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.Camera Coroanelor*. D. Briglit speră 
că d. Northcote, cancelarul EchiquieruluT, 

va da mâne esplicaţiunî asupra stării ac- 
tuale a ceşti finet Orientului, spre a calma 
neliniscea spiritului pnblio mal ’nainte de 
racanţele paştelor.

VIena, 36 M artie.

Generalul Iguatieff va fi priimit mfline 
Ide împărat. Densul va fi invitat a prânzi 
la Carte; vs pleca apoi imediat la Peters- 
burg pe drumul Berlinului.

Astăzi generalul a prânzit la corniţele 
Ândrassy.

Berlin 26 Martie.
. Jmpăratnl na a priimit, cam s’a anun- 

cint demisia d-lal Stosch, şeful amiralită
ţii. Afacerea a luat o soluţiune, care a 

srmis d-luî Stosch de a’şl relua funcţia* 
Je.

BUCURSSCI^ MARTIE
Sesiunea Corpurilorfi Legiuitoare 

Va mal prelungit până la 20 Mar- 
itie, va dura dar cel mult Încă 5 zile.

.Românul“ cere de la Cameră., ca 
în aceste zile să hotărască asupra 
raportului Comitetului de acueare a 
foştilor miniştri, să escludfi. pe cel 
ce vor fi de esclus şi să trimeaţă 
pe cel-alţl Înaintea Curţii de Casaţie.
• Cu părere de râfi Insă trebue să 
ipunem, că din parte-ne nu credem 
n sinceritatea acestei cerinţe a „Ro
manului,* ci din contră stăruim In 
prevederea, că şi depunerea celor 3 
volume din raport nu va Înainta 
bhestia, că In această sesiune a Ca

ere! nu se va lua nici o hotărăre 
ii că radicalii se vor mulţumi cu 
B3citarea de scandaluri şi calomnii, 

,ră a se gândi la o grabnică jus- 
Iţie.

Cine cnnoRSce influenţa ce are a- 
lupra Camerei de astăzi d. C. A Ro- 
letti, prezidentul el şi tot-o-dată re

dactorul »Românului*, a putut ve
rdea din chiar momentul depunerii 
Ta portului, unde ţinteşte şi acea- 
ită nouă fasă a 'procedurel dema
gogice. Deputaţii mal moderaţi afi 
cerut urgenţa asupra raportului; ra- 
Idicalil cari sunt sub autoritatea pre
zidentului lor, aâ respins urgenţa 
sub pretecst că să se mal aştepte 

: |un volum.
De aci conchidem, că intenţia ra 

dîcalilor este de a mal lungi tragi 
comedia cât vor putea, şi că insis 
Itenţa .Românului* de a o vedea 
Iţerminată, a fost numai o paradă 
:de cuvinte.

Această manoperă nedemnă de un 
ipartid onest nu se face numai cu 
miniştrii acusaţl, ea s’a Întrebuinţat 
¡şi se Întrebuinţează şi în contra foş 
Itilor prefecţi daţi In judecată.

Şi acolo regimul ’şl-a bătut joc 
ide justiţie.

Se acusă fostul prefect de Buzfifi 
0. Iacovache, şi se trimete Înaintea 
uraţilor, după ce fusese ţinut cât-v 

itmp în arest. I se imputase atâtea 
elicte ce se ziceaţi a fi fost comise 

judeţul săfi f  se striga pe toate 
anurile, că judeţenii afi râmas in 
ignaţl In contra lui, în c&t lumea 
e aştepta, ca el, Iacoyachi, să ceară 
trămutarea procesului la altă cir 
umscripţie a Curţii cu Juraţi şi 
¿iute a Întârzia cercetarea causel 
mie. Dar s’a Întâmplat tocmai din

contra. D. Iacovachi a cerut cu stă
ruinţă, să fie judecat In chiar dis
trictul sâfi, declarând prin aceasta 
din capul locului aşa numita indig
nare a judeţenilor, de calomnie. Insă 
regimul a avut teamă de judeţul pre
tins indignat în contra d-lul Iaco
vachi, şi procurorul general a fost a- 
cela, care a cerut strămutarea pro
cesului la BucurescI pentru .legitimă 
suspiciune.“

S’a strămutat procesul la Bucu
rescI. Acum d. Iacovachi a cerut cu 
stăruinţă să fie cel puţin judecat 
cât mal ingrabă. Se înfăţişează la o 
sesiune : Procurorul general cere a- 
mânarea, pentru că nu i-a venit toţi 
martorii. Procesul se amână.

Se înfăţişează la a doua sesiune. 
Procurorul cere amânarea pentru ne- 
îndeplinire de forme. Procesul se a- 
mânâ iarăşi.

Şi ast-fel marele criminal Iaco
vachi, care tot cere a fi judecat, se 
află trimis la un al patrulea ter
min şi nu ştie încă, dacă şi când 
.marele patriot* Opran va susţinea 
In fine acusarea In contra sa.

Acelaşi lucru se întlmplă cu fos
tul prefect de Putna, il. Nicolaide. 
Şi el se trimete înaintea Juraţilor, 
după ce fuaese ţinut In arest. I se 
mpntafi şi lui atâtea crime şi de

licte, ce se ziceaţi a fi fost comise 
districtul sâfi, şi se striga pe toate 

tonurile, că judeţenii aâ remas in
dignaţi In contra lui, In cât lumea 

arăşl se aştepta, ca el, Nicolaide, 
să ceară strămutarea la altă Curte 
cu Juraţi. Dar şi aici s’a întâmplat 
tocmai din contră. D. Nicolaide a 
cerut cu stăruinţă, să fie judecat în 
chiar districtul séü, declarând şi d-sa 
prin aceasta aşa numita indignaţie 

judeţenilor de calomnie. Insă şi 
aici regimul a avut teamă de ju
deţul pretins indignat In contra d-lul 
Nicolaide şi iarăşi procurorul gene
ral a fost acela, care a cerut stră
mutarea procesului pentru .legimâ 
suspiciune.*

S’a strămutat procesul la Galaţi. 
Acum d. Nicolaide a cerut cu stă
ruinţă, să fie cel puţin judecat cât 
mal lngrabâ. Se lnfăţişază la o se
siune. Procurorul general cere amâ
narea. Pr ocesul se amână.

Se înfăţişează la a doua sesiune. 
Procurorul general earăşl cere amâ
narea şi procesul iarăşi se amână.

In fine la 16 Martie este un noO 
termin de înfăţişare. Nu ştim, dacă 
regimul va isbuti şi acum a ’şl bate 
joc de justiţie.

Un resultat l’a avut însă această 
nepomenită Întârziere a dreptăţii 
procesele d-lor Iacovachi şi Nicolaide 
sunt judecate de opinia publică Ina 
inte chiar de a se fi pronunţat ver
dictul juraţilor, şi sentinţa este o 
sentinţă de condamnare In contra 
celor ce şl-ab făcut un simplu joc 
de capriciu din formele juridice şi 
din onoarea cetăţenilor.

NOOi LEGE COMUNALA 
i

Sunt acum trei-spre-zece ani, de 
când s’a fi reorganisat In România 
instituţiunile comunale. După usul 
adoptat din nenorocire la noi, de 
lua legi străine, de a le traduce mal

mult safi mal puţin bine, de ale 
trece cu iuţeala vaporului prin cor
purile legiuitoare şi de a le Împlânta 
In ţară, s’a urmat şi cu legea din 
Aprilie 1861.

Vre-o câte-va persoane se adună 
în cabinet, iafi drept, model legea 
Belgiei, se combină o lege, care nu 
ţine compt nici de.tradiţiunile vechi 
ale ţârei, nici de obiceiurile locale, 
nici de starea noastră de instruc
ţiune şi de moralitate, ba nici chiar 
de limba noastră, şi se decretează o 
lege comunală nouă. Ne mulţumim 
şi aci cu cuvinte deşarte şi ne mă
gulim cu idea că avem o lege ca 
In o ţară înaintată, fără a ne în
treba de este safi nu aplicabilă.

Efectul acestei procedări nu putea 
să întârzie a se produce.

Tratând locuitorii de la ţară pe 
acelaşi picior cu locuitorii urbani, 
modelând administraţiunea unei co
mune rurale după acelaş calâp ca 
şi administraţiunea oraşelor mari, 
precum BucurescI, Iaşi, Crai ova unde 
aflăm centre de civilisaţiune, cu a- 
celea a oraşelor mici precum Roşi- 
de-Vede, Târgu-Frumos, dăm comu
nelor rurale o administraţiune mal 
presus de forţele intelectuale şi mo
rale ale locuitorilor, iar celor ur
bane punem o pedicâ zadarnică la 
desvoltarea lor.

Dând representanţilor comunelor 
oare-care atribuţiunl politice, privi
toare la Stat, Introducem în ele un 
slmbure de luptă între Stat şi co
mună, care nu poate fi priincioasâ 
nici uneia nici altuia, şi transfor
măm consiliele comunale în repre- 
sentanţl al partidelor politice, află
toare la cârma Statului, care diri
jează administraţiunea comunei nu 
după cerinţele comunei, ci după in
teresul partidului, sub protecţiunea 
căruia afi fost alese.

Intinzând fără discernământ drep
tul de alegere la cât se poate de mulţi 
locuitori, consiliele comunale nu mal 
represintâ adevârata espresiune a 
comunei, ci espresiunea unei mulţimi 
inconsciente, adese ori râ& conduse.

Reducând durata fiinţei consilie- 
lor comunale, perpetuăm luptele Intre 
conducătorii acestei mulţimi pentru 
a lua locul unii altora, lipsim co
muna de o stabilitate în adminis
traţiune, care singură numai o poate 
apăra de cheltuell nefructuoase.

Declasând pe administratorii co
munali, dând acest drept celui d’ân- 
tâia venit, ales fără scirea lui Dum
nezei şi a oamenilor, Întreţinem 
ambiţiunile nelegitime, deşteptăm in
vidia, desvoltâm nemoralitatea.

