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!Ministrul finnncelor a presentat an pro* 
t pentru autorisarea încheiere? nnnl îm- 
..nrat de 76 ţi jumătate milioane fiorini, 

[nlisabil în aur, ca 6 Ia sută, pentrn a 
jra conversiunea datoriei flotante. 
Ministrul a zis, că schimbarea în situa- 
nea politică, ce este Ia punctul de a se 
>lisa, va favorisa «accesul acestui îm-

,umut. Londra 88 Martie.

«Camera Lorzilor, Corniţele Derby, m i- 
Kistru de esterne, zice că textul protoco-

rlnl fi condiţiunile în care va fi sub-sem- 
it, |dpi*s va fi semnat, sunt necontenit 
n p n s e  la cercetarea guvernului
fOfcmera Com unelor,. D. Bourke, sub şe
lar la ministerul de esterne zice că tur- 
Jrile ce a# avut loo în apropierea A - 

ianopolulul, aii fost prea esagerate.
Berlin, 32 Martie seara. 

•Marele duee Nioolae, fiul comandantului 
iprem al armatei de la Sud, a venit să 
im plimenteze pe împăratul Guillaume în 
linele Curţii Rusaiel. Sărbătoarea împă- 

ii ;!uî a fost strălucită.
Londra, 88 Martie. 

Camera lorzilor, (urmare).— Lord Der- 
>y arată dorinţa ca Turcia să fie înzes- 
rrată c’o mal bnnă administraţie, dar ceea 
e importă ţi mai mult este mănţinerea 
iacei în Europa. Ministrul blamează pe 
ird D ndlej că ţine un Jimbagifl care ar 

l de natură să irit<% pe poporul rus oon- 
ra nnei politice care face onoare Rusiei, 
a ca acel popor ar fi dispus să plece an
ini la cuvinte cari caută să împedice o so

it' dorită de toată lumea.

-  B U C U R E S C IB  M A E T IE
r

»Comisiunea parlamentară, însărcinată cn 
nstrnirea procesului intentat de naţiune 

inisterinlnî de la 11 Martie 1871, a de- 
'ins astăzi pe binroul Adunării lucrarea el.

,  Această lucrare conţine trei volume ti
părite în octavo pe două coloane, care s'a 
impărţit îndată d-lor deputaţi.

,  Fiind peste putinţă să dăm cititorilor 
nostril iu întregul iei această lucrare atât 
de voluminoasă, vom pune supt ochii pu
blicului treptat părţile oele mal de cipe-
Iteuiă.4

Aşa ne vesteşte organul princi
pal al regimului tn numărul s60 de 
astăzi.

»Procesul intentat de naţiune mi- 
nisteriulul de la 11 Martie.“

Ce frasă sforăitoare şi ce frasă 
greşită !

Naţiunile nu intentează procese 
regulare. Forma procesului naţiuni
lor este revoluţiunea. Intr’un Stat 
normal, procesele miniştrilor se in
tentează de Cameră, a prefecţilor 
de parchet. Ear naţiunea vorbeşte 
numai prin organele, care pronunţă 
verdictul, nu prin organele, care În
cep acusaren. Naţiunea a vorbit prin 
Curţile cu juraţi, naţiunea va vorbi 
prin Curtea de Casaţiune.

Justiţia nu este a Camerelor, ci 
a puterii judecătoreşti !

Pressa speră, că acum Procesul 
miniştrilor acusaţl va fi In fine tri
mis acolo, unde de mult trebuia să 
se afle, adică Ia înalta Curte de 
Justiţie.

Noi nu împărtăşim această spe
ranţă ; nouS ne este teamă, că nici 
publicarea lucrării faimosului Comi
tet de 7, rêmas In numôr de 6 du
pă eşirea d-lul Voinoff (care In Se
nat şi-a vôzut propriul sëû proces 
făcut Înainte de a putea d-sa face 
procesul altora,) nu va înainta mult 
chestia.

Sistemul radicalilor nu este drep
tatea, ci este calomnia.

Până acum cel puţin aşa s’aü a- 
rătat In persecuţiile Începute In con
tra guvernului şi partidului conser
vator.

Deja afişarea votului de acusare 
In contra celor 11 miniştri prin toate 
Comunele a fost un act monstruos, 
contrar tuturor principiilor juridice, 
fără nici un résultat pentru drep
tate şi folositor nnmal calomniei.

Tipărirea şi Împărţirea celor 3 vo
lume de depuneri, necontrolate şi 
necombătute de nimeni, apoi estrac- 
tele din ele, ce le promite Românul, 
ne par a indica aceeaşi cale şi sunt 
menite a servi la acelaşi scop.

Scandalul să fie tnt&iû făcut, cu 
glas mare şi In auzul tuturor.

Mal la urmă se va pronunţa şi 
justiţia cn glas mic şi o va asculta 
cine va putea şi cine va voi.

In ceea ce priveşte pe ministril 
acusaţl, noi privim cu linişte şi cu

sănge rece la desfăşurarea acestei 
drame demagogice.

Dar In ceea ce priveşte desvolta- 
rea mal departe a vieţel noastre pu
blice, privim cu îngrijire tn viitor.

OrI-ce acţiune violentă produce o 
reacţiune şi mal violentă, şi vrajba 
tnvierşunată ce radicalii aă aruncat-o 
Intre fraţi de acelaşi sânge, va cere 
mult mal multe victime, de cât pre
văd el astfizl.

Este o lege crudă, dar este o lege!—
Nu se găseşte In această ţară ni

meni, care sâ’şl pună odată Intre* 
barea:

In al cui folos toate aceste ?

ACUSAREA FOŞTILOR MINIŞTRI

După raportul Comitetului celor 7, 
depus ieri la Cameră, aú onoarea de 
a remânea acusaţl de către dd. Mi- 
sail, Voinoff, Fleva, Giani, Stolojanu 
etc., următorii cinci foşti miniştri: 
L. Catargi, P. Mavrogheni, General 
Florescu, T. Maiorescu şi A. Lacho- 
vari. Acusarea este retrasă pentru 
dd. N. Creţulescu şi P. Carp. Ear 
cât pentru dd. B. Boerescn, T. Ro- 
setti şi G. Cantacuzino remâne la 
apreţiarea »suverană* a Camerei.

Din străinătate trebue să notăm 
aici câte-va rânduri din ziarul Nord- 
deutsche AUgem. Zeitunţr, foaie berli- 
neză, care tşl primeşte uneori inspi- 
rârl din ministerinl de Esterne.

Vorbind de declararea făcută de 
d. ministru Brătianu în Senat, că 
despre luarea Basarabiei şi despăgu
birea României prin alt teritoriti s'a 
vorbit numai In ziare şi că d-sa nu 
are nici cea mal mică comunicare 
diplomatică, foaia berlinezâ observă: 
„ministrul-prezident român a spus 
, poate cât ştia; Insă după ştirea 
» noastră nu este nici de cum esact, 
»că acea chestie ar fi fost discutată 
»numai prin ziare.*

»In orl-ce cas,* adaugă un cores
pondent oficios al AUp. Zeit. din Ber
lin, „refusul guvernului român de a 
depune Camerei corespondenţa sa 
cn Rusia pentru trecerea trupelor,

nu este o probă pentrn onestitatea 
fLauterkeit) raporturilor Intre Româ
nia şi Rusia.*

In faţa acestor apreţierl străine, 
noi nu putem Îndestul arăta păre
rea de rôû, că guvernul nostru fie 
prin politica sa şoTâitoare, fie prin 
reticenţele sale parlamentare, pune 
ziaristica română In neputinţă de a 
lămuri opinia publică şi de a apăra 
dignitatea ţAril în o chestie aşa de 
gravă.

Ear cât pentru ştirea din Berlin, 
oare agentul nostru de acolo nu este 
!n stare să afle şi d-sa asupra ţSrel 
sale atât cât află un ziarist î Saü 
poate a aflat şi a raportat şi numai 
d. Ionescu nu vrea să spună ?

Noi nu ne-am mira de nimic ; d. 
Ionescu ştie numai să şază cu ori 
ce preţ pe fotoliul ministerial. Dar 
nu ştie şi n’a ştiut nici o dată, când 
trebue să vorbească şi când trebue 
să tacă.

POLITIA R0 S1E SI JURIUL

Intr’unul din numerile trecute am 
comunicat publicului că Curtea de 
juraţi a achitat pe d. I. Constandi- 
nescu, ca girant al ziarului Timpul, 
de procesul ce'I intentase pentru ca
lomnie duol sub-comisarl al poliţiei 
actuale, d-nil N. Dinescu şi Negu- 
licl.

Cu ocasia acestui proces, s'a des 
fâşurat Înaintea juraţilor şi nume
rosului public care umplea sala, un 
şir de fapte care a umplut pe toţi 
de îngrijire, vôzênd pe ce mâni este 
Încredinţată azi siguranţa şi ordi
nea publică!

Din deposiţia marturilor a résul
tat că acel Dinescu a fost Închis 
însă nu pentru delapidare de bani 
publici, ci pentrn atentat la pudoare

NegulicI, In acelaşi articol, fusese 
acusat că a luat bani de la un bul 
gar, servitorul unul comerciant pen 
tru a nn’l supăra de lipsa paspor 
tulul. Acnsaţia s’a dovedit că este 
dreaptă prin deposiţia comercianta 
Iul care a declarat, că chiar servi 
torul ’!-a mărturit aceasta tn mal 
multe rânduri.

Am zis şi o mal zicem că aceste 
procese cari s’aû intentat »Timpu
lui* prin persoane interpuse, sunt 
surat mijloace de persecuţie din par
tea guvernului actual.

Probă deBpre aceasta este chiar 
tristul rol pe care ’l-a jucat procu
rorul In procesul de faţă. Nevoind 
să ia tn seamă că dacă este cine
va culpabil, din probele desfăşurate, 
apoi acel cine-va na este d. Cons- 
tandinescu, ci cel doi agenţi poliţi
enesc! cari şi azi aft tn mâna lor 
averea, onoarea şi viaţa cetăţenilor, 
procurorul s'a sforţat până In gra
dul d’a inspira milă şi desgust, ca 
să spele şi să apere pe cel doi a- 
genţi al guvernului sftfi şi să apese 
pe bietul girant. Indeşert Insă II 
strângea la pept cn duioşie, Indeşert 
II zngrăvia Înaintea juraţilor ca pe 
nisce miel nevinovaţi, — probele de 
culpabilitate cădeau asupra lor cu 
greutatea plumbului.

