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Jpartidul radical la putere lntro- 
nce prin  organul săft principal, un 
ranifi mod de a tra ta  chestiile des- 

ftt ute de opinia publică. Românul face 
Întrebare conservatorilor. Pressa şi 

I#pul respund şi respund ln tr’un 
od, pe care noi, din puntul nostru 
L*vedere, ll credem victorios. A- 
SacV Românul tace , dar continuă a 

zi cn acelaşi mod de argumen- 
ca mal nainte, pare c& nu ar 

*tost Învins. Pe de altă parte or- 
aele conservatoare pun Românului 

» \  o Întrebare, d. e. Pressa asu- 
tu  resultatulul ce l'a avut votul Be
atului ln chestia Universităţii Jaşşi 
iii Timpul asupra convenenţel par- 
iruenfcare a şeailortior ministeriali 
nil Ionescu şi Col. Slâniceanu. Ro
mul nu respunde nimic! 
fc3um cred radicalii, că se poate 
hiinâ opinia publică alt-fel de căt 
■ n o  francă şi leală discuţie ? Şi 
|  cănd reticenţele sunt un mijloc 

a propaga adevărul?
Noi nu putem vedea ln această 

ţcticâ, de căt o slăbiciune a parti- 
, radical şi ne credem că a tă t 

1 mult datori a continua din par- 
£ne  ijritica publică a actelor re- 

nului de astăzi.
Aţi Înşelat pe alegători, ziceam ra
fiilor lntr'unul din articolele noa- 

şi ne Încercam de a dovedi le* 
...tatea acestor cuvinte tari, foar- 

tarl pentru noi, care detestăm 
|  iiolenţele obicinuite ale limbagiulul 
II ioanelor de publicitate. Aţi înşelat 

alegători era singura espresie care 
apropia de calificarea m eritată a

N«.

procedărilor partidului radical ln tim
pul alegerilor şi după alegeri.

Ne am mărginit pănâ acum la a- 
rătarea a cătorva puţine punturi, ln 
privinţa cărora înşelarea opiniei pu
blice din partea radicalilor ne pă
rea vederată.

Continuăm astăzi cu relevarea u- 
nul alt punt şi vom mal continua 
to t aşa, fiind că ar fi un mare bine 
ce s’ar face publicului, când i s'ar 
leschide ochii asupra adevăratei va
lori a tuturor oamenilor săi publici.

Onestul d. I. Brătianu (nu vorbim 
de onestitatea privată, pe care nu
o punem nici odată ln chestie, ne
cum la Îndoială; vorbim numai de 
onestitatea politică), aşa dar ones
tul d. I. Brătianu propune un bud
get ce’l pretinde echilibrat şi care 
presintă un deficit de peste 6 mili
oane.

Se ridică ln Senat d-nu Dimitrie 
Sturdza, Însuşi ministrul de finance 
al ministerului radical, care a lucrat 
la acest budget pe 1877, dar care 
de câte-va zile s’a retras din minis
ter, şi declară (II estragem cuvintele 
din darea de seamă a Românului asu
pra şedinţei Senatului din 3 Martie) :

D. Dim. Sturdza, in ceştiuue personala, 
zise că d. ministru de fmnncie a declarat 
că vederile d-lor erau identice asupra e- 
chilibrăril bugetelor. Dac’ar fi aşa, d-sa ar 
fi incă pe banca ministerială. D-sa, intrând 
în minister, a crezut că va putea avea con
simţământul d-lor miniştrii asupra moda
lul d-sale de echilibrare a bugetelor; când 
a vezut însă că nu e aşa, s’a retras. D-sa 
nu se mulţămesce de cât cu bugete echi
librate în realitate, pe când actualele d. 
ministru se mulţămesce c’nn buget echili
b ra t numai pe chârtiă, nu şi în fapt. Al 
douilea punt de diverginţă e că deficitul 
anului 1877 se fişează Ia 6 mii. şi ce-va, 
pe c&nd el e de 11 mii.

întrebăm acum pe radicali: in fuţa 
acestor cuvinte a propriului lor fost 
ministrn de finance, suntem noi ln 
drept de a le zice : şi prin nltimul 
vostru act, de care se fălea Româ
nul, prin budgetul pe 1877, nu fa
ceţi alta de cât a înşela (ara ?

NUMIRI OFICIALE.
D. Brătianu nu este fericit In nu

miri de la venirea sa la m inisterul

de Interne. Numirea d-lul Boldur 
Lăţescu a tâ t de cunoscut ca prefect 
ln Basarabia, a speriat pe neferici
ţii locuitori a acelei părţi disgra- 
ţiate a României învăţaţi cu multe.

Ce să zicem de d-1 Simulescu ves
ti t  prin abusurile sale ca sub-pre- 
fect la Drăgăşanl, ca prefect la Vll- 
cea, amestecat ln murdara afacere 
a failitel N. Cbristn şi pe care chiar 
d-1 Vemescu nu ’lO-a putut ţine mal 
mult de duoă luni?

Nominaţia ln postul de senator a 
d-lul Pera Opran tocmai la Bolgrad, 
este iarăşi lipsită de orl-ce cuviinţă. 
Cât pentru postul de deputat aşa 
de comod şi aşa de bine retribuit, 
pentru care ştim că d-lul avea a tâ 
tea cererf, cum se face că a ales 
tocmai pe fostul prefect Neron Lu- 
paşcn care a lăsat o reputaţiune a- 
tâ t de detestabilă şi pentru care e- 
sistă ln minister un raport Îndulcit 
Insă totu’şl sdrobitor al d-lul Alec- 
sandm Pencoviclî Acestfl individei 
a comis ln prefectura sa esc se f i  a- 
busurt turcesci care astăzi ridică in- 
terpelaţiunl In Camerile din Aus
tria şi din Anglia şi care ne espun 
la umiliaţinnf şi poate la despăgu
biri bănesc).

D. Neron Lupaşcu cheltuesce şi 
noi contribuabilii să plătim? Şi to t a- 
cel om ln loc de a fi dat In jude
cată este răsplătit prin candidatura 
oficială ln Vaslui. Nu se poate mal 
Înţelepte şi mal frumoase procedări.

STUDII POLITICE.

Z I A R I S T I C A .
HI.

Interesantă este cestiunea de a se scî dacă 
acele n&luce ziaristice produc vre-o piedică pro
gresului nostru, ca stat şi s cietate. Rr spun sul 
e categoric: da. Să nu ne formalisăm iute şi 
să uu credem copil&resce că felurimea de hăr- 
tiă palitică ce trece printre sulnrile presei este 
numai de c&t un semn de propăşire reale. 
Cuantitatea ediţiunilor şi fisiognomía intelectu
ală a presü e ceea-ce arată cu siguranţă vita
litatea politică a unei naţiuul. La noi ediţiu- 
uilo foilor sunt meschine: e fenomenal dacă 
trec numerul de trei mii, şi Încă pentru cele 
mal vechi şi oare cum mal acredidate, dacă in 
tot caşul, timpul nu va fi sărac de evenimente 
şl de sitnaţiunl intrene excepţionale. Sub al 
duoilea punct de vedere, ca coprins privite, zi
arele, In genere, sunt departe de a satisface 
cerinţele unul Societăţi ca a noastră. Elo co- 
prind, iml pare, prea multă politică, precum o 
înţelegem noi, şi prea puţine Învăţăminte asu
pra adeveratelor interese publice, lucru de care

avem atătn trebuinţă! Cu o aruncatură de o- 
chift, al străbătnt ziarul; dacă scoatem depe
şele, extractele, feluriwele, foaia se reduce la 
se sciă ce. Lupta învechită dintre X, T, R şi 
Z. Personalităţile ţin de regulă locul principie* 
lor; subjectivnl, tn locul faptelor. SS vedem. 
Avem tn tot-d’a-una o »revistă politică* a- 
ceasta e indispensabilă, nn e de discutat; dar 
ea nu ne arată mal nicl-o-dată situaţiunile re
ale, din cari publicul ar putea să-şi facă cal
culele lui esacte şi să tragi conclusiunile cele 
mal adevărate. In toate zilele, noi nn vedem tn 
capul foi de căt pe d-nn redactor, transparenta 
d-sale fiinţă intelectuală. Starea politică este 
tn veci combinată şi adusă cum i vine mal bine 
la socotoală. In toate ocasionile, tot d. re
dactor vorbeşce: faptele nici o dată. Dacă pi- 
trund cum-va la iveală, apoi ele sunt trecute 
prin filiera lui politică. .Dar cum voescl să 
fiă într’altfel?» — Teoria e absurdă:ar fi o 
naivitate a crede că practica politică, se poate 
face tntr’altfel de căt sub cugetări deghisate. 
»Est modus in rebns* zice latinul. înţelegem 
disciplina şi spiritul de partidă pănâ la un 
punct: natura umană nu poate fi perfectă; 
dară, la noi, sistema face şcoală absolută, care 
tronează tn locul »deverului şi şcoala aceasta 
vedem unde ne-a condns!.. Să nu ni se opună 
numai de căt un ziar politic străin, şi in spe
cial francez, ca să fim striviţi cu Întrebarea: 
>spuno ce observi mal mult?; nu este acelaşi 
tip?* Iau caşul cel mal norocit că ar fi per
fect ca al nostru, tn fisiognomia lui generală. 
Aceasta pledează tocmai în contră-ne, pentru 
simplul cuvint că noi nu suntem francezi şi 
ţara noastră nu este Franţa. Cu mantia algeri- 
anulul tughieţl In Rusia ; cu şuba rusului 
crăpi de căldură, ln Egipt. Noi nu voim a 
înţelege aceasta.

Pe lăngă politică, ne trebuiă, ziceam, Învăţă
minte şi ln adever, ziarul la noi, uude e încă 
aşa de puţină lumină şi atătea politică, ar ur
ma să fie o catedră viă, care să aducă şi pu
ţină hrană substanţiale celor ce voim a-i de
prinde la viaţa politică. Nu e acţiune fără con
vingere şi convingerea nu se face de căt prin 
lumina spiritului, prin desceptarea trebuinţil de 
a cugeta prin sine. Se ocupă oare ziarele 
noastre, ca să luăm fapte mal pipăite, de ces- 
tiunile economice, cari de mult asceaplă şi ele 
să intre pe o cale prosperă, de vreme ce am 
trecut In politică pe căi cu totul nnol pentru 
ţară ? Cum, suntem o naţiune civilisată, şi În
că n'am înţeles că fondamentnl, basa institnţi- 
unilor politice se reazemă pe forţa economică 
a naţiuni? Unde am fi ajuus azi, dacă prin 
ziaristica noastră dam tot atăta impulsiuno şi 
depuneam tot atăta zel, ca să urnim o miş
care activă şi luminată pe terâmul economic, 
pe căt am cheltuit In dorinţa de a ne face 
deputaţi!!

