamentalul mod. Vo! 
avei onoare acum a relata Senatului mul 
ântâîii ci iucercirile nn a’ad făcut cum a 
zis d. Deşliu ; nu s'a făcut pe linia Seve- 
rin oi pe linia Bucnreşii-Giurgiu. Apola- 
ceasti încercnre nu a dat resáltatele sa
tisfăcătoare spuse de d. Deşlin, ci din con
tra s'a observat că trebne 14 kilo de cir 
buni pentrn alimentarea locomobilel pe i 
distanţă de un kilometră, pe câtă vreme 
cu cărbuni de Oravitza, pentru aceeaşi dis
tanţă locomobila, se alimentează numai cu 
9 kilo cărbuni. Se poate însi ca cirbunil 
fiind estraşl de la o adâncime mal mare 
ca aceea de unde s’a scos, să conţină ma! 
mult carbon şi prin nrmare să fie mo 
buni.

Ceea ce mal pot spune pentru mângă 
erea d-ln! Deşlin este ca s’aü găsit min 
şi la Topolniţa. Promit dari c i îndati ce 
mijloacele ’ml va permite, voi pane ca si 
se cerceteze toate aceste localuri de mine 

D. Deşlin. La nn singur argument a a 
vut dreptate d. ministrn, când a zis c i nu 
aparţine departamentului d-sale. In tr’dever 
de oare-ce minele nn snnt înci în stare 
de esploatare nn pot fi trecute în budge
tul acestui minister. Ni s’a zis însi ci 
minele de cirbunl nu snnt ca cele de la 
Oraviţa. Se poate întâmpla ca să fie o e- 
roare, dari aceasta poate s i provini chiar 
din partea d-lul ministrn cicî fie-care om 
se poate înşela. Consideraţi însi c i cirbu
nil noştri! s’aii estras de la o adâncime 
de 10 metri pe când ce! de la Oraviţa se 
scot de la 20 şi vi veţi convinge de cali
tatea cărbunilor noştri?.

D ari când vi se oferă 110,000 lei pe 
lnn i pentru aceşti cirbunl bnn! sad răi, 
puteţi d-voastri să ’I refusaţi? Ed am avut 
de scop prin această 'interpelare ca s i vi 
rog a cere resnltate positive de la domnn 
Boţea şi s i se ia Înţelegere cn d-nil con
cesionar! pentru a se dea ceea ce ni se 
oferi. Pentrn aceasta eü propun o moţiune 
în tr’acest sens. Daci nu o veţi vota atunci 
veţi îngropa pentrn eternitate cestiunea 
minelor noastre. Eü insa nu mi opresc şi 

oesc să fac aceasti moţiune.
D. ministrn lucrărilor publice. S i vină 

d. Deşliu sa ne aduci concesionarii, fie şi 
cn nn preţ pe jum etate şi numai atnncl 
să ne acnse când noi ’I vom refnsa.

D. Orleanu. Fiind-ci d. ministrn de In 
c r ir l  publice, ne-a promis c i se va ocupa 
cu studiai minelor, ’ml fac o datorie a 
adnee la cunoscinţi c i şi in districtul Putna 
la proprietatea Statnlul numită Mierea e 
sista o asemenea mini de cărbuni. Fostul 
prefect Nicolaidi a cercetat’o cu mai mulţ 
oameni competinţ! şi a găsi ci este foarte 
bună ; de aceea rog pe d. ministrn ca la 
cas de a se face studiele promise să se 0‘ 
cupe şi de aceasta mini.

D. ministru lucr. Publice. Iad act de a- 
ceasti cerere.

D. Leca. D-nn Deşlin are aerai de a ne 
spâne c i ne oferă munţi de aur şi ci noi 
’I refusim. Aceasta mi se pare mal mult 
de cât absurd şi toată interpelarea d-sale 
este absnrdi. Propun trecerea la ordinea 
zilei.

Se pane la vot moţiunea şi se respinge, 
voturile fiind constatate chiar de d. Deşliu 
oare num iri numai 4 susţinător! pentru 
domnia-sa.

Incidentul fiind închis, şediuţa se ridici 
la 3 şi jun iita te  ore p. m.

C A M E R A

Şedinţa dt Luni 7 M arţii 1877.
Se deschide la ora 1 p. m. sub praşe- 

dînţa d-luî C. A. Ilosetti, fiind presenţ! 73 
d. deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. ministrn cultelor presentă legea reor- 

ganisirei min. financelor, modificată de Se
nat, roagă a se vota de urgenţi.— Se a- 
probă.

D. Furculescn. Am cerut cuvântul !
D. min. cultelor. Cer cuvântul în tr’o in

terpelare !

Voci. D. ministru voesce a interpela!
D. Fnrculescu. Ed am cuvântul dupi re- 

guluniout!
D. Preşedinte. D. ministru are precu- 

e re !
D. Furculescn. D-le preşediute, nu când ] 

ţi va plicea a’m! da cuvântul, ci am cu- 
ântul când mi’l d i regulamentul!

D. Preşedinte. Mi iartă, regulam eu tul 
'aţi ficut d-voastră şi ed sunt în reguli !

D. ministru cultelor este gat t a respunde 
a interpelarea d-lul Bobeîca, relativi la 

liceul din Botoşani.
D. Bobeîca nu'şl poate desvolta interpe

larea ned&ndu-i-se actele cerute de la mi- 
ister.
D. Furculescn protestă contra procedeu

lui din partea binronln! cât şi a minis- 
terinlul, care nn ’i-afl permis înci de a'ş!

«volta interpelările, ca ariiând abusnrilei 
sii se a viseze cu o oră mal 'nainte la re- 
med iele de luat şi a nu urma calea Ini Ca-j 
arg). La toate cererile ministerial n fosfl 

mat, Camera a fost mată; dar ţara veghi azi, 
vede şi va judeca !

D. ministrn cultelor declari că este an- 
torisat a asculta interpelarea d-luî Fnren- 
lescn adresată d-luî min. financelor.

D. Fnreulescn. D. min. financelor tot- 
d’a-una s’a sustras şi s’a dns p’aci încolo 
când am voit s i l  vorbesc, lisândn-mi. . . 
puteţi a v i închipui cum . . .

D. min. cnltelor. Camera ca şi ţara în
treagă nn va crede c i d. min. financelor 
s’a sustras temândn-se de vorbele nnn! de
putat ca d. Furculescn 1

D. Preşedinte. Voiţi sa vi desvoltaţl in
terpelarea, d-le Fnrculescu ?

D. Furculescn. Ma! întâid să faceţi c r  
d. Vulturesca s i se duci la local d-sale, cil 
aici lângă mine o să mi tot în trerupă . 
(risete).

D. Furculescn începe a’ş! desvolta inter
pelarea vorbind despre echilibrarea bnge- 
telor, despre resursele ţereî, cari prin leg! 
rid  aplicate s'ad secat. . .