Apărătorii girantului aă fost d.d.
I. Pallă şi I. Lahovary, După ce aă 
resnmat deposiţiile marturilor, aQ 
amintit că d. Constandinescu, ca a- 
gent al poliţiei guvernului trecut, 
a prins o mulţime de criminali, în
tre cari cel mal însemnaţi su n t: 
tâlharii de la monastirea Paserea, 
tâlharii din comuna Buftea, omorâ- 
toril fetei cârcinmarulul din strada 
Romană, — succese pentru cari chiar 
unul din foştii prefecţi al capitalei 
d. Pache Protopopescu ’l-a chiâmat 
ca sâ'l pună tn serviciul Poliţiei, dar 
tntr’un mod care a făcut pe d. Con- 
stantinescu ca să refuse.

Apoi articolul prin care d. Constan- 
tinescu critica cu atâta temeifi po
liţia roşie, era provocat d’o revistă 
a ziarului »Românul* care neaflând 
alte cuvinte pentru a combate »Tim
pul,* se agăţase de girantul acestui 
ziar.

Juraţii, declarându-se luminaţi, 
s’atl retras tn sala deliberărilor, de 
unde eşind, aft pronunţat verdictul 
de achitare a prevenitului Constau- 
tinescu, verdict care a fost primit 
tn aplause de public.

Iacă dar o nouă floare la cununa 
guvernului actual. Această lecţie tre 
bue să’I fie cu atât mal scumpă cn 
cât majoritatea juraţilor era din co 
religionarii sSI politici. Luciu.

CALCAR! DE LEGE.

In Bucurescl. Ni se spnne că d. 
Petre Cernâtescn, deputat şi profe
sor la universitate (fără concurs, fără 
titluri, prin un decret de surprin
dere dat tn prima confusie după res- 
turnarea lui Cuza vodă), a primit In 
zilele acestea şi sarcina stranie de

MAGHIARI Ş l MAGHIARISM 1)

Urmare.

Şi tot ce Românii pretind, se re- 
Bumâ în puţinele cu v in te : cerem 
crearea condiţiunilor între care o 
pniversitate română e cu putinţă.

Astăzi universitatea română e peste 
putinţă. Universitatea este un insti
tut, tn care oamenii se pregătesc 
pentru anumite cariere. Noi, In Un
garia, nu avem nici o carieră, deci 
iniversitatea nu are nici un Înţeles. 
Acela, care învaţă carte, se face 
)opâ, dascăl ori notar sătesc. Pen- 
¡ru aceste nu se cere universitate. 
nvfiţămAntul nostru se Înfundă la 
eologie. Era o vreme, tn care şi 
toud ui se deschidea!) cariere tn Un-

1) Vest „Timpul" No. 41 |i urin&toarele.

gar ia, şi oamenii ’şl daâ copil la 
scoală. Acum însă nebun trebuesce 
să fie acela, care ’şt nenorocesc e co
pilul, trămiţAndul la scoală. Ort el 
remâne cu toată învăţătura om peri- 
tor de foame, ori este silit a se espa- 
tria trecând In România, lntr’un chip 
ori tntr’altul capitalul, care s'a chel
tuit pentru instruirea lui, este un 
capital risipit spre nenorocirea unul 
om. Si ne Îngrozim, când ne dăm 
seama despre capitalele, care s’aft risi
pit ast-fel în Ungaria.

Nu mal puţin de cât peste una 
mie şase sute de petiţii sunt astăzi 
la biuronl camerei române, In care 
tinerii ardeleni, bănăţeni ori ungu
reni cer a li se recunoasce dreptul 
de cetăţeni români. Alte sute afi fost 
naturalisaţl şi earăşl alte sute nn 
•unt dispuşi aşi cere naturalisaţiu- 
nea. Să nu se fi cheltnit mal mult 
de cât câte 8000 fl. pentru instrui
rea fie-< Aruia din aceşti tineri şi noi 
românii am perdut un capital eco-

nomic de atâte şi atâte milioane şi în 
aceeaşi vreme unul intelectual, care 
nici nu se poate preţui. Tot Insă, 
ce noi păgubim, e paguba Ungarie! 
şi cu deosebire In acest cas paguba 
maghiarilor, de oare-ce românii espa- 
triaţ! In virtutea faptului, că aü fost 
espatriaţl, sunt dispuşi a propaga nis
ce ide!, care nu pot fl bine-făcătoare 
nici pentru Ungaria şi poate chiar 
nici pentru noi, românii.

După toate aceste cred, că pot 
caractérisa tntreaga administraţiune 
maghiară In câte-va cuvinte: ea dă 
foc la casă pentru ca să ardă şoa
recii. Toate mësurile care le ia spre 
a jigni desvoltarea noastră şi cele 
mal multe din acele, pe care le ea 
spre a Înlesni desvoltarea maghia
rilor, ruinează ţara economicesce, In- 
tr’adevër jignesc desvoltarea noas
tră, dar In aceeaşi vreme împing pe 
maghiari lntr’un proces de degene- 
raţiune.

A Un resu'tate acţiunea maghiari-

lor n'a avnt şi nici nu va putea să 
aibă. Ideea cu care maghiarii se a- 
măgesc şi cu care uni! cărturari ro
mân!, fără multă carte, vor se spe
rie pe români!, maghiarisarea ro
mânilor, este un lucra care a fost, 
este şi va fi eticeşce şi etnologicesce 
peste putinţă. Nu noi suntem po
porul, care poate fi stlrpit de către 
maghiari. Individualitatea română 
este marcantă, bogată şi tn tot ca
şul mal ttnără şi mal rodnică de 
cât a tuturor popoarelor, cu care ne 
atingem. Nic! când maghiari! nu vor 
putea să ne lipsească de această in
dividualitate, e! nu mal o tocesc In
tru cât-va şi ne jignesc Intru a o 
desvolta. Si chiar nici In aceasta nu 
isbutesc cu desăvârşire. Românul e 
răbdătorii.

De la anul 1866 noi ne-am des
volta t In toate privinţele. Numără
toarea de la 1870 ne arfita că Ro
mânii se sporesc şi pGnfi tn ziua a- 
censtn orl-ce cifre privitoare la miş-

carea populaţiun el ne arată acelaş 
résultat. Şi îndată ce el se sporesc 
trebuesce să’ş! fi sporit bogăţiile lor 
In aceeaşi proporţiune, de oare-ce 
alt-fel nu s’ar fi putut spori. De a- 
semenea el aü făcut o mică, dar 
sănătoasă Înaintare în viaţa etică, 
în cât par' că ar trebui să ne bucu
răm, că maghiari! ne-aA alungat din 
politică In biserică, In scoală şi la 
economie. Nu! de maghiarisare Ro
mânul nu se tem e; moţul, moca
nul or! crişanul ’ţl-ar rîde în faţă, 
dacă 'l-a! zice că el, or! fii, ori ne
poţi! Iu! vor ajunge a nu fi Români. 
Dacă Românul sar  simţi amerinţat 
de un asemenea pericol, el nu ar fi 
atât de blajin şi atât de cumpătat; 
or! cât de Îndelung răbdător, el, 
când e vorba de ,adecă-te*, e om 
eam rêû la fire. Şi de-o-cam-Jată 
tot mal e bun la fire, adecă nn e 
vorba de »adecâ-te*.

Nn ne temem do maghinrisare dar 
voim a ne desvolta. Aici, tn orien-



T I M P U L

a fi proTisor al internatului st. Sara. 
Fie orl-cât de provisoritt, proviso- 
rintul e<*te şi râmâneo funcţie curat 
administrativă şi salariată, la care 
numeşte şi destitue ministrul după 
chibzuinţă lut fără concurs,

întrebare: D. Cernătescu, primind 
ca deputat, o noud funcţie salariată, 
’şl-a dat demisia din Cameră 1 Mal 
cănd era, tl auzeam Încă vorbind In 
parlament despre transportul... por
cilor pe linia Vârciorova, ce e drept 
In rlsetele Camerei.

2. in Buzeâ. AHftm asemenea că 
d. Constantinescu, deputat, este şi 
adrocat al statului In Buzâtt şi a- 
nume că a primit această nouă nu
mire, după ce era deputat şi fără 
a'şt da demisia din Cameră, precum 
prescrie legea constituţională şi buna 
cuviinţă publică.

8. In Turnu Severin. D. Barbovici, 
memoru In Consiliul comunal, a ju
decat încă In zilele acestea recla
mări electorale, de şi prin decisia 
de/îniiivii a Curţii de Apel din Cra- 
iova (22 Ianuarie, Nr. 65) este con
damnat pentru escrocherie Ni bb spu
ne, că d. Barbovici este partizan în
focat al d-lul loan Ghic-a. Dar oare 
această amiciţie politică este o carte 
de liber parcurs pentru escrocherie ? 
Aşteptăm să ne dumirească vre o 
fonie radicală.

Actele diplomatice relative la 
pacea tnrco-sfcrbft.

Gaeeta de Colonia publică testele au
tentice ale actelor schimbate la Con- 
stanipole In privinţa încheiere! p ă -, 
pel Intre Turcia şi Seibia. Iacăle :

I

»Subsemnaţii delegaţi speciali al InSlţi- 
mel sale principelui Serbiei stt avut deja 
onoarea de a se face pe lângă înalta Poarta 
interpreţii sincerei dorinţe a principelui 
Serbiei ;i a guvernului princiar de a ve
dea restabilite cu un moment mal curând 
relaţiunile principatului ca Curtea suze
rana aşa cum osistatt mal înainte de cele 
din urmă evenimente nenorocite.

>Snblima Poartă din parte'I, comuni
când înălţime! sale principelnl propune
rile a cSror adoptare pentro restabilirea 
statulul-quo dinainte de resbel, subsem
naţii, în conformitate cu instrucţiunile lor, 
se grăbesc a supune guvernului imperiale 
esplicările următoare, care le permit a de
clara că de aci înainte nimic nu se opune 
la restabilirea statului-quo.