Să ne tretcă o dată din minte că ziarele 
politice sunt buue aşi cum Io avem, şi că fa
cem vre-o ispravă mare cu ole, pentru cuvân

tai că aşa e pretutindeni tipicul lor alcătuit.
— Pretutindeni? tn alte ţâri?.... Dar acolo e
o divisiune de travaliu atăt Sn partea intelec
tuale, căt şi ln cea materiale, pe care noi nu 
avem şi nici că o putem avea aşa curPud. 
»In alte ţ ir l? ‘ repetim nolmerett. Dar tn ţă
rile de cari tot vorbim, esistă In fiă-care can
ton safi provinciă ziare agricole, financiare, co
merciale , industriale, filosofice, sciinţifice şi 
6ncă In sciinţe specialisate pănfi la fine. Ziar 
pentru telegrafiă, pentru ingineriă, pentru toate, 
tn fine, ramurile sciinţelor şi pentru toate ap- 
licaţiunile lor industriale. Acolo machina presil 
politice merge desfăcută de toate aceste griji şi 
poate să—şY permită tn toată lărgimea, jocuri— 
dacă ’şl permite de specialitate politică—pentru 
că presa aceea se reazemă pe Întreaga mişcare 
a culturii, care aduce avuţiă ln pungi şi lumi
nă în spirite. La noi, ea trebue să fiă mal 
circumspectă, mal prudentă şi mal utilitară şi 
să ducă In spinare, pe căt se poate, toată sar
cina acelor numeroase specialităţi, de vreme ce 
ea singură a reeşit să poată vieţui şi străbate 
ceva mal în adSncul naţiuni, dacă ln adever, 
voeşce să fiă de o utilitate reale, pentru ţară, 
pentru popor, după cum se pretinde.

N'avem oameni?
Nu e adevărat; s’ar găsi, »dară i-am Învă

ţat la »gloriă după saltea*....
Să vedem Insă, în ce e vătămătoare presa 

meteorică a politicii, e&cl noi am respuns afir
mativ.

Pe de o parte, scrierile acelea, prin tonul 
lor emfatic şi patriotic, ce nu uită a-şl da, 
distrag opiniuuilo şi le diversifică, aşa Incăt 
ele nu pot să se formeze linîscit In curentul 
unor principii fondamentale, cari ar avea o ra
ţiune de a se manifesta tn public. Nu sein ce 
idei şi cari teorii, adesea ori, una mal bizară 
şi mal inoportună de căt alta, n’au fost sus
ţinute prin presa această de balotagiă. Se în
ţelege, fiă-care organ ce apare In public, are 
interes să spuiă că aduce ceva nod tn lumea 
politică. De aci un clin — clan sgomotos de 
programe. Opiniunea publică, ne bine consoli
dată tacă, cam e la noi, so orientează cu grett 
sau fals, distrasă de atătea deosebite feţe pe 
care i se arată situaţiunile şt tărătă tn ată
tea direcţiuni de argumente, a căror valoare 
ar fi de pus tn dubiâ, de cele mal dese ori. 
Din această confusiune lu capete nedeprinse a 
discerne adeverul, resultă o convingere şubredă 
şi apoi, mal departe, o acţiune timidă, lipsită 
de energia cerută In lupta politică pentru pu
nerea tn practică a principielor. Dar aceasta, 
n'ar fi Încă o serioasă objecţiune ce li se poate 
aduce, pentru că ni s'ar oppune că noi am pre
tinde să monopolisăm dreptul de presă tn măna 
cutăror saă cutăror partide politice şi atonei 
indirect am atenta la sflntul drept al libertă
ţii tiparului. Departe de noi assomenoa credinţe 
căci am fi ln c mtra noastră cbi ir, d ică .un 
pretinde să se restrângă ln ori ce cbip, drep
tul absolut al publicităţii. Ih r tocmii In nu-

y i i a m

«MAGHIARI Şl MAGHIARISM 1)

Urmare.

Negreşit dintre Românii crescuţi 
aşezăminte maghiare aceia sunt mat 

i.orocoşl, care afi putut trece prin scoli 
¡a şi cânele prin apă, adică fără a ln- 
KJţa ceva din „spuse, ci numai desvol- 

Ş&ndu-se pe vfizute.* Acesta e prin* 
Ipiul instrucţiunel maghiare la Iio* 
oânl: este ln şcolarii români o re- 
•tenţâ firească pentru tot, ce li 

b spnne in şcoală; el’şi privesc In* 
Aţătoril ca vrăjmaşi ţi mereft se si
t a  a nu privi lucrurile, cum le pri- 

j (tac profesorii. Intr’adevSr institu* 
I ele maghiare sunt centrele, ln care 
I s nutresc antipatiile naţionale şi
I bl mal neîmpăcaţi vrăşmaşi ai ma-

■y) V*»l „Timpul" No. 41 yi urmutoarolo.

ghiarilor sunt tocmai tinerii, care 
ab fost siliţi a Învăţa lo scoli ma
ghiare. Poporul român, românul de 
la sat nu urăsce pe maghiar, ci se 
mărgineşte al privi, că pe un om, 
care nu este de o potrivă cu dânsul.

Dar să intrăm mal adânc In firea 
cestinuel.

Noi nu am fi mulţumiţi cu pro
fesori maghiari, care ne ar Învăţa 
românesce, precum maghiarii se mul
ţumesc cu profesorii germani, care
II Învaţă, ungureşte. Intre Învăţători 
şi şcolari trebueşte să fie o firească 
comunitate de vederi şi de afecte; 
şi dacă judecătorul nu poate fi bun 
judecător fără a cunoaşte pe Îm
pricinaţi, cum nn profesor să poate 
fi un bun pedagog, fftră a sci, care 
sunt elementele metodice ale şcolaru
lui. Mal mult de cât orl-cine pro
fesorul, care este organul, ce mi
jloceşte desvoltarea, trebueşte să cu- 

j  honscă societatea ln care frinnţio-
I neuză. Numai cu câţl-vaanl ln urma

renumitului romanist Ihering a pă
răsit universitatea de la Viena şi s'a 
dus lu o mică universitate din Ger
mania, pentru-că, zicea e l : .Ich und 
die Zuhörer verstehen uns nicht.“ 
Si foarte firesce, de de oare-ce acel 
auditor era un amestec de germani, 
maghiari, slavi şi români, eară pro
fesorul nu era de cât un german 
din Ilanovera, care şl iubea sciinţa 
şi dorea să o comnnice unor oameni, 
care ’1 pot pricepe. Alt-fel prelege
rile remâneaâ un fel de tortură lo
gică a tâ t pentru profesor cât şi pen
tru  şcolari. Prin asemenea tortură 
logică trec tinerii români. El sunt 
siliţi a Învăţa de la nişte profesori, 
care nu ’I cunosc, nu sciă cum şi 
ce să ’I şi Îndeobşte nu 11 iubesc. 
Ast-fel o mare parte din lnvăţămănt 
devine o zadarnică risipă de puteri. 
Aceasta ln-â nn numai pentru noi. 
Şcoala nu sunt Învăţătorii şi nu şco
larii, ci Învăţători şi şcolari tmpreu-

I nă. Nici pentru profesori, nici pen

tru  şcolarii maghiari, şcolari! ro
mâni nn pot fi de cât un element 
jignitor. Unii se torturează pe alţii.

Pentru acest sistem de jignire pe
dagogică, pentru susţinerea acestui 
metod de a nutri antipatiile ln ini- 
mele viitorilor cetăţeni, pentru a- 
ceste mutuale torturări se chieltuesc 
apoi milioane pe fie-care an. Noi 
muncim şi din rodul muncel noastre 
maghiarii creazâ mijloace spre a ne 
jigni desvoltarea şi spe a ne sili să 
le stricăm limba şi să I jignim şi 
pe dănşil. Aceasta e mal mult de cât 
nedreptate, mal mult de cât risipă, 
mal mult de cât nechibzuinţâ!

Singurele aşezăminte de Invăţă- 
mănt, pe care le avem, sunt şco
lile de la sate, şcolile pedagogice 
teologice şi puţinele gimnasil, pe care 
le-am Înfiinţat cu chiti cu val şi tot 
cu chift şi val le susţinem, de oare 
ce administraţiunea maghiară s'a În
grijit, ca să nu ne mal remânâ bani 
şi pentru aceste. Dar chiar putăndu-

le susţinea, aceste sunt aşezăminte 
menite a respândi cultura şi mereü 
trebuiesce să ne Întrebăm, de unde 
să luăm cultura, ce voim a respândi? 
Unde să ne formăm dascălii, pe care
11 trimitem la sate? Unde să ne for
măm profesorii, pe care II punem 
la gimnasil. Ia şcolile pedagogice şi 
la cele teologice ? In universităţile 
maghiare? Da! dar tocmai aceasta 
nu ne este iertat a o face. Este un 
lucru pe care trebuiesce să c-âutăm 
al ev ita : acela, de a corumpe şi pe 
popor comunicându ’I cultura falşă, 
pe care o avem noi. Poporul resistâ 
contra şcolilor pentru că ele daü o 
Învăţătură, care se Impotrivesce cu 
firea şi trebuinţele lu i : ele daú mal 
mult, mal puţin, orl-ce alta de cât 
ce trebuiesce. Dacă voim dar să ne 
aşezăm lnvăţămăntul pe temelii si
gure, nn ne remâne de cât să stă
ruim spre a completa sistemul pi in 
o universitate româneaseft.

( Te'eg. Român.) (Va urina)



mele acestei libertAţl, venim a lumina publicul 
asupra unuia din cele mal de frunte interese 
ale sa le ; a essm ioa  de aproape şi cu mal 
mult& scrupulositate marfa politicii ce i se 
Tinde.

De altă parte, ziarele despre cari vorbim, 
dacă nu sunt pornite din necesităţi pe care so
cietatea le are, trebuiă să plece atunci din 
două diferite sorgi nţt. Sau că ziariştii sunt 
cum ziceam, nişcn entusiaşcl fără experienţă şi 
fără pricepere, cari nu-;I cunosc nici ţa ra  nici 
misiunea, şi atunci foile lor nu pot fi de nici 
un folos re a l; sau este o facţiune lipsită de 
bună credinţă care, voeşce numai a profita de tm- 
tmprejurărl, pentru interese cu totul particula
re, şi atunci răul devine o adevărată cala
mitate, dacă după cum se tnISmplă, corifei 
coterii ajung la cărma statutul, căci tn acţi
une, influenţa perversităţii credinţelor se face 
şi mal simţită.