D. Preşedinte. Nu se aude ! mal tare !
D. Furculescn. Mi tem nnmal ca nu 50 I 

voci din Cameri s i s trige: mal încet!
D. Preşedinte. Se scie, c i d-ta eşti aceln 

care pizescl mesura tot-d’a-una t (aplanse). 1 
D. Furculescn continuând susţine c i le- 1 

gea rurală nici în treent, nici aoum nn 
se aplici cn-sinceritate; arată mi sera stare 
a ţăranului la care ad contribuit in com
plicitate administraţia şi arendaşii; citezi
o mulţime de date, cifre, abusuri şi frande 
spre coroborarea alegaţiaui! sale.— (D. min. ] 
cnltelor conversezi ca d. Eraclid.)

D. Furculescn. Rog pe d. ministru a nu 
conversa cn deputaţii când se tratează ces- 
tiunî im portante!

D. Vultarescu. Bravo! pe toţi II pul la 
re g u li!

D. Furculescn. Scid c i eşti instrnit a 
face întreruperi, nn scid însă la ce te va 
dnce acest meşteşug I (arată mal departe 
cam la no! orl-cine poate jăfuî statul fără 
a fi urmăriţi, aşa inginerii, ca Minciulescu 
care a fost însărcinat cu delimitarea mo
şiilor ; aşa advocaţi! statuia , cari fac ee 
vor şi nimeni nu’I controlează, nn’! trage 
la respundere şi statul a pierdut şi pierde 
din averea, din moralitatea şi autoritatea 
sa.— Prefecţi, snb-prefecţl, primari, aren
daşi ad fost şi snnt numai nisce spoliatori 
privilegiaţi 1 Care snnt mijloacele energice 
pentru a vindeca relele 1 * Ascultă, d-le mi
nistre 1 Ce a făcut F ran ţa  acnm 200 ani ? 
N’a tăiat, n’a redns ca d-voastri! Nu »- 
se menea expediente scapi pe .bolnav, ci’l 
duc mal sigur la moarte ! A întrebuinţat 
doui m isn rî: probitatea şi moralitatea în 
administraţie şi economii unde snnt nece
sare, adică d. Britianu si nn mai sufere 
nepotismul, favoruri şi recompense politice, 
daca voesce a fi un Snlly al Românii; cea 
mai mare parte din veniturile ţereî se a- 
fli în pungile unor funcţionari ai sta tu 
lui! (aplause).

Delapidările, prevaricaţiile, fraudele co
mise de funcţionari ad adus statul unde 
este; administraţia viţioasă a adus pe ţe- 
ran unde este a z i! D. ministrn fiinanţelor 
si aduci probitatea, să aplice legile ca sin
ceritate şi vigoare, să intre tn  lizile sta
tului toate datoriile particularilor şi de- 
lapidirile funcţionarilor, alt-fel scie d. mi
n is tru  ce’l aşteaptă!

D. min. cnltelor recunoasce oi n’a în
ţeles pe orator, neputâudu’l urma in re
giunile înalte gi multiple, in sferele tran 
scendentale, şi apoi declari ci, cn învoi
rea ţire i şi a Camerei, guvernai se va re
trage făcând loc d-lul Fnrculescu spre a'şl 
realisa ideile şi teoriele d-sale.

Se cere închiderea disbnţiî.
D. Fnrculescu: Trebue să esplic daci 

n’am fost înţeles 1
Yoc!: Ah, a, a! ce să ne mai spui ? 1 i



1 Sa închide discuţia!
I D. Missail nnnuţ» o interpelare d-nulul 
Sinistru Căitelor: de ce n’a numit defi- 
1 tivi pe prof. de arheologie ţi filologie 
wmpnrată de la Univers. din Bncurescl? 
I  După oate-care discuţii se validează a- 
ttgerea de deputat a col. I de Bolgrad în 
fer Miaua d-lul Paruţef. 
t* Sa procede apoi la vatarea ajutorului 
|jpitru d. Boliac ţi se admite cu 57 vo- 
U rl pentru, 5 contra, din G2 votanţi; 2 
•pţiaerl.
I  D. Manin interpelează pe d. ministru 
ja-.liţii pentru destituirea d. Pi/o din pos- 
tnl de procuror general al Curţii de Ca
uţiune, la care d. ministru respuude, că 
d. Pizo a renias pe din afară in urma eco- 

mo iniilor votate de Cameră, precum aii rS- 
iiii .s mulţi alţii 
I  Incidentul se închide, 
f  Se ia In considerare ţi sa votează tn 
I  >tal proectul de lege pentru acordarea 
sun i ajutor mensual de 800 fr- d-lnî Pa- 
pin llarian, insă nefiind nnm ărul regla- 

pmientar al votanţilor, remftue a se vota 
ţi &ue.
1 Se ia în considerare fără discuţie ţi se 
Aoteaxă întregul buget al pensiunilor, apoi 
ţfus la vot în total se admit« cu 54 vo
ituri pentru, 6 contra din 61 votanţi, 4 
abţineri,

Creditul da 1020 fr. cerut de d. miuis- 
: tru de interne pentru a plăti un cablu 
împrumutat de la Minist de Reabel, nu 
se poate vota, ne mal fiind Camera in
i număr.
V Şedinţa se rădieă la orele 4 ţi trei sfer- 
ti rî seara.

CORESPONDENŢE PARTICULARE
ale

TIMPULUI
Tecuci 1877 Martie 7 

Domnule Redactor,
Convins de imparţialitatea d-voa- 

istr&, Îmi permit a v8 ruga s& fa
ceţi loc la  stimabilul ziar ce redac
taţi, următoarelor fapte, atrăgfind 
(asupra lor atenţiunea celor compe 
i in ţ l  In special ,a  d-lul Dimitrie 
Hturdza fost ministru de Finance, 
proprietar mare In judeţul nostru. 
| l  unul din membrii consiliului ju- 
tieţian.*

S’a făcut şi se face continua sgo- 
imot c& subt administraţia d-lul Ca- 
rtargi, a fost o complectă atrâb&lare 
in  averea publică, pe cftnd «ub cel 
¡actual, nu s’ar vedea, de c&t sis
temul cel mal onest, şi cu privire 
numai la economia cea mal cinstită! 
iDeparte de a justifica pe cel din tre
cut, ne fiind competinte, voiţi cer
ca să vorbesc de purtarea aşa zi- 

i şilor liberali din judeţul nostru, ca 
; aat-fel, puşi fie care In cunoştinţă 
i de cuusă, să poată da un verdict me- 
: ri tabil. — Trăesc la ţară, şi ţinut de 
! a facerile mele, am contractat poate 
rfiul obiceia. de nu mfi pronunţ şi nu 

• vorbesc de căt asupra faptelor ce pi- 
i pfiiu şi văd.