»Sublima PoartS doretce ca:
>Conform cu stipulaţiunile cari s’ail fă

cut când cu retragerea oştirilor otomane 
din cetăţuia Belgradului, stindardul oto
man să fiă înălţat pe zisa cetăţuiă alătu
ra« eu cel sârbesc ţi că, conform vechielor 
firmane, numărul cetăţilor şi importanţa 
întăririlor esistfinde să nu fiă sporită în 
urmă.*

Guvernul princiar n’a încetat nici odată 
d'a îndeplini îndatoriiea d’a înălţa dra
pelul turc pe cetăţuia Belgradului. D'altă 
parte aceste două punte găsind a-se pe 
larg şi esplicit stabilite in hatişeriful de 
la Rodjeb 1240 şi de de Ia 1 Aprilie 1867

(5 Zilhidje 1283), urmează de sine că, în
dată ce principatul va fi pus în posiţiune 
de a'şl restabili relaţiunile cu înalta PórtS 
pe basa statulul-quo dinainte de resbel, 
recunoascerea că restabilirea statulul-quo 
ante, implică toate firmanele imperiale date 
la diverse epoce, va face obligator, întru 
cftt privesce fortăreţele, stipulaţiunile con
ţinute în firmanele sus menţionate, şi deci 
aceste stipulaţiunl vor intra imediat in 
vigoare şi vor fi observate cu scrupulo- 
sitate.

'înalta Poartă doresce asemeneaoa 'g u 
vernul princiar se împedece formarea de 
bande armate pe teritoriul principatului 
şi menite d'a turbura liniştea In provin
ciale învecinate, fie formate aceste bande 
cu înţelegerea guvernului şi pe faciă, fie în 
as uns şi in mici grupe; ca pe lângă a- 
ceasta guvernul se oprească formarea de 
societăţi secrete saQ cari ar avea de scop 
a turbura pacea şi liniştea provincielor în
vecinate.*

„SuptseuiuaţiI ati invocat antecedentele 
cele mal necontestabile de drept şi de fapt 
pentru a da guvernului Sublimei Porţi a- 
sicurarea cea mal formală despre tendin
ţele în unanimitate conservatoare şi anti
revoluţionare ce-afl caracterisat In tot-d’a- 
una pe poporul şi pe guvernul acestui 
principat. (Rom.)

(Va urma).

UNIUNEA ROMANA

Spaţiul nu ne-a permis să mul
ţumim d-lor C. M. Mironescu, C. C. 
Ar ion şi B. Lascar, pentru frumoasa 
impresiune ce ne-a causat scrisoa
rea ce ne-att adresat In numele So- 
cietâţel „Uniunea Română* din Paris.

Ce mare diferinţâ între aceia cari 
dupe b&ncile şcoalel, se proclamă cu 
mpacienţă democraţl-socialiştl-revo- 

luţionarl şi aceşti tineri serioşi şi 
iubitori de lnv6ţâturâ mal mult de 
cât de demonstraţiunl !

»Societatea noastră, ne spune 
d-nil Mironescu, Arion şi Lascar, are 
de scop să se ocupe de literatură 
de sciinţâ, de orl-ce mişcare inte
lectuală etc.

.Societatea »Uniunea Română* nu 
e de politică, şi fiţi siguri, d-le Re
dactor, că In sênul el nu esistă nici 
un partid.*

Şi mal departe, vorbind de ces- 
tiunea israelită, résuma aceste idei 
In modul cel mal nemerit :

»Nu avem pretenţiunea să o re- 
solvâm, dar voim să o studiăm. Teo
ria este domeniul nostru!*

Am reprodus lntr'adins aceste cu
vinte, pentru că ele coprind consi
liul cel mai bun ce se poate da ti
nerime! noastre studioase, atât din 
străinătate cât şi din ţară.

Studiaţi serios, le vom zice mal 
lntêitt, fiâ-care specialitatea sa; pe 
urmă studiaţi asemenea toate ces- 
tiunile politice şi sociale ce se a 
gită In Europa, şi mal ales In ţara 
noastră, studiaţi-le cu sânge rece cu 
sinceritatea, cu răbdarea omului de 
sciinţă.

Dar feriţi-vë de a v& pronunţa 
In politică, pentru că or! cât aţi

studia, este ceva oare v6 lipsesce, 
pentru a vS pronunţa In cunoscinţă 
de causă, este practica! Teoria poate 
să o lumineze şi să o facili te, dar 
nu o lnlocuesce nici o dată !

Şi, de ce să vft grăbiţi? Viitorul 
nu e al vostru? De oa să vă espu- 
neţl a face un pas de care veţi pu
tea să rS căiţi mal târzitt?

Veniţi In ţară, puneţi-vă la lucru, 
vedeţi cu ochii voştril, pipăiţi cu 
mâinele voastre şi atunci vfi veţi 
putea pronunţa cunoscând oamenii 
şi lucrurile, cunosc&nd ţara şi tre 
buînţele el.

Numai ast-fel veţi deveni cetă
ţeni folositori şi veţi putea contri
bui la prosperitatea şi la mărirea 
ţâre! voastre. Avem destul de aceia 
car! pretind că sciu toate pentru că 
att lnvfiţat din ziare, câte-va frase 
sforăitoare şi câte-va vorbe fără În
ţeles.

Iacă ideile car! ne par că răsar 
din scrisoarea la care facem alusiune 
şi de aceea felicităm Încă o dată 
pe d-ni! Mironescu, Arion şi Lascar 
pentru că le Înţeleg şi le practică. 
Pentru unii llin noi este o mulţu
mire sufletească mare să vedem că 
Întrunirile Românilor din Paris, la 
a cărora începere am contribuit, ’şl 
conservă caracterul lor serios şi stu
dios şi nu att degenerat In cluburi 
pline de gălăgie şi goale de idei!

DIN AFARA.
Imperiul Otoman. Ziarele sosite as- 

tă-z! comunică un estras din dis
cursul cu care Sultanul a deschis 
corpurile legiuitoare. Sultanul incepe 
arătând, că odinioara Imperiul a 
fost puternic numai graţie dreptă
ţii, respectului inaintea legilor şi 
bunel administraţiunl. Cu incetul 
nsâ, el a decăzut pentru că aceste 

virtuţi att fost date iutâril. Sulta
nul Mahmed insă, înţelegând greu
tatea situaţiunel, a introdus refor
me şi a deschis ţării calea spre pro
gres şi civilisaţiune. Sultanul Abdul 
Medjid a urmat pe aceea-şl cale 
promulgând Tansimat-ul. Dar’ res- 
helul din Crimea, care a silit pe 
Poartă a face cel d'ântftiu imprumut, 
a întrerupt această eră de progres. 
In urmă, graţie concursului puteri
lor aliate, pacea s’a incheiat şi in
tegritatea teritorială a Imperiului 
otoman a ajuns a fi garantată de 
câtră puterile europene. — Ţara 
ar fi intrat in o eră de progres şi 
de prosperitate dacă intrigele şi a- 
gitnţiunile răutăcioase nu ar fi pa- 
ralisat ostenelele guvernului, care 
a fost silit a Întreţine armâte nu
meroase şi a deşerta visteria pen
tru ca să cumpere nott material de 
resbel. Aceste cause dimpreună cu 
reaua adminiitraţiune financiară att 
insârcicat statul intr1 atâta, Încât 
erumpfind rescoala din Herzegovina 
guvernul a fost silit sâ recurgă la 
măsuri extraordinare. De oare-ce 
insă aceste măsuri extraordinare att 
redus interesele datoriilor de stat 
ele att isbit creditul statului. Cănd

Insu-şl (Sultanul) a fost redicat In 
scaun Intre aceste impregiurârl grele 
numai decât a grăbit a aduna pu- i 
terile ţării spre a putea păzi sigu- 
ritatea şi independenţa el. In urmă 
şl-a îndreptat privirea spre reformele 
interne, promulgând constituţiunea 
care introduce parlamentul ji care 
asigureazâ tuturora deopotrivă li
bertatea, egalitatea şi dreptatea.

Sultanul mulţumesce Iul Dumne- 
zett, că l-a Învrednicit să deschizâ 
cea dint&itt sesiune: apoi Înşiră cele 
mal de căpetenie proiecte de legi, cari 
se vor presenta In cursul acestei se
siuni. Acestea sunt: Legea electo
rală, legea provincială şi comunală, 
procedura civilă, reorganisarea ju 
decătorilor, legea de admisibilitate şi 
înaintare In funcţiuni precum şi le
gea pentru pensiuni, legea de presă, 
organisarea curţe! de compturl şi In 
sfârşit votarea budgetului. Dar nu 
ca softalele din dealul Metropoliel.

Cu deosebire se recomandă „stu
dierea* legilor finnnţiare, şi instruc
ţiunea publică. — In urmă Sulta
nul zice, că dacă conferenţa Întru
nită la Constantinopol nu a pro
dus resultate definitive, s’a constatat, 
câ atât Înainte cât şi In urmă, 
Poarta era şi este hotărâtă a ţinea 
seamă de necesităţile situaţiunel.

Discursul se lncheiâ prin cuvin
tele: „Guvernul mett tot-d'auna a 
dat dovadă de sinceritatea şi mo- 
deraţiunea care nu vor lipsi a În
tări relaţiunile noastre de amicie 
cu cel-l-alte puteri europene."

Englitera. Despre succesele Gene 
ralului Ignatieff nu att sosit Încă ştiri 
positive. Din contră o depeşă pe 
care am primit’o erl, pare de un In 
ţeles Intre cât-va sinistru. Se asi
gură câ generalul Ignatieff ar fi ho 
târât a mal sta câte-va zile la Londra 
şi apoi a nu se mal Întoarce prin 
Viena. Aceasta fără Îndoială ar În
semna câ el lntămpinâ greutăţi, In 
urma cărora călătoria Iul la Viena 
devine de prisos. După alte scirl 
mal Îmbucurătoare, representanţil 
puterilor nu ar aştepta de câţ răs
punsul Rusiei la propunerile făcute 
de câtră Englitera şi ordinele gu
vernelor lor spre a semna nntnal 
decât protocolul internaţional.