Am păţit multe, şi de toate.
Timpul e greu. Trebuiă să începem a judeca 

lucrurile cu toată maturitatea. Dacă Însă, nici 
Împrejurările prin care trecem nn ne vor mal 
în v iţi  minte, apoi n'avem de căt a repeţi:

S i mundus d tdp i vui/, deripiatur.
Sem.

LEFILE  MINIŞTRILOR

D. Deşlin a propus In Senat re
ducerea lefilor miniştrilor. Aseme
nea propunere nu a întrunit de cât 
glasul propuitorulul şi într'adevfir 
n'avea cea mal mică, şansă de a fi 
luată In serios. Leafa de 1500 lei 
pe lună cu reducerea de 16 la sută 
tntr’un oraş ca Bucuresci, mal scump 
poate pentru traiO de cât Parisul 
n'are In sine nimic esagerat şi pro
punerea d*lul Deşliu a fost, credem, 
mal mult o fină ironie la adresa ac
tualilor miniştri, care se arată atât 
de desinteresaţl In paguba altora, re
ducând cu generositate lefi le bieţi
lor amploiaţi şi av&nd grije a nu 
plăti cu lunile nici acele salarii re
duse, pentru câştigul cămătarilor şi 
. . . casierilor patrioţi.

Insă acea propunere a dat oca- 
sinne d-lui Brătianu a esecuta unul 
din acele jocuri, In care este a tâ t 
de meşter. Sigur mal dinainte de 
votul Senatului, d-lul a jucat come
dia desinteresărel, a oferit jumâtate 
din lefile miniştrilor sciind, foarte 
bine că această ofertă nu era să fie 
priimită, Nu este destul; a mal vor
bit Încă o dată de sacrificiile sale 
băneşti pentru patrie In present şi 
In trecut. — Să ne esplicăm odată 
asupra acestui punct.

Care sacrificii ? In ce mod ? Gând ? 
In presentí — d-lul nn este advocat, 
nu are vre o meserie incompatibilă 
cu funcţiunea sa de ministru şi pe 
care s'o fi sacrificat. Posiţiunea sa 
nu poate câtuşi de puţin tmpedica 
comerciul séü de vin şi de unt proas
păt. Suntem din contra convinşi că 
mulţi linguşitori se Întrec a acoperi 
mesele lor cu aceste produse naţionale 
ministeriale.

In trecut ?— toţi care ’1 cunosc din 
tinereţe sciü că nu avea mal nici o 
stare părintească, şi că cu to t do
rul séü de a jertfi patriei averea sa 
strămoşească, până acum a jerfit mal 
cu seam ă.......... averea celor-l-alţl.

Fiind că vorbim de lefuri minis
teriale, să ne fie permisă o obser- 
vaţiune.

Patrioţii I. Brătianu şi N. Ionescu 
ar putea sacrifica ţârei . . .  cel pu
ţin o chirie cum fâceaO miniştrii 
reacţionari din Moldova, cnrt con
tractaţi datorii pentru a sta tn Bu
curesci. D-lor a ti simplificat lucru, 
şi alăturea cu legea şi cu bud
getul, afl pus mina pe bastimentele 
Statului, unde s’aO instalat, Inghe- 
suiud pe amploiaţi şi strlmtorând 
localul cancelariilor. Tot de o dată 
se servă ca slugi pentru serviciul 
d-lor personal, de uşierii ministeru
lui, care sunt funcţionari modeşti 
al Statului.

Nimenea nu poate pune piciorul 
In aceste edificiurl publice, fără a da 
de gherocul d-lul Brătianu saâ de 
cişmele d-lul ionescu.

Aceasta este şi abusiv şi puţin 
cuviincios; dară democraţii noştri 
nu se genează pentru asemenea lu
cruri. Totuşi ar trebui să nu ne tot 
vorbească ae jertfe patriotice.

Un funcţionar redus ţi nepl&tit.

MICELE REDUCERI BDDGKTARE
Departe de noi intenţia d’a com

bate economiele a tâ t de imperios re
clamate pentru echilibrarea budge
tului; nu noi vom face o vină din 
eforţele cutăria safl entărora, fie a- 
ceia adversarii nostril cel mal mari, 
pentru ajungerea unul asemenea scop.

Toţi fără osebire suntem azi de
plin pătrunşi de necesitatea d’a pune 
stavile deficitelor cari cresc din an 
In an, d’a remedia strâmtoarea fi
nanciară care ameninţă a lua pro
porţii îngrijitoare.

Acest acord se esplică de sine.
Nu se poate arunca vina pentru 

această covârşire a cheltuelelor Sta
tului, numai şi numai asupra cută- 
rul partid. Respunderea cade asu
pra împrejurărilor.

Rămaşi cu mult Înapoi, Îndată ce 
am in tra t ln tr’o nouâ eră de acti
vitate politică şi economică, am voit 
să recâştigăm timpul perdut, impu- 
nându-ne cheltuell enorme In raport 
cu mijloacele noastre : ast-fel sunt 
construirea căilor ferate, orgrnisarea 
servicielor publice. înzestrarea ar
matei cu cele trebuincioase şi atâ
tea alte lucrări publice cari nu mal 
îngăduiaâ amânare, dar care afl a- 
păsat prea mult asupra budgetului 
Statului.

Economia este astăzi crezul po
litic care se impune ori*cărui guvern, 
doritor de binele public.

Insă pentru ca această economie 
să fie în adevfer bine-făcătoare, tre- 
bue făcută cu Înţelepciune.

Guvernul, făcând economie, să se 
ferească de a merita zicâtoarea iro
nică a poporului, adică de a fi , scump 
la tărâţe şi eftin la făină.“

Din economiele făcute până acum, 
dreptul vorbind, el pare că a fost 
insuflat mal mult de fanfaronada 
că face economii, iar nu de necesi
tatea lor; a vânat mal mult popu-

laritatea de cât îndestularea intere
sului public,

Sunt servicii publice unde eco
nomia n e c u ra p â ta tă  este foarte vâ- 
tămâtoare : ast-fel sunt acelea cari 
reclamă individului toată activitatea 
de care poate dispune e l ; a’I cere 
mal mult de cât ’I permite timpul 
material şi forţa Iul, este a'l cere 
imposibilul.

Apoi cea mal mare parte a eco- 
nomielor, trâm biţate şi promise a- 
tâta, guvernul actual le-a făcut mal 
mult In aceste servicii.

Dar cu reducerea de copişti, odă- 
iaşl, aprozi şi atâţl mici funcţionari 
ajuns-a la un resultat serios ? Nu, 
şi nu numai că n’aü realisat pen
tru S tat nisce economii serioase, nu 
numai că aü lăsat pe drumuri o 
mulţime de oameni, dar chiar ser
vicielor publice li-s’a făcut un mare 
réü.BA nu da tribunalelor, de esem- 
plu, numérul necesar de copişti, este 
a lipsi cancelariele de serviciul me
canic necesar, este a lăsa dosarele 
cari conţin averea şi drepturile ce
tăţenilor în desordine.

Mulţumim guvernului de econo
mii cu asemenea preţ.

Apoi sumele realisate prin aceste 
reduceri vătămătoare s'ar fi putut 
realisa mal lesne şi Înţelept din 
treptele superioare ale ierarhiei pu
blice. Cu reducerea lefel catârul 
mare funcţionar, nu numai că s'ar 
ajunge la economii necesare Statu
lui, dar In acelaşi timp s’ar lăsa ser
vicielor publice instrumentele nece
sare, nu s’ar lua bucătura de pâine 
din gura micului funcţionar pentru 
a se plăti 8upeul la ITugues al ma
relui funcţionar.

Dacă puternicii zilei ar fi dorit 
sincer binele public, mal era o sor
ginte de economii peste care le-a 
plăcut să treacă cu vederea : desfi
inţarea a tâ tor comisii estraordinare 
şi estralegale, încetarea cu atâtea 
misii In strâinătate, cari absorb În
doit sumele realisate din reducerea 
micilor funcţionari. Insă despre a- 
epastă sorginte nu s'a zis un cu
vânt, în cercul celor puternici, pen
tru că interesele patriei cad înain
tea intereselor steagului roşiţi.

începând cu economiele de sus, 
guvernul ar fi probat că are cura- 
giul faptelor sale.

Dar acum când a lovit numai In 
rândurile de jos, în cel slabi şi să
raci, nu putem zice că este tocmai 
de lăudat. Pe de o parte a scrlntit 
servicióle publice, iar pe de altă 
parte a lipsit astăzi părinţi de pânea 
fiilor lor.

Apreţuirile noastre sunt juste, de 
vreme ce chiar esperienţa zilnică 
de la început chiar le sprijinesce, 
căci iacă ce mal citim în „Curierul 
de Ia ş i:

»Funcţiunile Statului în treţinute prin 
snbscripţinnl.* Fiind-că de la 1 Martie cu
rent s’a suprim at postul de intendent al 
Curţel de aici.— F iind-că persoana ce era 
numită în această funcţiune de fapt este 
însărcinată ca atribaţinnile arhivei, căci 
de şi prin legea organisărei judecătoresc! 
se prevede că fle-care secţie să aibă câte
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un arhivar, însă ea s’a violat când e vorba 
de funcţionarii mici. Fiind-că numitul func
ţionar rămas tn disponibilitate este en de
săvârşire sărac, av&nd soţie cn 7 copil ţi 
servesce de vr’o 20 ani trecuţi Statuia!, că 
pe lângă acestea apoi «orviciele sale de ar. 
hivar fiind absolut necesare ds oare-ce co 
piftii care san t şi studenţi de la Univer
sitate, na cnnoso încă mecanismul acestei 
specie de serviciu şi nici învaţă pentra a 
îmbrăţişa cariera de arhivari, lăsând a zice 
că a rămas în cel mal strict număr; in 
faţa acestor prevederi, credem că d. prim- 
preşedinţe St. Nei împreună ca o parte din 
magistraţi şi advocaţi ş’aii luat obligaţiu
nea a’l plăti d-nealor lunar, salaral avat 
ca intendent. Pe de o parte trebue să fe
licităm asemenea sentimente nobile şi u- 
mane şi credem că se va grăbi fle-care din 
d-nii avocaţi a oferi duol trei franci pe 
lună, ce pentru d-nealor e nn bagatel dar 
pentru ameliorarea şi îndulcirea mizeriei 
unei familiei grele foarte mult, iar pe de 
alta trebue să deplângem guvernile din a 
căror canse aii căzut victime aceşti ne
norociţi. . .

