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(Agenţia Havas).
Londra, 20 Martie dinun*»ţa. 

Iutrevorbirile continuă pe bnsa deşer
tării simultanee a Turciei şi Rusiei.

Se asigură cfi negociaţiunile »nnt pe buna 
nle fi oă na  aranjam ent este probabil dacă 
'urcia aderă.

Viena, 29 Martie 4 ore seara.
S8 telegrafiază din Saint-Petersbnrg cu 

i U  de astăzi către «PolitiBche Corres- 
oondenz»:
I Dnpa învitaţinnea grabnică Rentă de 
ttuâia Angliterel de a da un respuns de- 
lisiv in privinţa eestinnilor relative, la sub- 
cemnarea protocolului, cabinetul de Saint- 
[faines a dat să înţeleagă că este dispus a 
Inb-seninn protocolul cu redacţiunea pro- 
)0sît d i Rusia, adică despărţim! de redac- 
ionea protocolului, cestiunea demobili-
(T x

Viena, 30 Martie 7 ere seara.

88 anunciă din sorgintă autentică ace- 
liaşi ziar:
Consiliul de miniştri al Marel-Britaniă 
acceptat partea esenţială din contra-pro- 

unerile Rusiei. Principala dificultate ce 
ade asupra punctelor, reducândn-se la de- 
aobilisaţiune, poate în principiu să fie con- 
iderată ea înlăturată. Acum să ocupă de 
lotlrirea termenilor redacţiunit protoco- 
fcflni.
!«■ Londra, 29 Martie.
Se asigură cu Anglia este hotărită a 

lemna protocolul a cărnia redacţia ne de- 
initiVii îb discută aoam. Cestiunea desar- 

iX riî va fi reaerrată pentru a fi tratată 
a negociaţiunile ulterioare.

ConstantinopolJ 29 Martie. 
Camera a continuat azi discutarea, adre- 

bî. Ca această ocazinne mi) mulţi, depa- 
aţl s’aB pronunţat contra orl-căril cedări 
ie teritoritt, Muntenegrului.

Sa ciede că delegaţii muntenegreni ror 
iTech săptămână viitoare.

BÜCÜRESCIÏBABTII
Moţiunea de blam propusă de d. 

Apostoleanu şi moţiunea propusă a- 
pol de Prinţul Dimitrie Qhica afi fost 
respinse de Senat şi guvernul a  avut 
cu această ocasie o m ajoritate de 
11 voturi.

Romanul, alaltăieri încă foarte ti
mid, şl-a recâştigat ieri to t oura- 
giul şi 1 Întrebuinţează pentru a 
lua In rls oposiţia din Senat.

Să examinăm insă puţin situaţia

guvernului In nrqaa ultimului vot 
dobândit.

Cine de astă  dată a scăpat mi- 
nisterinl B rătianu de cădere? Din 
cine se compune acea m ajoritate de 
11 voturi?

M ajoritatea s’a torm nt pentru gu
vern prin unele voturi ale d-nulul 
Cog&lniceanu şi a partizanilor sfel 
căţl i-aâ mal remas, precum şi prin 
sprijinul micului partid  Ioan Qhica- 
Sturdza.

Responsabilitatea pentru continu
area guvernului radical-fracţionist 
Încă pentru  căte-va luni, şi-aii a tras’o 
dar domnii Cogălniceanu şi Sturdza.

De D. Sturdza nu ne mirăm. In 
tra re a  şi ieşirea, rein trarea şi reie- 
şirea d-sale din ministerul Brătianu 
afi dovedit marea elasticitate, cu care 
U este Înzestrată firea politică, su
pusă to t-d ’a-una inspirărilor d-nulul 
Ioan Ohica, şi In faţa unei aseme
nea iubiri de mişcare, o tăb liţă  s ta 
tistică mal m ult saă mal puţin scoasă 
de ocasie cănd In contra unul gu
vern, cănd In contra altuia , nu În
semnează prea m ult In gura aces
tu i in te resan t diletant finanţi&r.

Mal ta re  ne-am putea mira de d. 
Cogălniceanu, al cărui rol In tim- 
ptil din Urmă este greu de înţeles 
pentru chiar partizanii d-sale. După 
căte aflăm , d. Cogălnioeanu, care 
dobândise o  nouă au toritate In Se
n a t şi In ţa ră  prin m oţiunea In con
tra  fracţioniştilor de la Universita
tea lassi, a pierdut-o iarăşi prin a- 
titudinea sa nehotărltă de atunci În
coace. Cel ce '1 susţineaţi, Încep a 
’1 p ă r ă s i ş i  la Închiderea sesiunii 
Senatului, d-sa se va couvinge însuşi, 
câ t de m ult şi-a Întunecat presti
giu] ce ’1 avea cu doO0 luni In urmă.

Dar nu este a noastră chemarea 
de a ne Îngriji de prestigiul d-lui 
Cogălniceanu.

Ceea ce ne im p o rtă , este de a 
constata, că ministerul Brătianu nu 
este astăzi In Senat mal tare de 
cât era ieri.

Ce tărie  poate să fie pentru d. 
Brătianu. când vede că In contra 
unei oposiţil hotărlte şi stornice du 
17 voturi ia putut scăpa numai prin

sprijinul d-lor Cogâlnicértu $i StnrdfcH?
Oare spijinul acesta este un spri

jin  adevêrat pe çàre s’a rm a !  putea 
rezim a d. B rătianu cu sigu ran ţă  ia 
vre un a lt vo tl

Este evidfent, că nu. D-nil Cogâl- 
niceanu şi Sturdza nu aă votat pen
tru  d. B rătianu,11 Ci aü votât ' numai 
|n  contra C entrului rep resin tat prin 
d-nil Dimitrie Qhica şi Apostoleanu, 
şi la cea d 'ântèiü ocasie yoturile d-lor 
se pot Întoarce şi se vqr Întoarce In 
contra guvernului.

Această ocasie Insă va veni In cu- 
rè'tti. Guvernul este s ilit,' ş’a şi a- 
nunţat-o  Camerei, a convoca o se
siune estraordinară In Maiü. Bud
getul nefiind echilibrat, Împrumutul 
nefiind făcut, s ituaţia  ministeriulul 
este astăzi to t aşa de precară, «a mal 
nain te. In  Mtt’û dar, dar poate şi mal 
nainte, chestia m inisterială revine 
In întregim ea el, şi atunçl va fi ar 
gravată pentru  d-nu B rătianu prin 
toa te  impresiile defayorabile. ce Se
nato rii duşi In yacanţă vor fi cules 
de la  alegătorii lor In  ori ce pa îte  
a ţâre i.

Căci slăbiciunea m inisterului ac-i 
tual nti Consistă in im pregiurârile 
parlam entare, ea este inheren tă In 
chiar compunerea lui şi, consistă In 
incapacitatea sa incurabilă. Dacă ra
dicalii ar ş ti să adm inistreze mal 
bine, el a'ar m enţine şi a r  m erita 
să se m enţină căţî-Va ani. Dar aşa 
cum lucrézâ, cn ori ce septém ânâ, 
în care niai staü  la putere, nem ul
ţumesc ţa ra  to t mal mult, şi unde 
Senatul nu a pu tu t âncâ să lovească, 
se vor lovi singuri prin greşelele ce 
Ie oomit.

Noi privim dar cu sânge rece la 
resultatul ultimului vôt. Douë luni 
mal mult saû mal puţin, nu sunt 
de m are însem nătate.

Ceea ce regretăm , este numai că
derea suferită de noul partid al Cen
trului, care de abia Îşi anunţase şi 
Îşi serbase Înfiinţarea cu oare-care 
sgomot. alegênd de Preşedinte pe 
Prinţul Dimitrie Ghica şi av£nd In 
eom itet Intre alţii şi pe d. Aposto
leanu.

Noi, cel g ru p a ţi‘Iii giurul Timpu-

lui, a  căror deplină acţiune este re 
servată pentru mal tftrijrfi, vedem 
In partidul Centruhrf o nuan ţă  a con 
Servâtorilor mal accesibilă situaţiei 
de astăzi,„şi de aceea noi, nea viind 
HicI un interes de a accentua deo 
sebirile, ce pot esista In tre  nuanţe, am 
fi dorit un mal bun şi mal grabffic 
succes cnragioasel şi patrio ticei in 
cercări a d-lor D im itrie Ghica şi A- 
postoleanu.

Nu ne lnduoim însS, că la o nouă 
combinare a elem entelor de oposi 
ţie , care In re a lita te ’ formează m a
jo r ita te a  Senatului, se va putea ob 
ţinea In sesiunea estraordinară anun 
ţa ţă , ceea ce nu s’a  ob ţinu t pentru 
mom ent': esprim area parlam entară 
a nelncrederel, ce m ajoritatea ale
gatorilor o ad In c o n tra 1 guvernului 
radical-fracţionist de astăzi.

DIN AFARA.
Austro-Ungaria. Ignaţieff a ple

ca t dela Viena şi acum petrece In 
Berlin. Ziarele din Viena nu ne  co*- 
mimică până acum nici ó ştWe pd 
sitivă despre resu ltate le  conferenţe- 
lor, pe care le-a av u t cu Comiteie 
Andrasy. Din toa te  observările pe 
care le cetim  ,ln aceste ziare¿: din 
toate alusiunile şi chiar din atacu 
rile directe ale unora, ne Încredin
ţăm  Insă, că Ignaţieff a găsit in 
Viena o atm osferă, oare nu II pri- 
ieşte.

Vom reproduce aici un articol scris 
ln tr 'un  ton aproape oficial, pe care 
11 publică .Prem dem blatt*  dela 27 
M artie:

»Mftne seară generalul Ignaţieff va pă
răsi ornşnl nostru, spre a se întoaree, dn- 
pă-ce va fi petrecut puţină vreme Ia Ber
lin, iară-fă la St. Petersbnrg. Mine Gene
ra Iul va avea o audienţă la Maiestatea Sa 
Impgratul; ţi precum ştim, cu Corniţele 
Andrasy a conferit In mal multe réndurl. 
Ambasadorul eztra-ordinar al Ţarului nu 
priveşte negoţiările ca întrerupte, el nu 
este de părere, că lucrurile ad intrat în- 
tr’nn stadiO, în care acţiunea diplomatică 
numai decât trebneşte să Înceteze. Din 
contră « de părere, că tot se ror mal pn~ 
tes- găst ,nuoi b ire* pmitru un acord in
ternaţional care ar' da Europei bine-face-

rile plicii. Şi iatr'adtfrăiv put«»» a con
stats, oă ia ees ti uneai,-din orire urmèaaSei- 
tuâţi nne» flatuaM, nu ette nimic re*r pn- 
tea di* loc la diferenţe htgMmonknkila.