Pănă In toamna anului trecut, 
i Consiliul judeţean avea luate In aren- 
¡dă pentru arest, nişte case a d-nel 
'Elena Plitos, plătind o chirie anu
ală de 110 galbeni. Terminnl espi- 
rănd la Octomvrie trecut, d-nil mem
bri al noului comitet, fără a se pune 

: Jln vre-o relaţie cu proprietara, ani- 
i maţi ca să zic aşa de spiritul de 
; .economie“ contractează cu d-na Ar- 
.] ghira Polizu, pentru 5 ani, luarea 

¡caselor sale cu 60 galbeni pe an,. cu 
reparaţia pe compta comitetului, ceea 

i p e, la casele d-nel Plitos eraft ap6- 
\ raţl. Ce se Intămplă; arestul mutat, 
i comitetul lasă casele d-nel Plitos, 

(după ce le ocupase peste contract 
j ivr’o lună) intr’o complectă ruină.
I >D. Plitos le intentează proces, iar 

comitetul ca să scape de faptul cu 
j  pricepere comis, şi de ameninţările 
■ d-lul Plitos, pune caşul Înaintea con-
i siliulul judeţean, a căruia majoritate
i animată, tot din spiritul de iconomie, 

oferă d, Plitos 160 galbeni pe cari II
I primesce şi nici putea face alt-fel pen- 

J ktru că fără a mft hasarda, afirm că 
•')j : v&nz&ndu-Ie etern, nu putea prinde 

jhcea sumă! Aşezat arestul In loca-
i fiul d-lul Polizu, se Întâmplă icono- 
| mişt i lor noştri altă nenorocire, ele 
j nefiind In stare a face cerinţele unei 

J case de arest, şi fără n'cI o sigu- 
■ ranţă, aleargă liberalii noştri iarăşi 
| i% iconomil, şi contractează facerea 
r Reparaţiilor cu 240 galbeni, ceea ce

mal tărzifi găaesce că nu e de ajuns, 
şi ast fel face un devis din noQ, pen
tru reparaţia strict necesară numai 
de 150 galbeni, Intr’un cnvftnt ca 
să facă faţă noului local, costă pe 
com itet casele d-lul Polizu pentru 
anul 1 (afară de acoperemSnt pe 
care este obligat a’l face) nici mal 
mult nici mal puţin de căt modesta 
sumă de 800 galbeni

60 galb. chiria d-lul Polizu pe an. 
150 ,  recompensa dată d. Plitos.
240 » reparaţiile contractate.
150 ,  reparaţii şi Îmbunătăţiri

strict necesare a se mal 
face.

800 „ total.
Ţin mult a întreba şi a cere res- 

punsul d-lul Dimitrie Sturdza, eco
nomist distins, şi cum am <Jis, mem
bru In Consiliul judeţean, a spune 
cum se cliiamă această operaţiune 
a colegilor sftl din Consilia, icono
mil ori străbălare! Dacă d. Sturza 
se lndoeace despre veracitatea ce
lor relatate, nu are de căt să ceară 
In observare dosarul de la Consilii! 
şi In special lămurire de la d-1 Iorgu 
Neculau, unul dintre maeştrii noş
tri! liberali, membru atunci In co
mitetul permanent, şi conducătorul 
de laudă al acestei frumoase opera
ţiuni.

Apropo de Consilifi, vreati a vS 
spune, că pe lăngă căte-va persoane 
destul de onorabile, d-1 prefect aâ 
avut multă Îngrijire, a vărl şi pe 
d-1 Costache Racovrţft, acela pe care 
In anul trecnt înalta Curte de Cas- 
saţie, prin hotărlrea sa, 1’afi decla
rat, că a perdut cualitatea de Ro- 
măn primind o funcţiune In servi
ciul austriac; aâ vărăt asemenea pe 
d-1 Dimitrie Pop, ilustrul găde şi in
ventatorul torturelor de la Mărăşeştl. 
atunci prefect; n’a uitat asemenea 
se văre şi pe colonelul Galitz, isgo- 
nit din armată, sigur nu pentru nis- 
cal-va fapte de laudă!

Dacă am zis la Început, să atra- 
geţl atenţiunea d-lul Sturdza, am 
făcut’o aceasta tn scop mal mult să 
vină In consilia In zioa de 17 a cu
rentei luni Martie, cănd este con
vocat pentru afacerea unor veri- 
mente in budget, şi a realege un 
membru In Comitetul permanent, In 
locnl d-lul I. Ne cui aii demisionat, 
cu toate că se putea chema conform 
legii , unul dintre suplicanţi, pre
cum este d-1 Teodor Juvara, model 
de onestitate şi In adevfir special In 
economie; se susţine Insă că s’aă 
pus şi aceasta la ordinea ziiel pen
tru a readuce iarăşi pe d. Neculatk, 
se vede ca recompensă pentrn ope
raţia cu casele Polizu.

Aşi mal vorbi cum Primarul lo
cal In scop se poată dispăgubi pe 
d-nn Nicolai Motăş (un cămătar fă
ră esemplu, cumnat cu el) şi pe d. 
Jorghu Nicolau membru atunci In 
comitet; pentru banii ce aveau să 
ia dela d-nu Cotin Plitos, a cum
părat nisce case ale sale pentru şcoala 
cu 1800 gal. ceea ce In realitate va 
costa pe primărie peste 2800 gal. fără 
a mal menţiona că, casa construi
tă pentru interesul unei familii nu 
poate satisface cerinţele unei şcoli. 
Cum apoi au mal Închiriat nişte 
case a d-lul Tache Anastasiu Pre
fectul Judeţului tot pentru şcoală, 
dar care erau locuite pănă acuma 
numai de cucuvăi, centralizănd ast
fel toate şcolile la o estremitate a 
oraşului partea din sus; dar crez&nd 
prea mult aceste notiţe, pentru ca
drul unui ziar, me reserv In scri
soarea viitoare, a vfi detaila mal mul
te fapte de această natură, plul 
administraţia judeţului, sub actua
lul guvern.

Primiţi vfc rog, domnule Redactore, 
cu această ocaziune respectul şi sti
ma ce vft conserv.

P i r l i ţ  5 llartie . 1877.

Domnule Redactor,

In ziarul D-voastră de la 12 Fe- 
vruarie anul curent, un corespon
dent din Paris, ne face onoarea să 
se ocnpe de Societatea .Uniunea Ro- 
m&nă* pe care D-sa o numeşte .So
cietate literara politică şi de toate.* 

Dorinţa de a avea o societate 
Paris a fost tot-d'auna printre Ro- 
mănl, dorinţă foarte legitimă, căci 
Romăni, trăiai! isolaţl uni de alţii,

şi Societatea era destinată să sta
bilească legături Intre toţi tinerii 
Romăni; să stabilească ast fel, căt 
se poate, simţimânte comune Intre 
cel cari vor avea aceeaşi misiune de 
Împlinit In ţara lor.

Societatea noastră are de scop să 
9e ocnpe de sciinţă, de literatură, de 
orl-ce mişcare intelectuală, care se 
face la noi In ţară, de ori ce m iş
care intelectuală care trebue pro
vocată.

Societatea .Uniunea Romănă“ nu 
e do politică, şi fiţi siguri, D-le Re
dactore, că In sinul el nu există nici 
un partid. S’-afl discutat une-orl 
cestinnl relative la ţara noastră, cari 
ating politica, dară politică mili
tantă nu s'a făcut nici odată: ne 
¡un menţinut pururea pe un tărlm 
de principii.