Pe când bieţii funcţionari se plăngeatt 
de snferiuţele ce întâmpinai!, din cansa 
neprimirei lefelor de 4 luni, ca mângăere 
saii ameliorarea nenorocitei lor soarte, iată 
că se trezeso odată ca zi inteiii Martie că, 
în urma nnor telegrame primite de la min 
respecţi v încă un număr considerabil de la 
ambele Prefecturi şi casierie plus intendentul 
Curţel, s’aii lăsat pe strade fără asistenţă.— 
Dacă ai servi tn particalar la cel mai avar 
şi neconsciincios stăpân, totuş credem că 
după un servicii! activ, anest şi ireproşa 
bil de 10,15 şi 20 ani, na  l’ar lăsa inima 
şi consciinţa oa fără nici an motiv să ’ţ‘ 
spue în tr’o bnnă dimineaţă : *de acum cau
tă -ţi de dram că na mal am nevoie de ser
viciile tale .,
Un stăpân particalar pentru o slugă ve
che credincioasă cu care s'a mnlţnmit, este 
mal mult de cât un părinte, în asemenea 
fatale ocasiunl se îngrijesce a 'l proenra o 
altă funcţiune (cum fac şi alte state cu 
funcţionarii vechi) saii cel puţin '1 anunţă 
ca câte-va luni înainte ca să'şi cânte alt 
stăpân, fiind-că densul nu’l mai poate ţinea 
de la o cotare zi; se uită apoi la etatea 
lai care a jertfit'o  pentra el, ţine coropt 
de sărăcia şi greutatea familiei Ini şi i-se 
face milă a nu’l lăsa fără esistenţă. 
Bieţii funcţionari însă din ţara noastră se 
lasă ca regimentele pe uliţe la voia în
tâmplării fără să’I întrebe măcar dacă a- 
doua-zi aii ce mânca copii şi soţiele lo r ; 
anii pensiei nu şi-aii îndeplinit, fiind-că 
după legea actnală, oare e a tâ t de rigu
roasă şi imposibilă, ’î trebue 30 ani de 
servicii! şi 60 ani etate ca să poată că
păta o pensie de 3 părţi din leafa avută, 
din care 'i  mai ia şi reţinerile mari ce se 
fac, ast-fel că ajunge to t la nimic chiar 
dacă s'ar întâmpla să ajungă vre-.anal la 
60 ani. Credem dar că părinţii ce’şl În
vaţă copii saii mijlocesc a deveni funcţio
nari, vor trage din aceste fapte nn ban 
esempla.

DIN AFARA.
Austro-Ungaria. Conferenţa despre 

care am vorbit In numârul de erl, 
s’a intrunit la 18 Martie. Afl luat 
parte la această conferenţă 160 mem-

bri al partidului amicilor constitu- 
ţianel, dintre care numai 58 aü vo
ta t pentru propunerea deputatului 
Sturm. Aceşti 58 şl-ati reservat însă 
dreptul de a face aceeaşi propunere 
In Reichsrath şi aici fără îndoială 
cea mal mare parte a oposiţinnel va 
vota pentru abrogarea delegaţiunilor, 
ast-fel, că nu e puţin probabil, că 
minoritatea din conferenţă, în Rei
chstag va fi majoritate.

Englitera. Depeşele mal noi ne co
munică, că Ignalieff nu va pleca de
cât mâne din Londra. Şi este cu 
putinţă, că altele ne vor anunţa, 
că el nici mâne nu va pleca. Acea
stă zăbavă ne Încredinţează, că el 
nu a râuşit la Londra a tâ t de lesne, 
precum se credea şi poate că şi el 
însuşi credea.

Se asigură, că Înţelegea ea se va 
realisa In curând, ae crede chiar, că 
ea a fost: până acum nu a sosit 
Încă nici o ştire positiva, că ea ad 
fi un fapt Împlinit.

Rusia va Începe să desarmeze nu
mai decât după ce puterile vor fi 
semnat protocolul. , Journal des Dé
bats* susţine Insă, că despre obli- 
gamentul de desarmare In protoco
lul internaţional nu se zice nimic 
Ast-fel e de temut, că Rusia va cere 
ca Turcia să Înceapă cu desarmările 
un lucru, pe care Poarta nici de- 
cum nu 11 va face, fiind-că nu ea 
ameninţă pe Ruşi, ci Ruşii o ame
ninţă pe dânsa. .Post,* lntr'o co 
respondenţâ din Viena, ne asiguiă 
că Poarta a şi fost sondată şi a râs- 
puns că fără Îndoială ea nu va în 
cepe desarmările decât după ce le 
vor fi Început Ruşii. Alţii sUsţin, ca 
desarmările ar fi stipulate lntr’un 
anume anex al protocolului, ce toc
mai se lmheie ; iară „Golos* zice, 
că Rusia nu va désarma decât du
pă ce vor fi desarraat Turcii de oa
re ce ea a dat deja Engliterel des
tule garanţii.

Ştirea, că Sir Elliot In curând se 
va întoarce la Constantinopol, a fă
cut în unele părţi o rea impresie. 
Cu deosebire «Nord* crede că În
toarcerea lui Sir Elliot la Constan
tinopol nu va Însemna decât reln-j 
ceperea intrigelor diplomatice. Toc' 
mat pentru acea Insă nu mal 
mâne la Îndoială, că odată cu En 
glitera, ori cu puţin mal târzifi 
cale-l’alte puteri Îşi vor trimite am 
basadoril la Poartă.

Imperiul-Otoman. Corpurile legiu 
itoare otomane s’aû Întrunit. — Ce 
straniâ ştire! Cu toate acestea e a 
devërat, că este un parlament tu r 
cesc. La deschidere nu aü luat parte 
ca nechiâmaţl, decât membrii cor 
pulul diplomatic; se asigură Insă, că 
cel puţin deocamdată publicul di 
Constantinopol arată mult interes] 
pentru discuţiunile parlamentare, cari 
vor fi publice ca pretutindenea.

Cu ocasiunea deschiderii corpuri 
lor legiuitoare, Sultanul ft publicat 
amnestia pentru Bulgaria.

Viitorul ne va arâta, dacă paria 
mentul şi amnestia nu vor fi tot 
trebl turceşti ca şi alte lucruri fru

NO TIŢE L IT E R A R E

‘ Convorbiri literare.» (Abonament pen
tru  România 20 franci eară pentra Aus
tria  6 fl). Sumarul numărului de la 1 
Martie :

1. »Teoria undulaţinnel universale* sta 
dia de V. Conta (arm are);

2. »Dedicaţie ; Cheile; Haide dragă, po- 
esil de S. Bodnărescu ;

3. »Scrisori,* de Iacob Negrnţi.
4. »Aforisme pentra înţelepciunea în vi

aţă* de A rthar Schopenhauer tr. de Titu 
Maiorescn (sfîrşit).

5. »Bonaparte,* poesie de Lamartine tr. 
de P. Grigoriii.

6. »Linii scrise pe un album la Malta; 
din Portughesa; Fiind întrebat;*

7. »Astăzi împlinesc 36 ani* poesiî de 
Byron, tr. de N . Xenopol;

8. Bibliografie, Corespondenţe.

Columna luí Tratan, revistă mensuală pen
tru  istoriă, lingüistica şi litnrntura popo
rană (abonamenţ annal 20 1. n. Bucuresci, 
strada Romană 17), cuprinde în numărul 
să& pe fevrnarie următoarele materie :

1. G. L. F rollo : Consideraţiani generale 
asupra literaturelor neo-latine.

2. G. D. Teodorescu: Câte-va proverbe 
române în comparaţiune ca cele greeo- 
latine.

3. B. P. Hasdett : Istoria archeologiei de 
A. I. Odobescn. Critică.

4. D. A. Sturdza , O încercare de orto- 
grafiă latino-română raţionată de Domniţa 
Ilinca nepoata lui MihaiQ Viteazul. Comn- 
nicaţiune ou fac-simile.

5. B. P. Hasdett : Alexandri — linguist. 
I. Românul »Vergură,« — Albanesul ,va- 
reză.*

6. P. Georgescn : Cronica lui Cesarifi Da- 
ponte, tradusă din grecesce.

7. Congresul Orientaliştilof la Florenţa. 
Notiţă.

»Römer und Romanen in den Donau- 
»ländern, historisch-ethnographische atu- 
»die von Dr. Inlius lung, Insbruck, Ver- 
»lag der Wagnerschen Universitäts-Buch- 
»handlung* 1877, este titlnl nnnl opa de 
curând eşit la lumina ce tocmai '1 percur- 
serăm şi despre care ne convinserăm că 
merită să fie cunoscut de tot romănul cult, 
coprinzind această carte 315 pagine, cn

o introducţiune prea interesantă, de altele 
44, şi oa nenumărate citaţiuni istorice şi 
etnologice, cel mai demn şi critic respnns 
faimosnlni Roesler, precum şinaivnlni Hun- 
falvy şi traducătorului şi comentătoralni 
acestnia Schwieker, şi tuturor predecesori
lor şi următorilor acestora, pe cât ei, de o 
parte, trăgând la îndoială descendenţa Ro
mânilor dacici de la vechii Romani italici 
saii adică de la coloniele lui Traian, de 
altă parte neagă continuitatea lor pe pă- 
mentnl Daciei, anume neagă că el înoe- 
pând din seoolnl al treilea, saii adică de 
la Aureliann, până în secolnl al duol-spre- 
zecelea s'ar fi aflat locuind printre Car- 
paţil dacici şi specialmente în Transilvania. 
D-nu dr. lung în acest noii opa al sett, 
de şi pretinde a face na mal an începnt 
critic, a scrie numai ceva prealabile(»Etwas 
Vorlâufiges*) pentru punerea în adevărata 
lumină a temei sale, totuşi prin agera sa 
judeoată, prin vastele sale cunoştinţe is
torice, prin spiritul sett de obiectivitate şi 
imparţialitate impune lectorelul şi 'I cuce- 
resce mintea şi inima, în cât trebue să 
reonnoascem că a bine meritat _ îu pri
ma linie şi cea mal mare măsura de soi- 
inţă şi literatura istorică, şi apoi de na
ţiunea română şi de romănism peste tot.

De aci este că ne simţim îndatoraţi a re
comanda acest opa tutnror, cari pricep a 
citi îu limba germană. Preţal cărţii înli- 
brăriele din Buda-Pesta este 2 fl. 80 cr. 
v. a. (V. B.) »Din Biserica şi şcoala.*

»Revista Armatei.* Sumarul numeralul 
de la 1 M artie: Na trebae o armată ? 
ConsideraţiunI asupra cavaleriei române.— 
Armata şi situaţianea financiară (urmare). 
Organ isarea armatei şi marinei turceşti. 
Scoli militare. — Recrutarea călăraşilor şi
inconvenientele institnţiunel. _ Cronică
militară.