D.tcă ar fi vorba- nnnKiI de proton>l, 
niniio n'ar fi mal lesne deoèt a reali'?« in- 
ţelHKeren intre [int»rile enropèlio. -Chi*r şi 
Cabim-tol de St. J.imejr(eaglei)1 îl admite 
Io- principiile
’ DSferenţil, earo A fîieot cai 0n rtpa‘ ni 
se dt-uparlS in âorxlS tubere, ,no  priveşte 
»dc'cM cestiunea clfeWa'ttîiiftiil.* ' vâ 'ftde  
priM*1̂  fifce acum, c&Wd IdWutfilte1 paf a 
ajnage fa extremitate, o ricapitnlare dés- 
pre cele ce »'«fi petrecut pSnă’ acnni.

Dupît-ce CorîfVrcnţ:! a n  rămas fără de 
restiftftt şi Cirtîtttei Irti Go^eiakoff iarS 
de r?lipufi8, Cabin-tnl de St. PéVersbalfg 
a arătat ptatérllér1 erfropoa* eondi^nnile, 
pe l&ngă care esté gaW”ü renan ţa la o 
acţiune unilaterală cOfitrl»1 THrciel.

Alt înţeltt nu are aCţlttb^B’CitHnetuHii 
de St. Pètarsbàrg. Am i*bntitpr?B'BC«««t3 
a na coavlrtge c9 Rrfsin ar putea renunţa 
la o asemenea acţiune separaţi, dac#:Bnw 
ropa ar maniftWta pria nn aet sirMtoreni 
că se interesează de soarta creştinilor din 
Orient. Un asemenea act ar ti fost sem
narea protocolului. După semnarea pro
tocol oJal, Rusia ar Ç desarmat de bună
voie.

Cabinetul de St. Japies a Î D to r s  insă oa 
desăvârşire tăiuşul armei şi a făcut din 
ţceea ce după părerea Rufciel ar. ^ avut să 
fie o urmare, o condiţîtrue s sbmtttm pro
tocolul dl. Rusia, care se arëtase iù ’ faţa 
Europei ca acusatdr contra Turciei, prin 
àdèasta deodută s’a văzut pusă in' păli
ţi unea anal aensat. Ea putea să dezar
meze, după semnarea protocolului, de bu
nă voie: ea.nn poate Ins#, după părerea 
•I, să desarifieze—; »fiind-că Europa o do- 
»reşte aceasta.* Cel puţin ast-fel jadeoă 
diplomaţia rusească. ‘

Refusa de a recunoaşte, că este partea 
vinovată, ,cS este acela care prin atifindi- . 
»nea «a* a turburat presa Europei: aici şi 
In nimic alta este causa, pentru care S’a 
întrerupt uegociările dela Londra şi Has- 
field.

N o r o c  lari le, care aQ loc In Viena şi care 
vor avea urmarea lor firească în Berlin, 
nu pot avea de obiect uita decât a găsi 
nn mod de soluţiune pentru cestiunea dés
armant. In chiar cestiunea protocolului 
pu esistiî, precum am arătat mai sus, nici
0 diferenţă de principiu.

întrebarea e, -dacă va fi cu putinţă să 
•e înlăture/e diferenţele subzistente rela
tiv la cestiunea desarmării şi această în
trebare atârnă de la o mulţime de fictorî 
lucaltulabili, ca voinţa monnrhnlnî rusesc, 
desvottarea opiniunel publice a Englitere

Ş E F »  ULUITE ALB C iiiL E B M l DEGEBTZ
către

V O IV O Z II M U N T E N IE I
| (D̂ pScheo inddita dn Chevalier Gentx am Hob- 

- ,,' ar’ 4* Valachie. Publidea par le Cotate de 
!ProVe«*-Oiten fila. Parii E. Pion et Comp. 1877. 
m . Volum«.)

î.
La adresa Vfoodulut ioan Caradjh.

(Urmare.
Cabinetul austriac admite pe de

p lin  motivele de delicateţă, careafl 
ho tărlt pe Poartă a nu trim ite mi- 

Iştri la congres. Găseşte în această 
ihotărlre acela-şl spirit de modera- 
ţiune şi de Înţelepciune, qarş a ca- 
racterisat purtarea Porţii ia  to t cur- 
j&ni turburârilor europene. Landă a- 
ceastă hotărlre cu a tâ t mal mult, 
'cu cât interesele Porţii vor fi asi
gurate fără de intervenirea directă 
* unul plenipotenţiar trim is din par

tea  el, nu mal puţin de cât ar fi 
fost prin mijlocirea a orl-ce formă 
diplomatică; interesele el sunt acele 
ale Insă-şl A ustriei: Austria priveşte 
astăzi Imperiul Otoman nu numai 
ca un a lia t folositor şi credincios, 
dar to t odată ca o putere, de a că
rei conservare şi prosperitate e le
gată propria el salute. Prin urmare, 
fotă să aştepte vr'o invitaţiune for- 
m&lă, ea va face to t, ce In tre con- 
juncturele actuale va fi ou putinţă, 
pentru deplina satisfacţiune a Porţii: 
şi dacă vor fi demarşe, pe care va 
crede că nu le poate Întreprinde, 
ori dacă nu va reuşi, pe cât ar dori, 
Intru acele, pe care le va Întreprinde, 
vina nu va fi nici In lipsa de bună 
voinţă, nici In lipsa unul negoţla- 
tor titular, ci numai şi numai In 
puterea greutăţilor, pe care le vor fi 
lntâmpinănd bunale-1 intenţiunl.

Principele Metternich e pe deplin 
convins, că toate Încercările de a 
angagia pe Rusia să restituiască Por-

ţil teritoriile pe Care le a răp it In 
resbelnl din urmă, ar fi astăzi za
darnice şi deplasate. Limbagiul ade; 
vdrulul şi a  justiţie i np mal este a- 
cela pe care Busia 11 Înţelege; cele 
mal energice rem onstranţe nu mal 
produc nici un efect asupra acestei 
puteri, dacă nu sunt Însoţite de a- 
m eninţărl serioase şi de demonstra- 
ţiunl hostile. P urtarea Im pârâtului 
Alexandru, de când a in tra t In Paris 
şi cu deosebire de când a sosit la 
Viena, a dovedit In de prisos, că de 
aici lâa in te  nu va mal asculta de 
cât sfaturile, care II nutresc ambi
ţiunea ori măgulesc ideile lui fa
vorite .“ —

In urmă, la 14 Ianuarie şi 24 
Fevruarie 1815, Gentz Încredinţează 
din nofl pe Voivddul Caradja des
pre bunele disposiţiunl ale Princi
pelui Metternich, comunicându-I, că 
Englitera încă In cursul resbelulul a 
promis lui Metternich, că va cere 
dimpreună ou Austria, oa In trac-

ta tu l de pare să se Insereze nn ar
ticol, lrt care se garantează pose
siunile otomane. Ţarul respuhde: „Nu 
am nimic In contra acestei garanţii, 
chiar voi profita de această ocasiune 
spre a aplana diferenţele, ce mal 
există in tre  P oartă  şi Rusia In pri
vinţa câtor-va fo rtă reţe  de la Ma
rea Neagră.*

La 7 Martie Gentz comunică Voi
vodului Caradja ştirea despre reîn 
toarcerea lui Napoleon ; earâ la 10 
Martie II scrie urm ătoarele cuvinte: 
»Im përatul Alexandru e cu a tâ t  mal 
mişcat de această mare noutate, cu 
cât to a tă  lumea ştie, că el a plăz- 
m uit idea de a trim ite pe Napoleon 
in insula Elba. Acum dă dovadă de 
cea mal mare energie şi din noQ se 
proclamă* champion des libertés de 
l’Europe.* Dar popularita tea lui s’a 
perdut : a s ta t prea m ultă  vreme In 
Viena.— *

Ast-fel se urmează până tn sfâr
şit : Metlternieh apucă to a te  ooasiu-

nile spre a Încredinţa pe Poartă des
pre bunele in tenţinnf ale Onrţil Vie-* 
nese. Să nu credem Insă. că aceasta 
e o politică inaugurată de M etternich: 
Abb& Ayala, corespondentul neoficios 
allu l Nicolae Caradja, acrie pe la 17S0 
acelea-şl lucruri. Politica lui M etter
nich este fireasca politică trad iţio 
nală a Habsburgilor. Numai de cât 
după pacea de la Carloviţ. la anul 
1700. îm păratu l Leopold I, zice re- 
presentantulul săQ de la Constanti- 
nopol: „Trebuieşte să dăm Turcilor 
m ână de aju tor contra Ruşilor, care 
a& ajuns a fi un pericol statornic 
nu numai pentru Poartă, nu numai 
pentru noi, ci chiar pentru Întreaga 
Europă.* Depeşele lui Gentz ne În
credinţează, că M etternich era unul 
dintre cel mnl pronunţaţi represen- 
tan ţl af acestui principi*.

„C&t pentru politica Austriei, — 
zice Gentz la 15 Fevruarie 1815 (Pa
ris). — fără Îndoială, In to t ce pri
veşte pe Poartă, ea a remas neschimt



şi altele,! încât e puste putinţă rw da de 
pe acom un rlspuns definitiv.

Din toate pSrţile suntem încredinţaţi, 
ci dispo/.iţiniiile Ţarului Alexandru sunt 
pacinioe; şi este de prisos a mal vorbi 
despre stăruinţele Cabinetului din Vi<ma 
pentru menţinerea pKcii. Fiirfi îndoiala nu 
trebueşte să perdem din vedere, cS ori
care cestiune de mobilisare, fiind-că im
plici o cestiune de putere fi tot-d'odatS 
cestiunea de onoare, trebueşte să fie pri
viţi ca o cestiune de cea mal mare im
portanţă. Până acum a resultat din dis
cutarea cestiune! de desaruiare, resbolul 
şi cel mal bon exemplu pentru aceasta, e 
annl 1859.

In luoele înainte de resbel erafl mo
mente, io oare se credea ci este cu pu
ţin ţi, ba ciiiar probabili minţineraa pi- 
cel. De la 19 Martie 1859, când comitete 
Baolf a pus prin depeşa sa trim işi Ia Lon
dra cestionea dessrmirei pe tapet, 1 umea 
a /ost pregătită pentru resbel. De atunci 
aii trecut întregi 18 ani, dar sitoaţinnea 
de astizî ne aduce aminte pe aceea de a- 
tuncî. Şi atunci puterile se uniseră asupra 
principiului de a se ţinea an congres, di 
se cerea, ca înainte de toate Sardinia preo
cupată de planuri ofensive să dasarmeze.