Când ne-am Încredinţat, după tre
cere de unul saă doi ani, că am 
dotat ţara cu o lege greşită, care 
n’a făcut alt-ceva de cât a spori 
volumele legislaţiunel noastre, apoi 
tn loc dea pune mâna spre a Îndrepta 
ce a’a dovedit râfi, ne adunăm ia
răşi In cabinet, elaborăm o lege 
nouă şi o aruncăm în ţară, ameţind 
din nofi pe bieţii locuitori cu noul 
disposiţiunl ideologiste şi cu noul 
cuvinte neînţelese pentru dânşii. 
Mal adâogaţl la aceasta şi obliga
ţiunea ce’şl crede dată fie-care par
tid, când vine la putere, de a fa
sona din talpă în crestă tot codul 
nostru legiuitor după un ideal de 
fericire a poporului Român cum şi 
l’a Închipuit. Ast- fel am avut o lege 
comunală albă, acum e vorba să ni-se 
dea o lege comunală roşiâ. Dacă o 
vrea Dumnezeii, poate să avem şi o 
lege comunală centro-dreaptă (saă 
naţionalo - conservatoaro - liberalo-de - 
mocraticâ) şi altă dată o lege co
munale centro-stângă (saă uniro-de- 
mocratico. . . . .)

Cine a urmat istoria celor petre
cute In cel 13 ani din urmă. trebue 
să recunoască că sistemul Români
lor legislatori de a tot ţese pânza

Penelopel, nu aduce nici un bine ţârei
La 1866 ne-am dat o Constitu 

ţiune. Eacâ un punt de plecare fix 
Aceasta prescrie punerea în armo 
nie a legilor cu spiritul el. înţele
gem dar că la 1874 să se pună mâna 
şi pe legea comunală din 1864 şi să 
i-se aducă orl-care prefaceri spre a 
descentraliza administraţiunea co 
mcnală şi a asigura independinţa 
comunală. Nu am acum a critica le
gea din 1874 şi este de prisos a e  
samina dacă legea din 1874 precum 
se esprimâ raportorul el din 1874 
conţine o absopţiune ascunsă de către 
Stat a descentralisârel administrative 
comunale, saă dacă face din o comună 
nedependentă o autoritate vârstnică 
Înfrânată. Ceea ce pot însă susţine cu 
temeifi este că cel puţin legea din 
1874 în ceea ce privesce comunele 
urbane nu s’a abătut de la legea din 
1864 decât numai pentru a corecta 
unele disposiţiunl dovedite prin prac
tică că nu sunt bune şi pentru a o 
pune In armonie cu constituţiunea, 
In ceea ce privesce censul electoral.

Partidul radical venit la putere, 
Începe Îndată a striga în contra le- 
gel comunale şi care o lege nouă, 
dar pentru ce şi In al cărui folos 
se feresce de a ne-o spune. Cu pre
cipitare se votează în 1876 reveni
rea pentru comunele rurale In le
gea din 1874, pe când se putea prea 
bine înlătura numai greşitele cir- 
conscripţiunl şi delegaţiunile Intro
duse In legea din 1874, şi se aduce 
o perturbaţiune generală, care a a- 
vut cele mal triste efecte mal cu 
seamă pentru financele Statului, cau- 
sând o parte simţitoare din rămă
şiţele de 50 milioane de contribu- 
ţiunl nelncasate. In comerâ se cere 
continuă o lege comunală nouă. In 
sfârşit ni-se presintă legea nouă.

ăm căutat să mâ domiresc din 
espunerea de motive a ministrului 
care Insoţesce această lege despre mo
tivele nouel schimbări, şi să vâz dacă 
cel puţin acum s’a lucrat o lege co
munală adaptată ţârei noastre.

Laconismul acestei espunerl nu 
m’a putut lumina, nici măcar ne
răbdarea cu care se pretinde că se 
aşteaptă această lege, nu este mo
tivată. Espunerea de motive ne spune 
numai că dânsa este elaborată de o 
comisiune de oameni eminenţi şi cu 
cunoscinţe practice şi teoretice. O 
fi. Noi însă nefiind obicinuiţi a 
crede pe cuvânt, când mal cu sea
mă nu ni-se indică nici măcar nu
mele acestor oameni, am căutat a 
vedea, dacă elaboratul D-nealor jus
tifică califlcaţiunea ce li-se dă. Măr
turisim că am râmas uimiţi când 
am vâzut ce aâ produs acel oameni 
cu cunoscinţe practice.

Avem tn mâna noastră un proiect 
care amestecă din nofi comunele ru
rale cu cele urbane, care se preo
cupă mal cu seamă de partea elec
torală a legel comunale, şi care In 
ceea ce privesce administraţiunea co
munală stabile8ce un ruagifi com
plicat, confus şi neapropiat cu mo
ravurile noastre la care mal putem 
adâoga şi o redaţiune neromânească.

Din norocire noul proiect se pre
sintă la finele sesiunel. Avem con
vicţiunea, In toate caşurile speranţa 
că nu se va vota acum, ci va ră
mânea reservat sesiunel de iarnă. 
Ast-fel România va mal fi privată 
pentru câte-va luni de bunul ce or- 
ganisaţiunea radicală voesce să re
verse asupra el.

Până atunci diseuţiunea va aduce 
lumină asupra acestui proiect de 
noua lege comunală.’Mi propun, d-le 
Redactor, a participa şi efi la această 
discuţiune şi în numerile viitoare 
’ml voi fi permite a vâ transmite şi efi 
reflexiunile mele asupra punctelor 
principale de acest proiect de lege.

E. U.

STUD II PO LITICE

PUBLICUL SI OAMENII DS PARTID, 
i i .

Inimicul politic ca şi vriişmaşnl de rSs- 
boifi ţine neclintiţi ochii asupra mişcări
lor ce faci, ca din orî-ce erâre să poată 
trage aa avantagifi. Şi greşelele, ta po
litică, ca sciinţă, sa2 fără sciinţă, sunt a- 
celea cele mal grave, cari se fao in detri
mentul binelnl general, căci ca acestea te 
isbesce mai tare şi la partea cea mal vul
nerabilă partida ooatrariă. Partidele insă, 
de şi afirmate ia fîă-care ei prin gazete, 
n’aveafi, cam am zis, o reali te vădită. Ele, 
precum obseră Macaulay, sunt nişee ade
vărate institnţiaai latr'an stat, cari, ca şi 
religianile, afl trecutul lor, principiale lor 
caracterisce, martiri lor, apoetoli lor, proze
liţi lor coa vinşi şi decişi. De ande era ii să 
fiă toate acestea la noi? După cum foarte 
bine demonstră unul din colaboratorii »T im 
pului,* bărbat ca înaltă esperieaţă şi eru- 
diţiune politică

CâţI-va oameni, ia  adevăr mari, cari se 
arătară de la regeneraţiune incoa, fură 
nisce neobosiţi luptători ai causel progre
sului, a luminării poporala!— şi pentra 
această naţiunea le va rămânea ia veci re
cunoscătoare —  dar aceşti corifei al mişcă
rii literare şi politice, printre cari se a- 
mestecară fără deosebire nnme din toate 
stratele sociale, nn furii şi capi de parti
dă, căci el nu răuşiră a lăsa tradiţiuni po
litice de principinri cari să ae încorporeze 
cu viaţa istorică şi socială a naţiunii, fă
ră de care nu e posibilă esistenţa parti
delor.

Românii, de pe la jumătatea acestui se
col, avară o singură şi serioasă luptă de 
susţinut, lupta pentru propria lor asis
tenţă şi pentru afirmarea lor ca naţiune 
şi ca stat.

Această preocnpaţiune fu de ajuns ea 
să absoarbă toată activitatea şi totă inteli
genţa oamenilor noştri de alită, ast-fel ca 
să na mal rămâiă mult loc deschis pen
tru lupta internă a prinoipielor politice, 
şi principiurile acestea nu le crează gus
tai, ci nevoia şi păsul cel maî mare era in 
tot-d’anna de afară.

N ’am avut nici loc, nici timp, niel mo
tive ca să ne constituim in partide.

Par şi simpla, am fost fascinaţi.
Cei mai ab ili înşela lumea ca vorbe 

saaătoare; alţi, care vede»0 lucrurile ca 
a a ochi a mal poaitiv, căutafi să le arate 
goliciunea declaraţiunilor şi noi ne făcu
răm ilusiuaea că discaţiunea şi cearta zi
arelor era, ca in alte părţi, manifeataţiu- 
nea fidelă a vieţei partidelor, a naţiunii 
în alte ca vin te. Stilai şi tonul era de alt- 
mintrea bine ţinut.

Ca simpli spectatori, inşelaţl de meca
nica sforilor ascunse, noi rămâneam în 
nepricepere asupra realităţii sitnaţinnilor: 
aceasta constituia o problemă refractară 
pentru reeri publicului.

Ceia ce nu ne părăsea, era ardoarea 
noastră de a ajunge iote, ca pria minune, 
a culmea civilisaţiunel şi ca să ne ajun

gem scopul, ne rostogoleam prin toate re
formele legislative — fiind-că in lege, cre
deam noi şi oamenii noştri politici că e totă 
mântuirea — fără a sta un moment să ne 
gândim serios, dacă in adevăr ne formam 
prin aceasta pentru viaţa constituţională 
i  dacă trăgeam de acolo profite reale. 

Veniaii momente în cari se părea că ni
meni na mai vedea limpede, atonei se a- 
rătă stoluri de oameni politici, .oameni 
de partid,* cu pretenţiunl de a conduee 
ei afacerile publice şi de a dicta reformele 
interne şi conduita noastră faţă ca po-

Foarte bine, dar oamenii de partid era fi 
în cea mal mare parte fiinţe fără nici un 
fel de credit, si fără nici nn fel de trecut, 
fără şcoală, fără garanţiă de caracter.. . .  
pescuitori de posiţinnl înalte şi nimic mal 
malt. Ecuaţuinea le era prea simplă, pen
tru ca să nu’I putem ghici, când ÎI văsn- 
răm la lueru. O mică parte năpădiră la 
ziare şi creară acea presă meteorică, des
pre care vorbiam; alţi, ceata cea mal nu
meroasă, la pulpanele fracurilor oamenilor 
zilei şi aşa se creă acea sumă de ziarişti
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de oamen! politici ,ex tempore.« Ce bine 
putei să aducă aceştia statala!, saii na
ţiunii?

Publicai, cât mal armarea această miş
care acrobatico-politică, cu indiferentis
mul Ini obicinuit, se mărginea la nisce 
simple şi inocente apreciărl platonice asu
pra persoanei miniştrilor şi oamenilor săi 
de partid. Aplicaţiunea principiurilor şi 
controlul faptelor lor era, se înţelege, lă
sat in sarcina presei, »sentinela neador
mită a libertăţilor şi intereselor ţării* cum 
învăţasem a o numi şi noi, după zicătoa- 
rea altora. Presa insă, născută in modul 
cam am arătat, bătea tambnra in rit— 
mul care convenea auzului coteriilor po
litice. De cele mal dese ori nioi atât.