Rusia. După o corespondenţă de 
la 3 Martie a ziarului „Post,* cercu
rile politice din St. Petersburg ar 
fi mulţumite cu fasa in care a in
trat crisa orientală. Despre aceea 
inse, ca Rusia Bă acorde Turciei un 
termin de trei ani pentru introdu
cerea reformelor, nici vorbă nu poate 
fi. Rusia nu poate acorda decât un 
termin de câte va luni. Premiţânda- 
ceste, corespondentul urmează: „Ru 
sia nu mal poate întreţinea fără 
cele mal mari sacrificii o armată 
de 550,000 oameni. Trebueşte sâ 
se puie odată capăt acestei stări. 
Dacă Rusia va primi condiţiunile 
ce i se fac, Rusia va putea şi va 
grăbi numai decât să  desarmeze 
întreţinerea amănduror armate q u  
costă câte 700,000 ruble pe zi, pre 
cnm se susţine in mal multe ziare

străine, dar’ fără îndoială suma J  
e m ult'm a! mică.*

In ncela-şl sens vorbeşte un cJ 
respondent al ziarului „Allg. Z e i 
tung ;*

Germania. Anunţasem, că Amba] 
sadorul Germaniei, Principele Hol 
hanlohe n plecat dela Paris la Berlin] 

Köln. Ztng.“ ne asigură, câ Prinj 
cipele Hohenlohe nu are nici o mi] 
siune diplomatică. De mal multT 
septămănl el era hotârlt a pleci 
1& Berlin şi numai petrecerea lui 
Ignatieff la Paris a amânat plecai 
rea Iul. Scopul acestei călătorii n 
este decât a asista la serbarea oi 
nomasticâ a împăratului şi a lui 
parte la lucrările parlamentare. Fărl 
îndoială relaţiunile lui Ignatieff cj 
principiele Hohenlohe sunt amical  ̂
şi la cea din urmă intftlnire di 
Paris, el au putut vorbi despre mulj 
te lucruri, din care nu urmează in
să nimic pentru politica eurapeauSj

O A i I S / ' E E I R A .

Şedinţa de la  9 M arţii 1877.

Şedinţa se deschide la ora 1 post-m erl 
sub preşedinţa d-lul A. Sihleanu, fiind pre-1 
senţl 76 d. deputaţi.

Se Îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. ministru ju stiţie i presenta mai multe| 

proecte de legi.
Se citesce o propunere a d-lul Valeril 

tineanu et Consortium pentru înfiinţarea 
unui munte de pietate, care însuşindu-si 
de 7 domni deputaţi, se trimite la secţinnj

D. Misail depune la biurott raportul 
părit, de darea în judecata a foştilor m iJ 
niştril.

Adunarea apoi trece în secţiuni pentru] 
a studia unele proecte de legi urgente.

SCIRI OFICIALE

D. A. N. Lahovari este numit comisarJ 
la coloarea de Galben din capitală în lo- 
col d-lul M. Cîupelniţeanu.

D. Păun Popescu •’a numit în fnneţiu- | 
nea de primar al comunei T6rgu-Jiul, din 
judeţul Goijiii, în locul d-lul Francisc Mi- j 
lescn, demisionat.

D. G. Alexandrescu, actual sub-prefect] 
de la plasa Cricovn, din judeţul Prahova,! 
este traniferat in asemenea calitate la plat- 
Cliniştea, judeţul Vlaşca, in locul d-lulj 
Nicolae Donescu.

S C R I S O A R E  A D R E S A T A

T IM P U L U I
Domnule Redactare,

Sunt câţl-va ani de la venirea noastră 
în etate majoră şi de cănd ne bucurăm de 
un venit fonciar de pesta trel-sute galb. 
de la părintele nostru, cu cari suntem tre
cuţi separat şi nominal in roluri şi plă
tim impoaitul fonciar, posedând şi chi
tanţele perceptorilor, în baza caria am şi 
figurat până acum înscrişi in listele elec
torale ale primului colegiă din districtul 
Vâlcea pentru Senat şi Adunare.

tul Europei, Intre slavii de nord şi
cel de sud, trebuiesce sâ se UTzeascâ 
nu un stat, ci o viaţă română, tre* 
buiesce cât mal curCnd, trebuiesce 
Înainte de a fi prea târzitt : noi voim 
sâ contribuim la urzirea acestei vieţi 
In interesul nostru, al monarchiel şi, 
daca sunt urechi, care să ne auzâ, 
In interesul resfăţaţilor de maghiari.
E vreme să pretindem, ca sâ nu 
mal fim jigniţi In stăruinţa noastră 
spre Împlinirea chiemârel, ce avem 
In virtutea posiţiunel noastre topo
grafice şi etnografice, sâ nu mal fim 
jigniţi, căci mult nu ne mal ţine 
răbdarea. Aducem aminte celor ce 
se cuvine cuvintele, pe care Kaunitz- 
Rittberg. Înţeleptul bărbnt de stat, 
le-a zis Împărătesei Maria Teresia.

Daca maghiarii cu orl-ce preţ vor 
a sterpi, stârpească acolo, unde ln- 
tămpină elemente dispuse spre a fi 
stârpite: noi ne aducem Insă aminte 
cuvintele poetului nostru Aleaandri: 

De cftt o viaţă moartă, mai bine o

moarte viâ!* şi dacă e vorba sâ pe- 
rim, perim In luptă cu alţii, iar nu 
cu maghiarii.

( Tdeg. Român.) (Va urma)

N. SCURTESCU. P0E8II, 1867-187«.

Mult m'am gândit şi m'am chibzuit, 
dacă se cuvine ori dacă nu se cuvine a 
vorbi mal pe larg despre această carte. 
Sunt 237 pagine; tiparul este ingrigit; 
eară cartea, privită din afară, face impre
sia une! cărţi, care cere a fi cetită. Din 
întâmplare însă ea se incepe cu o poesie 
întitulată »Poetul* şi se sfirşeşte cu 
„odă de ocasiune* scrisă în „prosă* şi in
titulată „Don Carlos etc. e le .' Ast-fel oa- 
reşl-cum zidurile, pe care se razemă in' 
treaga alcătuială poetică, nn par a se po 
trivi şi fără voiă trebuieşte să ne aducem 
aminte zicala: „Prîncipium difficile* şi să 
punem alăturea cu ea — „Finis coronat 
opus.' Dacă însă de început n’avem multă 
nădejde tocmai pentru că este început, 
ră sfîrşitul ştim că e sarbed, tocmai fi 
ind câ e sarbăd, ce să mal căutăm 
carte ?

Cu toate aceste să ertănr pe „poet* pen
tru sfârşitul prosaic şi să începem de la 
nceput.

„Poetul se inspiră 
Şi cântă p’a sa liră 
Dureri şi fericiri,—
Lăsând apoi in lume 
Alăturea c'un nume 
Şi cănturl şi găndirî.*

Aceasta e strofa cu care d. Scurtescu 
incepe şi poate era bine, ca tot cu această 
strofă să şl sfirşească.

înainte de toate pentru că aceasta pare 
ar fi cea mal bună dintre toate strofele, 
care sunt în carte, apoi pentru eă nu ne 
ar fi dat ocasiune spre a ne încredinţa, că 
ne promite una şi ne dă alta, şi în sfârşit 
pentru că nn ar fi trebuit să cetim 234 
pogine pline de versuri spre a ne încre
dinţa, că d. Scurtescu a făcut un bun 
sfirşit incepând a scrie în prosă.

Poetul se inspiră.
Dar de ce f  1
De un »Quiproquo'P de „B iv o la r i!? ' 

de „Amicul mott Fnudeacu ! ? de un „Sfînt 
P relaţi? ' de „Arderea m o r ţilo r !? «— de 
„Don Carlosl? — Colţat poet trebueşte să 
fie şi acela, care inspirat de asemenea 
lucruri,

„Cântă p'a sa liră 
Dureri şi fericiri,—
Lăsând apoi in lume 
Alăturen c'un nnme 
Şi cânturi şi gândiri.*

Dar în sfirşit să zicem, că „cântă pe a 
sa liră dureri şi fericiri.*

Vorba cea mare e: cum le cântă? 
Homer a cântat despre broscoi şi răii 

tot n’a cântat.
Pentru ce d. Scurtescu să nu poată cânta 

bine despre amicul sSil Pundescu, mal alee 
când îl ştie la Văcăreşti, de unde împă
răţia neamului broscăuesc nn e cu totul 
departe ?

Să vedem dară, oare este felul, noima şi 
hangul cântării.

Numai decât în strofa despre poesie este 
prea multă înţelepciune, dar prea puţină 
poesie. Strofa este un adevăr, pe oare au
torul ni-l înfăţişează in o limbă limpede, 
dar cu desăvârşire prozaică, ast-fel, ca im
presia ar rămânea aceea-şt fi dacă versu
rile ar fi scrise luându-se drept proza. Cu 
o mică deosebire însă. Sorietorul nu ar fi 
fost silit a se face vinovat de o greşeală 
logică, căutând o rimă pentru cuvântul 
„fericire.*

Când poetul cântă numai dureri şi fe-

ricirl, el poate lăsa tn lume „şi cânturi şi 
dureri şi fericiri,* poate lăsa tn lume „cân
turi şi gândiri*, nu poate lâsn Insă „şi 
cânturi şi gândiri*, decât având tr e b u in ţă  
de un „şi* înainte de „câuturi* şi de un 
> gândiri* pentru >fericiri,* căci forma „şi 
canturi ş! gândiri* presupune, eă se vor
bise mai sus atât de cântare eJU fi de 
gândire.

Alt cântec! — „Haremul*.
Gândirea mea lăsasem cât vrea să va- 

gabnnde
Prin locuri şi prin tim puri ce numai 

ea pătrunde,
Trecutul, viitorul pe deget le învârtea,
PalaturI aurite fără metal elădea.
Oceane, munţi şi riuri, avea drept jucărie
Sâ schimbe, ca pământul in alt mod să

devie.
Guverne, tronuri, state, la toate punea

foc,
Ş ’ apol le zidea aară-şl cu alte legi la loc.
La cer ş'inalţâ sborul; d'acolo cu iu-

ţime
Se răpezea să afle a mării adâncime, 
l-era d'ajuns o clipă din Jad la Paradit 
Ş'un pas oa să străbată din fek in g  la

Paris.



T I M P U L

Noi până acum ne am ocupat cu stu
diul, cu caro încli ue ooupăiu. Teoriele ţi 

Í ideele noastre politice nu om avut încă 
ţ timp n-le mnnifesta, să înţelege insă de sino 
i că sunt ţi yor fi liberale ţi oneste, ţi cre- 
Í demn din punctai de redero moral, ca nu 
I M t i  găsi în Romănia un funcţionar, fie 
f cât de mie, care se atenteze la drepturile 
| politice ale nnnl om, de ţi p»t diferi de 
i’ idel#ţi opiniunl. Ce se intdmplă insa; fiind 
, deja înscrişi prin liste, aflasem din sor- 
fl giute publică ca de către preşedintele Co- 
» mitetnl Permanent s’att contestat in bloc, 

mai toţi alegStoril distriotuluT intre cari 
1 ţi noi; nu am putut crede acea ta ca, on- 
I  meni cu drepturi s& fie aţa de hărţuiţi in 
I  drepturile lor politice, ţi de cine ?... de a-
9 cela ce se numeşte părintele judeţului,ornai 
t  care trebue să dee esemple de moralitate 
| ţi seriosi ta te. Din fatalitate insă (fiind că 
! noi domioiliăm la ţară la proprietăţile noa

stre) s’uü confirmat acel sron ţi tocă in
ce mod ?.....