Nu suntem de loc de părerea, că isto 
ria trebuesee să se repetească în toate 
punctele el.; la anul 1859 ana dintre pi 
ţile beligerante voia resbelul ca ori-ce 
preţ, acum insă partea, care ar tr. bui si 
ataoe, doresce pace. Na trebueşt® să per' 
dem din vedere această deosebire; eu tonte 
acestea credem, ci nici această par ţ lei 
istoriiiă nu trebueşte perduţă din vedere 
,Ce a fost, se iuh! poate întâmpla.» Fac 
torul puternic, care astăzi îurinreşţe asupri 
mSnţinereî păceî, sunt disposiţiunila paci 
nice »ale' Ţarului Alexandru şi ale Consi 
lierilor sS». *

ceasta dovedeşte, cft situaţiunea 
devenit serioasă. Iu anul trecut 
Înainte de? lsbucnirea resbelulul, fa 
milia princiară deasemeuea a fost 
revocată In ţa ră  din Dalmaţia, tind 
petrecea atunci. După o vecLiă lege 
de ia 1620 a vlădicilor to ţi mem 
brii familiei Nieguş sunt datori a se 
afla pe timp de resbel In ţa ră . |  
Şi ln tr ’adevfir principele Nicolae nu 
mal crede că pacea se va putea In 
cheia, el a declarat fără de reservă 
agenţilor diplomatici, că ţa ra  nu se 
putetti mulţumi ou rectifioaţiunile de 
graniţe, pe care le propune Poarta 
Chiar, căpitanii şi serdaril susţin 
că poporul nu e ra  mi’lţum ibn ic l cu 
propunerile, pe care le făcuse prin 
cigşle, la început. — in  zilele a-

âdicâ „Fremdenbiath* nn recn 
noaşte, Că dacă resbelul nu s’ar pu
tea evita, vina este numai a Engli 
terel şi ne sfâtuesce a  nu avea prea 
mult* speranţă; ca paeea se va pnten 
măDţinea.

Imperiul Qttoman. Delegaţii Mun- 
tenegrjţiiuî nu aii p lecat Încă din 
Cphstantinopol; cu toate acestea şe 
asigură,, că negpciările, cel puţin astă 
dată nu se vor mal reîncepe.

¿¡icrele din Viena comunică lista 
senaţorilor otoruan,!. Găsim Î n t r e g  
ceştia in.al m ulţi d in tre foştii mi
niştrii. In tre cari Aarifi Paşa, Arif 
Efendi", Musurus Paşa, Aristarchi- 
Bei şi alţii. Cu to tu l sunt 32 se
natorii între care 7 creştini şi un 
israelit'.
/D in tre  d^putaţţ aO sq$it pănă 

acum l,a Conetantinopol 84,j, iotfe, 
care 45 musulmani, 16 greci, 
armeni. 8 slavi. 3 arapi creştini şi 
2 israeliţl.

Depeşile Roşite In cursul zilei1' de 
astăzi ne. fac comunicare' despe noile 
mobilisâri, care P oarta a ordonat 
sa se facă In vilaetul D unărei.. De 
altă parte se asigură, că ati, pornit 
noi trupe din Asia, care vor trebu i' 
să!,sdseas'cU până lâ 15 Aprilie la 
lofful lor, 1

Muntenegru. Principele N ich ita .a  
chemat întreaga sa familie h  Ce- 
tioge, jni zice *P.pÎj C o r r /  — şi am

estea s’a ţin u t un fel de scupcină 
la care aâ luat parte fruntaşii tn 
trpguluf M untenegru; aceasta a ho- 
tărftt ca concesiunile reduse ale 
Porţel nu pot A primite. — in  urma 
acestei hotă rări, principele a  ho tă
râ t a  rec.urge iarăşi la ,.şrine, Ia  
toate zilele el conferează cu şefii 
de insurgenţi.

S C R I S O f i l  A D R E S A T E  

T I I s Æ P X J X u X J X

Comuna Ilina din distr. Vâlcea 
Anul 1877 Martie 6

«■Trebne să fie * cine-vi in cel 
mal m are grad de disperare c&nd 
nu mal este in sta re  a  nara unele 
m onstruositâţl şi barbarii ce se u r
inează de către  acel oam eni, ce 
eara i p lăteşte a-( appfirâ d rep

turile , onoarea averea şi v ia ţa  in 
im itele legilor, trebue să ingheţe 

de vii când vfed falsiflfăndu-se legile 
şi "d rep tu rile  cetăţenilor de că tre  
sn-suşi. funcţionari guvernului ţâ re i 
ale. In tr ’o assem enoa, sjtuaţiune 
iind noi subsem naţi cari ne uijtăm 
iin' momente in m om ente ‘ a ni se 
foicâ chiar v ia ţa ' num ai singura 

disperare ne au p n tu t decide ca să 
v6 narăm  urm ătorele f a p te :

D-nu lMmitrie Simulescu tovaro- 
şul d-ÎUI Nrcttlae Christu fostul P re
fect care fu d istitu it de fostul ini« 

istru de in terne George Verneacu 
rin decretul No. 1070 publicat 

in Monitorul Officiai fio. 129 din 
imul 1876 pentru ingerinţele şi a r 
b itrari tâ ţile  c6 făctss^ in allegerile;1

ra anul trecu t, calificat' ca nedemn 
de inalta  misiune de P refect ce i 
!a încred in ţa t, din păcatele acestui 

(liştricfc şi din g ra ţia  d-lijl Jo an  
Bră.bianu actualul m inistru de in- 

roe, s a  num it earăşl, P refect la 
acest d istric t. Ce a făcu t d:sa 
ţntftiu 8. se mal illuatra încă. o da- 
ă? A recom andat im ediat de sub? 
refect la  plaiul Horez pe d-nu Di* 

m itrie Jaucovescu, despre,,.care deja 
ne ab ţinem  de a  vorbi. Acesta im- 
preuuă cu sub-prefectul de Horez 

re auzim că l’a perm u ta t laaceas- 
tă  plasă, aii venit la reşed in ţa  |\- 
ceştel; aub-prefecturl O lteţu-de-sus in., 
noaptea de 5 spre 6 curent, a  pus

pre ajutorul sub-prefecturii un fost 
sergent, care a  b ă tu t şi pre cel mal 
docili şi pacinicl locuitori, prim ari 
şi consilieri 'şl a dat ordin noaptea 
cu in tr'ad ins călăraş in urm ătoa
rea copri adere:

TI MPUL  ________

ROMANI* W
3ub-Prffi'ctura 01-

teţuluî-de-aiM 
No. 100.'

Primită la 6 Martie 
1877.

foarte iii-gcrit 

Prim ar

V8 ordon ca măine Duminică orele 7 
de dimineaţă sg vg aflaţi in localul şub- 
prefecturel impreună ca tot consilia! co
munal şi perceptorul acelei comune cu rola, 
panendu-se toate mijloacele ca să nu lip
sească nimeni dintr'iuşi, cunoscăud că de 
nu veţi fi următor la orele precisse, veţi 
fi aduşi prin forţa majoră. —

PrimiţF, d-le Primar, assecnrarea' con ii- 
deraţiuni mele

p. sub.-prefect (semnat) Vasilescn 
Veţi veni imprennă ca cnlirnşal*
D-Iai Primar al comunei Băeşti.
Astăzi d im iaeaţă la 6 «curent a 

şi adus călăraşul pre prim ar consi
lieri şi perceptorul comunei Băeşti 
a reşedinţa unde se află d-nil sub- 
jrefecţi de m it sus, i au foreiat de 

au făcut ua s ta t  de adaugire. prin 
cape adaugă la venitu l funciar pre 

nu Barbu Udrea Tetoiann cu 7Q0 
franci spre a-i complecta, venitul 

nual de 300 galbeni, ca să se poată 
nscrie in  primul confegiu', 'dâre s ta t ' 
an lua t d-nil sub prefecţl cu d-lor 
upreană, cu raportu l din partei-île 

către d-nu Controlor a-1 înain ta a- j  

C0I9, şi după care lucrare ;au dat 
9ub-prefecţi d-lul prim ar şi recla- 
tnaţia d-lul Barbu Tetoianu in co- 
prinderea urm ătoăre :

Domnule Primar!
Din observaţia făcută m’am vezuţ tre

cu tn la Venita! foncinr mai jos cu1 1000 
fr. din cea ce: ara fost'p re  perioda'l espi-< 
rat şi fiind-că proprietatea mea ca o am 
situată in acea <jomouă 'ml produce, an 
vqait de lei 27Q0» tS rog cu respect d-le 
Primar a me regula la acest venit prin 
state de adaos, ca ca modul acesta şă 
nu păgubesc nici pre stat nici pre coin'u- 
nă de'dreptul seB şi niei ea să numi perd 
dreptul de alegator:

(semnat) Barba Totoiaaa.
D-lni Primar al comunei Băeşti. 
B aportul după dec jara ţia  n^ taru - 

ijuîj i s ’a da ţ No. 19 din luna No- 
¿m bre expira t Noi. FalşiQ şi s ta tu l 
este de adaugire de' la trim estru l 
ţo ren t.
j D-le Redactore. originalele copii--; 
lor de mal sus sun t in măn.iift noa*i 
s t r e ; vi le am fi trim is, dară, ne 
am  tem u t a nu şe sustrage, de la 
postă, şi luăm responsab ilita tea  asu 
pra noastră . —

la tă  şi istoricul d-lul Barbu Tei- 
tomnu. D*Sa pftnă tn  annl tre c u t de 
şi nu avea In re a lita te  pe ju m ă ta te  I 
venit de 300 galben i, dară să iu- 
cărcase In roluri şi p ţa ta  funciară. 
La alegerile dip anul trecu t ş 'a  a- 
bandonat şi principia şi partid  şi to t;
H mers la vot, chm i-a ordonat d. 
Simulescu căci votai setk1 i I’a  scris 
a lţi  alegători după cum se dovedeşte 
din protestele f&pute atunci şi spre

bată; işi nici nu mi-aş putea Inchiptti 
lat&mpl&rl( > care .să o poată schijuba. 
Pace» şi .şiguriţaţea ImperiulijI Qtg- 
man sunt marile interese ale Aus
triei,, şi spre a o ¿erde «¿easta !din 
vedere.‘rrtnsîlieril ncestel Curţi ar 
W Pbui'iă fie cuprinşi tl'o orlvirej1 dB 
care nu ne este: permis a -1 crede ca- 
jjabill. E de prisos să mai odaugy; 
ar trebui să ^ntervie o de(psehit& fa
ta lita te  pentru-t-ă vre.-odată chiar 
principele; Metterhich să p'bala cădea 
In as^meneit Eroare. L'nm gasiu cui 
acefea-şl firincipil i şi Acelfa-şl sis- 
tem. pe'care vi l'am  expus de a tA te r  
ori. De, asemenea sim t convins, că 
Principele M etterni' h. dacă va. (pr^- 
veaea cel m>il mjc pericol ori plan 
ho3l il contra Porţii,1 numai de cat ^¡i 
grăbi s’o avisczc. 1