In timpii din urmă s’a discutat 
gestiunea Israelită.

Nu avem pretenţiunea să o resol- 
văin, dar voim să o studiem. Teoria 
e domenul nostru, şi In domenul teo
rii voim să atingem toate cestiu- 
nile care ne interesează. Nu cre
dem că lucrănd ast-fel, facem vre 
un rfifl.

Cănd cestiunea Israelită in Romă- 
nia se discută de lumea Întreagă ; 
cand Izraeliţii fac adunări pretutin
deni, şi toată presa Europei vor
beşte de această cestiune, ar fi cu
rios* ca Români să nu se intere
seze de loc de dlnsa.

Am văzut cu părere de rfifl, că 
informaţinnile corespondentului D- 
voastră, sunt cu totul greşite, cănd 
vă spune că Moldoveni s'aă retras 
din societatea noastră. Societatea nu* 
mără In sinul sftfi mal mulţi tineri 
Moldoveni, dacă vre o distincţiune 
se mal poate face astăzi Intre Mol
doveni şi Munteni.

Corespondentul D-voastră pretin
de de asemenea, că am refnsat cu 
dispreţ o cerere de admisiune fă
cută de mal mulţi tineri IsraeliţI din 
Romănia ; căli considerăm ca .paria* 
pănă şi pe pămănt strein.

Dacă cererea lor a fost refusată, 
cama e că, Statutele societăţii se 
opuneaă la admitere. Numai respec
tul dar ce datorim legilor, a con
dus Societatea In decisiunea el.

Dispreţ nu a intrat In aces refus.
Prin urmare nici unul din colegii 

noştri, nu a avut vre un motiv de 
indignare, care să II conducă să for
meze o societate nouă cu IsraeliţiI, 
cu atăt mat mult că o asemenea so
cietate, exista Înainte de a se fi pre- 
sintat cererea de admisiune a Israi- 
liliţilor In Societatea .Uniunea Ro- 
mănă.*

Adevărul fiind ast-fel restabilit, 
vă rugăm, D-le Redactore, In numele 
societăţii .Uniunea Romănă,* se bine
voiţi a da publicităţii aceste răn- 
durl.

Priimiţl vă rugăm, D-le Redac
tore, asigurarea distinsei n6stre con- 
sideraţiunl.

Pentru Societatea .Uniunea Ro
mănă :*

C. M. Mlronetcu, Conjt. C. Arion, B. Lascar.

A DOUA SCRISOARE
deechis& d-1 al

A. Sihleanu, Vice-prezidentul Camerei 
radicale.

Am citit în ziarnl * Reforma» întâmpi
narea ce face d. Sihleanu la cele publicate 
de mine în *Timpul» de la 24 Fevruarle.

Dacă sciam că prin epistola mea eram 
să provoc pe vice-preşediutele Camerei d. 
Sihleanu a debita noi injurii la adresa cle
rului, ţi a face o nouă exibiţiune de un 
inesplicabil cinism care a făcut ţi pe bă
trâni ţi pe tineri de s’ati crucit, fiţi si
guri că m’aţl fi abţinut a-I mal da ocasie 
de a se mal face ridicol dacă nu pentru 
propria sea peasoană, cel puţin pentru pres
tigiul postului ce ocupă.

In adevăr este inadmisibil ca într’o stare 
normală, un om care se respectă să se ser
ve In pnblio vis-a-vis de cler cu expre- 
siele de.... marţafoi ţi pechlivani ţi alte a- 
semcnea trivialităţi pe care numai la ca- 
sin la Pompic sa ii la locantă la Purcel le 
poate cine-va auzi. Pentru omul incult se 
vede că arme cea mal puternică este vio- 
linţa, insulta ţi calomnia.

D. Sihleanu voeţte cu orl-ce preţ a trece 
de un athefi ţi nu se sfieţte a împrăştia 
otrava neadevărului ţi a impietăţel In ini- I

mele junime!, iiivăţ&udu-o n despreţui re
ligia ţi a insulta preoţii altarului.

D-sa termină epistola sa prin batjoco
riri ţi sacrilegiu, zicôddu 'ml ca să nu '1 
pomenesc când voiQ ţedea de a dreapta 
tatălui.

O asemenea profit naţie ne dă o probă 
despre ceea ce este d. Sihleanu.

Bine, d-le 8ihlene. fiţi conséquente până 
la extremitate. Astăzi sunteţi tari, aveţi 
puterea în mână, adepţii nu vă lipsesc. 
CuragiQ ! daţi un vot politico-liberalo-seo- 
tar, desfiinţaţi cultul relegiei creţline, su
primaţi *pochi!,> distrugeţi bisericile, ţi 
institutele de bine-facerl, nu vă lăsaţi mal 
pe jos de fraţi D-voastră comunarzi din 
Paris, cari aQ surpat coloana Vendôme, aii 
întreprins resbelul civil ţi aS împuşcat pe 
reposa tul Darbois, archiepiscopul Parisu
lui, înfiinţaţi cultul zeiţei Raţiunea ; in 
lipsă de templn pentru această nouă zei
tate, oferiţi pivniţa d-voastră da la Foe- 
ţanl, ţi ordonaţi ca toţi cel oe nn se vor 
închina ei, să fie consideraţi, ca Austro- 
Ungaria, barbari, trădători ţi rebeli la lu
cru până când suflă vârtejul peireî cara 
vă afi făcut de a ’ţi eşit diu scorburile în
tunecoase din care scoţând capnl, ocam nu 
puteţi suferi lumina soarelui nici strălu
cirea religiei creţtine. Fiţi dar practici, 
distrugeţi tot, faceţi Intunerec singurului 
element ce vă convine; sciă bine că la a- 
ceasta vizaţi, dar aceasta nu veţi isbuti.

Constantin KSţi Nicolescu.

SC1RI SOSITE CU POSTA DIN U R I
Constantlnopol, 16 Martie.

Delegaţii muntenegreni aşteaptă răspun
sul principelui; ei cred însă, că e peste 
putinţă a seaccepta contrapropunerilePorţil.

Vlena, 1? Martie.
Delegaţii Muntenegreni, prevăzând, că 

pacea nu se va putea încheia la vreme, 
aii făcut propuneri în privinţa prelungiri! 
armiatiţiulnL

Loudra, la  Martie.
La interpelarea făcută de Harington Sir 

StrafFord Northcote respuude: ni s’a făcut 
din partea Rnsiei propunerea de a adera 
la nn protocol, în care se vor coprinde 
părerile puterilor asnpra situaţiunei orien
tale. Proiectul acestui protocol a fost co
municat Lordului Derby ţi cabinetul a dis
cutat asupra lui. Noi am propus unele 
modificaţiunî ţi am făcut ComiteluiŞuva- 
loff comunicare despre aceste amendamen. 
te. Acnm el aţteaptă instrucţiuni din par
tea guvernului său.

CRONICA ZILEI.