Fără s i fim citaţi, fir i se posede con
siliul comnual vre o dovadă din pnrte-ne 
că ne a pus termennl In cunoscinţa ţi că 
suutum contestaţi, să mergem a ne apăra 

¡ dreptul, ne pomenim astăzi 5 Martie cn 
I copie de hotărirî, judecaţi turceşte fără să 

ţtim ţi şterşl din liste ţi aceste hotărirî 
L ca data de la 5 Fevruarie espirat ţi fără 
k  cel pnţin a ne da un termen de opoaiţie 

tot Iu consilin. EI bine, d-nule redactore, 
;..il-lor miniştri, d-lor senatori ţi d-lor de- 

Hpataţi, aţi mat pomenit d-r, in ver o ţari 
■  din lume să fie un om judecat in ast mod 

ţi desmoştenit de drepturile sale politice, 
fi fără să ie vestească, să se cheme, ţi fără 
1 se posedeze cosiliul dovadă din parte-I ? ... 
I Acum nu ţtim dacă ţi la tribunal ne vor 

mal primi apelul, căci in hotărire nu se 
!. zice că avem termen de trei săptămâni de 

apel de la primirea hotărirel, ţi de la data 
1 el, a trecut o lună până să ne parvie. — 

Urgenţă este aceasta?— oameni aerioţt sunt 
domnii ce compun consiliul comunal?. . .

¡ Graţie insă că s'a găsit un domn consi- 
1 liar, care ţ'a dat opinia sa conform cn le

gea, ţi căruia 'I mulţumim.
Avem noi legi ori nn avem ? Aceste legi 

prescriü ele vre o penalitate pentru consi- 
f lini comnnal, care judecă nţn la întune

ric ţi asasină drepturile oamenilor fîîrn n şti 
j ţi el? Este cn pntinţăa se petrece asemenea 

lucruri in anul graţiei 1877 sub nn gu
vern ce se numesce liberal ? Aceasta este 

| educaţia ţi moralitatea politică ce ne în
vaţă pe noi tineri ? Ce ilnsiune de liber
tate mal putem avea noi?

Comunicândn-vă.nceastn, vS rugăm, d-le 
redaotore, a o publica in stimabilul d-T . 
ziar, apre a lua guvernai cunoscinţa de 
fapt; rngăm asemenea ţi pe d-nil redacto
ri al ziarelor »Presaa«— ţi »Romanul* mai 
ca osebire, ca să reprodacă şi d-lor acest 
articol in ziarele d-lor şi să stărniască ca 
guvernul să dee aatisfacţiune legilor ţi 
moralităţii publice; in cas contrari ii, să 
ţtim ţi noi ţi ţara Întreagă, că se fac toate 
cu ţtirea ţi consimţimfintul guvernului. . 
Sperăm că se va găsi vre un domn senator 
satt deputat ca să facă ţi interpelare, spre 
a se pedepsi autorităţile, ce cn atâta cu
tezanţă, calcă legile ţi fnră drepturile ce
tăţenilor, care le plătesc ţi le hrănesc ca 
să le apere.

Terminând vă mulţumim de acum, d-le 
radactpre, de buna voinţă ce veţi avea, a 
face loc In coloanele ziarnlnl ce redigeţl

De colo până colo deprinsă *să colinde» 
Ne-avflnd cel pnţin grijă de *pas ţi de 

merinde!»
E cn pu tin ţa !?— e cu pntinţăca cine

va să strebată din cer in adâncul mării, 
i din iad în Paradis ţi apoi — din Peking 

la Paris, chiar iară de paşaport, chiar fără 
de merinde!? E en putinţă ca liberei cu
getător poet să vorbească despre un paţa
port In lumea gândirilor !• ? .. .  Prea bine! 
dar trebueţte un «Paris, pentru ‘ Para
dis» ţi o ‘ merinde, pentru ‘ colinde».— 
Ca preţul acestor rime poetul ne sileţte 
Insă a ne aduce aminte pe clovnul care 
Iţi *• *T®nt să sară peste nn cal ţi apoi 
fuge pe sub foalele calului, aă ne aducem 
aminte visurile, in care sbnrăm pe sus ţi 
apoi—  de odată ne trezim e’am căzut în 
o baltă fără ca să ne putem da seamă cam, 
când ţi pentro ce.

Şi această slăbiciune de a cădea din nuorî 
tocmai când credem că îşî ia avânt să 
sboare mal înalt, e păcatul ereditar a tu
turor poesiilor din cartea d-lul Scnrtescu. 

Vedeţi voi acea fetică 
Cu obrajiî ca nn crin,
Cea fiinţa •mititică*, 

pe care poetul o p w *  de opotrivă cn

ţi vă rngăm aă primiţi a s e c  ararea destin
sei noastre considero ţiunl.

Constantin V. Pleţolanu din diatr Vâlcea 
Grigorîo V. Pleţolanu.

C O R E SP O N D E N ŢA  P A R T IC U L A R A
a

TIIVEIPTTXjT JI
V a slu i ii 8  M a rtie  1877 

Domnule Redactor,
PermiteţI-ml se ve rog a da publicitâ- 

ţeî ordinnl circular de mal jos al d-lul 
fost Prefect Lupnşcn elitre subprefectul 
plăţii Racova, ca judecător de pace, din 
cure se poate constata până unde a mers 
pnterea sa discreţionară de a interpreta 
legile jndecăreţtl ţi a da deslegărî ca Prefect, 
judecătorilor de pace.

Eu cred că d-uiî miniştrii de interne 
ţi justiţie nici an vissat măcar că judeţul 
Vasluitt este condus de un aşa aprig ţi 
iscusit administrator.

In adevâr, observând art. 12 diu codi
cele de procedură civilă, cine ar putea 
crede că el poate prii mi o interpret»re, 
ca acea ce'i-o dă d-nn fost pri fect Lnpaţcu, 
interpretare, care in tot caşul nu s’ar pu
tea face decât de corpurile legiuitoare ? 
căci după domniasa, este egal dacă cineva 
va fi citat de a se inftiţişa în proces de 
ver ce faţă privată. — Pe lângă toate 
acestea, apoi deslegarea d-lul Lnpaşcn 
s'ar mai inţelege, dacă s’ar atinge de aju
torii judecătorilor de pace; dar la plasa 
Racova, ca j  ndeoător de pace este subpre
fectul ţi supleantul subprefectnrel (adică 
secretarul) în nici un cas na poate fi au- 
toriaat de lege a înlocui pe judele de 
pnee. Un Racowan.
Coptt dt pc ordinul fo t ului Prefect Lupaşcu.

Motivat de raportul d-lul subprefect de 
Mijloc No- 2036, subscrisul se grăbeşte a 
vS anunţa nrmâtoarele: »că supleanţii pot 
priimi reclamele ţi a le soroci in materii 
privitoare pe domnii Ju^I de pace,* aţa 
preenm legea proibeţte nnmal darea sen
tinţelor, iar nu primirea ţi sorocirea pro- 
cesselor in assemene zile terminate de 
d-v. în calitate de jude de pace, care mal 
tot timpul sunteţi reclamaţi de a fi in 
plase; căci astă operaţiune de priimire ţi 
sorocire e pnrnraente o cestiune de pro
cedară, oe nu atinge fondnl prooessnluf.

Iscălit. (Prefect LupajCtt)

NOUTĂŢILE ZILEI

Sinucidere. ErI pe la orele doă după a- 
miazî, in strada LucacI s’a sinucis fiul 
d—Ini Athanaain, in vârstă de 18 ani, şco
lar, prin ţtreang. Amăruntele snnt cele ur
mătoare.

Intorcendu-se de la scoală, supărat, s’a 
scoborit in pivniţă, cu lucrurile trebuitoare 
peutrn, a împlini nefericita Ini hotărâre: 
un ştreang, nn săpun ţi o mască; a uns 
ştreangul cu săpun, ’ l-a aninat d'o grindă 
dapă ce ’I a făcut ochiul, ’şi-a acoperit 
faţa cn masca, 'ţi-a pus ochiul de gât, a 
îmbrâncit scaunul ţi agonia a început.

O servitoare auzind gemetele, s'a sco- 
borât in pimniţă.

Nefericita mamă, cn cel alţi servitori, 
alergă indată. Pnse să taie ştreangul, rupse 
masca ţi văzu... dar prea târziii... el mu
rise. * •

Nn se scie causa care ’ l-a împins la o 
hotărâre atât de fatală.

Venus ţi cn Calipso, care nn era ii <miti- 
tice» ţi pe care

Curtesanil o urmează 
Neindrăsnind a spune drept 
Că amorn-I turmentează 

fără ca să găsim nn motiv bine cuvin 
tat pentrn'aceasta, de oare-ce nu credem, 
cn antornl a voit, ca pin droaia de curte- 
sanl să ne aducă aminte o scenă cn total 
nepoetică.

Nu vom mal cita alte strofe. Ne mul
ţumim cn aceste, care par a fi cele mal bune 
începături. Numaidecât ‘ începuturi*, căci 
poesiile d-lul Scnrtescu au particularita
tea de a ne spune tot in cea d'ântâiti strofă, 
ast-fel în cât cele următoare nn snnt de 
cât ‘ hangul» ori dacă ne mal place ‘ iso
nul» celei d’ântâiti, mărginindn-se a es- 
plica, ce se zisese la ineepat destul de lă
murit spre a deveni orl-ce esplicare de pri
sos. Aceasta ne încredinţează că autorul 
este un cugetător, care adeee-orl apucă vre- 
o gândire ţi o pune în versori; că nu este 
Insă nn cap dispns la visătorie, pe care a- 
deee-orl gândirile il apucă ţi-1 ţin legat, 
îl poartă departe de lumea zilnică ţi il si
lesc a grăi in o limbă neobiclnnită. Cuge
tătorul poate să scrie versuri ţi chiar ver
suri corecte, poate să găsească rime ţi chiar

• •
M

Nebunie.- Unnl din lucrătorii tipogra
fiei Statului, din cel reduţl, nesimţindu-se 
în stare a mal începe o altă meserie, de 
desperare a ¡nebunit.