Mft :voifl feri lns6 prea: nuilfc de * 
vorbi despre 'sistemul Iţusiel oii n- 
ceeaşli si guri ta  te cu, care m|ă ,esprim 
despre acela al Austriei, d^că, nu aşi 
avea cel-* mal positive date !p a- 
ceastă privinţă...'. Dac^ in 1 această 
afiliere nil am avea a ltă  garan ţie  de 
iîfi,t principiile şi siruţim iuteÎe perâo- 
Dale ale '|'aruiul, chiar fără d’a înceta

să’l re sp e c tă m , to t  a r  m al trebui 
să fim ţup iin şl de tem eri şi bănuell. 
In cea din urm ă epocă acest suveran 
[s a a ră ta t cu un caracter m are şi fru- 
¡mos: d a r e l e s l e  un om, şi ideile 1*0* 
¡se pot schimbă: In Rusia suh t m ulţi 
oameni care fftvorisileză ideile de cu- 
Iceriri asupra Turciei; o m are parte  
a arm ate i a r dori un noü resbel şi 
¡nu a r  fi supăra tă  dacă el a r  isbucni 
In această parte . Dar chiar admiţ&nd', 
că aceasta a r  fi cu pu tin ţă , nu suntem  
oare p rea avansaţi in ipotesa noastră? 
Numai de e&t! Cel mai concludent 
d in tre  argum entele, cu se pot aduce 
contra acestei ţpotese, rem&ne In de
plină putere. Rusia nu poate realisa 
aceste proiecte fără a sgudui din 
terhelie/ sistemul politic In care s’a 
angagiat cu [ at'&tfă ardoare. Numai 
de cftt se va Învrăjbi cu Englitera 
şi^cn Austria; va provoca un resbel 
general. Nimic, nu a mal strein  de 
in ten ţiun ile  Ţarului A lexandru de 
c&t o asemenea revoluţiune. Şi unde 
a r  putda găsi mijloacele spre a1 pu
tea  susţinea o asem enea pfocedereî 

S’a r  pu tea  zice. că A ustria şi En
g lite ra  de asemenea pot â  Încercate

de a’şl perde din vedere interesele 
ft,c6ndu-se( părtaşe  de p lanurile  ou- 
perjtoare ale Rusiei. Să adm item  pe 
im moment această suposiţiune at&t 
ţie estravaguntă, dar s& nu uitâm  la 
ce a r  trebui să ne dncft. ProecUfil 
de a ataca pe P o artă  astă-zi nu a r  
tual fi un proect simplu şi .isol.it

In  momenţijl, c,ănd| A uştria şi E n 
g lite ra  a r com ite s tran ia  nebunie de 
a asocia cti Rusia spre a ^irSda 
|>e Poartă. Prusia. Spre a na Vâm&- 
tfe'it Îndărăt, a r năvAli În una jum ă
ta te  din Germania. Toate puterile 
de a  doua ordine a r  voi .să şe m ă
rească In aceeaşi p.ropprţiune. Numai 
de cât a r resu lta  sguduirea to ta lă  
a Europei!

Fabricanţii de rom ane politice,' v o r
bind despre cucerirea Im periillnf o- 
tom an ca despre d tnică buoatft din 
o tragHdie m a re . nici odată  nu  şjj 
Aprofundat această m are cestiune. 
U şurinţa şi c redu lita tea  publicului se 
potriveşte fcu vederile lor şi sgdmo- 
tele absurde ş i ''s in is tre  se Fispinh-'j 
des« in to a te 1 ţferile;*

(Va urma). \

noi se justifică că ai urm at pe d-nu 
Simulescu pentru că. I promisese a-t 
da 1000 galbeni din casa judeţului. 
să-I cum pere' nişte poduri pentru po- 

i diştele şosetelor, ca ast-fel Bă ’şl 
scape averea de datoriele pentru care 
este asiăzi u rm ărit şi seuuuatrat. A* 
nul t r e c u ^ c i io c a s ia  noului recen- 
sim ent, a reclam at la comisia co
munală şi de plasă că este Încăr
cat, că au mal poate plăti şi a ce
ru t n 'Sb scădea, cu două părţi din 
venit, reclamând şi chiar onor. Pre- 

, fcctur.i la 25 Maiil; reclama.ţia s a 
prim it la sub-prefecturâ la 1 IuaiA 
cu resoluţia No. 164 şi s’a laregis- 
t r a t  la No. 2129;. sub-jprefectura a 
recom aadat’o comisiunel de Plasă cu 
adresa No. 4773. din 30 Iunie dupe 
care s’a şi scăzut şi acum rplnoln* 
du-se acele promisiuni sa ti cine'm al 
ştie ce', s’a decis a Cere eară adăo
girea pe motivele ce se vfed ih su
plica sa copiată mal sus.

Apţivilul m inister şi Cam era a dat 
înjnde.cată pe foşti m iniştri pentru  in
gerinţe in alegeri. D-nu Simulescu 
pentru  (ie a fost d es titu it de d-nu 
Veriie'scu ?T ot pentru ingerio ţe. Pen
tru  ce l'a trim is d. I. B rătianu ateii 
Tot pen tru  ingerinţe ; căci .dacă nu 
i-ar plăcea ingerin ţele , a r  fi găsit 
pentru .d-sa a lt d is tric t; sa,â nu a 
mal găsit altă, persoană, demnă de 
n, adm inistra acest'neferic it JisiricH 
Sunt trei depu taţi jnde ţian l In Ca
meră; câfceşi tre i a r ^fl fost dem ni 
de prefecţi, c&teşi tre i sun t parti
zani al guvernului, inimici poljjjicl 
ai partidului conşervajţpr, nu se pu
tea  numi unul ? Şi dacă sim patisează 
de d. Simulescd, nu mal er'eâu ju 
deţe ‘spre esempTa, Ol tu, care este 
inal aproape de DrăgăşanI şi unde 
şii poate face mal bine speculele sale ? 
Nu, dde red ac to re , şi, ia tă  de ţe  ; 
Nici unul.-din acei d-nl deputaţi nu 
eraţi capabili se opereze asemenea 
falsifiiăiH şi fh rtu rt ’ăe d rep tu ri pd- 
litice safl am erin ţărl cu foc,’ca puş
c ă r ia  etci;; fiind-că numai prin  d-nu 
Simulescu care În treprinde aşeme- 
nea mijloace. ,.poate d-nu B rătianu 
isbutf In alegeri In distr. nostru.

Acesta este al. patru lea conti
nent al p tefectlirel d-lai Simulescu; 
iii ,6ea)i;l-16' num ire în  1867 a  îm 
plinit lanul fiind că e rea  mal novice 
jn asem enea oppraţiuni patriotice, la  
a 2 -a num ire sub,,d-nu loan  Ghica 
la 1871 ;i d u ra t şase săptăm ănl, Îs 
a 3 a numire sub d-nu Verqiescu i 
du ra t 3‘ feăptămârtil; d sa eâte fita - 
lis t, 1 d-zetl' este li im ; sperăm  eft 6*»ja 
şei .term in« mal in dată.

Finim aici, d-le redactore, rugân 
duryă, a ne., acu^a .câ v,fe pretipiie<n 
prea m ult spaţii! în ono.rab. ziar ce 
re d ig ia ţl,. cu aces t' articol pe care vă 
riigăm a *1 pdbîicâ in prim a pagină 
şi prim ul num ăr. au tori2Stridu-tfă ă1- 
face verl-re com entarii cftcrmateTii 
m erită  fiind îuspâiuiăntăboare ; încă 
o d a tă  mal declarăm  c-,ă; pşşţxtrn au 
ten tic ita tea  actelor reproduse, luăm 
responsabilitatea asupra noastră  ; ru 
găm eară pe 3. Cogălniceanu şi d 
Vern^scu a face in te rpelări în  Se 
n a t şi Cam eră şi a  stă ru i a se tr i 
m ite anque tă  p arlam en tară  la faţa  
locului, spre a  se pildui falsificatori 
c&cT alt-fe l noi nu maT avem nlcT o 
siguranţă, pănă cănd d. Simulescu 
nu a r  fi fost suspendat saO permu
ta t. D-nu VernestU a  fost desmin- 
ţ i t  de d -n u 1 B rătiana cu numirea de 
al doilea a d-lul /Simulescu. Este tim 
pul ca  ¡\curn, d-nu Veraescu şă  des? 
in in tă  In fa ţa  represen taţiun0! n a 
ţionale şi a ţă rii IntreşI, pe domnu 
Brătiiinii. 1

P rim iţi d-le redactore. aâ icurarea 
distinsei noastre oonsideraţiunl,

Vaslle Plejoianu din Vulpea fost deputat, Ta- 
oho SI. PSriianu propcieLar ln ţolegiul I Ştefan 
Ploşolanu sonacoro, loan B. Pârăiaiiu, proprietar 
În coleginl II «le».

doruliit de a mă pocăi, vin a le măr
turisi însu ’ml In public :
.. Recunosc şi sunt nem ăngăeat că 
părin ţii mei. In tandreţa lor impor- 
tună, preferind 86 mă desmerde cu 
diminutivul de „C uliţă“ In loc de 
»Nic-uşor,* mi-aO a tra s  ocara d-lul 
Voinpv. ,.

Recunosc şi sun t nem&ngfleat că 
nu pot să mă „zic fondatorul par- 
titului „jQenţru“ . căci, ne uvCnd a- 
‘•eastă onoare, m’aşl asem ăna cu 
hatmanul Velişcan sali cu d. Voi nov, 

»caca^şt^închi pueşte, unul, la  manU^ 
lui de militarism , că comandează o 
arm ată, altul. In m ania lui de po- 
liticâ, • că vorbeşte unor alegâ<totl.

Recunosc şi su n t n em ăn g ă ea ţ că, 
fiind .tâ r tră ito ru l* d-lulC O gâlniceanu, 
pe ca re  ’1 adm ir şi ’1 re sp ec t, fă ră  
să  ’1 CUU03C şi f ă r ă s a ’i f ia  ln d a to rit, 
nu  p»*t fi şi acel al d -lu l Voi nov, 
pe car«  ’1 despreţuesc.