Faptele baronului Vecsey. După cum co
municasem In numărul de Sâmbătă, aven
turierul, care trăise câtă-va vreme in Bucu- 
rescl subt numele de baron Vecsey, după ce 
a fost escortat de la Braşov la Pesta, a ştiut 
să abuseze de Încrederea comisarului de po
liţie ţi să se facă nevăzut. Acum acest aven
turier este In Pesta şi de opt zile urmează 
a’şl bate joc de poliţia capitalei maghiare. 
Numai de c&t In ziua sosirel sale 'şi-a tri
mis posa prea bine esecutată prefectului Theisz 
pentru ca nu cum-va să prinză pe altul tn 
locul lui. Poliţia II este merefi In câlcăe; 
tot-d’auna Insă, cand II dă de nrmS, el se 
face din nofi nevăzut. înainte de toate l-aii 
găsit bagagiul tn „Hotel Frohnir.“ Chelaril 
spun că a cheltuit tn o singură zi 35 fio
rini, (vr’o 90 franci) şi că este nn adevărat 
gentleman; dar nu ţtiQ să spuie tn cotro a 
plecat In urmă poliţia primeţte iuformaţiu- 
nea, că s’a dus la băile strbeştl din Buda. 
Grăbesc tn urma lui. Când sosesc, li se spâ
ne că a fost cu o damă, a luat o baie, a 
prinzit şi a plecat, fără ca să se ţtie unde. 
Altă zi aventurierul meţge la spitalul călu
gărilor miBericordiauI, se presentă sub nu
mele de Dr. Atkay trimis din partea minis
trului Tif-za, ca să visiteze spitalul. Părin
ţii tl tntîmpină cu respectul cuvenit, 11 poar
tă pin toate departamentele, eară drl Atkay 
dă fie-cărul bolnav strein câte trei fiorini, 
d&rueţte doi napoleoni pentru fondul spita
lului, apoi pleacă ţi se duce: pe când so- 
sosc agenţii puliţiel, — a fost şi s’a dus.... 
Ast-fel se urmează zi pe zi. El merge la 
redacţiunile câtor-va ziare spre a le ruga 
săi publice articolele, prin care se desvino- 
văţeţte; Iţi cumpără pălărie ţi face pălărie- 
rulul împărtăşiri despre nedreptăţile ce i se 
fac; intră tn o tutungerie şi începe cu oa
menii o conversaţiune asupra poliţiei care 11 
urmăreşte ţi nu’l poate prinde cu toate că 
umblă ziua In amiază pe uliţele deschise, 
trimite pose ministrului Tirza şi comitelui 
Andrassy, tntr’un cuvSnt, nici că i pasă; eară

poliţia II dă merefi de urmă fără ca sS'l pov 
tă prinde. D-1 Mauriee, din Bucureşti a îm
prumutat aventurierului 80 napoleoni, acum 
umblă cu poliţia din Pesta, sperând eă’şl 
va găsi remăşiţele banilor. Tot în Bucureşti 
Atkinson a isbutit a face un Împrumut de 
7000 napoleoni, dar consulatul Austro-Ma
ghiar a pus seqestru pe pungă.

De altmintrelea aventurierul cete un om 
de deosebită inteligenţă, vorbeşte cu dep ină 
perfecţiune 15 limb!, a ocupat posiţiunl la 
Don Carlos, la comunarzii din Paris şi tn 
armata statelor unite, unde era major; peste 
toate însă e om cu maniere elegante şi nn 
adevărat gentleman.

Reproducem cu această ocasiune şi scri
soarea pe care a predat-o redicţiunei ziaru
lui *Kelet Nepe, pentru a fi publicată: .In 
cel din urmă număr al ziaruluj d-voastră,— 
zice el In această scrisoare,— m’aţl înfăţişat 
publicului ca pe un înşelător, care mal a- 
dese-orl a dosit din închisoare. Permiteţi-ml, 
d-le redactor, a rectifica această ştire scor
nită. La 3 Ianuarie 1S66 am dosit din casa 
tatălui mefi meşter din Laitşau şi am călă
torit în Mexico, unde in scurtă vreme am 
fost înaintat sub numele Vecsey la rangul de 
locotenent. Cu doul ani in urmă m'am în
tors Iu Italia, unde am fost numit de către 
guvern dragoman public. In anul 18t>!> am 
fost condemnat de către tribunalul din Wa- 
les, pentru pretins sperjurifi la închisoare de 
15 luni. Anume crima, ce comisesem, con
sista Iu aceea, că am jurat ca martur sub 
numele de Vecsey, câtă vreme numele mefi 
adevărat era SomoskOy. După ce am fost 
condemnat, am căutat refugiu în Franţa, unde 
sub comanda generalului Bourbaki, am luat 
parte ca căpitan în divisia 21 la resbelul de 
la 1870—1871. După terminarea resbelulul, 
am fost silit a lua parte la luptele comuneL 
Dopă ce am dosit din Paris de la 1872 — 
1874 am făcut ocolul pământului pe fregata 
francesă ,Princesse Alexandrie.* De la 1874 
până în Noemvrie 1875 am petrecut în Spa
nia ca adjutant al generalului Allo, şi In urmă 
ca şef al statului major.

După ce Don Carlos a fost gonit şi efia 
trebuit să părăsesc ţara. M’am dus la Lon
dra, apoi la Philadelfia, unde am sosit în luna 
Maifi anul trecut La 2 Octomvrie m’am că
sătorit în statele unite şi am luat o zestre de 
un milion şi jum.dolarI. In Noemvrie am că
lătorit la Paris şi la 2 Decemvrie am plecat 
la Constantinopol. De aici am călătorit la 
Bucureşti, apoi la Braşov, de unde am ple
cat însoţit de un comisar de poliţie la Pesta.,
In urmă el arată că a dosit pentru că nu 
se simte vinovat, apoi se iscăleşte : Baron 
Victor Bouena-Vista, fost Victor 8omosks0y.

* *

D-ra Theodorini. Ziarele italiano precum,
> Revisita subalpină*, .Amicul arţilor*
,n  Trovatore*, etc., sunt pline de elogii 
foarte măgulitoare la adresa unei fiice a 
României, d-ra Teodorini, fiă a decedatu
lui Teodorini, artist din Craiova. D-ra 
Teodorini, ţi-a făcut studiele sale cu bri- 
lant succces în şcoala din Milan, de unde 
ies ca din suavă pepinieră florile cel ea 
mai frumoase cu cari se ornează scenele 
teatrale europene. D-ra Teodorini, de ţi 
la aurora carierei sale, a cules adevărate 
succese in operile »Bărbierul de Seviglia 
Maria de Rohan, etc.

DURERILE DE DINŢI ¿1 l i r ,
când dinţii sunt găuriţi ţi vătămaţi, se 
inlăturâză la moment ţi pentru tot-d’a
una prin celebrul Estraot din India. Acesta 
n’ar trebui să lipsescă in nici o familii 
din causa efectului escelent. Adevăratul 
estract se găsesce numai In singurul de
posit pentrn Bucurescl la Farmacia Curţii 
a lui Rudolf Schmettau ţi pentru Focşani, 
la Farmacia Stenner. 383.