»Buletinul societăţii Geografice Române.* 
Sumarul nnmărnlnl de la 1 Noemvrie 1876: 
Proceee verbale. — Raportai secretarului 
general cătră adunarea generală de la 24 
Oct. 1876. — Lucrările geodesîce îu Ba
sarabia româna în anul 1876 de colonel 
Baronzi; — Conferinţă despre harta geo
logică a Romăniel de Grig. Stefănescu ; 
Memorii! asupra instalării anei staţiuni 
meteorologice populare de N. C uca;—Lu
crările congresului geografi o de la Bra- 
selee Circulara III şi IV.—Catalog de cărţi, 
atlase, h ă rţi,  planuri e to . , ale societăţii

(urmare) Lista membrilor societăţii. — Ta-j 
blă de materii a Românului pe anal 1876

»Indicator General al comptabilităţiT Ge
nerale a statului,* cuprinzând legile şi re-j 
gnlamentele asupra comptabilităţil legi» 
lative, administrative, jndiţiare şi controj 
Iul Cărţii de Compturţ ptecum şi legiui 
rile şi regulamentele relativo la finanţ 
după ordinea alfabetică, de Emannil GrS- 
dişteanu, preş. înaltei Curţi de CompturI,
— Bucureşti, typogr. Laboratorilor români 
_  1877.

* Revista sciinţifloă, ziar pentru vnlga 
risarea ştiinţelor naturale şi fisice. Suma. 
ral numărului de la 15 Fevrnarie: Croi 
nica şciinţifică de P. S. Aurelian, -  Fi 
sică. — Eclipsa de lună de la 15 Fevru*- 
rie 1877 de Eman. Baoaloglu;— Călătorii 
—Exploatarea maritimă a lui Chalengha 
de Mărie Gr. Stefănescu; — Haeckel. — 
Teoria evoluţiunel in Germania de Chei 
O Lupoldi. — Instrucţiune publici. Cot 
siliul general de instr. pnbl.—Fapte sciin 
ţifiţioe.
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ptse, cum cfi, Poarta a c&utafc pft- 
acum a& Itnbl&nzedfslh lumea.;

Franţa. Ziarele repubUcane clin Pa- 
urmeazft a mustra pe Orlfeaniştl 

a tru  alegerea luí Dupuy de Lome. 
i deosebire .Republique Française* 
spune Intre altele: .Domnii Or- 

laniştî declameazft contra Boaapar- 
istnulul, cftnd le vine la socoteală;

j toate ocasiunile serioase grábese 
!gá a-şt cftştiga un drept la graţia  
P Napoleon IV.
Bl nu iubesc Imperiul, dar urăsc 
publica. Credincioşi Ducelui de 

Inmale, s'aû Înjugat la carul, care 
|>art& Imperiul şi norocul lui.

Din norocire Insâ nu vor avea s& 
iungl depiirtp."

C A M E R A

Şedinja ie la 9 Martie W77. *

Şedinţa se deschide 1# orele 2 post m. 
ub preşedinta d-lnl C. A. Rosetti fiind 
resenţl 76 d-nl deputaţi.
Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. B agdat observ» biuroulul, că şedin

ţele  nu  se deschid nici odată conform re
gulam entului In 12 ore ei se perde o oră 
ţ i  tual mult, pe când diurna se primesce 
îuţteagS; apoi nu se aplică regnlajmentnl 
proelaroândn-se vacante colegiele a căror 
representanţl nu  vin la Cameră.

D. Esnrcu zice că nu e bine a se tra ta  
tsemeoî ceşti un! în şedinţă publică.
I D. P. Gradişteanu : In urm a ziselor d-luî 
Bagdat m i-a venit o idee, adică deputaţii 
ă fie p lătiţi eu ceasul 1 (sensaţinne)

O voce: Ca b irjarii 1 
Se închide incidentul.
D. Raportor Piln t citesce raportul şi 

proectul de lege pentru regularea prin comp 
tu l  eserciţinlui 1876 a sumei de 1,700,000 
p lă tită  concesionarului drum ului ferat Plo- 
eştî-Predeal.

D. Prim -M inistru retrage proectul fiind 
modificat de secţiuni, şi va presenta altul 

D. Raportor Steria citesce raportul 
proectul de lege relativ la modificarea leg 
de timbru şi înregistrări, dă esplicaţinnî 
.constata că se urcă tim brul mobil şi cel fi 

D. Loeosteanu, membru din «omisiune, 
se pronunţă pentru amânarea modificări
lor făcute in proect.

D. V. Maniu zice, că acest proeet de 
lege face ca justiţia  să nu mai fie gratu ită, 
ba chiar să fie imposibilă.

Mai bine să se desfiinţeze curţile dacă 
nu ne trebueece justiţie  1

D. M inistru justiţiei reapuude d-lui Ma
niu că n ici în tr 'un  sta t ju stiţia  nu e gra
tuită , afară de cea criminală şi somariă.

D. B agdat numesce barbară această taxă 
şi propune să se introducă mai bine un 
impoait pe objectele de lux, pe trăsurile 
de lux, iar nn pe ju stiţie!

D. Buescn vorbesce pentru proect.
D. Burileanu mai bine va crea imposite 

pe soare, pe lumină, pe aer, adică pe aer 
nu, căci ne arfixiem şi murim , (ilaritate) 
de cât a crea împosit pe ju stiţia  poporu 
Ini 1 ‘Tocmai noi, cari am strig a t contra 
aceetor taxe sub guvernele trecute, noi, 
cari am lucrat în  acord cn comitetul cen
tral de aici din BucurescL...

O Voce: de la Mazar paşa 1 
D. Burileanu: Nu scitt, nu sun t Măză 

rean 1 tocmai noi să înlănţuim justiţia  po
porului ! î  Aş fi fericit dacă banca minis
terială şi-ar retrage......

O voce de pe banca m in ist: Să ne re  
tragem !

D. Burileanu î Nu d-voastră, ei să re- 
trageţl acest proeo ; Nu v? retrageţi dela mi- 

i niflter nnmai de cât cum simţiţi puţină

D. min. al ag ricn ltu re l: Vei ajunge că 
eştf tânăr !

D. prim -m iniştrii couchizfind tic*, fi efi- 
ind bătrân nn goresce decât să vadă ca
ru l s ta ta lu l scos din nom>*l, apoi se va 
dnce acasă, poate fi urm ărit de blăsteme, 
pe cari în  mormânt nu le va a u z i!

8e cere închiderea discuţii.
D. Furculescn: Contra închiderii 1 Am 

ascu ltat pe d. Danieleanu desvoltfcnd teo
rie de economie politicii; punând, în gura 
unor autorităţi şi corifei în sciinţn, cu
vinte ce n’aă fost p ronun ţate  de ei şi apoi 
trăgându'şl conchisiuuele pe basele acestor 

i premise false, numindnle raţioaalo şi necon- 
testabile, pe când efi voiă proba că nu su n t 
decât cel m ult hipoteso...

Voci: Aşa vorbiţi oontra închiderii? 
(zgomot).

D. Furculescn P -lo rl acel sociologi celebrii 
plâng în mormintele lor auzind pe d. Da- 

ieleanu şi cn sciinşa în  mână voiţi de
m onstra....

V oci: închiderea discuţii 1 (întreruperi) 
D. Furculescn : Pentru aceste cuvinte vă 

rog a nu  închide discuţia 1 (aprobări)
V oci: Aşa da, acum ai in tra t în cea

une 1
Discuţinnea se inchide.
Se pnne la vot luarea în considerare a 

proectului şi se adoptă cu 51 bile pentru, 
16 contra din 67 votanţi, 1 abţinere.

Se citesc mai ronlte mesage Domnesc! 
en noi proecte de legi.

Asupra a rt. I  din proect, d. Verneson 
zice, că ta x a ' prevăzută pentru contractele 
de moşii este imposit fonciar.

Se propun donă amendamente.
După oare-cari disenţiuni se pnn la vot 

şi se resping ambele amendamente, adop- 
tându-se a rt. din proect.

Şedinţa se rădică la orele 6 seara.

drepturile, in lipsa cărora nu ne putem  
deevoltiţ, ia ră  noi ţineam  sus şi ta re  cu

ne, cn întreaga des voi tu re a  legislaţiunei sculdat’o in  sânge şi acum este aproape a
şi în  special c a  liberta  tpa comercială şi

suntem oameni şi Români, că am fost niis- I industrială, 
cn ţî spre a  ne bncufa de anum ite drepturi 
şi—  eă iTi sfârşit, — nn ş ir de bazaconii 
sarbede. Iu s ta t este o singură legitim i
ta te  firoască : ‘ interesele sta tu lu i* . Noi vo
iam &ă introducem o a ltă  leg itim ita te6ro
şi cnm cosmopolită . . dreptul na tu ra l.

Plecând p e .aconsta cale, mai nain te  ori 
maT târziii, trebnia să ne înfundăm . Şi ne
am infandaţ.

Când nn om înţelept moare, oel pu ţin  
o parte  din înţelepciunea lui remâne ca 
moştenire în poporul din care făcea parte.
De Ia moartea Marelui m itropolit «An
dreii!» şi noi ne bucurăm de o parte  din 
înţelepciunea povăţuitornlnl nostru. Cu în
cetul ne in cred io ţ^n , că m aghiarii nu sunt 
pentru noi nu  peficol grav, că ei nu o 
vor dnce departe  şi că nu putem  face mal 
biue de cât lăsându-I să'şl mănânce cola- 
cul. Protivnicil marelui ‘ Andreii!», care 
ne dai! alte  sfaturi, cu incetnl devin pen
sionari politici. Cn deosebire de când a 
început crisa orientală. Rrom ânil din ţările 
de *sub coroana St. Stefiui^ tăcu înulcomi 
şi aşt-aptă.

Aceasta e atitudinea pe care o observăm 
şi pe care este bine s'o observăm cn deo
sebire faţă  cn situaţiunea  de astăzi.

Citim lu Telegraful din Sibiti ur
mătorul articol, ce’l recomandăm mal 
ales medităril radicalilor de la pu
tere. Nota Red.