.  *
*

Un pungjf dibacii. Lucrul s'a petrecut 
in Vieo», Graben Nrl. 29, in prăvălia jn - 
vaerginlul Grauich*tădten.

Intră nn bărbat ca de 40 a n i: îmbră
căminte, maniere ţi limbă franceză de o 
deosebită eleganţă, intr'un cuvânt nn ade
vărat gentlemann. El se presentă : — Co
rniţele Ravmond de Villenenve ţi spune, 
că ar dori să vază dacă va putea cumpăra 
câte-va coliere cu briliante. D. Granichs- 
tfidten grăbeşte a presentă muşteriului ned 
tot ce avea mal frumos in magasia sa.— 
»Frumos, zico Corniţele, — sunt hotărît 
a cumpăra; dar alegerea atârnă de la con- 
simţimântul unei dam e: după ce voi fi 
vorbit cn dânsa, am să viu ţi să cumpăr. 
—- Grăind aceste el pleacă ţi nn se în
toarce de căt peste căte-va zile. Acnm a- 
lege nn colier on 50 briliaute ţi câte-va 
butoane, cu totul o valoare de 5000 flo
rini, apoi roagă pe giuvaergiii să binevo- 
iască ai le trimite la Grand Hotel, nnde 
locuia.

D. Granichstădten trimite apoi pe gi- 
nere-sed, care ii este tot o-dată ţi compa
nion. D. de Villenenve aşteaptă la hotel, 
catul I. nr. 2.

Sunteţi prea amabil, — zice el — 'ml 
permiteţi să arăt juvaerele damei, care este 
in odaia de alăturea.

Poftim !
Poftim ! Dar pungaţnl intră in odaia de 

alăture, ese pe eltă uţă ţi se duce, in cât 
nici până astăzi nn i s'a dat de urmă; 
eară juvnergiul remâne cn buzele nmflate.

Recomandăm »Unire! Democratice* a- 
ee istă istorioară ea ideă pentru nn foile
ton . . . despre Baronnl Vecay tot nu se 
mal aade niuie, decât că a scăpat din Pesta.

*
* ♦

Economii budgttart la Poliţie. Pentru chel- 
tuelile de cancelarie, este destinat nn fond 
de 400 lei nuoi pe lună, care se răspund 
şi se primesc foarte regulat, insă, din a- 
ceştiu ni-se spune că nn se cheltaesc de 
cât 150 lei, de şi cancelaria suferă dar 
toţi amploiaţii (sărmanii amploiaţi!) cred 
că suntem în epoca economielor bndge- 
tare! Se întreabă insă, restul de 250 lei, 
in ce colţ de mahala al budgetului se în
fundă?

Na o fi tot ast-fel şi cn "toate cele-l-late 
economii bndgetare, de care se face atata 
paradă ? !

Un roşu tnlocat 
desguat&t de atâta roţeaţâ.

SO C IE T A T E A  DE B IN E F A C E R E  
ELISABETHA DOAMNA.

In ziua de 12 (24) Martie corent va a- 
vea loc în sala Theatrnlul cel Mare sub 
patronagiul Măriei sale Doamnei, nn bal 
cu Tombola in folosul săracilor.

Consiliul de Administraţie a! acestei so
cietăţi, va priimi cu recunoştinţă ori ce 
ofrande în obiecte se vor trimite pentru 
mal sus arătatul sfârşit.

Aceste obiecte se pot trimite până V i
neri seara la Theatrnl cel Mare in prii- 
mirea d-lul Ştefan Michăileanu însărcinat 
a libera cuvenita quitanţă.

rime plăcnte; visătorul insă gândeşte în ver- 
suri şi rimele îl găsesc pe el fără ca să 
le caute.— Şi este bine ca acela, al cărui 
creerl produc mişcări ritmice, in ritma să 
scrie, iară acela, care e silit a începe cu 

Vedeţi voi acea fetică 
să nrmeze a scrie in prosă, căci Ta fi 
merefl silit a sili cuvintele să se potrivdscă 
la forma prescrisă de regulele versificării. 
De altmintrelea d. Scnrtescu pare a se fi 
deprins cu versificarea, de oare-ce este in 
stare a scrie despre * Bivolari» 160, des
pre‘ amicul Fundescn» 140 ţi despre ‘ Sfân
tul prelat1 tot atâtea versuri.

In fabnla ‘ Porumbii ţi Beretele» anto
rnl ne încredinţează, căţtie româneşte; cn 
toate aceste în poesiile sale serioase crede 
de cuviinţă a ne spnne lucruri nepotri
vite, caţri

D'atâtea ori, femee 
Sădeşti câte-o idee
Io ‘ craniul» muncit.

Pentrn ce nn în ‘ creernl» muncit? Cra
niul inainte de toate estenn lacra pe cât se 
poate de nevinovat, care nici nu se mun- 
oeţte, nici nu ne mnnceşte, ei ţade frumos 
la loenl Ini fără ca să ’I stea cul-va in 
cale, — de cât poate bătăugilor.

Din causa nesosiriî ziarelor streine, ul
time sciri din afară nu putem da.

SOCIETATEA GEOGRAFICA ROMANA
C O N V O C A  R E

Conform votului consiliului de adminis
traţie, aprobat ţi de Mâria Sa Domnitorul, 
avem onoarea a convoca pe toţi d-nil mem
brii a se întruni in adnnare generală, con
form art. 20 ţi 21 din statutele Socie- 
tăţel.

Duminecii, la 19/s& Martie, 1877
In sa la  de d e lib erare  a  Senatului, la 8  e re  s e a ra .

Programa lucrărilor:
1. Raportnl biuronlul despre mersul So- 

cietăţel geografice române in cursul anu
lui 1876.

2. Raportai d-lui casier com ptabil pen
tru încheierea bndgetulnl de Tenitnri ţi 
cheltneli ale anului 1876.

3. Aprobarea de către adunarea gene
rală a budgetului definitiv de venitnrl ţi 
cheltneli pe annl incetat 1376.

4. Votarea proiectului de budget de ve
nitnrl ţi cheltneli pe anul 1877.
K 5. Se va supune la aprobaren adnnărel 
generale proiectul de regulameut pentrn 
confecţionarea unei chărţl geologice a ţă- 
rel, proiect elaborat de comisiunea aleasă 
de adnn aren generală in sesiunea din Oc- 
tombre 1876.

6. Se va snpnne la aprobarea adnnărel 
generale programe pentru premiul »Socec*, 
elaborat de comisiunea aleasă in sesiunea 
din Octombre 1876.

7. Propunerea de membrii onorifici.
8. Preinoirea consiliului de administra

ţie ţi a biuronlul Societăţel.
Şedinţele se vor continua ţi in zilele 

următoare până la epnizarea materielor 
enumerate mai sus.

Sperăm ca toţi domnii membrii se vor 
grubi a veni să ia parte la aceste lucrări 
ale Societăţel.

Vi ce-Preşedinte, A. A. Cantacueino■
Secretar-general, Gtorgt 1. Lahovari.

80CIETATEA ECONOMICA 

„ P R E V E D E R E  A .“
Adunarea generală a acestei societăţi, 

este convocată extraordinar pentru ziua de 
Sâmbătă 12 Mxrtie corent la 8 ore geara 
In localnl institntnlul ‘ ILdiade» diriguit 
de d. St*-fan Velescu, atr<da Armenească 
No. 1 lângă spiţăria de la Sfinţi, având 
a se pronunţa asnpra unei adresse sub
scrisă de 35 societari, cari aii cerut a se 
face această convocare conform art. 52 din 
statute.

D-nii societari snnt cu osebire invitaţi 
a veni la această întrunire pentru a se 
rosti asupra onor cestinnî care tind a fi 
prejudiţiabile interesului societăţii 

Preşed. Societăţel. Stanou R. Bechianu.

MULŢUMIRE PUBLICA

Sub-semnatele surori ale repausatnlnl far
macist Daniel Heinrich Frieder. Kreisrh, 
aducem mnlţnmirele noastre. Onor. Socie
tăţi generala de asienrare »România* pen
tru promptitudinea cn care ne-aii plătit 
se uma dlOOO galbeni, pentru care sumă 
fratele nostru Iţi asigurase viaţa la zisa 
Societate.

Această sumă am primit’ o, chiar astă
zi, in nnmerariu, prin Cassieria Centrală 
a acestei Societăţi.

Credem de a noastră datorie a recoman
da călduros tutora atât acest institnt de 
assignrare, căt ţi assigurările de viaţă in
troduse de dânsnl in ţară.

De asemenea *mundnl’intoan’osana» ţi 
Când voi să sting * flama»...
‘ Incendii!» se preface,.....
‘ Colindă imensa veclnieie... ‘ la nn 

moment propice»
ţi multe ţi mărunte, care la annl 1877 
toate sunt gândaci înţepaţi ţi reservaţl 
pentru museal de cnriosităţl. Aceasta o 
ţtim cu toţii ţi prin urmare ne mirăm, 
vfzând că d. Scurteecu nn ţi-a romănisat 
poesiile publicate la anul 1877.

* 0

Dar să lăsăm aceste la o parte. Cartea 
d-lul Scurtescu este o carte, pe care o re
comandăm publicului cititor.

O recomandăm pentrn-că multe dintre 
poesiile dintr’ânsa cer a fi citite. Cititorul 
va găsi intr’ânsa, ce e drept, idei prozaice, 
idei greţite, idei chiar primejdioase, dar in 
gfirţit idei ţi idei deavoltate ţi expuse eu 
destulă elaritate didactică. Poesie citito
rul nu va găsi multă in versurile d-nulul 
Scurtescu ; va găsi insă destul resonament 
ţi aceasta e mult pentru o lame, care abia 
a scăpat de mofturi, secături, panglicărie 
ţi beţie de cuvinte.

Lonise Frnnk. —  născută Kreiseh 
Caroline Malasz — » »
JuFophino Jiikobi— » >

SnrorI alle repausatnlnl Daniel Kreiseh.