H o  î n  M l  i r i n  t  dela 8f. Glu»orghe 
I ^ t )  I I I  CLI 11 I i i  t ,  tu tor şeii ehiar de
acum, o casă mare compusă de ţese camere, 
salon, sală de mâncare, tote bine mobilate, 
având ţ i  dependinţe, casa; este situată intre 
curte ţi g ră d in ă , In Col6rea Năgră, strada 
Mircea-Vodă No. 29 Suburbia Olteni. A- 
matorii se pot adresa In orl-ce 4> 1* pro
prietar care locueţte intr’însa.

No. 601—S.

De închiriat, !!"£
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea Mogoţâiei No. 101.

LEMNE OE FOC
cualitatea cea mai bună numai tufan ţi fag 

tăiat şi adus la domioili& cu 
r e  F R .  S T E N J E W  TTXi 

ia magasia de lemne a lui Lossel, lingă gara 
Târgoviţte, vis-â-via de fabrica tutunurilor.

Coaiănijile se ‘priiineşc ţi la Typogrofia 
Thiel & WeisB, palatul Dacia. 314-5-0.
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CORS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
llucurtjci, 8 Mortiê ¡877.

V A L O A R E A C«ruU

...
Offcrit» P radl

fleot

Oblig. Rurale • 10% 1864 83 893/*] 89*/*
» » 1* sorti 

Impr. Oppenheim 8%  18o6
98 — I —
— — 8 6 '/a

Oblig. Domeniale 8%  1871 80 80 Vi 80>A
» > e^itelasorţl — 06 96
» Credit fone Rar. 76 761/t 76 Vi
> Credit fonc. Urban 62 63 »/j • 3

Impr. Mun. Cap. 80% 1875 
Pensii (300) dobânda fr. 10

— 76 —
— —

AcţilC&ilefer.rom. 6%  1868 — — —
> prio rită ţi 0%  1868 — — ""

Dacia C~i* de Assig.
Act. (fr. 500) 8%  1871 260 * — —
România O*1* de Assig.
A ct (fr. 300) 8% 1878 62 —
Mandate • • • • • • • • — 7T
Impr. Municipale fr. 10 —
Act. financiare Române 8% —
C&ile ferate Ottomane

Aet (fr. 400) 80/t —
Renta Rom ini .................. “ “

CUPOANE
Oblig. Rurale p. Ootomb a. c. 

» Domeniale . . • •
—

97
---

— 97
* Konciare rurale . • — (
, Comunale • • • • —

DE7I8E
—  : 9930 9915

Marseille . • • • • • • • — — “~*
— 9015 9910
— — *”
— 25 35

I/tn d n  domioil • • • • • — — —
— — —

A m sterdam ..................... .... — —
V i e n a ..................... — — —'
B e r l in .................................. — 111 Va 131%

— 1* 1 % —
— —
— — —

Galbena austr. . • • • • — —
Agio c. A rg in t................... |

"

CURSUL TIENEI 
19 Martie (st. n.) 1877.

Metalice.....................................
Naţionale.....................................
Renta în a u r ............................. 77
Lose..............................................
Acţiunile băncet.................
Credit u r i .............................
Loudun . .............................
Obligaţiuni rurale ungare .

, temeşvar.......................72
,  transilvane . . . .  71

Argint in m ărfu ri..................... 109
Ducatul .....................................  5
Napoleonul.................................  9
Marc 100......................................59

829
156
120
74

80
75
85
75

90
50
50
75
30
10
66’
55

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

Acţiunile căilor ferate române . 13 50
Obligaţiunile române 6 °/0 . . . 50 50
Priorităţile căilor fer. rom. 8%  . 55 50
împrumutul Oppenheim . . .  89 —
Napoleonul..................................  16 27
Yienn, termen s c u r t ................. 167 30

> > l u n g .....................166 15

SALLE DE L’ATHÉNÉE
Vendredi, 11 Mars 1877

O  O  T O  C U  M S R  T T
donné par M II* 

M A B I E  M O E A
da Thtfàtr* lyrique do Puia

avec le concurs gracieux de M-rs Wiest et Lubicz 
P R O G R A M M E  

I-ère Partie 
I. Ouverture par l’Orchestre.

Ii .  Air de la Juive (Il va venir) . . Halevy 
chantée par M-lle Marie Mora 

IN. a) Elegie postorole, b) Danse des
fées, exeeutées par l'auteur . . L Wiest 

IV. Les Noces de Figaro (Voi ehe
s a p e l e ) ............................................ M ozart
chantée par M-lle Marie Mora.

Il-feme Partie
V. Impromptu sur les motifs de la

................................................ L. Wiest
executd par l'orchestre,

VI. Grand air de l'Africaine (Tou
jours son sommeil a*ité) . . . Meyerbeer 
chantée p \ r  M-lle Marie Mora

VII. a) Souvenirs d'Odessa, b) Le Pa
pillon, exeeutls par l’auteur . L. Wiest 

VIII. a) Melodie *(Bile est & toi) . . Schumann 
chantée par M-Up Marie Mora 
b) La Se enata (Legende Vala-
que avec V iolon).........................Braga
M-elle M arie Mora e t Mr L. Wiest. 

L’orchestre de l’opéra italien sera dirigé par 
Mr. Wiest.

Par complaisance le piano sera tenu par Mr. 
Lubies. ___ _________

On commncera à 8 heures
Prix de places : Place reservée 20 Frs. — I-ère 

__ Place 10 Prs. — Ii-o ne Place 5 Frs. __
Les Billet r se trouvent dies Mr. Gebauer, Ma
gasin de Musiqu**; 1a soir même ii la caisse de 

l’Athénée.

À i şi t. de sub presiï romanul :
V R A J I T O A R E A  ROŞI A

scO
MOARTĂ Ş I V I U l ,  

de Xavier de M ontépin, traducţiune de St. P. 
Burghelea, 8 volume m ari in 8° de 64 côle. Pie- j 
ţo l a tustrele volumele 9 fr.

8e m il ftH& de vônrjlarc puţine exemplare din 
romanul

M I S T E R E L E  I  N D I  E!Î
8 volume mari în 8®, «le acelaşi autor Preţul 8 fr.

A se adresa: In Gs'iM la Administraţi unea 
ijiaruluî > Vocea Covurluiulul *; in Bucurescl, la 
librăriile  Socec & C-ia, fra ţii Ioaniţiu & C-ia şi 
Graevc & C-ia; in Ia$l, la librăria Di/». D aniel; 
ln Craiova, la  librăriele fraţi5 8ami tea şi Aron 
Zviebel ; in Plosţcl ,i la  librăria Q. Kftrjean ; in 
Br&ila, la librăiţa  Unirea ; in Bârlad; la D. M. 
Barbu, comerciant; in Turnu-Măgurele, la  libră
ria  Tomşa.

Pentru keţiuni do lim 
ba germană
2—3 ore libere pe (ji. Adresa A. Maier, 
Strada Berzii No. 7. 519— 4 .