LĂMURIRI

In  cel din urmă zece ani Românii din 
ţările *snb coroana St. Ştefan» m ult aii 
trebuit să sufere şi m ult au suferit. A- 
caste suferinţa par a fi fost urm ările fi
resc! ale situa ţi unei create prin nenoroci
tu l resbel de la 1866. Ele snn t insă u r
mare a lipsei de m aturi1 ate politică, a lip
sei de prevedere sănătoasă, a pripirei, cu 
care a tâ t maghiarii, cât şi noi Români! am 
in tra t in viaţa publică a din noii realcă- 
tuite! Ungarii. Maghiarii se credeai! capa
bili a purta  singuri sarcina reorganisăreî 
şi prin urm are ne-att creat nisce condiţi- 
unl, intre care trebnia să ne ho tărîm 'a  
nu lua parte la viaţa  publioă. In aceea-şi 
vreme o parte  a fraţilor noştri do peste 
Carpeţi, tocmai partidul, care astăzi e la 
putere, a crezut de cuviinţă a abusa de 
posiţiunea noastră şi a arunca in lume co
pilăreasca idee a * cucerire! Transilvanie! 
de către România şi chiar a unire! tu tu 
ror Românilor în tr 'u n  Btat independent.»
Din nenorocire lipsa de m aturitate  politică I gj-a neplăcută, ci chiar trebuia să 
a făcut pe maghiari să crează că s’a g ă 
sit şi prin tre Românii din Ardeal, ţeara 
Ungurească şi B anat, câte nn om dispus 
la visătorie, care s a lăsat a fi amăgit de 
vorbele late, pe care „Rom&nul“ le aruncă 
tn lume. M aghiarii, to t în virtu tea lipsei 
lor de m aturitate  politică, le-aii a tribu it 
tu tu ro r Românilor şi prin aceasta posiţiu
nea noastră a devenit aproape imposibilă.

încă la  anul 1866 adevăratul nostru po- 
văţuitor, marele mitropolit «Andreid». ne_ 
a sfă tu it să nu ne consnmăm puterile lup
tând  contra m aghiarilor, de oare-ce lupta 
a r fi zadarnică şi de prisos; zadarnică fi
ind că de o cam dată nu vom putea is- 

oposiţie; Catargiu n ’a făcut aşa, n’a făcut 1 buti, de prisos, fiind că urmând precum
începuseră, el nu vor putea să o ducă de
parte. . .  Durere însă 1 S’aS găsit oameni, 
care aii aruncat cn tină în înţeleptul sfă
tuitor şi în  lipsa lor de chibzuinţă, o p a r
te din Români aii început să ţipe, să o- 

facă alarmă fără de nici un

cestiunl ministeriale, ci a  stat 6 ani la 
putere prin toate furtnnele parlamentare!

O voce: N’al fost, nn scii că se făcea 
de şase ori pe zi ceatiune ministerială j 

D. ministru al justiţiei esplică d-lnl Bu 
rileanu, că nu a’aii sporit taxele decât unde I punîi şj 
e vorba de tranaacţiuni, pe care le fac cel I rost. 
avuţi şi că prin proectul de faţă justiţia  
devine mal repede; cât despre justiţia po
porului, anunţă, că ia  curând se va aduce 
înaintea Camerei proectul pentrn ju stiţia  
populară, (aplause)

D. Danieleanu se pronunţă pentrn lua
rea în  considerare a proectului.

D. prim-m iniatru răspunzând acnsaţiu-

Oposiţiunea *activă* putea să fie bine
făcătoare, ddca a r fi fost disciplinată şi a- 
ţezată pe nisce temelii sănătoase. In vreme 
însă ce Ardelenii stafi în «pasivitate*, un
gurenii şi bănăţenii se isolati in dieta din 
Pesta. Iară basele aeţinnel era ii d’a drep
tu l copilăresc!; se pretindea eă suntem a-

CORESPONDENŢE PARTICULARE

T IM P U L U I
Cern ¡Iuţi 1 Martie, 18'

In tre  cele 5 puncte, despre care vorbi
sem înscrisoarea mea din rândul treen t şi 
in p riv iu ţa cărora guvernul u’a angajat 
faţă  on fracţiunea partidului naţional-an 
tonom ist, două, şi anume cestiunea licen
ţelor şi acea a regnlărel impositulul fon
ciar, sn n t de n a tu ră  cn ra t economică, pe 
când cestiunea scaunului m etropolitan, con
vocarea sinodului şi introducerea limbei 
române ca limbă de propnnere la liceu 
din Snceava, sunt de un p ronnnţat carue 
ter naţional românesc.

Se zicea în scrisoarea men, că licenţele 
I şi im positul fonciar vor trebui să fie re
gulate în sensnl partidu lu i naţional-an to- 
nomist. Aceasta însă nnm ai »propter for
mam.* E lesne de înţeles, că în ţara  noas
tră  etnograficesce a tâ t  de amestecată, Ges
tiunile de n a tu ră  cn rat economică, a că
ro r solnţiune e de folos pentrn toţi, fără 
deosebire de partid , naţionalitate  ori con
fesiune, nici o dată nu vor pntea întâm 
pina vre-o oposiţiune mal însemnată. Nn 
nnm ai că nu s’a iv it vre-o oposiţiune, ci 
din contră Rutenii, IşraeliţiI, Germanii şi 
a lţii, care de altm intrelea combat orl-ce 
s tă ru in ţă  românească, aii g răb it a p a r ti
cipa la nonele concesiuni; chiar dacă s’a i-  
vit pe alocarea oare-şi-care nemnlţumire, 
aceasta era mal m ult pentrn că îm bună
tă ţirile  acordate păreaii prea »mici*, de 
cât că ar fi păru t prea »mari**

De altă  parte , pentrn gnvern, regula 
rea acestor done cestiunl nn nnm ai că nn

fie un
lncrn dorit, şi putem susţinea cu oare-şi 
care siguranţă, că guvernul şi din pro
priul săO indemn, adică fără intervenirea 
compromiselor, ar fi provocat la regularea 
lo r : cu a tâ t  m al m nlt trebnia dar să se 
bucure de această coincidenţă a împreju
rărilo r, care fără de nici nn sacrificii], ’! 
dă ocasiune să împrospeteze nimbnl impar- 
ţialităţe! şi conciliţiun! germane, care 'in  
ani! din urm ă slăbise cu totnl.

O scurtă dare de seamă va justifica a- 
ceastă apreciere.

Fără de a in tra  în critica desvoltăre! 
istorice or! a îndreptăţire! morale a drep
tului de propinaţiune (licenţe) e destul a 
releva la acest loc, că în Bucovina, întoc
mai ca şi în Galiţia şi mai de m nlt în 
Moldova şi Muntenia, proprietarii de mo
şi! mari aii singuri dreptul de a produce 
şi viude băuturi spirtnoase, un drept, pe 
care legislaţiunea austriacă, de la ocupa- 
ţinne până astăzi, adică în  curs de 100 
de ani, l’a recunoscut şi în  mal multe rîn- 
dur! l’a normat şi l ’a  scutit prin  deose
bite legi. Pe basa aceste! recnnoascerl le
gale in curs de 100 an! s’aii desvoltat re 
laţiunile de proprietate, oare sun t astăzi 
în fiinţă.

O abrogare forţată a acestnl drept ar fi 
deopotrivă cu o jignire ilegală a dreptnlnl 
de proprietate, dec! este nn lncrn de care«opriţi şi că ni s’att răpit drepturile, p e _r - - r _______,

oilor d-ln! Burileanu că nn s’aii împlinit I care le avem ca oameni şi Români. Tre-1 în tr 'u n  a ta t disciplinat care ca şi Austria, 
promisiunile făcute poporului, arată d if i- lb u ia  să arătăm  că avem drept le anumite I eombnte ori-ce tendinţe socialiste nici c- 
cila situaţiune a guvernului şi că este un I drepturi, şi noi strigam că avem înşi-şî a- I dată nu vom avea a ne teme. Cn toate 
sacrificiu a fi m inistru de finanoe astă-zî, cele drepturi; trebuia să arătăm, că este I aceste nu se poate tăgădui, eă ma!curând 
de aceea nici nn se găsesc amatori, dacă I fn interesul statului, In interesul dinastiei I ori mal târz iii aoest privilegia al unei 
no va fi d. Bnrileann... I şi chiar în interesul maghiarilor, că n o ii clase deosebite a trebu it să ajungă a fi

D. Bnrileano : să mă ferească Dumnezeii! I să ne desvoltăm şi prin armare să avem I în  contrazicere cn vederilejnridice moder-

Ast-fel ori ce gnvero, fie el 
federalist ori cen tralist, trebn ia  să s t l rn -  
iascî- peu tru  sol «ţi unea pa cinică a aceatei 
cestiunl în  interesul sta ta lu l, ca s ta t  şi in 
înţelegere cn in teresaţii, ca oameni in drept; 
cea m al bnnă dovadă pentru aqea&ta e, că 
tn G aliţia cestiunea s’a regu lat Sn annl 
treent;

T ot în annl treen t Camera provincială a 
Bucovinei, in  lipsa a lto r snbstra te, a luat Sn 
pripă ca proiect legea prom ulgată pentrn 
Galiţia şi în câte-va zile ea a fost votată 
a tâ t  de câtre  proprietarii ce intraeeră In 
Cameră, cât şi de către cel 16 oficianţi a- 
leş! ca representanţ! al popornlnT.

Punctele de căpetenie a aceste! leg! s n n t :
1) m ărginirea dreptnlnl de propinaţinne 
la nn term en de v r’o 28 an.; 2) adunarea 
nnnl fond de despăgubire din capitalisarea 
taxelor de licenţe care vor incurge în cur
sul acestnl tim p.

Această lege adoptată de către camera 
provincială a şi prim it in toam na trecută 
sancţiunea imperială. Fondnl de despăgu
bire va fi sen tit de impoeite. Proiectul de 
lege priv ito r la  această scutire a fost pre- 
sen tat R eichstagului în  a cărui compe
tenţă cad asemenea scu tiri de imposite, 
şi se aşteaptă ca în curând să fie pus la 
ordinea zilei.

Deopotrivă cn cestiunea licenţelor este 
şi aceea a regulari! impositulul fonciar. 
Este o lucrare, ce se nrmează în toate ţă 
rile Monarchieî acum de zece ani şi poate 
se va urm a încă a lţ i  zece an i până la re 
gulare» definitivă, căci după cadastrarea 
tu tu ro r ţarinelor, milioanele de parcele tre 
buiesc să fie arangiate in  deosebite cate
gorii, şi in  sfârşit trebuieşte să se cons
ta te  productivitatea parcelelor Inate ca nor
mative. Lucrarea trece prin trei instanţe: 
Comisiunea districtuală, acea provincială şi 
acea imperială. Jum ătate  din membri! a 
eestor comisinn! snn t aleşi de către con
tribuab ili ; eară cea-l'a ltă  ju m ătate  snn t 
num iţi; după lege to ţi ac.ştl membri sun t 
inamovibili, având să funcţioneze până la 
term inarea întregei lucrări.