Presa imita publicul şi se rotea mereQ 
în cestiunl personale. Cutare ministru e 
>mare patriot* cel-l’alt, „om de treabă*, 
un al treilea »orator desăvârşit* nn altul 
bărbat onest*.... şi sub nn buchet de ad
jective parfamate, se acoperea actele poli
tice ale miniştrilor şi ale oamenilor de 
patid.

Din altă parte, să nn nităm că dicţio
narul epitetelor contrarii nn rămânea rant. 
In scurt, viaţa politică a ministerielor se 
închei i mai în tot-d'nna, cu ceva aplause 
amestecate ou huidaitnri, îa  presă, cn şi 
în parlament, şi noi rămâneam iară cetă
ţeni liberi şi independenţi al nnuî stat 
»eminamente constituţional* cari trebuia 
să mergem din noii la urnă, ca să scoa
tem noi oameni de partid.

Toate se puteai! zice despre miniştri, 
şi despre sateliţii lor, fiind-că la orl-ce 
formare de cabinet, o adevărată »băjenie* 
se întâmpla în ţa ră : cabinetul era amal
gamat şi închegat in pripă, pe brodeală, 
pe compromise politice, pe simpatii, pe mal 
sciii eiS ce eonsideraţiuui, şi oameni de 
partid necrnţaţl, înrolaţi iară d'a-n fuga, 
pe recomandări, pe »servicii* adase, pe 
promisiuni solemne, pe câte toate, şi fur- 
nicăria funcţionarilor cari vin şi se dac 
tacepea ca noul cabinet.

(Va urma).

DIN AFARA.

Englitera. Generalul Ignatieff a 
plecat dela Londra fără. ca să. poa
tă. duce cu sine ştirea despre un 
amngiament definitiv. Cu oát, losé 
el se departenză d« Englitera, cu 
atât mal liniştitoare sunt ştirile, 
ce ne vin din apus. Ziarele engle 
zeşfcf, care de la o vreme începuse
ră a Îndemna la conciliaţi une, de- 
odntâ earft-şi incep a se arăta unele 
mal resérvate, altele mal stăruiel- 
nice. dar toate supérate de Rusia. 
„Temps“ comunică unele date mal 
lămurite asupra diferenţelor textu
ale. Şnvaloff propune: „Ies puissan- 
ces insistent de nouveau sur le désir. 
de voir mettre iramédiatement â 
l’excntion les reformes“; earâ Lordul 
Derby nu primeşte decât formula
rea : „Ies puissances affirment de nou
veau leur désir.“ Deosebirea e destul 
de mare, spre a ne pune pe gân
duri, mal ales când ni se spune 
tot-odată, că principele Gorciakoff 
insistă pe lângă cuvântul „insista.“ 
— Deocamdată Insă negoţiârile se 
urmează; cel puţin până acum nu 
a sosit nici o ştire positivă despre 
întreruperea lor.

Rusia. Cercurile diplomatice din 
St. Petersburg par’ agitate. , Pol. 
Corr.* comunică dela 23 Mart. ur
mătoarea depeşă privitoare la situ- 
aţiune in deobşte :

.Negoţiările privitoare la Înche
ierea protocolului trebue să fie pri
vite ca nereuşite. Guvernul rusesc 
W'cl odată nu va consimţi, ca să se 
puie In protocol o clau«â privi
toare la desarmare. Această insi- 
nuaţiune a Engliterci a fost refti- 
satâ cu energie. Dacă Engiitera in
sistă pe lăngă această cerere, toate 
negoţiările sunt zadarnice. — Se vor 
Începe noue negoţiărl Intre împăra
ţii aliaţi.*

In caşul acesta totul va avea să 
atârne de Principele Bismarck.

Despre armata dela sud se scrie 
din Chişănâu: BŞt,iril * despre de- 
mohilisare, care se respăndiserâ de 
vr’o opt zile, aü făcut o rea im- 
presiâ asupra cercurilor militare de 
aici ; acum aceste ştiri incep a se 
perde. Aici nu putem observa ni 
mic. ce ne-ar Îndemna sâ credem, 
că Rusia ar fi hotârltâ să demon
teze aparatul, pe care la  pregătit

cu atâta osteneală in curs de câte
va luni. Din contră toate dispo- 
siţiunile, ce se iaO. ne încredinţează 
câ Rusia are tendenţa de a'şl rădi
ca trupele concentrate la cea mal 
înaltă potenţa a capacităţii de ac
ţiune. Ministrul de resbel Miljutin 
şi-a dat toată osteneala spre a pu
tea mobilisa la moment corpurile 
din Vilna, Minsk şi Zitumir. —  La 
Tatar-Bunar se concentrează masse 
neobicinuit de mari, precum se zice. 
spre a face manevre. Se asigură 
Insă, câ scopul este de a concentra 
un corp mal mare, care sâ opereze 
spre Chilia."

Imperiul otoman. Ziarele din Yiena 
publică următoarele detaiurl privi
toare la parlamentul turcesc : „ Par
lamentul turcesc s’a deschis. Viito
rul ne va arfita, dacă el va cores
punde chemării unul parlament. Sunt 
însfi in acest parlament câţi-va oa
meni. care vor trebui sâ ne insufle 
încredere şi care vor impune chiar 
şi miniştrilor Porţii prin autorita
tea lor. Ast-fel oraşul Brussa a ales 
deputat pe Isak Effendi, un om care 
încă de mult Işt ridicase voacea 
contra paşallcurilor şi fără îndoială 
şi în parlament va controla pe gu
vern. Dea3emenea sfântul oraş Je- 
rusalim. a ales pe Primarul Jussuf 
El-Chalidi, un strănepot al lui Ebn 
El Chalid, unul dintre generalii Pro
fetului şi un om luminat, care va 
şti sâ impună marelui Vizir. Afară 
de aceştia, mal sunt mulţi, care ’şl 
vor lua misiunea de deputaţi, in se
rios. Ăncâ dupe acum ziarele din 
Turcia şi acele din Arabia relevă, 
câ dacă urmaşul Profetului şi Cha- 
liful Musulmanilor, cu învoirea ma
relui Şerif din Mekka şi a Şeik-ul- 
Islamulut, a hotărit a introduce sis
temul constituţional in Imperiul seu, 
şi cei-l’alţl principi mohamedani 
vor trebui sâ urmeze ca şi dansul."

Din Jerusalim se scrie Presei din 
Viena :

Septămâna treentă 2.000 oameni 
din reservâ a ti plecat de la Jeru- 
salem pentru Jaffa, de unde se vor 
îmbarca pentru Constantinopol; alţi 
2000 de reserviştl i vor urma peste 
pnein timo, precum şi 1,000 de oa
meni din oştirile regulate, ce sunt 
aci In casarmele noastre. Oraşul 
Jerusalim nu va avea după plecarea 
acestor trupe, decât zaptiele (poli- 
ţiâ) pentru paza ordinel.

In toate zilele sâ fac imbarcărl de 
oştiri pentru Constantinopol în portu
rile Beyruthulul, E^hulul şi alte por
turi din Siria; vin earâşl din toate 
inuturile Siriei şi Babiloneî volun
tari cari vor sâ ia parte, cam zic 
d&nşil, la reshelul resbunăriî. Se zice 
câ Beyrutul furnică de soldaţi; dacă 
am crede scirile ce ne sosesc. 30,000 
oameni sunt gata a se imbarca sep- 
tâmâna aceasta.

Misionari Turci #0 reuşit a fana- 
tisa pe Drusil din Liban.

La cel d'lntâiu semn, se zice, el 
vor intra lncampaniâ. Beduinii ase
menea sunt gata a merge In apă
rarea Islamului. Se crede că se va 
putea face dintr’fenşil un bun corp 
de cavaleriâ.

Franţa. Generalul Ignatieff, intor- 
cându-se dela Londra, a conferit eu 
Corniţele Orlow şi cu Ducele Dica- 
zes. Despre resultatele acestor con
feriri nu ne-a sosit Încă nici o şti
re : nu avem Insă nici un motiv 
spre a crede, că F ra n ţa  ’şl va fi 
schimbat atitudinea de până acum.

Propunerea deputatului Laisant 
a fo8t discutată in comisiunea în
sărcinată cu studiarea el. Comisiunea 
s’a pronunţat cu şase voturi, contra 
trei pentru serviciul de un an al 
voluntarilor. In cameră propune
rea nu va fi pusă la ordinea zilei 
decât după feerii. Discutăndu-se pro
punerea relativă la preoţii militari, 
ministrul de resbel cere. ca in for
turi, in lagăre şi in garnisoane nu
mai decât să fie admişi, deşi recu
noaşte, câ ar fi de prisos a institui 
pentru f ie -care regiment, câte un 
preot.

A u s tr o -U n g a ria . Igmitieff a sosit 
la Viena. .. . Ziarele din Viena pu 
blicâ următoarele: „încă din luna
trecuta corespondentul nostru din 
St. Petersburg ne făcuse împărtăşi
rea, câ un numfir mal mare de a- 
genţl ruseşti att plecat in Ungaria

Galiţia şi in cele-l’alte provincii 
Austro-Ungare spre a agita popu- 
laţiunea. După cele mal noue rapor
turi aceste ştiri se adeveresc. Anu
me poliţia din Lemberg a arestat 
zece emisari ruseşti, care a ti venit 
parte direct din Rusia, parte oco
lind pin TIngaria. S’au găsit la 
dfenşil de tot felul de broşure revo
luţionare. El eraţi in relaţiunl in
time cu mal mulţi dintre agitato
rii panslaviştl din Lemberg şi din 
alte oraşe ale Galiţiel. Atât emi
sarii, cât şi mijlocitorii lor au fost 
jinuţl câte-va zile in arest, apoi atl 
fost escortaţi peste graniţe. In urma 
unul ordin superior primit din Viena 
oficiile poliţiale atl tratat de alt- 
m ntrelea pe aceşti emisari cn de
osebită reservâ. dându şl aerul de 
a nu şti. câel sunt agenţi al gu
vernului rusesc.*

Nu ştim,-dacă Generalul Ignati
eff stâ mai multă vreme la Viena, 
ori dacă va pleca numai decât la 
St. Petersburg. Fără indoialâ aceas
ta va atârna-' dela resultatele ne- 
goţiărilor din Londra. Totu-şl este 
foarte probabil câ generalul nu va 
Întârzia mult In capitala Austro» 
Ungariei.