FOSTUL CIRC
Direcţia D-lul J. D. Jonescu

Astft<Ji şi în  fie-caro <ji

REPRESENTATII TEATRALE
CU

PROGRAMA VARIATĂ 
. ÎNCEPUTUL LA 8 ORE SÎIRA.

Le voyage au tonr du Monde
PK PIAŢA CONSTANTIN-VODA 

Vis-à-vis de Circ, lângă Casa de Depunere:

Mare Panoramă

SALONUL D E ' STEREOSCOPE
în unire cu un

B A Z A R  D E  C A D O U R I
Intrarea 50 bani.

Pentru visite numerôse r6gă
CAROL JOH. LIFKA.

D a  î n c h i r i a t  chiar d.’Bcnm nn" 0  1 I 1 U U 1 I 1 U I )  salon şi un etac 
bine mobilate într'o posiţiune forte favora
bilă, împreună cu servicii. — Doritorii se 
pot adresa ori la Tipografía Thiel & Weiss, 
ori la acea casă Strada Stirbei-Vodă No. 55.

FONDiRIA DE FER
a Iul

33. Z E I L H A U E B
Colţul stradel Roşelor (Isvor) 

C o n f e c ţ i o n a o r t  ce piese de font& pentru 
macine, ooldne, cruci şi grilage de morm inte, or» 
namente pentru fontâne, îm prejm uire de s tra te  
de flori, canal u ri pentru curgerea apel. sâfi alte 
construcţii, dupe modelurile predate, p lanuri scâ 
ar & tare.

Com&n^ile de conducere de ap& , instalaţie de 
ori ce băl cu t6te accesorile lor, pompe de curţi, 
de case şi de ori ce trebuinţe, stropit6re de g ră 
dini şi mal multe alte  asemenea articole se con- 
fecţionejă solid şi grabnic h) fabrica D-lul

P. Keilhauer, Strada Isvorul No. 59.
Asemenea se gusesce acolo şi un depositde fontă 

de fer confecţionat.
51 8 -1 0 .

À V I S
DUOË PRĂVĂLlî din casele d-lul Gre- 

ceanu, vis-à-vis de Grand Hôtel de Bule- 
vafd, sunt de închiriat de la Sf. Gheorghie 
viitor. — Pentru informaţiuni a se adresa 
la magasinul d-lor Alb. & Jos. GrAnbanm, 
to t în casele-^d-lui Greceanu, în colţul Bu
levardului.) î  » 505—6.

Vinuri negre, roşii şilDe închiriat, U.jyi&Sg
q 1 vechi şi noul în but5e, de ven- din Strada Scaunilor No 33 avSnd peste 
c i l  U t?) <Jare la sub-semnatul, Strada Cos- tot şease încăperi una bucătărie, două piv- 
mn, No. 5. — Se recomandă îu special vi-lniţi, osebit grajd, şopron, puţ in curte, 
nul negru vechiu de cea mai bună qua- A se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
litate. Ştefan eseu, în cancelaria Antreprizei Im-

No. 100,-S. A. Manolesou. Ipositului spirtâselor (Hotel Hillel).

AVIS IMPORTANT
pentru D-nil Agricultori.

PROBA CU BATdZELE DE PORUMB
din depoaitul mefi cc a  fo it anunţată  In jurnalu l »Timpul« No. 47 pentru D um ineci 27 
coront, a  avut loo In presenţa unul public cunoscător. Beiultatele obicinuite afl întrecut, 
dup& asigurările oelor presenţl, tâ te  aşteptările . La 10 ore ţi 54 minute a. m.l mafina a 

fo it pusă In mişcare, şi urm&ndu-ie cu lucrarea fă ră  întrerupere, »’au bătu t

In timp de 4 minute 240 stuleţi
adică aprope 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 STULEŢI NESFAr AMAŢI.

Rapiditatea cu care lucr&Jă maşina era surprindătâre, oferind şi avantagiul cel mare, c& 
se p6te pune in mişcare de un copil chiar. Folosul acestor maşine pentru agricultori, o- 
rendaşil şi ţâ ran il este învederat, la  care este de observat şi preţul lor neînsemnat, adică

DE 170 LEI NOI BUCATA
A trag atenţiunea cea m al seridsă a  celor in teresaţi asupra celor <)ise m al sus, şi spre 

mal mare Încredinţare s j n t  g a ta  a  face probe în fa ţa  fie-căruia d o rito r, care vor bine
voi a pofti la  magasinul med spre a o vedea.

514—6.
W. STAADECKER.

Strada Germană No. 8.

CL SIEBEECHT
RECOMANDĂ

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

P I E T R E  ID E  M O A R A  
P

PLUGURI DE DIFERITE SY8TEME
CU P R E Ţ U R I  S C A p U  TE]

I M I A - Q - j ^ S I D S T C T I j  /
ŞE A FIA I» CALM MDB0SI0E1 !• §  TIS-A-W DE BBAWI HOffl DE HTLETABD CASA K M II

ppiia  societate i i  v i e i  j e i t r i  fwm  le olanda si J i t i i  ia l M a t i i e
aduce la cunoscinţa onor. ei comitenţi că tote filialele aflătore In Romănia trebue să fie desfăcute

irevocabil pfină la Pasci.

Ac6stă. circonsfcanţjă. pe de o parte, şi cursul estraordinar de mar© al aurului, ne pun în 
posiţiune de a putea reduce încă CU mult preţurile deja f6rte eftine, spre a da O probă fie
căruia de eftinătatea la care penft acuma n’a ajuns încă, nimenea. O concurenţă, vină, ea de ori
care parte, este dar ilusorie, căci In Bucurescl n’a esistat încă p6n6 acuma o desfacere aşa de 
adevărată şi seridsă.

Spre dovada mal mare a celor <Jise de mal sus să se observe preţurile curente reduse şl 
notate mal jos, şi mal beneficiăm şi la cumpărări de 50 franci 3 °/o la cele de 100 franci 5°/o 
şi la ce e de 200 franci 10°/o. Representantul Societăţeî f a b r ic e !  de Olandă şi Albituri

Preţul curent dupe scădântântul de 45°|0 cu preţul flesat.
l i n i  Icln a l/o  i l i i ' / i i i t f  r̂* înainte fr. iteun)Batiste a V8 duzină

inainte acum
Batiste de copii a ..................... fi

> > Olandă de Rumburg .
Batiste englesescl, fine . . . .

, engles. cu bord. col. tivite
Prosdpe şi Şervete

Prosope de aţă curată . . . .
> > damasc..................................