Pe tim pul m inisterului H ohenw arth ca
mera provincială a ales rom isiune p tn trn  
Bucovina. Nnm ai de câ t însă m inisterul 
Lnsser a făcut pin camera compusă de o- 
ficianţl, la ale cărt-I lucrări propr e taril nn 
aii luat parte , să se disolve această conni- 
siune şi să se aleagă alta compnsă m al a- 
les din oficianţi, care nu aii ţ in u t în lu
crările el seamă de principiile naţional-e- 
conomice, sănătoase, ci s’a m ărgin it a a - 
păra interesele fiscului. Ast-fel a urm at, că 
după lucrările acestei comisiunl impositul 
fonciar pentru Bucovina alăturea cu acela 
pentru Galiţia ar fi în  proporţiunea ca 2 1/» 
pe 1 cu toate că relaţiunile geografice, agri
cole şi comerciale in  ambele ţări snn t de
opotrivă, ba chiar în Bucovina su n t mal 
pn ţin  favorabile. Această procedare era a- 
tâ t  de absurdă, în cât comisinnea impe
rială  din propriul el indemn a ho tărît a face 
o revisinne şi pin urm are o reducere, de 
oare-ce este in  interesul a tâ t  al s ta tu lu i 
câ t şi al contribuabililor ca proprietatea şi 
capacitatea de prestaţiuue a unei provin
cii să nu fie cn desăvârşire ruinate.

Precum putem vedea, amândouă aceste 
oestiunl: propineţinnea şi impositul fonciar 
su n t de n a tn ră  parte juridică, parte eco
nomică. Fără a pnne câtn-şl de puţin  la 
îndoială deosebita lor im portanţă, după ce 
ne vom da bună seamă, va trebni să ad
mitem, că ele sun t lipsite de'orl-ce carac
ter politic, religios ori naţional că ele 
nu a tin g  şi nn  alterează luptele p a rti
delor din A u s tr ia , care se bas£ză pe 
contracte politice, naţionale şi în tru câ t
va religioase. Din concesinnl de aseme
nea na tură  nu se poate deduce nici la 
conciliaţiune, nici la aceea, că cu ta tre  ori 
cutare partid şi-ar fi schim bat în tru  cât
va principiile.

Dacă s’ar întâm pla dar, ca resolvarea a 
cestor donă oestiunl să fie luată drept con
cesiune acordată de către gnvern partidu
lui naţ. autonom ist, cum adese-orl se în
tâmplă, aceasta ar fi o deplină rătăcire ş 
»plecând din acest p u n c t de vedere», par
tidul poate să treacă peste aceste cestiunl 
simplu la ordinea zilei.

Remân cele-l’alte trei cestiunl de carac
te r în tr ’adevăr naţional. In o altă  acri- 

•soare ne vom da seamă în tru  cât guver 
nnl şi partidul german dă Românilor din 
Bucovina speranţă, că aceste se vor resolv 
potriv it cu dorinţele lor.

eespira.
Aii cunoştin ţă  d -n il prkn-proeoror şi 

prefect al d iştric tu lo l despre această c ru 
zime, mal ca seamă că asenene* fapte de 
cât-va tim p se repetă fo srte  des ? Ne în 
doim, pentru eă politica zilei nn le lasă 
tim p şi pen tru  asemenea nim icuri.

SC1RI SOSITE CU POSTA DIN UBMA
Londra, 18 Mort’ia

ErI a av u t loc in tre  B onaventura şi 
D reznatz o lup tă  Intre insu rgen ţi şi t r u 
pele turceşti, După o luptă de şase ceasnrl 
tare i! s’aO re tras la Livno. Perderile afi 
fost m ari din arabele părţi.

Brezei, 18 Martie. 
*Nord» susţine, că protocolul in te rn a 

ţional nu va conţinea nici un fel de d a n 
să privitoare la  desarmvre.

Constantlnopol, 18 Martie.
Se crede că delegaţii m notenegrenit mâine 

vor prim i răspunsul priocipelul N ichita , 
şi că acordnl In tre E nglitera şi Rusia va 
lesui înţelegerea in tre  Poartă  şi M unte- 
negru. Com andanţii trupelor aQ p rim it or- 
dine de a se ţinea in defensivă.

l ondra, 19 Martie.
Dnpă »Morning Post* nnm ai decât dn- 

pă ce va fi sosit răspnnsnl Rneiel, se vor 
incepe negoţiările cn Poarta.

Berna, 19 Martie.
M inistrul de resbel al M untenegrnlnl a 

sosit la Brescia spre a cumpăra arm e.

SOCIETATEA DE BINEFACERE 
ELI3ABETHA DOAMNA.

In ziua de 12 (24) M artie coren t va a- 
vea loc în sala T heatrn lu l cel Mare snb 
patronaginl Măriei sale Doamne!, nn bal 
ou Tombola în  folosul aăracilor.

Consiliul de A dm inistraţie al acestei so
cietăţi, va prrimi cu recunoştinţă ori ce 
ofrande în obiecte se vor trim ite  pentrn 
m al ans a ră ta tu l sfârşit.

Aceste obiecte se pot trim ite  până V i
neri seara la T heatrnl cel Mar« In prii- 
mirea d -ln l Ştefan Michnileauu însărcinat 
a libera cuvenita quitanţă.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DC7ISE
Bucuretci t 0 Marti* 1&77.

V A L O A R E A

Ále n:

NOUTĂŢILE ZILEI
Tortură.— In comana Maia, plasa Mos 

tiş tîi, acest jndeţ, nn cârciumar annme 
Mihalache a bă tu t pe soţia sa pftnft

Oblig. Rurale • 10% 1864 
» » la «orţl

vnpr. Opp*nh*im 8°/o 1866 
Oblig. Doineai ale 8%  1871 

> eşitelas-'H'ţ!
, Credit fonc Rar. 7°/o 
► Credit fonc. (Jrhnn 

(mpr. Hun. Cap. 80% 1&7& 
P*ntil (3o0) dobânda fr. 10 
Acţil Câile fer. rom. 5% 1868 

priorităţi 6%  1868 
Dacia C~t* de Aaeig.
Act. (fr. 500) 8% 1871
Rom an ia C-î® de Ating.
Act. (fr. 200) 8% 1878
M a n d a te ............................
mpr. Municipale fr. 20 

Act. financiare Rom&ne 8% 
Căile ferate Ottomaoe 

Act (fr. 400) 8%
Renta Români . . . . . .

CUPOANE 
Oblig. Rurale p.Octomb a. e. 

Domeniale • • • • 
Fondare rurale . . 
Comunale • • • •

DEYI8E
P a ris .................... « . . .
Maraeille . .................... ...

.............
Anve.-t . . . . . . . . .
L o n d r a  • • • • • • • • .

\ - m ic i i ................
Bam burg............................
Amsterdam • • • • • • •
F i r a a ................................
B e r l in ................................
Lipsea • • • • • • • • .
E s c o m p t .................................. .....
Lira Ottomanâ. • .  . .  . 
Galbena austr. .  . , . . 
Agio c. A rg in t..................

C tn to
f

OfTerit e PraciK
fic a t

9 1 1 / j 9 2 9 0  »/s
— — —
__  1 __ —

8 2 V t! 8 8 8 1 1 /*
— 1 —

w / l 7 7 7  6  V i
— 6 5 6 3 »/*
_ 7 6 —
— 1 2 6 —
— — —
— — —

2 5 0 — —

5 6 6 7 —
— — —
— — —
— — —

__ — _

— 9 7 9 7
— — —
— —*

9 9 2 0 9 9  £0
— — —
— — —
— —
— 2 5 0 Va 2 5
— — —
— — —
— — —
— __ '  —
— 1 1 1 % 1 2 1 %
— — —
— —
— —
— —
— “ “

CURSUL V IEN EI 
21 M artie (st. n.) 1877. 

Metalice . . . . . . . . . .  64 50
N aţionale .......................................... 68 60
Renta in  au r . ............................  77 70
L o se ...................................................110 75
Acţiunile bănoel............................  825 —
CrediturI .........................................  156 20
L ondon ..............................................121 75
Obligaţi on! rurale ungare . . .  75 —

,  temeşvar . . . . .  72 75
,  transilvane . . . .  71 75

A rgint în m ă r fn r ! ........................ 107 60
Ducatul ....................... ....  5 73
Napoleonul .....................................  9 7 1
Marc 100 ..........................................  59 85

CUB8UL DE BERLIN 
21 Martie (st. n.) 1877. 

Acţinnile căilor ferate române . 13 70
O bligaţiunile române 6 ° 0 . . .  50 90
Priorităţile  căilor fer. rom. 8°/. . 56 75
îm prum utul Oppenheim . . .  87 75
Napoleonul . ................................. 16 27
Viena, termen scurt . . . . .  166 75 

,  ,  l u n g ....................... 165 50

ANUNCIU
De vânţjare nn Pianu, calitate euperiór- 

şi în bune condîţiunl. Amatorii a seadreă 
sa Ia administraţiunea acestui <jiar, Pala
tu l .Dacia*.



T I M P U L

NUMAI MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE FENTED CAVALERI
în Palatul „Dacia* (colţul Mogoşdiel şi Lipscani) sub firma

B atiste de copil a ........................ fr. 1 45 fr.
> > Olandă da Rum burg ,  6 — ,

B atiste  engleseseî, fin« . . . .  » 1 0  __ ,
> engles. cn bord. col. tiv ite  ,  4 25 »

Prosdpe şi Şervete a '/, dnzlnă
Prosope de a ţă  curata . . . . fr. 8 50 fr.

,  > d a m a sc .............. ....  13  — ,
Şervete de m a sS ...................................  g __

, ,  damasc . . . . . .  ,  14 25 ,
> > ,  engles . . .  ,  17 — ,

Feţ« de mese a 1 bucată
P entru  6 persoue albă de a ţă  . fr. 6 50 fr.

» > » > ,  damnsc » 10 — ,

recunoscute de cea mai bună construcţie

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

PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
CU P R E Ţ U R I  S C Â Q U T E j

SERVICIU PROMPT.
F  I t  A  T  I  I  K  f i

ESTE IN TOT-D’A-UNA BINE ASSORTAT. mm MODERATE.

CELE MAI ELEGANTE, BUNE
şi eftine

HAINE BÂRBÂTEŞCI
ţ i  de Copil 

SE VINDE NUMAI LA

D. SCHWARZMANN & C'ie
Coltul S tradvl Carol I, No. 8* 

la  Pod ol d« P I» tr i .

DE P R I M l - V A R Ä
de la fr. 85 pän<5 la  fr. 70.

ÜN PARDESIÖ ELEGANT
D E  P R I M Ä - V A R Ä
de la fr, 25 pdnö la fr. 56.

FABRICE:
Wiena, Presburg, Prosnitz. 

X A G A S I N  E :
Br&ila, Galati, Foc$an1, Bor

lad, CäUrajl, Craiova.