D f )  D?r*n ’ *eentiat în drept de lai f, i  luU facultatea din Paris, fost 
advocat public patru ani la desfiiinţatA 
curte criminală ţi ţisse ani la in. curte 
de cassaţie, assemenea acnm in urmă cinei 
ani ca proenror de secţinne la această 
cnrte; face ecnoscut vechilor sel clienţi 
ţi on.;public, că a inceput iarăşi professi- 
unea sa »de advocat* : se inaărcinează en 
ori ce processe, mai cu seamă pentru car
tea de cassaţie, unde are uă practică con
tinuă de 12 ani

Consultaţii dimineaţa păuft la 10 ore, 
seara de la 5— 7 ţi '/••

Strada Rotari, No 3 Batiţte-Oţetarl,

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DE7ISE
Buem tsdf 10 Marii» 1877

V A L O A R E A CanU OfMU Prtcifl
Soit

Oblig. Huruie . 10% 1864 — 901/, 90
» » 1» aortl — --- —

impr. Oppenheim 8% 18o6 r — -- ! ~
Oblig. Uumtaiale 8%  1871 — 81 Vt 81»/*

» » eţitel&80rtl — W /4 —
> Credit fone Rar. 70/o — 76 76*/4
» Credit fone. Urban — 65 —

fmpr. Mun. Cap. 80% 1875 — 75 —
Pensii (SoO) dob4n<l& fr. 10 — 198 —
AcţilCftile fer. rom. 6%  1868 • — — —

» priori t&ţl 6% 1868 
Dacia C-i» de AMig. —
Aci. (fr. 500) 8%  1871 350 ¿mm —
Romani» C*»« de Attig.
Act. (fr. 200) 8%  1878 50 mmm —
M andate........................... — —‘
impr. Municipale fr. 10 — —- —
Act. financiare RomAne 8% — — —
C&ile ferate Ottomane

Act (fr. 400) 8% — --- —
Renta RomAnA................. — --- —

CUPOANE
Oblig. Ruralep.Octomb a. o. 

» Domemale • • • •
__ _ —
97 W /t 97

» Fondare rurale . . —
» Comunale . . . . — — —

DE7I8R
_ 9995 —

Marseille • • • • • • • • —
— 9915 9915

An*»-* . . . . . . . . . __ -
1/Otvlra . . . . . . . . . — 25 14981/*

r micii . . . . . — —-
— _ —

Amiterdam . . . . . . . __ —__ ... —■
B e r lin ............................... — 1*1*/a —

— — —
— — —

Lira OctomanA. . . . . . — __ —
Oatlienu auntr. . . . • • _ —
Agio c. A rgint.................. “ “ 1*

CURSUL TIENJEI 

22 Martie ( s i  n.) 1877.
M etalice.........................................  64 85
Naţionale . . . . . . . . . .  68 40
Renta In a u r ................................  77 85
Lose...................................................110 50
Acţiunile băncel............................ 823 —
C rediturl.........................................  154 30
London....................... ....  122 15
Obligaţi ani rnrale ungare . . .  74 75

» temeţvar....................  72 75
» transilvane . . . .  71 75

Argint in m ă rfu r i.......................108 15
D n c a t u l ....................... ....  5 77
Napoleonul . . . . . . . . .  0 75
Marc 100 ................... ....  60 —

CURSUL DE BERLIN 
22 Martie (s t  n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 13 20
Obligaţiunile române 6 °/0 . . . 50 70
Priorităţile căilor fer. rom. ®#/0 . 56 40
Imprnmntnl Oppenheim . . .  87 00
Napoleonul . ................................  16 27
Viena, termen s c u r t ................... 166 20

»  > l n n g ......................  165 25

Cartea d-lul Scnrtescu este o dovadă de 
progres; dar aceasta nn o scuteşte dea fi 
o desamăgire pentrn toţi aceia, care se 
obiclnuiseră a pune talentele d-lul Scur
te acu în combinaţianile lor despre mersal 
mişcării noastre literare.

Am ţinnt Ia talentele d-JuI Scnrtescu ţi 
acum trebneţte să ne convingem, că am 
ţinnt mal mult de cât însn-ţl a crezut de 
cuviinţă a ţinea. înţelegem, ca nn om ca 
talente să 'ţi piarză vremea făcând stiehaii 
pentru Ghimpele, înţelegem ca să prea
mărească pe Bivolari intr'un articol de 
ziar ori chiar ţi în versnrl, înţelegem ca 
in deobţte să se facă vinovat de necu
viinţe estetice: ne stă însă mintea în loc, 
când vedem că în armă iţi adnnă toate 
aceste păcate ale tinereţelor ţi le tipăreţte 
alăturea cu creaţiunileserioase ale sale; căci 

Poetul se inspiră 
Si căntă p'a sa liră 
Dureri ţi fericiri,
Lăsănd apoi în lame 

numai ceea ce e vrednic de a fi păstrat!
Tanda



T I M P U L

NUMAI MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTRU CAVALERI
SERVICIU PROMPT.

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

M T  M  A  T T  M  ■  K O C H
ESTE IN TOT-D’A-IJNA BINE ASSOETAT. PRE CID R I M ODERATE.

W A L L E R  &  B A R T M A N N

B U C U R E S C I  &  G A L A Ţ I

RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 
SESONUL VIITOR

CU PRECIURI S C lp C T E

B a t o a d e  *  P o r n m b
T R A N S P O R T A B I L E

de cea mal perfectă, şi solidă construcţie din

Fabrica D-lor CLAYTON 4  SflDTTLEWORTH
PRECUM ŞI

' ^ r p  L U  6  U R 1 1 * %
D U P A  R E N U M IT U L  S IS T E M  H O H E N H E I M

ANUNCIU IMPORTANT 
CEL HAI HARE SI MAI RENUMIT MAGASIN

de
X 2 S T O A . X i T A . 3 ^ d J [ I S r T E

pentru

E A R B A T I .  D A M E  SI COPII
•ub firma de

SAL. WEISERMAN
L A  V U L T U R

Strada Oarol I No. 6.
(Curtea veche via-ă-vis de farmacia BiaadOrfer)

A se feri d’o 
altă firma imi

tată la Vultur 
şi a nota bine la 

No. 6.

A te feri d'o 
altă firmă imi
tată la Vultur 

şi a nota bine la 
No 6.

Afi aoait pentru aeaonul de primS-v4ră şi v$ră 
încălţăminte de Bărbaţi In t<5te formele (faaon 
anglaia şi britaniqoe), de Dame (fason american, 
Nord-pol şi Mexioo) şi de Copil (în faaânele cele 
mal noul.)

Aceate mărfuri fiind efectuate din cele mal re
numite fabrice din Europa şi aub-aemnatul eate 
In atara d'a concura cu orl-cine In aerată branchă 
(v irân d  ou preţuri mal reduae de căt ori unde) 
face plecata aa invitaţiune rugând pe onor. p. t. 
public şi Înalta nobilime d’al Incuragia cu nu- 
merâaele Tiai te şi a d-lor clientelă.

Cu tdtă atima.
Sal. Weiserman.

Le Toyageaa tour du Monde
PE PIAŢA CON8TANTIN-VODA 

Vis-â-vis de Circ, Iftngâ Casa de Depunere:

Mare Panoramă

SALONUL DE"STERE0SC0PE
în n n ire  ca un

B A Z A R  DE CADOURI
Intrarea 50 bani.

Pentru visite nnmer6se rogă
CAROL JOH. LIFKA.

De închiriat şi de vân-
i  casele din Strada Vestii No. 4.

Q.C11I  6 ,  A se adresa chiar acolo in tote 
dilele de Ia 8 — 12 ore. 526—3*

SE AFLA 1  CALEA M0&0SI0EI N° 20, YIS-A-YIS DE BRAND HOTEL DE BULEVARD CASA (tBECEAHU
prima societate ia v ieia  jentru yenzarea io o la iia  si Albituri ia M l t i a a a

aduce la cunoscinţa onor. ei comitenţi că tdte filialele aflătdre In România trebue să fie desfăcute
irevocabil pfină la Pascl.

Ac6sta circonsfcanţa pe de o parte, şi cursul esfcraordinar de mare al anmlnl, ne pun in 
posiţiune de a putea reduce încă cu mult preţurile deja f6rte eftine, spre a da o probă fie- 
c&ruia de eftinâtatea la care p6n6 acuma n’a ajuns Încă nimenea. O concurenţă, vină ea de ori
care parte, este dar ilusorle, căci In BueurescI n’a esistat încă p6nft acuma o desfacere aşa de 
adev&rată şi seridsă.

Spre dovada mal mare a celor $ise de mal sus să se observe preţurile curente reduse şi 
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 Societâţei fabricel de Olandă şi Albituri.

Batiste a 7* duzină
înainte

Batiste de copil a ...................... fr. 1 45
, > Olandă de Rumburg . ,  6 —

Batiste engleeescî, fine . . . .  > 1 0  —
,  engles. ca bord. col. tivite > 4 25

Pros6pe şi Şervete a l/
Prosope de aţă carată . . . .  fr.

> ,  damasc . . . . . .  ,
Şervete de masă ................ >

» > damasc ............>
> ,  ,  engles . . . »

Feţe de mese a
Pentru <5 p<*rs6ne albă de aţă .

» » » i  )  damasc
» 12 ,  . . .» 12 .

jicara
fr. 1 
» 3

, dnzină
8 50 fr. 4 

13 -  ,  7

11 25 
17 —

50
50
25

50

25
50

» q«al. L »

1 bucată
fr. 6 50 fr. 

10 -  ,  
20 -  , 
33 —  ,

3 50 
5 50 

10 50 
18 —

36 de coţi Pânijù de casă fr. 38 — fr. 16 50
86 > » » » copil » 40 — , 22 —
45 > a Olandă de mante a 55 — , 30 __
50 a a » ■ * Silesia a 60 — , 33 __
58 9 > Pân(Jă de Olaodă > 90 — , 50 —
60 » » » > Belgia > 110 — , 60 __
60 > > > • Bumb. > 170 — , 90 __
V, Bucată p. 7 cercéfurl 3 coţi lat a 72 — . 41 __
1/a > > y de Rumb. > 90 -  , 50 —

Rufe de Dame
Cămaşe de Şiffon ca şnur . . . . fr.

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

50 fr. 
25 ,

fr.
Cămaşe de Olanda cn br. de mână ,

» »  » »  E utredeux >
> ,  > de bat. fôrte fine ,

Camisône ca cerculeţe.................. ...
> cn broderie . . . . . >
,  de laxe cn broderie . . >

Pautalône cn cercnleţe.................. ...
, > broderie . . . ,  . >
> de Piqnet  ...................  