S E N A T U L -

Şedinţa tie Luni, 14 Martie 1877.

Şedinţa se deschide la 2 şi jumătate ore 
post-meridiane sub preşedenţia d-lul vice
preşedinte M. Cogălniceanu.

D. Cămărăşeseu citesee raportul asupra 
petiţinnel Isrniliţilor din Vaslnifi cari re
clamă contra administraţiunel locale.

D. P. Casimir. D. Apoetoleanu a cernt 
euvântnl lneă din şendinţa precedentă pen
tru ca ia se adacă dosarul aeeitel afaceri 
la Senat şi a se vedea raporturile asupra 
anchetelor ce s’aii făcut la faţa locului. 
Numai ast-fel Senatul e’ar putea pronunţa 
in cnnoscinţă de cansă.

D. Deşliu. Ceea ce cere d. Caeimir, este 
a se trim ite raportul la calendele grece. 
D-voastră sciţi că sesiunea se inchide peste 
6 zile; cine are sa mai studieze acest 
dosar ? Eu cred că Senatul nu mai are 
trebuinţă de d l; d. Prim ,.Ministru ne a 
spus că s’aii făcut deja două cercetări in 
această privinţă şi resnltatul lor a fost con
trazicător. Trebue însă să ne ocupăm de 
această chestiune pentru că ea a dat nas- 
cere Ia interpelări chiar in corpurile le
giuitoare din Londrs ; prin urmare pro
pun ca să se facă o anchetă parlamentară 
ca să descopere adevărul şi să şi facă ra
portul pe care noi trebue să ’1 votăm pen
tru ca să vază toată Earopa că suntem 
ospitaliarişi seim să pedepsim pe cei cul
pabili chiar când ei ar fi funcţionari ai 
Statului.

D. Al. Orăscu. Comisiunea de petiţinnl 
nn putea să ia altă decisiune de cât aceea 
pe care şi-a formulat’o prin raport. D-niî 
Israiliţi aii cerut a fi despăgubiţi de dau
nele ce aii su ferit; prin urmare noi nu 
putem de cât să. ’I trămitem la tribunale 
pentru a ’şl căpăta dreptul de despăgu
bire.

D. Lungeanu. Această chestiune eoprin- 
de doaă părţi. Mal înteiîi este partea des
păgubirilor, asupra căreie prea bine a fă
cut comisiunea de petiţiuni de a ’ i trămite 
la justiţiă pentru a şi le reclama. Este însă 
şi partea a doua a chestiune!, aceea de a 
se sci in virtutea căror ordine aii lucrat 
acei funcţionari administrativi de aii oea- 
sionat acele pagube fi dacă era9 In drept 
de a le face. Prin armare lunt şi eii de 
ideea d-lul Deşliii de a se confrnnta cele 
două raporturi contradictorii făcute de an
chetele trămise, şi comisiunea de petiţinnl 
analisând diu noii cestiunea sâ vie să ne 
spună ce conţineai! acele raporturi pen
tru ca Senatul să se pronunţe in cunos- 
ciută de causă.

D. Radu. D-lor, eii nn înţeleg zelul pe 
cure ’1 depune d-nii Deşliii şi Lungeanu 
iu chestiuuea de fnciă. Ceea ce a lucrat 
comisiunea a fost foarte drept şi in re
gulă. Ce are a face aici ceea ce s’a vor
bit în Francia şi in Englitera ? Trebue 
oare, pentru că s’a vorbit iu aceste par
lamente ceva, ca noi, de frica lor să le fa
cem pe plac. Dar d-voastră nu sciţi ce s’ a 
petrecut in Francia când d. Cremieux a 
dat drepturi jidanilor şi în urmă însuşi 
guvernul a fost coustrSus ca să li le re
tragă. De aceea eii cred că nu trebue să 
facem aşa mare cas de această petiţinne şi 
să trecem la ordinea zilei.

D. Deşliu. Este foarte comod pentru 
onor. d. Radu ea să’mi zioă că sunt mal 
mult apărătorul unul păgân de cât al u- 
nui Crescin.

Vool; Na s’a zis aceasta!
D . Deşliu. Eh d-le Rada, eii nu sânt 

aiol pentru apărarea personalităţilor ci sunt 
trămis pentru apărarea demnităţel naţiu
ne! mele; şi de aceia când văd că streinii 
ne calomniază eii voesc să se facă instruc
ţiuni peste instrucţiuni, pontru ca să se 
facă lumină şi să alungăm calomniele vă- 
zânda-se că noi nu suntem mâncători de 
străini ci din contra suntem cel mat os
pitalieri oameni.

Iată acum ce văd in dosarul acestei a- 
facerl. Găsesc raportai d-lui ministru Ver- 
nescu către Domnitor, prin care se zice că 
s’a anchetat faptul şi s’a găsit că plânge
rile sunt nedrepte; găsesc însă şi nn alt 
raport care spâne contrariul.

Faptul prin urmare s’a petrecut; acam 
nu trebue oare să ne preoeupătn de a ve
dea dacă trebue saii na pedepsit prefeetul 
în Gestiune?

A.icî dară nu este cestiunea de dreptu
rile israiliţilor cum a zis d. Rada, căci 
noi na vom da dreptar! israeliţilor; e 
vorba noma! de ceea ce am cerut, de a 
se numi o anchetă parlamentară pentru a 
se descoperi culpabilii şi a ne apăra ast
fel demnitatea ţărel noastre.

D. Casimir. Nu sunt nici de părerea de 
a se numi o anchetă parlamentară de 6re 
ce s’a făcut deja o anchetă administrativă, 
nici de acea opininne de a se vota con- 
clusiunile raportului. Aoeasta pentru că 
nu este vorba numai de o cestiune jido
vească si o cestiune de dreptate. Trebue 
dară să o esaminăm. S’a făcut două an
chete; in prima s’ a găsit eă administraţia 
nu este culpabilă; in cea dea doua, făcută 
de an om competinte, administraţia s’a 
găsit oare cum eulpabilă, ceea ce a dat 
ocasiune dacă nn mg înşel chiar la retra
gerea unui d. ministru. Vedeţi dar că ces
tiunea este foarte importantă şi prin ar
mare trebue să schimbăm conclusiunile ra
portului, fiind-oă locuitorii reclamă şi noi 
recunoascem că iniebitate s’a urmat.

D. Cămărăşeseu. Dacă d-nii preopinenţi 
ar fi văzut petiţianea Israeliţilor ar fi vă
zut că cestiunea nn este aşa de gravă. Pe- 
tiţiunea spâne par şi simpla că cn ocasi- 
nnea aplicărel legei comunale, el ar fi foet 
loviţi în dreptul lor de cârcinmarl; el zio 
că Primarul i ’aii gonit şi prin armare le- 
aii făcut păgubi. Dară art. 8 din legea 
comunală îl opreşce de a fi cârcinmarl prin 
comune. Senatul dară nu putea să se tran
sforme în Cameră de justiţie şi să condamne 
pe primari la despăgubiri. Pentru ce dară 
unii din noi să se facă apărători atât de 
zeloşi al Israiliţilor. Trebue d-nilor să ne 
aducem aminte mai ântâiii că suntem Ro
mâni şi moi nainte de a apăra drepturile 
străinilor cari locuesc la noi trebue să ne 
apărăm drepturile noastre proprii. Se poate 
întâmpla ca chiar unul dintre români să 
fie lesat în drepturile sale de către admi
nistraţia locală, cu toate astea nu aii fă
cut nici o gălăgie saii cestiune politică din 
aceasta ci se duc de a dreptul Ici justiţie. 
Pentru ce le-am permite străinilor să facă 
mal mult şi din cel mai mic incident co
mercial să facă o cestiune politică ? De a- 
ceea d-lor, cred că trebue a trece la or
dinea zilei.

D. P. Casimir depune următoarea mo
ţiune:

»Senatul vizSud din dosarul ministeru
l u i  de interne că aii armat anchetă şi 
»că culpabilii s’au descoperit, «ere «a  gu
vernu l să cheme la răspundere pe cul- 
tpabil! şi trece la ordinea zilei!

Această moţiune pnn6ndu-se la vot, nu 
intrnnesce majoritate nioi pro nici contra 
remânând ast-fel a se vota pe mâne con- 
elusianile raportatul.

D. Cămărăşeseu mal citesce încă 3 ra
porturi ale Comisiunei de petiţiuni, cari 
se adoptă fără disenţiune.

D. Cazimir dă citire raportului assnpra 
alegere! colegiului Illea de Bolgrad efec- 
tnat in persoană d-lui Pera Opran.

Conclusiunile raportului sunt pentru a 
se invalida alegerea.

D. Orescu. A ţi auzit cuvintele pentru 
cari o fracţiune din comisBiunea de veri
ficare cere invalidarea alegerei. Mie roi se 
pure că toate motivele arătate sunt foarte 
slabe. Singurul lucru care a putut si 
mă oprească un minut aii fost ea să 
seim după ce liste s’a făcut alegerea. Noi 
am oerut informaţiunl şi ni s’a răspuns 
că alegerea s’a făcat dapă listele anului 
1877. Alegerea dară este bună Ş* rofi> a 
se valida.

D. Lungeanu. Mie mi a atras atenţiunea 
această alegere prin faptnl chiar că d. 
Pera Opraa nu prea putea fi ales tocmai 
la Bolgrad; d. sa coocbide pentru a se 
votaconclusianile raportului invalidându-se 
alegerea.

D. Deşliu vorbeece asemenea contra va- 
lidărel acestei alegeri.

Panindn-se la vot conclusiunile rapor
tului, votnl este declarat nul şi râmăne 
a se vota in şedinţa de mâine.

Şedinţa este ridicată la 4 1/» ore p. m.

C A M B R A  
Şedinţa de Luni 14 M arţii [1877. 

Şedinţa se deschide la ora 2 p. m. sub 
preşedinţa d-lul C. A. Rosetti, fiind pre- 
senţl 86 d-nl deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. Furculescn vorbesce asupra interpe

lării a 3-a adresată d-lul ministru de in
terne, care, ca şi cele-l’nlte privesc abu- 
surile suferite şi acoperite de toate guver
nele, lipsa de sinceritate fi moralitate în 
administraţiune. . , .