523—9

F 0 N D Ă R 1 A  D E  F E R
a  la i

E .  I K  E I L  I i  A U E B  
Colţul stradel Roşelor (Isvor)

Confecţione«Jă ori ce piese de fontă pentru 
macine, colâne, cruci ţi grilage de morminte, or* 
namente pentru fontâne, împrejmuire de strate  
de flori, canal uri pentru curgerea apel. s^â alte 
construcţii, dupe model urile predate, planuri sdfi 
ar & ta  re.

Comănjile de conducere de ap& , instalaţie de 
ori ce b&l cu tâte accesorile lor, pompe de curţi, 
de case ţi de ori ce trebuinţe, stropit<Sre de gră
dini §i mal multe alte asemenea artioole se con* 
fecţion&jă solid şi grabnic în fabrioa D-lul

P. Keilhauer, Strada Isvorul No. 59.
Asemenea se găseace acolo şi un depositde fonti 

do fer confecţionat.
518-1 0 .

Vinuri negre, roşii şi
ţ-. 1 V. ~  vechi şi noui în  butoe, de ven- 
¿ a l U u ,  (Jaro la sub-sem natn l, S trad a  Cos- 
ma, No. 5. —■ Se recom andă în  special vi
nul negru  vechiu de cea m ai bu n ă  qua- 
lita te .

No. 406,-8 . A. Manolescu.

Le voyage an tour du Monde
PE PiAŢA c o n s t a n t in -v o d a  

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

Mare Panoramă

SALONUL DE" STEREOSCOPE
în nnire cn nn

B A Z A R  DE CADOURI
Intrarea 50 bani.

P e n tru  v isite  nnm erôse r6gă
CAROL JO H . L IFK A .

■  «
DUOË PR Ă V Ă L IÎ din casele d-1 uï Ore- 

c e in u , vis-à-vis de G rand Hôtel de Bule
vard, su n t de înch iria t de la Sf. Gheorghie 
v iito r. — P en tru  in fo rm aţiun i a se adrest 
la m agasinul d-lor Alb. & Jos. Gr&nbaum 
to t  în  casele d -lu i Greoeann, în colţul Bu
levardului. 5 0 5 — 6.

De închiriat,!"ST."«!GRADINA mea cu duoë intră 
in calea Văcăresci m  catea văcăresc

bine mobilate în t r ’o posiţiune forte  favora- j lor, N0. 151 şi în s tra d a  Trium fului, t 
bilă, împreună eu serviciu. — D orito rii! se | vând pomî  roditori, vie, trandafiri, c6că<] 
p o t adresa ori la T ipografia Thiel & W eiss, şi un pogon de fragi, dom nii doritorii a 
ori la acea casă S trada Ştirbei-V odă No. cc —1-1 *

O f t  î n  O h  1 r  1Q + de la S t. Gheor- 
. _ 11 ghe v iito r casele

din dosul lui Socec vis-â-vis de H otel de 
F ra n ţa , având 8 camere, doue cnhnii, sn 
fragerie, p ivn iţă , magasie de lemne, grajd-, 
şopron, o odaie de se rv ito r i , grădină cn 
doue b o ite , cu rte  p a v a tă , doritori se vor 
adresa, ch iar în  casa, la D -na Elena Con 
stand in id is. 518_4.

D o  în ch iria t ,
de sus, casa S teriadi, in tra rea  R osetti, lin g i 
Cismegiu. D oritorii să se adreseze la co
proprietaru l C; Capelleanu, Regia tn tn n n -  
rilor.

B I B L I O G R A F I  B
A e ţi t  de sub t ip a r

P O E S I I
de

N. SCURTESCU
Se află de vexare de-o-cam d a tă  la  T i

pografia Grecescu p iaţa  tea tru lu i No. 4.

Preţul 2 Lei noi.

P a n d u r i « 1,
3G «le coţî l’iimlă de cakă fr. 33 — fr. 16 50
3G 9 » > .  copil 40 — 22 _
4 5 » > Olandă de m unte 9 55 •— 30 _
50 » » » » Silesia % 60 — 33 __
58 » » l*Hii(J)i de Olandă » 90 — > 50 __
60 » » > » Belgia ,  110 - » 60 —
60 » > > .  Rumb. ,  170 — 90i//a Bucatf p. 7 cercéfuri 3 coţi lat > 72 — 411//• » » > de Rumb. > 90 — > 50 —

R u f e  d e  Dame
Cîtmaşe de Şiffon cn şn u r . . . . fr. 5 50 fr. 3 _

» _ ,  y broderie . . » 6 25 > 3 50
•9 » ,  ,  Entredeux . > 8 — > 4 50

9 6 50 » 3 50
* 9 — V 5 —

fr. o 75 fr. 1 50
» 7 50 » 4 —
> 5 75 • 3 —
i 15 — » 8 —
> 28 — > 15 —
■ 17 — > 9 —
> 4 50 » o —
> 5 75 > 3 —

î n c h i r i a t  de la Sf. Gheorgh 
^  x l l U l l l i  i u l 1) v iito r seu ch iar de

acum , o casă m are compusă de şese camere, 
salon, sală de m âncare, tote bine mobilate, 
având şi dependinţe, casa; este situ a tă  în tre  
cn rte  şi grădină, în  Colârea N egră, strada 
M ircea-Vodă No. 2 9  Suburbia O lteni. A 
m ato rii se p o t adresa în ori-ce <Ji la prO' 
p rie ta r care locueşte în t r ’însa.

No. 602—8.

De închiriat, SSd;" |£î.
Academ ii No. 20, d o rito rii se vor adreea 
Calea Mogoşoiei No. 101.

Pentru lecţiuni delim-
bo  o * A r m a n ă  18 oier5 u n »nstitu - 

L ila lK X  to re  care a re  încă
2 — 3 ore libere pe <ji. A dresa A. Maier,
S trada B ercii No. 7. 519—4.

De închiriat şi de vân
J  „  casele cn No. 206 din S trada 
ţ l c x l  fc), Mogoşoiei, a lă tu ri  cn D -nn Adolf 
Cantacuzino, având sus opt cam ere cu sa
lon, jo s p a tru  odăi, p ivniţă  boltită  şi cSr- 
bunărie; ia r  în  cn rte  g ra jd  de 4ece cai, 
i şopron de cinci tră su ri , cu bucătărie, 

spălătorie  şi dnoă camere p en tru  servitori. 
A m atorii se vor adresa , în ori-ce <}i, la 
D -na Marin C ociubey, până la ora două 
dupe am iadi, S trada Frum âsă No. 12.

No. 504—8.

lin
care cnnosce 

j b ine şi a p rac
tic a t mai m ulţi an i stndiele p rogram nln i 
liceal, doresce a preda lecţiuni particnlare.

A să adresa la adm enistraţiunea acestui 
<}iar, P a la tu l »Dacia*.

pogon _  ------------------------
nchiria  pentru rodire seH petreceri, j  

tre i sefi cinci a n i i , se vor a ră ta  la Ic 
că in ţa  mea calea V ăcăresc! No. 151 de I 
orele 6 până la 12.

Locot.-Colonel, D. Pappazoglu.
No. 40 0 -8 .

DE ARENDAT

Moşia Cârstésca2̂ :
B ucuresci şi 1 poştă de Ploescî, de la St 
Gheorgho 1877. Doctorul Turnescu.

Calea Moşi I or No. 55 Bucuresci

A N U N C I U  I M P O R T A N T  
CEL MÂI MARE SI MAI RENUMIT MA&ASII

de
I 1 S T C

pentru

BARBATI DAME SI COPII
sub firma de

SAL. WEISERMAN
Xu A . V U L T U R

8 tra d a  Carol I  No. 6.
(C urtea veche vis-à-vis de fa rm acia  B issdörfer

A se feri d ’o 
a ltă  firmă im i

ta tă  la  V ultur 
şi a nota bine la  

No. 6.

A se feri d'o 
uită firmă imi
ta tă  la V altar 

s\ a nota bine li 
No 6.

Au sosit pentru sesonul de priină-vtîră fi voră 
încălţăminte de Bărbaţi în t6te formele (fason 
anglais şi britaniqne), de Dame (fason american. 
Nord-pol şi Mexico) şi de Copil (în fasdnele c«M 
mal noul.)

Aceste mărfuri fiind efectuate din cele mal re
numite fabrice din Europa şi sub-semnatul este 

stare d’a  concura cu otl-cine in aeeată branebă 
Injdnd ou pretori mal reduse de căt ori un le) 

face plecata sa invitaţiune rag&nd pe onor. p. I. 
public şi înalta nobilime d’al incuragia cu nu
merose le Tisite şi a  d-lor clientelă.

cu UStă stima.
Sal. Weiserman.

f&câad
j  S tud ii

practice în termen de 20 an ii în  ag ricu l
tură, doresce a se angaja  ca adm in istra to r 

veri-nn p ro p rie tar de moşii. D oritorii sL 
bine-voiască a se adresa la Tipografia Thiel 
'  Weiss.

AVIS IMPORTANT
pentru D-nii Agricultori.

PROBA CU BATOZELE DE PORUMB
din depositul meii ce a fost anunţată in jurnalul »Timpul* No. 47 pentru Duminecă 97 
corent, a  avut loc tn presenţa unul public cunoscător. Resultatele obicinuite au Întrecut, 
după asigurările celor presenţl, t6te aşteptările. La 10 ore şi 54 minute a. m.! maşina a 

fost pusă în mişcare, şt urmăndu-se ou lucrarea fără întrerupere, s’aâ bătut

I n  t im p  de 4  m in u te  2 4 0  stuleţi
adică aprâpe o baniţă şi jumâtate

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

Rapiditatea cu e ire  lu c r^ ă  maşina era surprin<JiH6re, oferind şi avantagiul cel mare, că 
se p6te pune in mişcare de un copil chiar. Folosul acestor tuaşine pentru agricultori, a- 
rendaşil şi ţdranil este învederaţi la care este de observat şi preţul lor neînsemnat, adică

DE 170 LEI NOI BUCATA
Atrag atenţiunea eea mal aeridsi a celor interesaţi a sup ri celor «Jise mal «ui, fi spre 

mal mare Încredinţare u n t  gata a face probe in fa ţa  fie-c&ruia doritor, care vor bine
voi a pofti la magazinul meii spre a o vedea.

I

W. STAADECKEB.
S trada  Germ ană No. 8.

< ~ D E  Î N C H I R I A T ^
cn p re ţu ri moderate

Apartamente, Prăvălie şi Localul
CE’LO occupâ  banca de BUCURESCI

P A L A T U L t  „ D A C I A “
precum şi nn

A P A R T A M E N T  I N  F O S T A  C A S A  R E S C l î  
in  fa ţa  t e a t r u lu i  n a ţ io n a l  

Informaţi»** Direcţiunea Societăţii * D A C I A '

Tipografia Thiel Ä Weiss Palatul „Dacia*.