Recunosc şi sunt nem ăngăeaţ, că 
fiind funcţionar „sub fostul regim", 
am se rv it a lă tu rea  ca d.: VoinAT,^ 
D-sa ca avocat public şi en ca pro*l 
f^ror. — Acestea fiind, pare-mi-se. 
toa te  şi singurele pâcate şi cusu
ruri ce d. Voinov, .num ai In m ulta 
sa Îngrijire creştinească pen tru  sa
lu tu l m e ă“ a găsit ou cale să mi 
signaleze, ia r nici de cum pentru 
Ccă ’I pasă ceva de -neînsem nata mea 
personalita te ,“ şi fiind că m’am  umi
lit în de ajuns, m ărţurisindu-m i-le 
I n s a ’mi în public, rog pe cel ce mă 
cunosc şă nu ’mi ’r e tra g i  stim a de 
care rii’am  bucurat p&nă acum căcL 
[ păcatul m ă rtu rit este pe jum ăta te  
6r t a t ; ia r  pe d. Voinov 11 rog e& 
nu se abată nici odată de la  calea 
glorioasă ce „amicii săi desinteie- 
sa ţl:*  E. Ionescu, Vasile Nicolatl, P. 
Buduleanu, LI indică şi ’1 Incuragiază 
să urm eze I
: P en tru  a s f ir  şi urăm , a tâ t  e& c&t 
şi ¡amicii m ei care a& sub-sem nat 
scrisoarea c ă tre  d. Cogălniceanu, suc
ces bun, „principielor politice* ale 
d-lul Voinov,16 In cam era unde vor 
avea drep tu l a ’l trim ite  alegători ca 
âeel că tre  care se ad re se a z ă !

Culifă. :

Î’dcjainl,' 15 Liirtii.
Domnule Pi"dae/o> e,

Citririd In  z ia t ‘ ul v R o m ă n u l*  i w W ’
minieft 18 i la r t ie ,  scrisoarea  d-lul 
Nicu Voinoiv, p rin  caj,*e m ulţum eşte 
unoii pijetiţişf, a le g ă to r i ,  ai tdin
F ocşan i, p e n tru  p ro te s tu l fA;
Cut c o n tra  ad rese i ce m?J in u iţi . n o 
tab ili*  aii ju d e ţu lu i, ati tr im is ' d -lu l 
Cogălnficeanu, am  fo i t  coprins de o 
ş n b i tă 1 c ă in ţă  p en tru  to a te  p ăcate le  
fce iui 9e revelensă  de d -sa  p rin  z isa  
8cris9 a,re şi acuuii. n e p u tă u d  r.esişfcft

IN8ERÇIUNI §1 RiECLAME. 1)
Monsieur le Ridacteur’.

En attendant des détails plus explicites! 
qui pourront faire le snjet d’une brochure » 
qui serait ultérieurement livrée à la pu- 
blicité, je  cède aux justes observations qui 
me sont faites par de nombreux amis en 
vous adressant la présente avec prière de 
bien vouloir lui donDflr place dans les co
lonnes de votre pins prochain numéro.

Depuis 8 mois que j'a i quitté le service 
de la Société financière, je vis très retiré,, 
ne voyant presque personne et je sais par 

'conséquent p'èn an courant de toas les 
bruits qui circulent concernant an procès 
intenté à ' l’Administration de la Société 
financière par nn certain nombre d’aotion* 
üaires réunis à cet effet.

On m'affirme et c’est là le sujet prin
cipal de ma lettre, qu'en présence de la 
situation difficile de la Société et de la 
perte presque totale (dit-on) de Bon eapi* 
bal, l’Administration misa en arase, ou 
quelques ans de ses membres da moins, 
répétant sur tous les tons qo’ils réjéteronï 
toutes les conséquences de cet éta* de 
choses,'Sur nia direction et cette fnslrina
tion se propage sous une forme tellement 
Odieuse, qu’elle m’a mis jusqu’à présent 
dans l’impossibilité de m'adresser person- 
nullement,^ sas auteurs pour obtenir ré* 
tractation et réparation du préfndice causé.

Sans autre çoipnieotiir» pour le mo
ment je tiens à constater aujourd’hui :

1. »Que depuis le commencement de l'an- 
¿née 187(5) ie ne 9ttis Plus de fait le di
rec teu r de la Société, la direction ayant 
.été alors confiée à des |adniiuistrateurs dé- 
] légués et désignés publiquement par des 
|circulaires lancées à cet effet.

2. »Qne la rapport dressé par le Conseil 
japiès révision fuite par ses délégués, de 
»1a situation de la Société et présenté eu I
Avril JLj76 à l’assemblée générale ordi
naire des actionnaires, porte qu'uue somme 

id  un million de francs environ lui pli
erait compromise.*

Si anjoiird'hnî la situation est vraimant 
telle que tou t on graade partie da capi- 

nlt soit perdu, la manœuvre occulte qui 
tend à me rendre responsable de cette si-

1) Rcaponsabilitatoa artioulelor publicate aab 
(ubriea “inior^iunilor yi rëèlMnelér pvivttc« nutii&V 
j a  au to ril lo r.
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ntton ne pâtit Ôtre assez énergiquem ent1 
p â li  fiée se produisant a r  an après que 
n i  cessé d> ditig«* 1» opération», 8 ' «oie 

qoe j 'a ;  quitta- le ¿ r f ie a  ie  1» B*-' 
ôté e t lorsqu’-nne déclariition officielle *t 
iblique a établi préalablement la vérita- 
,e S itu a tio n  de la Société lorsque la di- 

îfjction a changé de mains.
Beaucoup d'actionnaires ayant mani

festé Jenr ¿tonuaroent den faits que je ^ietis 
dljydiqiier, j ’ai cru de mon devoir de les 
ffirê connaître publiquement afin que tous 
tpprécient plus justement la situation qvm 
’on voudrait me faire et dout aurait pu 
me charger un silène* .plus prolongé sur, 
«e point si important, des responsabilités 
•Doourues.
. .  Veuillez a gréer, monsieur le rédaeteur, 
ll’assurànoe B» mm sentiments les pins dit* 
Itingnés. A. Tapponnier.

S E N A T U L -

îaf. en

•Şe.uHţa de Joi .17 Marii« 1877. «
Preşedenţiri d-luî'M. Cogiilnic'eânu.
Dupa îndeplinirea formalităţilor, óbici- 

(nuite,- d-. ministru jastiţiel ¿apunolmesa- 
giul relativ la proiectul de lego pentru 
aţribuţinnile wocucprihir. 

pD. general Florescu, cere cavtntu l iu 
chestinnejpersouală contra ¡fl-1»! D. Sturdza. 

General Florescu. Pentru a doua oară 
cuvântul in chestiune personală; Voesc 

jsf relevez cuvintele pronunţate erl do d-nu 
Sturdza in 1 acest ina lt: Oorp ou oc asi unea 
interpelare! d-lnî Apostoleann. D. Sturdza 

fin  lipsesce de a profita de orí-ce ocasione 
Mie a lovi in guvernai treont şi iu speciali 
H ilm ine. Y’aşî fii,r t ig tt  ca d-v, să bine-voiţi 
pani sacrificaşi o şedinţă pentru a vî; proba 

e i toatá ţieltf ee tni-se impută s iin ţ-nea
devăruri

Find-că însă nu avem timp, ve voitt 
esplica in câte-va cuvinte ceea ce a r  tre» 
bai să vS. descriŞ in zile întregi pentru 
pentru neadevăr urile ee V w r  zis despre 
mine. Aceste utadevţrur! d*ea le-a spus, 
pentru că voesce l i  treabă înaintea $8ret 
de nn geniB financiar. D-sa care iu to ţ- 
dlauna a dat probe de contrario. Am lnat 
dară cu véiitnl ca sa protestez aoritra nee- 
Jat neadevăruri, şi să v8 spun cil nn tre- 
bue crezut şi considerat* ca1 bltta aSminiS^; 
ţaStor ş5  ea Om icáraí Spune adevărul, acel 
om care, în două trei luni, s’a schimbat 
ca Un cameleon,'’ aci demisionând din mi
nister, aci iatrknd. iarăşi, pentru a se re
trag i | i  ianiţl a reveni.

I>. DeţUn, desvolta interpelarea d-sale 
sdreaată a-lu! ministra de justiţie in pri- 
'  inţa preşedintelat tribuna La lui de Vaslui 
care a m altratat pe advpcatnl Simonidu 

D-sa arată c£ d. preşedinte al tribnua-
I lulul ia ehestiaftei a jiegligeat de % |$Ş[ţ 
| prinde în corpul anei sentinţe deposiţia- 

neă martorilor prodaşi şi la obseryaţiunea 
ee i-a făcut & Simoniai ii a g ă s it ' nimic 
a'I răspunde, ae cât a chema’, pe aprozi şi 
a'l da afară in brâu'cî. Ca toate astea ■vă
dea  că acest preşedinte şacle inca Ia locul 
seîij de şi în urmă acesta a fost bătn t şi 
pălmuit ds cître d. Şiraonide' în oficiul 
telegrafo-postal.

Tot asemenea locţu s’a întâmplat şi la 
Roman unde preşedintele a bătut pe jn -  
decătorul de instrucţiune : a fost condam
n a t pentru aceasta şi ca toate astea este 
păstrat ia funaţirihea sa.

O. prim ministru. ’MI pare răii că cu 
ocnsiunea-interpelării asupra preşedinte
lui de la Vasiuî ne spuñá şi de nn alt 
fapt care rin a adjans îtacă p&nă la eri» 
noscinţa noastră. ’Tot "ce voesc să fae este 
ci înot na patern destitui pe aa funcţionar 
penitru că a fost pălmuit de un partico- 
Inr. Aceeste lucruri din nenorocire ie tu- 
tăniplă in statele »cele mal civilisate şi faJ1 
tr i  Înncţionarî mal ioalţi.' Apbiţi Refţlo*. 
Engfttereî a fost -lovită in '¿tradele Lou- 
dff!. Noi am veznt şi miniştri bătuţi şi 
eblKr asasinaţi cum a fost răposatul Barba
CwWgiu.

ţ ţ  M. Cogăluiceanu. Eri principele Dinii 
Ohica v a tii ei d-voastril sunteţi şeful 
partidei liberale şi roind să probez ca. Jl 
eU fee parte dio această partid i. pm, p.us 
toate pa Urile male pentru ca să fac să 
cadS moţinnţa de blam. Aceasta însă' ¡nn 
mă Impedică pe miñé de a ,n a  reclama In 
ta#-dfauna, c&nd ■ vot vedea comiţiiildu-’sâ1 
abosar! fi  nú mí opresc dară nici acnm 
de a mă plânge d-lal ţninistru preşedinte 
pentru starea deplorabilă în pare, sa afii 
administraţia şi J * * ^ '  i* partea ţărei 
de dincolo de MUooîr.