Voci. La ordinea zilei sunt o mulţime 
de legi financiare nevotaie! (zgomot),

D. Furculescn. Am voit să arăt relele 
din ţară şi cu istoria, cu fapte şi anVort 
in mână să probez că de acolo vin defi
cite şi bugetele neechilibrate, dar fiind-că 
sunteţi impacienţi. . .

Voci: foarte im pacienţi, căci ţara aşteptă! 
D. Furculescn. Ţara va judeca pe to ţi! 

Am convenit, zic, ca să amân această in
terpelare... (aplause, bravo, v o c i: aşa în
ţelegem !)

D. Furculescn. Staţi nu vă grăb iţi; a- 
cum mal rămân cele-l’alte patru interpe
lări.

Voci. A h ! unde o să ajungem 1 
D. Furculescn continuă a vorbi asupra 

celor-l’alte interpelări pe cari le mânţine. 
Zice că abusurile de sub Catargin conti
nuă şi sub guvernul actual, aşa In Tele
orman cu facerea pod ol o i Ciolăneştî, unde, 
s’aii delapidat 12 mii lei; cu zilele de pres- 
taţiune se comic lucruri spăimântătoare. 
SomnalezS abusurile din Ruşil-de-Vede, din 
Alexandria; despre toate avea cnnoscinţă 
d. Vernescn dar nu le vedea, şi de aceea 
a fost recompensat ca farsa de la col. 3-a 
din Teleorman.

Voci. Ce farsă? Lnminează-ne!
D. Vulturescu. Spune-ne farsa s’o cu- 

noascem 1
D. Fnrculescn. Recompensa pentru în

trerupere o al, d-le Vulturescu, la Banca 
financiară! (risete) Cer de la miniştrii ac
tuali să pedepsească pe cei culpabili, să dea 
afară pe cei de sub Catargi, căci alt-îel 
moralitate nu va fi în ţară. (D. Prim-mi- 
nistru vine de afară) EB, d-le ministru a- 
răt abusurile f i d-ta nn asculţi!

D. Prim-ministrn. Şi iar trebue să mă 
duc la Senat, (arata depeşa).

D. Furculescn. De ce te-ai dus afară a- 
dinea-âră ? Răspundere» va cădea asapra 
d-voastră. Cer anchete parlamentare spre 
a constata cele espase de m ine! Am aci 
13 dosare, cari conrind multe detaiorl şi 
din administraţia d.VVernescu (întreruperi).

(Urmează un dialog ilar între d. Ver- 
nescu şi d. Furonlescn).

Multe VocL (către d. Furculescn) iartă'! 
iartă’ l (ilaritate).

D. Furculescn voind a continua este în
trerupt.

VocL La ordinea zilei 1 închiderea dis
cuţii I (d. dr. Poliza comunică ceva d-lul 
Furculescn).

VocL Ce caută doctorul acolo?! (zgomot) 
D. Furculescn. Dacă e aşa voiii intra 

în detaiuri; d-v. perdeţl dacă nn mă lă
saţi să vorbesc; eii nn ta c ! voi8 cita din 
dosare!

Voci. Ah, ah, închiderea discuţii I (pa uşii) 
A lte voci. închiderea dosarelor 1 
D. Fnrculescn. A ţi isprăvit ? Cât timp 

biaroul nn’ ml va lua cuvântul, voiii vorbi, 
fi d-v. n’aveţl dreptul a mă opri f  »■- 
frnnt pe toţi aceia cari nu sciB facă 
datoria ! (tăcere). Rog deci pe d. prim-mi- 
nistru a lua măsuri pentru întoarcerea le
galităţii f i a dreptăţii in t*r*i reservân- 
du’nu dreptul a desyofta interpelările alt
fel, când voii afla trebuinţă 1 

D. Prim-ministr® respnnde că guvernnl 
îf l va fiice datoria, dar că imposibilul sa 
nn se eeară, dapă ce nici Dumnezeii co
bori t din cer n’a viudeoat lumea de toate 
vieiele. •

D. Vernescn respinpe acusările d-lul Fur- 
cnleecu, arătând cam s’aii numit prefecţii 
sub d-sa, după care se inchide discuţia.

La ordinea zilei legea patentelor amen
dată de Senat; se ia in considerare, se a- 
doptă amendamentele introduse fi se vo
tează ia total, fără discuţie.

Votanţi: 64; pentru 59; contra 5; ab
ţineri 3.

Se votează, fărădiscnţinne, proectul pen
tru prelungirea cn 9 luni a regimului va
mal faţă ca ţările streine,— apoi:

Proectal de lege peutra scutirea de taxă 
vamală a petrei de pavagifi f i fosei aju-



T I M P U L

¡juluî CoTurluiîî, Ialom iţa, Severiu, Bră- 
etc.,—  ş i :

’ roeotul de lege pentru urcare* preţu- 

biletelor de călătorie pe oaile ferate, 

ecfc amendat de Senat.
ISe ia în desbatere proectnl pentru amil

ii ea cn nn an al termenului tragerii In 
I ţ i  a obligaţiunilor rurale.
1). P . Grădişteanu, in diecuţiune gene- 

¿15, zice, că prelungirea tragerii la sorţi 
face mare prejudiţifi creditului stătu 

i (  ţi roagă pe d. ministru de finanţe a 
Brage acest proect.

IX Epureanu se pronunţă contra amâ- 

Sril, căci statul ca debitor nu'şî poate 
p  lungi însuşi terminul de plaţii fură a 
yen consecinţe funeste.
|D. So. Ferechide vorbesce to t in  acest

CORESPONDENŢA PARTICULARA

|rn

iot

l>. prim-ministru răspunde cil un cm  
olnlog a avut loc la 1365 fără consecinţe 

pe prentru creditul public şi ca pftnă 1« 
578 se vor incasa venituri suficiente pen- 

a plăti obligaţiunile şi dobânzile, 
Inchizendn-se discuţiunea, se pune la 

luarea in  considerare *  proectnlui 

i se primesce; apoi, 1, 2 şi 3 se voteaza 
r i  discuţie, dupi care punându-se la vot 

nin bile proectnl in total, se acceptă cu 

>8 bile pentru, 3 contra.
Se pune în desbatere proectnl de lege 

lentru suprimarea procurorilor în materie 

iv ilă  şi comercială.
Sa ia în considerare, fără diBcuţiane. 
Asupra a r i  1 urmează o discuţi ane oare- 

jare, la care i-afi parte domnii Giani, Fe- 
recLide, Danieleann şi d. ministru justi- 
¡ifî, dnpă care se pune la vot şi se acceptă 
Pt, cn suprimarea propusă de d. Danie- 
eann. alin. 3.

La art. 2 se citesc mal mnlte amenda- 
ente.
|Şe primesce artic. 2 cu amendamentul 
jiul P. Bordea, că rolul procurorului înce

tează, în materie civilă, afară când e vorba 
ie  minori şi interzişi, cele-alte amendam, 

înlătură.
A r t  3, 4 şi 5 se votează fără discuţie. 
Şedinţa se rădică la orele 6 seara.

D-lul Reclador a l fotei .T e l e g r a f u l “ .
Dom niile,

In numerul d-voastră de Sâmbătă, sub 
itlu l * Actele privitoare Ia miniştri aou- 
a ţ l,  înşiraţi mal multe cifre şi nume, în- 

Ître cari me ved şi eu treeut de trei ori 
că am luat 1405 lei noi din fondurile se
crete pentru cheltneli de tipar şi redacţio.

Eroare, domnule Redactor, eroare foarte 
mare, şi în interesul adevărului vă rog s’o 
rectificaţi. Am luat, nu 1405 lei noi, ei 
4405 1. n.; prin urmare, vedeţi că deose 
birea este mare.

In  ceea ce privesce acum dacă a fost 
[bună sau rea întrebuinţarea acestei snme, 
pentru nouă luni de redacţie a *Cnrieru- 
hil Bucurescilor, menit a combate pamfle
tele ce aruncaţi ¡cu profnsie prin sate şi 
cătune, pamflete ca cari înveuinaţi sufle- 
tu l naiv şi credul al populaţiei rurale, ca
lomniaţi dinastie şi autorităţi, asmnţaţi pe 
ţărani contra proprietarilor şi arenduşilor, 
fugăduiaţi desfiinţarea monopolului tutu 
tunurilor, licenţelor pentru spirtoase, a re
c ru ta ţi^  rîuri de lapte şi miere, munţi 
de aur şi argint,—  dacă a fost întrebuin
ţată bine safi răii, domnule Redactor, nu 
cred că sunteţi competinte d'a vă pronun
ţa, fiind dintre cel cu musca pe căciulă.

Dar acum veţi zice că este prea mult 
in raport cn serviciul adus intereselor pu
blice. Se poate. Dar mal 'nainte d'a vă 
pronunţa, aţi face bine să vfi consultaţi cu 
3-niî redactori de la ‘ Românul», ‘ Curierul 
Româuiel,, «Unirea democratică,. No uitaţi 
nici pe d. ministru de rea bel care, pentru
0 simplă şi gratuită călătorie la Livadia, a

1 cheltuit zece mii lei noi. Zece mii L... ca 
cam ar avea să'ş Icumpere şi circasiene. Apoi 
d-niî Carada, Dim. Brătianu, şi aţâţi alţîj 
comisari ordinari şi estraordinarl, misio
nari patrioţi şi liberali, în fruntea căror 
d. C. A. Rosetti strălucesce ca un lucea 
fer, aţi putea să ne spuneţi cât aii chel
tu it pentru serviciile cnrî până acnm se 
ascund in templul zeci Isia ? Dar de ce să 
mai lungim vorba şi să fim indiscreţi?

Dacă voiţi, făceţl cuvenita rectificare. 
In ori-cd cas vă rog să credeţi una şi bună : 
sunt mândru de inatnuările ce aţi avut 
gingăşia d 'l face contra mea în atâtea rân
duri şi nn jinduiesc câtuşi de puţin au
reola acusatorilor guvernului conservator, 
guvern pe care păcatele şi inepţiile celui 
de azi ’ l-afl resbunat de toată ingratitu
dinea ţărel.

Or. H. Grtndea.

T X i v r P X J I L . T J I
Piteşti 13 Martie.