Faste de costam e..............................
> ca Ş lep ........... .... . . . »
, » broderie.............................. ..
> I  ,  şi cn Şlep . . . »

Rufe pentru Cava
Cămaşe de Şiffon ...................... fr.

i, » > spălată . . . . >
■ i Olanda colorată . . . »
> » Cretton franţuzesc . »
> cn b r o d e r ie .................. .....
> ca piept şi manşete de olanda y
> de Olauda fôrte fină . . . ,

Pantalone de Olanda . . « • • »
■ > Rnmbarg fine . . »

liiyerse
Şorţuri de o o p i l ...........................fr. 2
/a Duzină Gulere de Dame .

Va .  > Bărbaţi . .
*/» , PepturI brodate .
llt  t Ciorapi de Dame .
*/« > > » bărbaţi .
1 Bucată Flanele......................
6 ,  de Barbe p. oopil .

înainte fa acum
13 — a 7 —
15 — a - 8 —
24 — a 12 —

4 50 a 2 50
5 50 a 3 —

13 — a 7 —
5 — a 0 75
6 25 a 3 50
7 — a 3 50
8 — a 4 50

12 — a 6 50
15 — a 8 —
30 — 

t l e r i
a 12

, 6 50 fr. 3 50
8 — _ 4 50

11 - a 6 —
8 — a 4 25

10 — a 5 50
11 — a 6 —
19 — a 10

6 50 a 3 50
9 — • 5 —

. 2 75 fr. 1 50
7 50 a 4 —
5 75 V 3 —

15 — a 8 —
28 - a 15 —

17 — a 9 ___

4 50 a 0 —
5 75 a 3 —

Calităţile mal bane se găsesc asemenea cn preţurile cele mal convenabile.
Din causa sesonulul inaintaf'so vind eu Preţuri şi mal reduse: Piquet, Şaluri flanele, ciorapi de a{d, plapăme, Albituri 

pentru dam* de piqui, şi mal alei de remarcat Batiste fine eu broderii, Qarni’twri pentru dame, Cracate pentru cavaleri 
fi dame, Baiiett-Claire fi batiste cu dantele, fi In fine ciUe-ra suie cupons din remăşiţele de Oland» ou 60 o/o rabat. 

Rafturile ţi tdte uneltele aflatâre acuma in magasie, sunt eftin de rândare.
Magasinul ac afi& Calea MogoşoI No. 20, vis-îi-vis de Grand Hotel du Boulcrard, caaa Qreceanu.

AVIS IMPORTANT
p e n tru  D-nil A g ricu lto r i.

PROBA CU BATOZELE DE PORUMB
din depou tul mea ce a fost anunţata In jurnalul .Timpul* No. 17 pentru Dumineci 27 
oorent, a avat loc tn presenţa unul publio cunoscător. Resultatele obicinuite au intrecut 
după asigurările oelor presenjl, t i  te aşteptările. La 10 ore şi 54 minute a. m.l maşina a 

foat pusă In mişcare, şi urmftndu-ae ou lucrarea fără Întrerupere, i ’afi bătut

In timp de 4 minute 240 stuleţi
adică aprope o baniţă şi jumătate

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

Rapiditatea cu care lucr<5<Jă maşina era aurprin<^ăt6re, oferind şi avantaţpul cel mare, că 
ae pite pune in mişcare de un copil chiar. iPoloaul acestor maşine pentru agricultori, a* 
rendaşil şi ţfiranil eate învederat, la care eate de observat şi preţul lor neinaemnat, adică

DE 170 LEI NOI BUCATA
Atrag atenţiunea aea mal seridsă a celor in te rea aţi asupra celor 4i*e mal ana, şi spre 

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

514— 6.
W. STAADECKER.

Strada Germană No. 8.

PLANTE de FRAGI
Sont de vên^are in co'ecţiunl din cele mal 
frnmôse specii francese, fi actul mare, gus
tul admirabil. Cultura lor a reuşit fôrte 
bine ia grădinile D-luI Géorgie C. Phili- 
pescu. Mai puţin de 50 plante nu se vinde. 
Pentru provincii , dupe trămitnrea costa
lul, se espediază prin poştă. A se adresa 
snb-semnatului

Jean Vermeulen
Grădinarul D-lul G. C. Philippeaca, Strada Dio- 

niaie No. 42.

De închiriat,
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea Mogoşoiel No. 101.

Casa din Strada 
nonă şi Strada

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

IN P A N Z A R I A  SI L IN G E R IA  DIN V IE N A
Calea Mogoşoiel 22, Caaele Popovicl, via-k-via de biaerica Sărindar.

Representanţa fabricel de mal sus va vinde Tn decursul de 18 0ile 

A D IC Ă  P Â N Â  L A  26 M ARTIE 1877
tófce productele eT renumite de lingerie, precum şi tóte specialităţile confecţionate din ma

terialul cel mal bun şi oel mal durabil, a lingerie! pentru bărbaţi şi pentru dame

C U  3 0  "lo 3N/I A . I  E F T I N
de cât chiar la fabrica.

Spre a înlătura orl-ce neînţelegere şi spre a da liquidărel mersul cel mal repede, se 
arata pe fie-care bucată de marfa atfct preţul el original In fiorini valuta austriacă, cât şi 
preţul actual redus eu 30 o/0 in franci. Din acest de pe urmi pre|u nu se mal aoordă nici un rabat.

4^®" Ragăm pe ouor. Public a se feri de cumpărarea unei mărfi care, tab 
cnvSnt de ar fi din depositul nostru se vinde prin alte persóne ca date de 
noi în comisione spre vendare.
Noi garantăm numai pentru acea marfă care se va cumpăra în magasinul nostru Calea Mo* 

goţi iei No. 22, casele Popovicl, vis-â-vis de biserica Sărindar.
! I Comăndile din provincie se vor efectua numai atunci cu plata ia urmă, 

când comanda respectivă va trece peste 50 franci, şi se va trimite ca acompt 
10 n¡0 din valorea conifuujoí.

Comân^ile peste 150 franci se vor espedía franco.
PREŢURILE HOTĂRÎTE DUPĂ SCXpÉMÉNTUL DE 30 °|„

-r? ^  O Ii 5 ® I
.1 5  I

FELUL MARFEI •SC tfSE ■ IO
7 1

I fr.| c.ifr.jc. r.J c lfrJ c .
;Q
frlcjlfr je j

II Şervete ventru ceai, albe şi oolorate .
# de masă de Olandă . . . . .

Prosôpe de O la n d ă .............................
Batiste de Olandă, a l b e .....................

,  ,  Linô, adevărat francese .
p in colori adevărate • . • •
„ cu dantele, cu monog. brodate

u Păn4ă de in ü ........................................
' Olandă de Irlanda ................................
• > > Rumburg............................

» > Bateat (L in ô )...................
» .  Rumburg pe lat . • •

II Cămăşi de dame brodate de Chiff •
> » > simple ,  »
»  »  > de Olanda brodate.

— U » » ,  .  ndpte • • • • •
— 1| Camisône brodate» şi ou eerculoţo . •
— • „ de lu x ....................
— Pantaloni brodaţi • • • • \ ' *
— | cn cerculeto g»™i«iţl . .
— j Fuste ca garniture (Costume;. . . .

.  „ broderie . • ........................(ŞlepB) . . . . .
— Şorturi'de dame şi de oopil . . . .
— Ciorapi de bumbac. Un» şi aţă . .

Cămăşi d. Oxford c u r a te . . . . .
i bărb. simple de Uhiffon . . .

* 9 brodate a a . . , I
" * de O la n d ă ........................

Garnitura do mas» pentru # persane . . .1

3 60 *!—O 5 
8 
9

—I 6 75, 0,5« 7 -
_îl a 75'ii i _I n —/ 18!—¡(221 —

_ !  s 'öo1 « so! 8 60,11 -  16 -  
60*12 - f_] 4 Sol 61—tí 9 — ,14 — !l7
sol 6'—,L7 60i ®— -11 -  .1*
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—ill 16- 155- ¡184- 196- 216- 
-;88|— 104|I-105- !'l28- lUO- 
— 122 — ¡271—|aa¡— ¡421 — "48| — 
60,14|—118— 21 — 26 — 28 — 

42j—¡¡46 -^'.65 — «81—W5 —

4 
8 
9
4 60/ 6

te 
28 
42

S°¡78 18 
10 
»6
P°16 
30 
19

|s
P 
10 

I 6
M
24 
88 
4 l

14®j— 54 
~  P r i i 27
— ¡45 — 64
— :26 — 33
— ¡19— Sl

_  J6 
—¡¡42 
—  ¡20 

86 — 42 
46 60)66 

—II52!— 66 — ¡70

- 8 0 -  

—1*8|-

Uz]

|7rL9H 2 1 — 26 —
30|—lisei—

— 72—1,80— ,06 — 
—¡¡86 - ,4 8  -  *2|- 

— «■ — 110
— 48— ,64l—
—i s o - i s s  — 
—I!¡60 — |!&s — 

6 » U 'f î 2 -
— ,78 —Í86 — 
—1)21 _J(24|—

j i i l -  
¡42 — 
52 —

O T  —

— 42-

_l|¡12¡— 16— 18 
50¡ 7 60 9 — |l2
— ¡30 — 88 — 38 
- ¡28 —¡32 —,86 — 40 -
-  ¡88 —.¡42 H,46 - .6 0  —
—P51I— *8 — 65 — (70 —

l i e — lie — p i —
— 45 — » 6 — » 9  —
— 68 —1¡76¡—l.v8|
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Tipografia Thiel & Weiss Palatul .Dacia*

De închiriat,îtitoXSS.6
acnm, o casă mare compusă de şlse camere, 
salon, sală de mâncare, tote bine mobilate,' 
avend şi dependinţe, casa; este sitnată între 
curte şi grădină, în Col6rea Negră, strada 
Mircea-Vodă No. 29 Suburbia Olteni. A* 
matorii se pot adresa iu orî-ce di la pro- 
prietarcare locueşte într’însa.

No. 502—3.

De închiriat,
din dosul lui Socec vis-â-vis de Hotel de 
Franţa, avend S camere, doae cnhnii, su
fragerie, pivniţă, magasie de lemne, grajd!, 
şopron, o odaie de servitori, grădină cu 
două boite, carte pavată, doritori se vot 
adresa, chiar în casa, la D-na Elena Con- 
standinidis. 516— 4.

1