/Domnule ministru, afi ajnus astă-zl In 
MoAovaytcă partisanil partidului liberal 
suot n t i  xătt tra ta ţi ca altă dată ovreii.

Se nbusează foarte mult acolo în toate pri
vinţele ş i «vă \voî da doş şsemplo.

Este nn d. Aleou Bruesşu, cure a fost 
nn-mbrn la tribunal; nce'sţa. a 'fost p |l-  
nsuitf chiar de către o^iemdă«? a fost apoi1 
destituit pentru fapi^ scandfiloasQ, a bătut 
iu tribunal pe un judecător de instrucţie; 
el bine na numiţi a flit dam a tosţ şi con- 
damnat*şî’ dtf ioate astOT acest individ este 
încă menţinat în fancţiune.

Mal este şi au alt esemplo; d. Serba- 
nesou, şi d. Poliolronie,- oare 'şi schimba 
coloarea politică pef fie-care zi şi sub oţî- 
|ce guvern, uu iudirid fară nici un d-zett 
şi oare astă-cl sub auspieiele guvernului 
face furorii 

Am cerut darii cuvfintul ca să mă plftng 
contra acestor abusurl şi să conjur pe d. 
ministru d a ^  ca amic al d-sale politic, 
sa 1 conjur ca Sudată ce va termina cu 
cestibnjle politice sa se ocnpe de starea 
administraţiei şi justiţiei şi să pună capăt 
acestor lieoriudoell. Ţf

Princip. Dim. tihica, crede că discuţiu- 
nea s’a, îuchis asupra recomandaţinnilor 
ce sunt a se face guvernului. lutr'adevăr, 
în şedinţa de erî eîi am propus o moţiune; 
in acest sens, şi Senatul respingând’o nn 
mal putem reveni asupra el ca să invităm 
guvernul de a lua act de ilegalităţile ce 
se comit mal ales in administraţie.

Q.J Prim-mi nistru. t>aei onor. d. Cogil 
nic^ann ar fi venit la minister rar fi vă 
z u tc ă  s’aiÎ făcut" anchete în aceste cesti- 
unl. Insă. fiind-cŞ nu am putut să’mi for
me» ooiivincţiuriea despre culpabilitatea im- 
putati< nu am putut lua ui«i o decisinue, 
vă promit insă că la cea d’&ntâiii ocasiune 

-vă vtftt sfitisfuce. Constat insă numai că 
tonor. d. Cqgălniceanu a recunoscut singur 
că îu împrejurnrile de faţă nu am avut timp 

ne ocupa şi de administraţie. Promit 
încăj o dată aĂ-indută-o* vom fi liberi vom 
adaţe  îudţeptare.

Incideiunl se decfarS incllîs.
Di M. Cogălpiceann (în chestiune per

sonală). Am cerut din noii cuvântul pen
tru  s|Airie d-luî D. Ghica ca conduita 
mea de erî a fost corectă, a fost conduita 
nnaî o ai liber căci d»că j este cine-va li
ber şi independent in ţară sunt numai efi 
clei partidul liber şi independent na mai 
este liber şi independenţi Na sunt.nicl in 
regim entar nici disciplinat. Rfl v’«m spn 
dară că efl 0111 liberal nn pnteam cu bila 
mea t Sa voesc a nduce căderea pactidulu 
liberal din care fac parte. De aceea am 
combătut moţiunea de blam.

Se continuă votarea lege! pentru orga- 
nisarea teatrelor, care se primesoe fără nici 
o discutiune ,ca majoritatea de 27 voturi 
eontra- o. -

D. Clr^dinescu desvpiţă interpelarea d- 
sale în  privinţa uuor articole din condi- 
ţime de esploatare a s t linelor. îl 
a După reşpnnsul .d-lui ihinistiu de fi- 
nance, care promite a se oiafia' de «ceaita 
chestiune, incidentul se* decrara îuchis.

BenatnT votează in ntina fără nici o mo
dificare următoarele 4 projecte: de leigi-

1. Legea pentrh prelungirea eu un an 
a 'termenului- tragere! la sorţi a bonurilor 
rnrale, adoptată ca unanimitate de 28 vo
turi.

2. Legea -pentru scutirea dreptului de 
vamă a petrelor imporbihte pentru pava- 
giil adoptată ca 26 voturi contra 1.

3. Legea pentru prelungirea pe nouă 
luni a regimalnl vamal provisoriii adoptată 
cu !)5 voturi contra 1, şi

4/ Legea pentru atribaţiunile procuro
rilor adoptată cu 23 ¡voturi contra 1. 

Şedinţa este ridicată la 5 ore p. m.

C A M B R A
Şedinţa de Jo i 13 Martin 1377.

Şedinţa Se deschide la orele 1 p j m. sub 
pre^edinţa d-lnî C. A. Rosstti, fiind pre- 
senţl 79 d-nl deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţii* ordinare.
Se continuă desbateren legii pentru pa

tenta de S la sută din lefurile fancţiona-
iSldiM

Qr prim-ministfn dice că, prin introdu- 
CŞfea amendamentelor privitoare la cler şi 
oficerî, legea s’a modificat in spiritul el, 
in c&t guvernul n’o p6te adopta, af^ni 
daoS antonii aţelor amendamente nu le td r 
retrage. ,

V oci: sunt votate.
Prim-tainistru : atonei retrag proec- 

tql .intreg. * j
D. Dimancea . imî idauşesc efi acest proect 

şi’I preeint de noQ Camerei.
1 O voce: Ca ce drept?

17. Preşedinte Pie-care deputat are a- 
ceat drept. Proectnl se va trimite la aee- 
ţifta l

D. Ministru al justiţiei cere ea Aduna- 
tea să treaţă  1u secţiuni pentru a stadia 
•cel proect.

Adunarea trace In seoţiun!.
La radesehldere-^d. Dimancea dă lectură 

raportatul şi proectulul sub o nouS re- 
dacţiune, in privinţa taxei de 5 la sută 
dia salariele funcţionarilor,H

O. Dimancea opinează (art. 1) ca diur- 
nfele să fie soulite de acost;; iinposit.

D. Epureanu observă că funcţionarii căi
lor fe ra te , al serviciului licenţelor bău
turilor spirtoase ele., nu pot li supuşi la 
nici o taxă, şi gavernnl ar avea în dina 
următoare conflicte neplăcute, de aceea pro
pune a se vota separat fie-care specie de 
am ploiaţi

D. raportor Dimancea respunde că A* 
dunărea n’are a se preocupa de oouside- 
raţiunile semnalate de d. Epurennw, ci vo
tează legea cum este, iar guvernul o va 
aplica cum va afla de cavihiţă.

Se oere închiderea discuţiei.
D. P. Grădişieanu vorb isce contra iar 

d. Giani pentru închidere, după cttfe pu- 
nendn-se la vot se inchide discuţia.

Cele 8 articole din lege se priimeec, după 
oare-carî'bbservăţtont, scotlnduse eterni fi 
oficeriî de taxa da& la sută.

Proeetul se pune la vot iu total fi se 
adoptă cu 46 bile pentru, .15 contra, 2 
abţineri.

Se pune la ordinea silei proeetul de lege 
pentru darea unul loc al statalul, din Tfir- 
govîşte, spre construirea unei şcoale.

Se ia în considerare, se primesc cel 2 
a rtico l si B» votează proeetul in total, fări 
discuţie.

Si ia în desbatere proeetul pentru mo
dificarea statului No. 6 din personalul te- 
legrafo-postal. WW Ut>. U*W»wi 1 W

D. raportor Berendeiii citesce raportul 
şi proeetul.

D. BueScu întreabă de ce se reinfiinţează 
un inspector.'

D. raportor, respunde ei un inspector 
nu e suficient pentru serviciu şi că nu se 
iasă din startft ^o^etară prin această- re
înfiinţare.

D. Vergatti araţă imposibilitatea func
ţionării serviciului’ namaî cu un inspector.

Se înphide discuţia şi proeetul se ia in 
considerare Iii ttuaniitfîtateJ1 I

D. Bueseu -voesce a constata (la art. 1) 
că priu această lege se creează numai le
furi pentru cel mari, iar amploiaţi! mici 
se reduc: r '

D. ministru al Cultelor respinge aseme
nea insinuaţiunl şi esplieă cam s’a conris 
o eroare mal înainte cu suprimarea acelui 
inspector, care eroare acum se rectifiaă 
pur şi sim pla,.fără a se eşi din suma bu
getară.
I: Se, yoteăza Art. 1 şi 2 fSră alte discuţi! 
rprecum şi proşctul ini total.

D. ministru cultelor ^itteâce un mesagiO 
pentru autorisarea comunei Galaţi de a 
face un imprnmut ds 2 milioane.

Se trimite de urgenţă la comisia finan
ciară.
' D’. E: Costinescn citesce rnportul şi proec- 

tul relativ Iii taxele’poAtaleinternaţionale.
SuprimSndn-se art. 1 ca superfluii, proec

tnl se votează firii alte disenţii.
Asemenea se Votează şi legea relativă la 

pista taxelor internaţionale pentru tele
grame, etc. din bugetul annluî curent pen
tru  anal espirat.

Se votează un credit estraordinar de 
•240') lei D. ministru de resbel pentru a ’! 
restitui d. Căpitan BordeAriti, căruia i s’.a 
reţinut acea sumă la 1871—75 pe nedrept, 
-*-apo!

Se votează, fară discuţie, cedarea jude
ţului Vlaşca a două localuri ale statului; din 

rurbea Giurgiii, pentru a se construi ca- 
sarma pentru armata teritorială: însă con- 
statândn-se că Adunarea na mal e ia nu
măr, şedinţă se rădică la orele 5 seara.

SC1HI SOSITE CU POSTA DIN ORIA
Vtena, (Depeş& de la Bucureşti) 3S Martie.

După ce guvernul, in urma criscl euro
pene, nu este 1n stare a contracta un îm
prumut pentru acoperirea .deficitulni, pe 
care l’a găsit când a luat pnterea, >a ho- 
ţtă rit a face tn' formă de Hortfe monedă 
,nn împrumut de 3'2 milioane'’,* care se 
va amorţişi' periodic proporţionat cu vin
derea domeniSor Statalul."'