Domnule ReAaetor,

Oraşul P iteşti se găsesce în stare de a- 
şediO, se zice că cine şoie ce patrioţi pa
tentaţi în seopnl patriotic, ar fi trimis Ia 
vre o câţi va comercianţi epistole anoni
me, cerindn-Ie ca se li se depne la locuri 
indicate sume de bani căci oontrariă ii va 
incendia; aceste epistole fiind arătate Po
liţ ii şi capul el. având in vedere că de la 
venirea acestor buni patrioţi şi de la com
punerea personalului in  toate ramurile de 
administraţie de elita acestora, cari ser- 
manx afl luptat cu fidelitate la toate ope- 
rile de regenerare a acestil fericite ere de 
guvernare, focurile se re pe teză foarte des 
în, acest oraş şi cu toată vigilenţa ce pane 
poliţia în prinderea acestor incendiatori 
i-a fost cu neputinţă şi fiind că aceste fo
curi îngrijind cu de osebire pe sermani 
concetăţeni care posedă avere, aii pus pe 
autorităţile locale în stare de a lua mă - 

şurile cele mal estra-constituţionale pen
tru ca să poată pune mâna pe aceşti fa i
moşi incendiari, cari aii abusat prea mult 
de indulgenţa aeestei părinteşci şi blânde 
administraţiunl, cutezând până la cereri 
de bani de la cel cu averi (dnpă sistema 
Tunsului) dacă vor să se scape neincendiaţi 
de societatea aceasta, care se institu i de 

dată (se vede) eu venirea guvernului 
ultra-liberal şi ultra-naţional, şi dar chib- 
zuiră a forma un consilii! spre a delibera 
şi avisa la măsurile necesarii. Un con
siliu dar s'a ţinut sub preşediuţa prefec
tului la 10 Martie compus de PoliţaiB, pri
mar , membri Comitetului Permaninte şi 
Comandantul de garnisonă; şedinţa se zice 
a fi fost secretă. Spre seară to ţi cetăţeni 
se văzură îucunoştinţaţl prin dorobanţi 
ca din ordinul d-lul Comandant să se pre- 
sinte a doua zi la ora 8 la cancelaria re
gim. de dorobanţi. Chemarea fu generală, 
fără destincţiune de văduve, bătrâni şi in 
firmi. Fie-care cetăţean şi fie-care familie 
se găsea in t’o panică, nesciind ce însem
nează astă chemare cu dorobanţii estra- 
constituţională, care era trimisă din ordin 
superior m ilita r ! Unii credeau că poate 
vre-o armată inamică nouă va invada ţara 
şi priu urmare şi Piteştii, şi că aceaată 
chemare va fi pre-vestitoare de vre-o fugă, 
satt altă calamitate. Dar in această zi de 11 
Martie de o dată trâmbiţele dorobanţilor 
de chemare şi toba comunii răsunând în 
toate locurile şi prin toaterespântiele, lumea 
se adună, se grămădeşce a afla ce primej
die s’a mai iv it  nu oare cumva vre-o conspi
raţie a conservatorilor s’ ar fi descoperit. 
Pristavul însă citesce cele ee se coprind 
în anexat-înprimata publicaţiune! Acesta 
fa dar caşul cel mal grav, pentrn care a 
trebnit administraţia, în n ra s  consiliului 
ţinut, să dispue, că pentru a se putea prinde 
incendiatorii, trebuesce negreşit a se dis- 
posa o măsură quasi-asediu şi a pune ca
păt de a se mal iv i fiinţă omenească pe 
strada de la 12 ore, fie ori cine, dacă nu 
va voi să pope arestul, eară aceia cari so
sesc seara pe Ia orele 11 de la tren în o- 
raş, să-’şl vie cu merinde căci birturile nu 
mai pot fi deschise de la această oră!

Cugetaţi, d-Ie redactore, asupra acestor 
măsuri bizare şi extra-constituţionale care 
pentru liberii şi paciuioil cetăţeni nu pot 
fi de cât pe de-plin satisfăcătoare, 1 : cn 
cn eu chipul acesta, le aduce un bine ig i
enic, căci nu vor mal întârzia la adunări 
peste ora 11 şi se vor culca toţi pânâ la 
2 ore din noapte, al 2 că cn chipul a- 

cesta încetând cu desăvârşire circulaţia, Po
liţia şi streaja de noapte poate vedea de 
de parte pe cel cari incendiază şi dacă din 
nefericire s’ur găsi vre unul pe stradă 
peste această o’ră nu poate să fie de cât 
din societatea incendiatorilor şi entă dar 
cum are să se stîrpească incendiile şi tot 
de o dată acela care va pune mâna pe un 
asemenea cutezător de o mai eşi după ora 
12 din noapte are se beneficieze şi de 
500 fr, premiul ComitetnlnT, oăcl neapărat 
de va avea cn sine şi niscai-va chibrituri 
de fumat, nu se mal poate sustrage ace
sta du la acusaţiunea de incendiator, şi a- 
pol unde se mal pune şi libertatea circu- 
lăret numai acelor privelegiaţl, cari ’ş oa
meni integri, prăvăliile, casele şi focurile 
vor fi ferite complect de spargeri şi cele- 
alte.

Unde mal paneţl ţi măsura constituţio
nală de nelibertate a cetăţenilor, n’ar pu
tea se mai scoată capul afară sub nici un 
cuvâut şi sub nici o scuză de la ora 12 din 
noapte, astă măsura oare fi va ea ordo
nată în toată ţara ? Sub pretestul acesta 
să bănueasce că se ia este vre-o oombina- 
ţinne înaltă ca după ora 12, se eircule

numai cal prive lig ia ţl şi a nn mal putea 

fi văzuţi de ce fac şi ce chibzuesc; in fine 
sunt mnlte de reflectat şi depind de per

spicacitatea d-v. ea să apreciaţi.
Comnnicândn-vă cele oe preced, am o- 

noare de a mă crede nnnl din banii cetă
ţeni şi care crede oă ca aceasta îşi face o 
datorie.

Un abonat.

POLIŢIA ORAŞULUI PITESCI 
Publioajie.

D. Prefect local prin ordinul No. 2370, 
’m l comunică cum că desele focar! oe din 
nenorocire vede că se tot pune ia  acest 
oraşiQ, nu pus atât pe Administraţiune 
cât şi pe cetăţeni în posiţiune de a se în
griji pentrn nesiguranţa în care se află, 
şi peutrn a putea dar infrâna asemenea 
fapte şi a asigura şi pe paeinicil Cetăţeni 
in temerile lor şi in vedere că cu restrân- 
sul personal de care dispnne Poliţia  aces
tui oraşiQ, este imposibil de a adjange la 
această ţintă, a fost s ilit de a alerga la 
măsnrl escepţionale, şi care măsuri eonstă 
in următoarele d isposiţiunl:

I. Toate stabilimentele pnblice fără deo
sebire, precum: Gasinnri, Cafenele, B ir
turi, Cârciumi şi Berării, să fie inohise la 
ora 11 noaptea negreşft.

I I.  Circulaţia pe strade a verl-căril per
soane fără deosebire, va fi poprită de la 
ora 12 înainte.

III. S’a dispus a se răspunde din fon
durile Judeţului şi Comunei

UN PREMIU DE 500 FRANCI

se im  SOSITE CD FOSTA DIN UBMA
Lo»dr», i i  Martie.

Ziarele din Londra, toate de o potrivă, 
susţin c i pacea nu mal se poate măn- 
ţinea.

Yleaa, 84 Martie.

Negoţiările de la Londra nn afl avat 

nici nn resaltat — Muntenegra a declarat, 
că nici odată nu va prim i propunerile 
Porţii.

8t. Petersbnrff, 14 Martie.

(Oficioasă.) După părerea cercurilor di
plomatice de aici scopul Încheierii proto
colului e eu totul paoinie. Dar el nu se 
poate încheia de cât dnpă ce pacea cu 
Muntenegra va fi încheiată şi Turcii vor fi 
desarmat.— Rusia nn are de cât două al
ternative : desonoare ori resbel.

Constantînopol, 94 Martie. 

Principele Ghica a plecat cu conoediti 
la BocureşcT.— Cabnli Paşa a murit.— De
legaţii muntenegreni aQ avut astăzi o nouă 
conferenţa la Savfet Paşa. Poarta persistă 
pe lângă refusurile el privitoare la N ic- 
sicl şi CuccL Delegaţii muntenegreni aQ 
declarat insă, că nu pot renunţa la a 
două oondiţiunl.

S E N A T U L

8'a invalidat alegerea d -lo i Pera Opran 
de senator la Bolgrad, cn 23 voturi con
tra 13« românind n ie  face o nouă alegere.

Domnii George, Nicolae şi Alecsandru 

Steriadi, doamnele Helena Theodorj şi Bu- 
frosina Capelleann aăscute Steriadi, şi dom
nii, doctoral Theodori şi Constantin Ca- 
pelleanu, aQ anoare d’a vă incunosciinţa 
despre perderea dureroasă ce aQ făcut in 
persoana prea Iubitului lor frate şi eumnat

1 0 i i i  S T E R I A D I
încetat din viaţă la vârsta de 25 ani, V i

neri In ,,Jt t  Martie corent la Milano.
Corpul decedatului se va aduce in Bu- 

curescl pentru a fi înmormântat la mor
mântul familiei.

BueureacI, 1877 Martifl.

m DE EFECTE PUBLICE 81 DE DEVISE
Buomrtêtri, 12 Marti4 iQJ7.

pers6nel acelia ce va prinde asupra fap- 
tu lo i pe dătătorul de foc.

Aceste disposiţiunl der, spre a putea 
adjunge la cunoşcinţa tutulor orăşenilor şi 
a locuitorilor din acest oraş, se pnblică 
spre generala cnnoscinţă, spre a se con
forma pe v iitor şi a păcji regulile stator
nicite care sunt a se pune in aplicaţiune 
cu cea mal mare rig6re chiar de astă-slră 
înainte.

PoliţaiQ, A. Afumuranu 
Directore, M . N . ŞtefOnestu.

No. 1074,
Anul 1877, MartiQ 11.

DEPEŞI TELEGRAFICE
Ssrviciul privat al TIMPULUI.

Afen|ia Havas 
Coastiutlnopol, 24 Marti*. 

Kabuli-Paşia a murit.
Poarta, refusând defin itiv a da distric

tele Nicici, Canid şi Colacin, Muntenegre
nii aQ te legra fia t la Cetinia, eerând in- 
strncţiî.