Şervete de m asă..........................
> > damasc.......................................  14
> > > engles

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

> * > |  ,  damasc > 10 — >
» 12 , ,  ,  ,  > ,  20 -  ,
» 12 » .  a n a l .  I.% > 33  —  »

1 —
> 6 — > 3 50
» 10 -  , 5 50
> 4 25 , o 25

7t duzină
fr. 8 50 fr. 4 50
» 13 — > 
> 8 — >

7
4 25
7 50

,  17 -  > 9 —

3 50 
5 50 

10 50 
18 —

30 de
Pân^ărie

coţi Piiiifjă de casă fr 88 — fr. 10 50
36 > > > > copii > 40 — ■ 22 —
45 > > Olandă de munte > 55 — a 30 —
50 > > > > Silesia 9 60 — » 33 —
58 > > Pânijă de Olandă » 90 — > 50 —
60 > > > > Belgia » 110 — » 00 —
60 > > > a Rumb. » 170 — > 90 —î/ Bucată p. 7 cercófnri 3 coţi lat » 72 — a 41 —ii/i » > > de Rumb. > 90 — > 50 —-

Knfe de Dame
Cămnşe do ŞifTon cu şnur . . . . fr. 

» .  > > broderie . . »
» » » > Entredeux . »

50 fr. 3 — 
Î5 ,  3 50
-  ,  4 50

7 —
8 —

Cămaşe de Olanda cu br. de mână > 1 3  —
» » » » Entr«deux > 1 5  —
> , > de bat. fôrte fine > 2 4  —

Camisône cu cerculeţe................. .... 4 50
> cu broderie . . . . . >  5 50
„ de luxe cu broderie . . > 13 —

Pantalone cu cerculeţe................. ... 5 —
w > broderie............» 6 25
> de P iquet.

Fuste de costume . .
> cu Şlep..................................... 12 —
„ > Droderie.............................» 15 —
> > ,  şi cu Şlep . . . > 30 —

Rufe pentru Cavaleri
Cămaşe de Şiffon ..................... fr. 6 50

,  ,  spălată . . . . > 8 —
. > Olanda colorată . . . > 11 —
> > Cretton franţuzesc . > 8 —
> cu b r o d e r ie ...... .................. 10 —
> cu piept şi mnnşete de olauda > 11 —
> de Olanda fârte fină . . . > 10 —

Pantalône de O la n d a ............... ....  6 50
» > Rumbnrg fine . . > « —

Diverse
Şorţuri de c o p i i ......................... fr. 2 75 fr.
/•i Duzină Gulere de Dame . . > 7 50 >

'/i ■ > Bărbaţi . . . > 5 75 ,
*/» > Pepturi brodate . . > 15 — >
*/» > Ciorapi de Dame . . > 28 — >
/' > > > bărbaţi . . .  17 — >

1 Bucată F lanele.............................  4 50 >
6 > de Barbe p. copil . . > 5 75 >

fr. acum
>
> 8 —
> 12 —
» 2 50
a 3 —
» 7 —
> 2 75
> 3 50
» 3 50

4 50
» 6 50
» 8 —
» 12 —

fr. 3 50
w 4 50
» 6 —
t 4 25
a 5 50
> 6 :—
» 10 —
> 3 50
■ 5 —

1 50 
4 — 
3 — 
8 —  

15 — 
9 —

os
o"■*>! to

W _ l
>-3 —
-< v> o
O o iz;

£

THEATRUL ROMÂN 
S  -A- L  .A . B  O  S  33 L  

Mereurl 9 Martie 
Beneficiul D-şorei LINA 8T0ENE8CU

B A R B A R A  U B R I C K
Dramă, după faptul atftt de cunoscnt in public. 

Acesta represen ta ţi nua va avea loc ca con
cursul trupei dramatice represintată de 

D. M. PASCALY.

care cunósce 
1} bineşiaprac-n  j l _ ...........H

ticat mal mulţi ani stud iele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunl particulare.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
4iar, Palatal >Dacia*.

U rUIBRII uE 8  va
este de vên^are cu

preţul forte eftin prin Domnu

O .  S I E B R E C H T  
Bucurescl.

MAGAZIE A MANDRITÜ

STIITJEITI
de

CERRU CURAT
LANGA 8TBADA ROMANA 

Coldrea Galbenă, straja nouă, colţul 
barierei No. 41 Calea Tunari.

405,-2.

MAGAZINUL DE MĂRFURI
de

BĂCĂNIE, COLONIALE Şi DELICATESSE
a lui

G U S T A V  R I E T Z
la

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

S'a mutat şi stabilit în

60 Strada Carol I 60.
5 ia —3.

Calităţile mal buuo so găsesc asemenea cu preţurile colo mal convenabile.
Din cnusa Reionulul înain ta t Isc vi ud cu Preţuri şi mal redute : Piquet, Şofart flanele, cidrapi de aţă, plapăiM, Albituri 

pentru dame de piqui, şi mal ales da rem arcat Batiete fine cu broderii, Garnituri pentru dame, Cravate pentru caraieri 
,i dame, Batute-CUur» ţ i  batiete eu dantele, şi in fine ciltc-va sute oupons din rouiăşiţalo de Olandă ou 60 % rabat 

Rafturile şi tâte  uneltele allătâro acuma In magasin, sunt eftin de rdndarc.
Magasinul se află Calea MogoiOl No. 20, vii-K-vn de Qrand HOtel du Efoulovard, caia Qroceanu.

Noul şi cel mal mare magas de în în
călţăminte pentru bărbaţi, dame şi copiî 
sub firma:

SAL. WEISERMAN
La Vuifur, strada Carol I. No. 6.

Sub-semnatul am onore a aduce la cu
noscinţa onor. P. T. Public, c i am aran
jat în sus-^isul magazin un bogat asorti
ment de tot felul de încălţăminte Engros 
şi En dclail\ atât în ceea ce privesce ghe
ţărie, cismărie de lues şi de to t felul, cât 
şi şoşoni şi galoşi francese şi germane, din 
fatricele cele mal renumite In Europa. Preţu
rile mai eftine de cât ori unde. — Fac 
plecata mea invitaţiune tntulor d-lor cum
părători şi rog a me onora cu visitele d-lor 
spre a se informa a tâ t de fină cualitnte 
a mărfurilor cât şi de eftinătatea preţurilor.

Cn stimă
Sal. Weiserman.

Afl apărut lu Iaşi

ALMANAH MUSCAL
de

TEODOR T. BffRADA
pe 1877 (anul al III-le»), cuprinzând ma- 
multe figuri de diferite instrumente de mu- 
sică aflate in ns Ia poporul român, pre
cum şi diferite arii de danţ naţionale, ai 
ranjate pentru piano. ̂

La finele almanahului se află >Elena horă* 
pentru piano de autore.

De vSnflare la tâte librăriele.

b i b l i o g r a f i e
A eţit de sub tipar

P O E S I I
de

N. SCURTESCU
Se află de v&}arc de-o-cam dată la Ti

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

De închiriat, S l i Î E
din dosul lui Socec vis-à-vis de Hotel de 
F ranţa, avSnd 8 camere, două cuhnii, su
fragerie, pivniţă, magasie de lemne, grajdî, 
şopron, o odaie de servitori, grădină ou 
două boite, curte pavată, doritori se vor 
adresa, chiar iu casa, la D-na Elena Con- 
stnndinidis. 516—4.

Tipografia Thiel à  Weiss Palatul „Dacia*