Ştirea oă guvernul a cumpărat 35,000 
puiU Cbassepot, a căror predarea trebuia 
să o controleze un Colonel rusesc, e neîn
temeiată. (B insă tntemeiată ştirea, că gu
vernai României a avut negoţiarl in acest 
sens). (Red. Timp.)

Odesa 26 Martie. (Post), 
pêle do 08 d ivişi uni, oare sont garniso» 

nate aici, au priimit ordin de a pleca Vi» 
ner! în Besarabin. Cavaleria din Odesa va 
f)!éca la !il Martie.

Gonstantlnopol, 27 Martie. 
Delegaţii Muntenegreni nu aQ priimit 

încă ordin de a pleca din Constautinopol, 
dar Qicï ordinal de a reduce pretenţinnile 
Mnntenegralnî. Makhtar-Paşa a plecat la 
Erzerum.

Pests, 87 Martie. 
După ştirile primite din Oonstnntinopol 

Poarta e hotărâtă a nn mal prelungi ar
mistiţiul cu Muntenegru, şi Snleiman Paşa 
comandantul armatei din H erţegovina, 
numai de c i t  va trebni să ia iniţiativa 
pentru ocuparea teri tor ului de la Nicşici.

Viens, 27 Martie. 
(Allg. Ztng.) SaQ lnat disposiţinnl pen

tru înfiinţarea de ambulanţe rnseştL—In 
St. Pntersburg n rmea/.i a se mobilisa di- 
visinnile de cavalerie ale corpului de gardă. 
D tn Constautinopol se anunţă, că tontă 
garda pleacă in Bulgaria,—Scirile îngriji
toare despre starea Papei se desminţesc.

SCIftI OFICIALE

D. N. Peraachivescu, actualmente şef al 
portăreilor tribunalnlnljudeţului Râmnicu- 
Sărst, poliţai a al orsşalul Rfcmnica-Sălat, 
în locul d-ln! C. Minculescu. demisionat 

D. Teodor Licin, fost poliţaiti şi sub
prefect. poliţsifi' al oraşului DorohoiQ, ju 
deţul Dorohoiii, în loenl d-Jui Gr. loneacu 
pus in disponibiletate.

D. George I. Cocea, actualmente copist 
ţlas* I in cancelariit'prefactarel judeţului. 
Roman, şsf de biurofl in aceeaşi cancelerie.

D. Nicolae Ionescu, fost sub-comisar, 
snb-comisar clasa I la despărţirea I, din 
culoarea de Galben din capitală, in locul 
d-lul N. Dimitrescn.

CURIOŞIT ATI. .DIDACTICE

In Albina,, noiil ziar din B ucureşti,| 
citim  urm&torul articol al d-lul Bo- 
nifaciu F lo re sc u :

D. Ureche a făcut împreună cu dd. Ste- 
fanescu şi Petrescn o inspecţie la lyceurile 
Statului şi raporturile d-lor afi fost pn 
blicate în Monitor.

Lăsând oa profesori! în corpore să’şl faci 
datoria in contra acestui fapt, isbitor al 
legtf şl al orT-cSreT^disciplin#, m? mutţu- 
meseni r011 stata în oele ce m8 privesc, puno 
turîle următoare.

1. Sub-semnatul s’a însărcinat ‘ gratuit, 
cu predarea geografie! ia  clasa II l-ia, şi a 
început actst curs la 12 Noembrie.

întreb dacă in tr’o lună se poate (ace 
destulă materie pentru ca să .poaiă fi es 
şantan ? Aceasta a fost şi opiniunea direc
torului, fără avisul cărnî nn pnteam face 
pizme.' "

2. Este inesactă aserţiunea d-lnî Stefă- 
neseu că inspectorii şi-aii îm părţit cursu
rile, aşt-fel în cât d. Ureche să inspecte 
cursurile literare. La esamenele de istorie 
Cnrţnl superior, n’a asistat de c it  d. Pe
trescn', şi încă iii a V-ea numai.— D. Pe
trescn poate fi capabil în sciinţa d-sile, 
nu in istorie.

3. Totu-şî d. Urechie scrie că soolari! ,se 
tâugueec mult de cursul de istorie». E na
tural, fiind c i  snnt sever şi nu admit să 
se înveţe istoria din carte, pe de rost, cum 
se obicinuia cu unii ¡profesori, şi nn pal 
notă bnnă de eât la cel ce o merită.

4. »Habemns confitentem renm>. D. U- 
rechie, trimis in inspecţie, na vine să a- 
siste la cursuri saQ cel puţin Ia esamen, 
ci merge dnpe spuse ca babile. Eată es- 
perienţa acestui pedagog a t i t  de pronat 
şi de despreţuitor pentru alţi. Ceşti a nea 
se pane invincibil daca este aci ignoranţă 
sa31 numai rea-voinţă.

fi. D. Petrescn (căci se vede o adeve- 
'rată complicitate între câte-ş! trei) asistă 
fia esamen in aV -a şi nu găseşte a raporta 
jalt-cov'a de c&t că a fost sgomot in clasă. 
¡Când profesorale e ocupat cn interogaţiu- 
nea, în tr’o clasă a t i t  de numeroasă, se vor 
[găsi duo! şcolari care să vorbească.

Merită nn asemenea incident onorurile 
Monitorului ?

6. D .. B. Ploreseu nn a început a da 
ieoţil la liceii de c&t la Seplembre. Cum se 

ijadeaă un profesor tnante de finitul anului?
7. Toată lumea ştie c&t de suferind a 

fost d. Ploreseu iarna aceasta. Ca toate, 
suferinţele ce a întâlnit in ani! aceştia, 
d.#Jrechie ţine nbsolnt al lovi din noii. 
F ie ! | dar să nn nite ilnstrnl profesor 
de Universitate dicătoarea la tină: hodie

mihi, cras t i b i a r  face mal bine să nu 
fie aşa de orbit de patimi (i si aibă mal 
mult înaintea ochilor legile eq oi ţâţei.

B. F.

NOUTĂŢILE ZILEI

0 palmă la Ciro. Lumea cea mare nici 
nn ştie, c i !n România, afară de aduna
rea suverană diu dealul Mitropoliei mal 
este un Areopag caraghios :pe piaţa St. 
Costantin. întocmai preenm in Cameră pre- 
sidează şi ităpftneşte D-l C. A. Rosetti la 
Circ presidează şi stăpâneşte D-l Az-Iz,- 
adică nn,—Pantazi-Ghica. Erî seară a fost 
aici Ja  ordinea ţjilei darea tn judeoatj a 
foştilor miniştri conservatori, raportorul 
general fiind comedianţul I. D. Ionescu.

Pnblicul a ascultat şi s’a prnnnţat prin 
tăcere, eară 'această tăcereJva să zică : /«- 
famif'. »Infamie,* acelora, care afi lipsa de 
bnna-cuviinţă de a eşi ou asemenea pam
flete in pnblic şi an snrîs de compătimire 
pentru d. I. D. Ionescu, care ia francul 
de la oameni, pentra-ca să ii sapere cn 
sărbezeniile inspirate de — cine ?

Un domn oare-care zicea in foişoara 
»Timpnlnî*, c i începând cu chinesnl Az-Iz, 
D. Ionescu nu pntea să urmeze decât cu
D. Pantazi Ghica. Erî seară s’a pn tn t în
credinţa, că pnblicul doreşte să trim iţă pe 
D. Pantazi Gbica pe calea Chineznlnl, a 
M-sellelor-Fanelli, Fron-Froa etc. Ori dacă 
nn, — apoi îşi va vedea Circnl desert, căd  
pentrn secături or! pentrn productele mo
mentelor de beţie... patriotică Inmea nu mal 
e dispusă a plăti pe nimeni, de oare-ce 
In alte părţi le vede'gratis. — Apoi d a !
gratis I ? (V. A. li.)

CURS DE EFECTE PUBLICE 81 DE DC71SS
Bnemrttti, 17 U »ti»  1877.

V A L O A R E A .

Oblig. Surale • 10°/e 1864 
» > I» eorţl

Impr. Oppenheim V /t 1866 
Oblig. Domeniale 8®/o 1871 

, ,  eţitelaaorţl
» Credit fono Bor. 7»/« 
» Credit foac. Urban 

Impr. Mnn. Cap. 80% 1875 
Pensii (300) dobâadk fr. 10 
Aoţil Căile fer. rom. 5% 1868

> priorităţi 9>fo 1868 
Dacia C-l» de Auiff.
Aot. (fr. 500) 8o/p l87l 
România 0-*> de Axig.
Act. (fr. 200) 80/o 1878
M andate..........................
impr. Municipale fr. 30 
Aot. financiare Bomăne 8°/o 
Caile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 8°/«
Renta Rom&na............ ...

CUPOANE 
Oblig. Rurale p. Ootomb a. c.

> Domeniale . . . .
> Fondare rurale . , 

I, . Comunale . .
DEVtSE 

Pari« J î  .‘ . 1
Marteilie . .  ...................
Efrh.^'ie« . ? . . . . . .
Anvers 
bonâra • •
(>->n4«->. 'i i a i c i l  . . . . .
H am b iirg ..............................
Amsterdam  ̂ . . .  . -
Viena^*i . . .-
B erlin  .  . ............................
L i p s e a ..........................
Escompt . .  . . . '. '.
L ira O ttom an t. . . . . .  
Galbena au ttr.
Agio c. Argint: . . .  .  .  .

MMti Praril
a««»

90 8»"

80l/t 80
14 78»/«
68 :'
74 —V?

138 13*

360 965

— 54

993» 903»

132

CURSUL VIKNKI 
29 Martie (st. n.) 1877.

Metalice . . * . . K . ,  . . 03 65
Naţionale.......................................63 -—
Renta în a u r ................. .... 77 80
Lose . . . . . . . . . . . .  109 50
Acţiunile băneai..........................8IC
CrediturI ...................................... 151
London .............................. .... 123
Obligaţiuni rnrale ungare v  -. . 74

,  tem eşvar.......................72
,  transilvane . . . .  71

Argint în mărfuri . . . . . .  109
D n o a tu l .................................. .... 5
Napoleonul .............................. r  9 83
Marc 100 . ..................... .... 60 83

20

25

70
74

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

Acţiunile căilor ferate române . 12 50
Obligaţiunile române G 0 0 . . . 50 10
Priorităţile căilor fer. rom. 8 9/0 .- 65 —
mpramutal Oppenheim . . .  8ti —■

Napoleonul ..................................  26 26
Vtena, termen s e n r t ................. 166 10

, ,  I u n « .....................165 —

DEPEŞl TELEUKAF1GE
Serviciul p riv a t a l TIMPULUI.

Agen|la Hsvst
Londra, 80 Martie dimiaea(a.