Cra-

8 C R I S 0 A  RE A D R E S A T A

TIM P U L U I
Dela societatea de lectoră .An

drei Şaguna* a teologilor rom&nî 
orientali din Sibiâ, in Transilvania.

Domnule Redactare,
In anul 1867 s'a înfiinţat societatea 

noastră de lectură , Andrei Şaguna* dela 
institutul pedagogico-teologic gr. oriental 
din SibiQ, cn scopul de a înlesni o des- 

| voltare mal temeinică şi mai întinsă a ti 
nerilor ce se pregătesc pentrn cariera eea 
grea a preoţiei şi a pedagogiei. Relaţin 
nile cele vitrege, între cari trăim în deo
sebi noi românii din Transilvania, lipsa 
preste tot de mijloace materiale, ce pro
vine dela starea noastră cea tristă din 
treent şi present, stagnaţiunea ce se vede 
in mişcarea literară a Românilor de aici, 
toate aceste împrejurări pun mari piedici 
desvoltărel noastre naţionale-românesci. In 
asemeuAa stare nn ne rămâne decât a ne 
îndrept* privirile noastre preste Carpaţi, 
unde se află acum focularul vieţei româ 
nescl, şi a căuta ajutor la oonfraţii noşt 
liberi din România.

Deci societatea noastră, voind a-şi rea 
lisa scopul, de a da -membrilor săi o des 

| voltare temeinică românească, şi lipsin 
du-I mijloacele materiale pentru a procura 
opurileşi scrierile românesc! din România! 
a decis să se recerce eu tot respectul sti 
matele redaeţiunî ale fbilor din România, 
ea dacă le va fi ou. putinţă, să ne trămiţă 
gratuit preţuitele ziare.

îndeplinind această decisiune, ne permi 
tem, prea stimate d-Ie Redactor, a vă a- 
drea in numele soeietnţei rngarea, că daca 
vă vor permite circumstanţele, să bine
voiţi a ne trămite gratu it sub adresa 
»Societăţel de lectură* »Andrei Şaguna*
>a teologilor români ortodocşi în Sibiî,* 
preţnita foaiă ee redigiaţl, şi eredeţi-ne, 
că în starea, in care ne aflăm, d-voastră 
veţi face na însemnat servicii! tinorimei 
studioase şi veţi câştiga un frumos titlu 
la recunoscinţa ei pentru această bine
facere.

Incredinţându-ve de deosebita noastră 
afecţiune suntem al prea-stimat domniilor 

voastre devotaţi.
Vice-preşedinte, NicolaQ Cadop.
Notar, Basiliu Socoln.

NOUTAlŢLE ZILEI.
Citim In .precursorul* din 

iova:
Un mort do trei ori îngropat La 18 No- 

embre, anul espirat, loniţă Pârvnlescu, care 
încetase din viaţă cu câteva sile mai îna
inte, a fost înmormântat cn ceremonia 
obicinuită la cimitirul din eomuna Gârla 
Mare din plasa Câmpn, districtul Mehe
dinţi.

La 3 zile după înmormântare, ofieerii, 
cari inspectaQ, cantoanele aQ găsit cada- 
vrnl repausatului în marginea Dunărei îm
brăcat spre batjocură într’un eojoe şi o că
ciulă ungurească, rezemat de un stâlp cn 
o lulea în gnră.

Nu sciQ dacă pentru acest fapt s'a fă
cut saQ nu constatare, dar ceea ee sciQ 
este că cadavrul s’a inmormântat d'a dona 
oară ; însă şi de astă dată eadavrnl a fost 
iar desgropat şi găsit în tr’o vale in josnl 
cimitirului.

In fine dnpă ce s'a înmormântat de a 
treia oară, s'a constatat că cadavrul a fost 
iar desgropat, însă fără a se mai găsi de 
astă dată. Se presupune că s'ar fi arun- 
eat pe Dunăre.

Autorităţile respective, adică sub-pre- 
fectul şi primarul local, n’aQ lnat nici o 
măsnră pentrn constatarea faptnlnl şi pe
depsirea culpabililor.

înţelegi, d-Ie redactor, in ee timpi trăim 
dacă nici morţii nu mai pot fi liniştiţi în 
mormintele lor.

V. I. Cbilargiu.
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Argin t in m ă r fu r i................. .111  25
Ducatul 5 84
N apo leon u l.................................  0
Mare 100 . . . . . . . . . .  01

91 >.

CURSUL DE B E R L IN

T.ieatru oel Mare. >0 soire îmbueurătoare 
pentru publicul iubitor de frumos.* După 
0 corespondinţă de patru ani, d. director 
Franchetti a isbutit să se înţeleagă cu ce
lebrul artist drmatic d. Ernest Rossi, d'a 
veni cu trupa sa în Bucureşti să dea 10 
saQ 12 represeataţil la Theatrn cel Mare 
către finele lnaeî viitoare.

D. Rossi s'află acum la Petresburg unde 
a avut nu mare sueces în bucăţile, K ing , 
Otel Io, Hamlek Talentul acestui artist este 
cunoscut in toată Europa.

Regele Holandei, a cărui iubire de ariă 
şi competinţă iu materii estetice este în
destul de ennoscută, 'l-a încărcat de daruri 

Seim că direcţia generală a theatrelor 
in Capitală a făcut mari înlesniri d-lui 

Franehetti, pentrn a putea să ofere co- 
mendatorulul Rossi, condiţii avantugiosse, 
cari să '1 facă a onora scena noastră eu 
talentul săă.

24 Martie (st. n.) 1877. 
Acţiunile eăilor ferate române . 
Obligaţiunile române 6 \  . . . -  
Priorităţile eăilor fer. rom. 8 %  . 
Imprumntul Oppenheim . . j t
N apo leon u l................................. ‘
Vien'a, termen seurt

12.*—  
50 — 
55 — 
85 76 
10 25 

103 8«  
I n n g .................102 Oă

LA LIBRARIA 

E .  G R A B V E  C 01? ;
P«xiu MogpfoMl 40. _  _  .<5

AQ sosit urmâtoarel» nout&fit :

Calea ferată laşi-Ungheni-Odeia— Ou în
cepere de astăzi, trenurile pe această linie 
Tor eircula în fie-care zi, şi orariul s'a re
gulat ast-fel în cât pasagerii veniţi eu 
trenul de Buouresoi se poată pleca imediat 
spre Rusia şi vics-vorsa. Pasagerii se vor 

ane in vagoane de la gara Lemberg-Cer- 
năuţl-laşl, de unde se vor putea procura 

biletele.

Le» b- 

4 40 
4 40

7 6
40

Achard, A., Noir et blanc. . . .
— »  La trésoriàre . . . .

D'Âmezeuil, C., Comment l’esprit
aux bêtes v ien t................................ 3

Ampère, I.— T., Mélanges d'his
toire littéraire 2 V es...................... 8

Ara go, C. L ’botel-de-ville de Paris 4 
Asse, C. Lettres de M-lle de l'Es-

pinase . ............. ,.............. ... . . 4 40
Assolant, A., L ’heroine des prêche*

2 Vol. .‘V V T T 7 W  7 50
Radère M-ad., Une mariée de

seise ans................... ... ................... 3 75
Bazancourt, le baron.. Les Se-

erets de l'épie............ ... . . . . 4 40
Bell. C. Le professeur................ 1 50
Bergerat, C. Nonwel opéra . . .  2 50

(Va urma)



T I M P U L

Le yoyage au tonr da Monde
PR PIAŢA OON8TANTIN-VODA 

Vis-â-vi* de Ciro, lângă Cast da Depunere:

Mare Panoramă

SALONUL DE" STEREOSCOPE
în unire ea un

B A Z A R  DE CADOURI
Intrarea 50 bani.

Pentru visite numerâse ro^it
CAROL JOH. L IF E  A .

2

FONDÀRIA DE FE R
a lai

E . K B I L H  A U E R  
Gol tal tiradei Roşelor (IiTor) 

Confecţionc<J& ori o« piese de fontă pentru 
mayine, col6ne, cruci şi grilage de morminte, or* 
oameni* pentru fontăne, împrejmuire de «trate 
de flori, canal uri pentru cargerea apel. seQ alte 
•onstructil, dupe modelurile predate, planuri stSfi 
arătare.

Comăndile de conducere de apă, instalaţie de 
ori ce băl cu t6te accesorile lor, pompe de curţi, 
de ease fi de ori ce trebuinţe, stropitdre de gră
dini şt mal multe alte aeemenea articole se oon- 
fecţione^A solid fi grabnie tn fabrica D-lul

P. Keilhauer, Strada Isvorul No. 59.
Asemenea u  gbeace acolo şi an deposit de fontă 

de fer confecţionat.
518—10.

B I B L I O G R A F I A

A eşit de sub tipar la Libr&ria 
Socec şi C-nia:

I S T O R I A

ARCHE0L0GIEI
Curs public, ţinut la  facultatea  

de litere din BueurescI
de

A. I. O D O B E S C U

ÂNTICITATEÂ s i  r e n a s c e r e a
Un frumos volum în 8°, de 768 pagine. 

P reţu l 12 Lei 50 bani.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
fi 80 a fiii de vânzare

LA TIPOGRAFIA TBIEL & VEISS 
8*

L A  T O A T E  LIB R Ă R IILE:

STAREA FINANCIARA
R O M Â N I E I

Discursuri rostite tn parlamentul romăn
de

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţul 2  Lei n.

D o  î n n l l i r i a t  pe u n otorf mal 
I L I L / I i l l l c l l ; ,  ni ni ţ i  ani, Casele

din Strada Scaun îl or No SS avend peste
to t şense încăperi ana bucătărie, douS piv-
niţî, osebit grajd, şopron, puţ in curte.

A  se adresa la proprietarul lor D. Ştefan
Stefănescu, în cancelaria Antreprizei Im-
positulol spirt6selor (Hotel H illel).

LECŢ1UNI PARTICOLARE
de

M A T E M A T I C I  
C. Brailoiu, fiul 

47 Strada Scaunele 47.

DE ARENDAT

Moşia Cârstésca2p: r d;
BucurescI şi 1 poştă de Ploescl, de la St. 
Gheorghe 1877. Doctorul Turnescu.

Calea Moţilor No. 55 BucurescI.