M. Layard, ministru plenipotenţiar a l ' 
Mare! Britani! in Spania, a fost numit' 
pentrn de o Camdată Ambasador la Con- 
stantinopol.

O notă a ziarnlnl Morning Poet eon- 
rmă ştirea despre rea li sa rea tnţelegerel 

iutr * Rusia şi Englitera, Semnarea proto
colului e iminenţi.
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ESTE IN TOT-D’A-UNA BINE ASSOKTAT.

Frumos apartamentü,
mobilat, de închirint Calea Mogo^MM H*. 
138, vis-s-vis de Ministerul Finanţelor.

CAI ţi TEÍ8URI de vânzare aoaaşl a- 
dreaă. 531—3.

SAL. WEI8ERMAN
± j V U L T U R

S t r a d a  C aro  1 I  No. 6.
(Cartea veoho vis-.Vvt* de farmaoia Rissdttrfer)

A se feri a*o A(se feri d'o
altft firra;'i imi* K- Jfr altă firmĂ iini-
tatM a Vultur f c jS  tată la Vultur

91 a nota bine fa ţi a nota bine la

E D U C A Ţ I U N E  şi I N S T R U C Ţ I U N E  S O L ID Ă

pentru BĂEŢI, de către an pedagog di
plomat, cu titlu academic. Limbile LatinS, 
Englesă, Fraucesă , Italiană , Româna şi 
Ebraicii. M11 sica.

A se adresa poşte restante sub Dr. L. 
la Laubcgast lângă Dresda. 530—3.Ajl sosit pentru nesonul de pţimă^vtiră, şi vdrft 

Ifac&l ¿aminte de B&rbaţl In t<Ste formele (fason 
.molani şî britaniqnp), de Dame (fiuon america»,’ 
Nord*pol *i Mexic?) şi de Copil (in fasdnele ceU» 
mai noul.)

Aceste m&rfurl fiind eft ctunte din cele mal re
numite fabrice din £uropa şi subsemnatul este 
in stare d a concura cu orl?eine in a<v4"t& branchÂ 
(vln^dnd (<ju preturi mal reduse de cât ori unde) 
race plecata sa in?itaţiune rug&nd pe onor. p. t, 
public şi înalta nobilime d’al Incuragia cn nu- 
raerâseie risite şi a d-lor clientei.

Cn tdt&' stima.
Sal. Weiserman.

B U C U R E S C I  &  G A L A Ţ I
RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU P R E C IU R I SC Ă pU TE
recomandă cn

Rtite, ngrenage şi tot felul de tu c i, 
urlane de trottfre* grillage ete. etc.

Se găsesc- ai canapele, scaune şi mese de fier pentru 
grădini, vase cu piedestalnrl, mese de marmură şi 

diferite garnituri de grădini

Sunt„.4<l vtnjare in cojea
ţi ani din cele mai frumdse, 
specii francese, fructul mare, 
şistul amirabtl. Cultura lor 
a-reuşit f<Srte bine tn grftdi- 
nile D-lul Georţţe C. Phili- 
pesca. puţin de 60 plante 
nn se Tinde. Pentru provincii, 
dbpe trămiterea costului, se 
espediazft prin poştă. A se a- 
tVresa sub-semnatnlul 

Jean Vermeulen  
Gr&dinarul D-lul G. C. Phili- 
pescu, Strada Dionisie No. 42.

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

de cea mal perfectă şi solidă construcţie din

PRECUM ŞI

Se primesce or! ce comandă pentru turnătoria de 
tuci, alamă şi bronza dupe ori care modelă s6H 
dessemiL ,90 DUPA RENUMITUL SISTEM i ^ O I - I E lS r H L B I I V L

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

aduce la  cunoscin(a o n o r. el co m ite nţi că tóte filiale le  a flă td re  tn Rom ftnia trebue să fie desfăcute 
irevo cab il péné la P a s c l.

Acést& circonshanţă, pe d e o p a r t e ,  şi cursul estraor,dinar de mare al nurului, ae pun în 
posiţiune de a patea reduce încă cu m ult preţurile deja fórte eftine. spre a da o probi fle- 
căr. ia dp eftinâta tea  la rare péné acuma n a ajuns Încă nimenea. 0  eoncnrenţă vină ea de ori
care parte , este dar ilusorio, căci In Bucurescl n a  esistaţ încă. p&né acuma o desfacere aşa de 
adevărată şl spridsă.

Spre dovada mal m are a  celor <Jise de mal sus să, se observe preţurile curente reduse şi 
notate mal jos şi mal benpficiâm şi la cum părări de 60 franci 3 ?/o Ia cele de 100 franci 5°/o 
şi la ce e de 200 franci 10 °/o. R e p r e s e n ta n te  S o c  e tâ ţe  fa b r ic e !  d e  O landă şi A lb itu ri.

P reţu l curent dupe scăţhlm entul de â5°|0 ca p r iţu l ficsat.
Batiste a V* duzină . I __ - , m6n. fr- “ainte fr- „acnmînainte acum Camaşe de Olanda cn br. de mănă » 13 : * 7 —

Batiste de copil a ..................... fr. 1 45 fir. 1 — ' » » » » Entrwleux » 1 5  » 8 —
,  ,  OI»ndă de Rumbnrg,» » 6 — , 8  50 » « »de  bat. forte fine » 2 4 -  , 1 2  —

Batiste eniţleseseî, fine . . . .  » 10 — » 5 50 Camisóne ca cercnleţe.....................................  4 50 » 2 50
» engles. cn bord. col. tivite » 4 25 » 2 25 I » cn broderie • • • • • » 5 50 » 8 —
■ ■ , a , ,  ,  .* ,  de laxe cn brodene . . ,  13 — ,  7 —

Prosope şl Şervete a l/. duzină Pantalóne cn c e r c n l e ţ e ,  5 -  » 2 75
Proaópe de sţfi curată . . . . fr. 8 50 fr. 4 50 ,  broderia 6 25 » 3 50

» » damasc...........................  13 — ,  7 — ’ de Piquet . . . . . . .  7 — , 3 50
Şervete de masă . . . . . . .  > 8 — » 4 25 Paste de costume 8 — ,  4 50

» » damasc............... .................. 14 25 ,  7 50 ,  cn Şlep . . ........ .................................... 12 — ,  6 50
» » » engles . . . , 1 7 — » 9 — , » oroderie. ............................................... 15 — ,  8 —

Feţe de mese a 1 bucată * * * cu §lep • • •» 30 — * 12 ~

Pentru 6 persóne albă de aţii . fr. 6 50 fr. 3 50 ÎVUfe pentru Cavaleri
,  ,  ,  ,  »damasc ,  10 — » 5 50 CSmaje de Şiffon . . . . . .  tr. 6 50 fr. 3 50,

: . ¿f Calea M< goşoiel 22, Casele PopovicT, ris-ă-ris de biserica Sftrindar.
Re p re se n ta n ţa  fa b ric e l de m al sus v a  vinde tn decursul de 18 ţjile 

ADICĂ PÂ N Ă  LA 26 MARTIE 1877
tite  productele el renumit« de Jin^erie, precum fi t6te spec alitâţile confecţionate din ma

tinalul cel mal bun ţi cel mal durabil, a lingeriel pentru b&rbaţl | i  pentru dame

O  T T  3 0  °lo A .  I  E F T I N
de cfct chiar la fabrici.

Spre a Inl&turc or'i-ce neînţelegere j : Bpre a da 'iquidărel mersul cel mal repede, se 
a ra ii pe fi»-cire burată de mnrfil MÎU preţ tl el orizinal In florini valuta austrine&, ci* ţi 
preţul actual redus cu 30%  tn franci. Din acest de pe urmă pre|u nu se mal acordă niciun rabat

Rnfiăm pe onor. Public a se  feri de cumpărarea unei mărfi care, an b 
T!nc0rrt (tevur fl din depixytnl nostru se vinde prin alte pers6ne ca date de 
noî In coimsirihe spre vendare.
Mol garantăm numai pentru acea marii care se va cumpăra tn magasinul nostru Calea Mo. 

goşiiel No. 22, casele Popovici, vls-ă-vis de biserica Sărindar.
} i „ComSmHle din provincie »e vor efecfna natnal atunci cn plata In ormS, 

cftnd comanda respectivă va trece ^ieste 50 franci, şi se va trimite ca acompt 
10 °f6 din Ta >6rea conmndeî.

Comanzi le peste 150 franci se vor espedia franco»

PREŢURILE HOTĂRÎTE DUPÂ SCĂlJÎ^ffiMTUL DE 30 °|0

FELUL MARFEI

— Şervete pentru c^al, albe şi colorate . |
1̂  — de masă de Olandă . . . J . u

7 ' îi Olandă ......................  . ®
H ^ i |  Bafcîtte de Oraedf, albe . . . . . .  II
l2 ~  !| > , Linó, adevărat francese , |
12 li . > in colori adevărate . . . . ij

1 ~ ! • cu adntele cu mondtf. brodate U
1 3d I P&n^ă de inii . . . . . . # # . .
1 45 Olanda de Irl -nda . , , , i ............... j
1 02 j » > Rumbarsţ...........................|
1 60 , t Batest (Linó) . f . . , . |
1 45 > . Rumburg s/4 pe lat . . . |
6 I —|j Cămăşi de dame brodnte de Chiff .
6 —'! > » > simple s > I .
6 ] — jl - » » » de Olaanda brodate .
6 1 - r j >. > ■ • nópte . . . L .
6 ~ ]  • Camisóne brodate, şi eu cerculete . ,
® j — ¡' • 9 de lux . . . . . .
® — ii Pantaloni b r o d a ţ i ......................... |
® | — I ■ ' cu e*rculeţe sarnisiţl , .
6 I —̂ I Puste ca ^urniture (Costume, . .
# I — ij s • broderie.............................. j
® — li .  .  (ŞlepŞ) . .  . . .

I — I v ‘r i ur'  dam e | i  de copil . . . . 
—■ —!! Ciorapi de bumbac, lini şi aţft . . . ¡

® I — II G lio lf l  de Oxford curata . . . t ,  . .
® i *T" li • bărb. »imple.do Chi ffon . . .
fi I — 1| .  ,  brodate .  9 . . . i
« | -  » , de OlanaA ^ , L «I

Garnitură de mas& pentru 6 persóne , . ,

J D i A I  M A R E L E  i i i  D E  H A I N E  C O N F E C Ţ I O N A T E  P E N T R U  C A V A L E R I
îu Palatul „Dacia* (colţul Mogoşdiel şi Lipscani) snb firma

T ip o g r a fia  T b ie l  A  W e isa  P a la ta l  , D a c i a * .