ANUNCIU IMPORTANT 
CEL HAI MARE SI MAI RENUMIT MAGASIN

de

U S T C - A . X j T A . ^ X l s r X B
p e n tru

B A R B A T I ,  D A M E  SI COPII
aub firm a  de

SAL. WEI8ERMAN 
X j  a  v u l t u r

Strada Carol I No. 6.
(C u rte a  veche via -â -vis  de fa r m a o ia  RiesdOrfer)

A ee feri d’o 
altă firma imi
tată la Vultur 

fi a nota bine la 
No. 6.

A  te fe ri d'o 
altă firmă inii 
tată la Vultur 

fi a nota bine la 
No 6.

^ j ^ G h ^ S i n S T T T I I L  *
SE AFLA IN CALEA MOGOSIOEI N° 20, VIS-A-TIS DE GRAKS BQTEL DE BULEVARD CASA QRECEAND

prima societate ia viei centra venzerea ie olanda si AlWtnrl io Mitinne
aduce la cunoscinţa onor. el comiten)! că tóte filialele aflátóre tn Romănia trebue să fie desfăcute

irevocabil péné la Pascl.
Ac¿st& circonatanţ& pe de o parte, şi cursul estraordinar de mare al aurului, ne pun in 

posiţiune de a putea reduce încă CU mult preţurile deja fórte eftine, spre a da O probă fie
căruia de eftinătatea la care péné acuma n’a ajuns Încă nimenea. O concurenţă, vină ea de ori
care parte, este dar ilnsorie, căci in BucurescI n'a esistat Încă pftné acuma o desfacere aşa de 
adevărată şi seriósá.

Spre dovada mal mare a cplor «Jise de mal sus să se observe preţurile curente reduse şi 
Dotate mal jos. şi mal beneficiám şi Ia cumpărări de 50 franci 3 °/o la cele de 100 franci 5°/o 
şi la ce'e de 200 franci 10°/o. Representantul SocietâţeT fabrioel de Olandă şi Albituri.

Preţal curent dupe scă^ânrântul de â5°|0 cu preţul flcsat.
Batiste a V* duzină

înainte
Batiste de copil a .....................

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

,  engles. ou bord. col. tiv ite  >

Prosópe şl Şervete a */»
Proeópe de aţă curată . . . .  fr.

,  ,  damasc . . . . . .
Şervete de m asă..................... ...

jţ ,  dam aso . . . . . .
,  ,  ,  engles . . ,

Feţe de mese a
Pentra 6 persóne a lb i de aţă •

y y damasc >
> > > >
> (jo®l, I . »  >

Pâutjărie
P&n^ă de casă fr.

> »  > > copil »
,  » Olandă de munte ,
> »  »  > Silesia ,
t  ,  Pânijă de Olandă ,
»  »  »  »  Belgia ,
»  »  ,  ,  Rumb. ,  170

Bueată p. 7 cercéfnrl 3 eoţl lat ,  72
,  > > de Bumb. ,  90

Rufe de Dame
Cămaşe de Şiffon ou şnur . . . . fr. 5

acum
1 45 fr. 1
6 --- ,  8

10 — ,  5
4 25 , 2

duzină
8 50 fr.

13 -  ,
8 -  >

14 25 ,
17 -  >

50
50
as

50

25
50

1 2
12

de coţi

1 bucată
fr. 6 50 fr. 

10 -  ,  
20 — , 
83 —  ,

38
40
55
60
90

110

—  fr.

3 50 
5 50 

10 50 
18 —

1(3 50
22 _
30 —  
33 —  
50 —  
60 —  
90 —  
41 —  
50 —

broderie
Entredenx

50
25

fr. 8 —
50
50

înainte fr.
Cămaşe de Olanda cu br. de mână , 1 3  —

»  »  »  »  Entredenx , 1 5  —
»  ,  ,  de bat. fôrte fine »  24 —

Camis6ne ou cercu leţe......... , 4 50
> cu broderie 5 50
, de luxe cu broderie . . ,  13 —

Pantalône cu cerculeţe . . . . . .  5 —
,  ,  b roderie ................. ...  6 25
»  de P iq u e t ..................... ...  7 —

Fuste de costum e......................... ... 8 —
»  cu Şlep * .  ..................... > 1 2  —
, > b roderie ......................... ... 15 —
, »  , şi cu Şlep . . . »  30 —

Rufe pentru Cavaleri
Cămaşe de Ş i f f o n ........... fr. 6 50

a > > spălată . . . .  > 8 —
, ,  Olanda colorată . . .  a 11 —
> ,  Cretton franţuzesc . ,  8 —
> cu broderie . . . . .
> cu piept şi manşete de olanda 
»  de Olanda f6rte fină . . .

Pantalône de O la n d a .................
,  ,  Rumburg fine . .

Diverse
Şorţuri de e o p i l ..........................
/s Duzină Galere de Dame . .

X  ,  ,  Bărbaţi . . .
*/i | Pepturî brodate . .
1% > Ciorapi de Dame • •

*/• > > »  bărbaţi . .
1 Bucata F la n e le .............................. ,  4
6 »  de Barbe p. copil • • > 5

r  C a lită ţile  mai bune se gifoesc asemenea ca p reţu rile  cele mai convenabile.
Din cauta sesonulul Înainta tise vlnd cu P re ţu ri şi m al re d u s e: Piquet, Şalurit flanele,  ciorapi de a{A, plapăme,  Albituri 

pentru dame de piqul, fi mal ales de remarcat Batiste fine eu broderii,  Oamilmri pentru dame,  Cracate pentru cavaleri 
fi dame,  Batiete-CUUre fi batiste cu dantele, fi In fine căte-ra aute cupon« din remăfiţele de Olandă ou 60 o/o rabat. 

Rafturile fi tâte uneltei« aflătdre acuma in magaei», «unt eftin de vdnjare.
M&gasinul se află Calea M ogofof N o . 20,  vii-ă-ris de Qrand Hdtel du fitoulerard, casa Greceanu.

Aâ sosit pentru oeeonul de primă-vdră fi vtiră 
Încălţăminte de Bărbaţi In tdte formele (fason 
anglaio fi bribanique), de Dame (fason american, 
Nord-pol fi Mexico) fi de Copil (in faa<Snele cele 
mal noul.)

Aceste mărfuri fiind efectuate din cele mal re
numite fabrice din Europa fi tub*temnatul este 
in etaro d a concura cu orl-cino in acostă, brarcbă 
(vinr]6nd eu preţuri mal redute de căt ori unde) 
face plecata sa invitajiune rugând pe onor. p. t. 
public fi Înalta nobilime d al incuragia cu nu- 
mer6iele vi ai te fi a d-1 or cliente1 ă.

Cu tetă stima.
Sal. Weiserman.

LE BODQUfiT SIINISTEEIBL
Preţul I Franc.

Se găsesce de vên^are la TipoJ 
grafia Thiel & Weis. Vân^âtorif 
priimesc rabatul obicinuit.

A eşit de sub tipar:

BIANCA CAPELLO
s4ö

VIRTÜTEA FEMEEI
O serie conversativa in care să daQ Iqfl 

lumină mal multe scene intime asupra evenj.fl 
mentalelor din Italia.

De văn^are la librăria loaniţitt & C - i f l  
strada Lipscani.

PLANTE de FRAGn
Sunt de vânzare in coiecţiunl din cele m a l  
frumose specii francese, finetul mare, gus-% 
tul admirabil. Cultura lor a reuşit forte  ̂
bine in grădinile D-lul Oeorgie C. P h il i-S  
pescu. Mhî puţin de 50 plante nu se vinde.■  
Pentru provincii, dupe trămitp.rea cost«- »  
uî, se espediază prin poştă. A  se adresa 

eub-semnatulul

Jean Vermeulen
Qridinarul D-lut O. C. Pbilippencn, Strada Dio-1 

niaie No. 42.

0ILOCOULE PUTERE DE 8 CM
este de vôn4are cn 

preţul fórte eftin prin Domnu 
C .  S I E B U E O H C T

BucurescI.

Att apărut In laşi

ALMANAH MUSICAL
de

T E O D O R  T.  B U R A D A
pe 1877 (anul al Ill-lea), cuprinzftnd ma-1 
multe figuri de diferite instrumente de mo- 
sică aflate in us la poporul romăn, pre
cum şi diferite arii de danţ naţionale, a- j 
ranjate pentru piano.

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

De vinţlare la tdte librdriele.

■

*A *A + â i

DE ÎNCHIRIAT^
eu preţuri moderate

Apartamente, PrăYălie şi Localul
C E ’LÜ  OCCUPA BANCA DE BUCURESCI

P A L A T U L U  „DACIA“
precum ţi un

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 H  

în faţa teatrului naţional 
Informatiunl la Direcţiunea Societăţii . D ACIA*

►♦♦♦♦4L

O. SIEBEECHT
B E C O M A N D i

B A T O A Z E  DE P O R U M B
recunssoute de cea mal buni csnstruetle

P I E T R E  r > E  M O A R A

PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
C U  P R E Ţ U R I  S C i p U T E I

CEL MAI MARE MAGASIN
D B

HAINE CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MODA
.A  LA BELLE JARDINIÈRE*

»  S  E J  wr O -  n  1 J  M  B  1%  u  M
20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoşoiel, Casele Grecénu 20

E S P O S I T I U N E A  D E  t i  A I N E
Invit pe Onor. Public să bine-voiaecă a visita magasinul med, unde va găsi o Espoaiţiune de haine confecţionate cum n’a fost încă in BucurescI, şi  anume:

^ T C O S T U M E  C O M P l i D l  T i U R
REDINGOTS Şl JAQIIETE CU GILETCELE LOR PARDESIURI IN DIVERSE FASOANE

din stofele cele mal moderne ale sesonnlul de faţă, f i croite dupe jurnalele cele mei none. Preţurile sânt espase fu Galantarele Magasiel pe Strada Mogofóiel fi Bulevardul a! şi se póte convinge orf-cine
că am rema^ fidel deviseî acestui magasin :

C O N S I T  3SÆ 3SÆ A E E  S X  E E E T X X T R X  F  O  A  R T E  üsÆ O  T> E R  A T E .
J O S E F  « ■ S a j r v m ^ L U l l i ;

,A  L A  BELLE JAR D IN IÈ R E «, 20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoş0iei, Casele Grecénu 20.

Tipografia Thiel & Weiss Palatul . Dacia*.


