
MARŢ! 11 IANUARIE.

A  B O I S T  A M B J M T B L B  

IN TOATA KOVAMA:
Pr a n ..................................... . . . I„ n. <8
Pe 6 luni . . .  .......................... ..... » 24
Pc 3 ......................................................... * » 12

IN TOATA EUROPA:
Pe an ...................... . . . . , »  60

iksektium  si reclam e:
Linia ,!d 80 litera petit, pagina IV, > bani. 
p , pagina III, 80 bani, pe pagina II, 2 lei noul

Reclame 2 lei noul linia.

Un număr In Capitală 10 bani.

No. 7.
ANUL II. — 1877.

TIMPUL
| J B T  P O L IT IC , CO M ERCIAL, IN D U S T R IA L  ŞI L IT E R A R .

ESSE IN TOATE DILELE DE LUCRU

B IX JH .O X JX . R E D A C Ţ I E I  S I  - A J D I v T I I S T I S T l R . A T I E I : P A L A T U I i  „ D A C I A '

A i s i  u i s r  c i i j r i
8e priimeae In străinătate: La D-nil Ilaaten-  
ttein  A  Vogler In Vienna, WalfiichgMw Io 
A , O p p d A  in Vienna, 8tnbinb»itei a j Ru4ol 
M o n t  In Vienna, 8eiler«tatte 2 } Vincetu  
Urdicka  in Vienna, Teinfaltitraue 17 j Philipp  
L M  In Vienna, Eiehenbachgatue 11; £ .  L ang  
<t Comp. In Pejta | i  Hatxu-LaffU e-Bullier *  
Comp. In Parii.

Scrisori nefrancate na ie priimeu. 

Articolele nepablieate nu ie ror înapoi*.

Un numfir In Districte 15 bani.

LISTELE ELECTORALE
Legea electorala hot&rasce efl, de 

Ia 1 — 15 Ianuarie În fie-care 
an, Consiliul Comunal a 1 oraşului 
de residenţa, In înţelegere cu cele 
alte consiliurl, revisu/esce listele e- 
lectorale şi le pa^icâ negreşit in 
cea d’&nt6itt dumineca care ur
mează dupa lo  Ianuarie, adică, 
anul acesta, duminecă 16 Ianuarie.

De la data aceea curge terme
nul de trei septămânl pentru re
clamaţii la acest consilia, termen 
care se sferşesce anul acesta, du
minecă 6 Fevruarie sau cel 
mult 7 Fevruarie. Trei (Iile dupa 
acesta, adică Joi 10 Fevruarie, 
consiliul comunal trebue sa pu
blice listele difinitive cari se pot 
ataca ’naintea tribunalului în alt 
termen al celor trei septămânl ur- 
mat6re, adică p&na Joi 3  Martie 
sau dupa interpretaţia cea mal fa
vorabila Tineri 4 Martie.

Punem aceste termene în vederea 
tutulor membrilor partidului couser- 
ator, mal cu sdmfl do prin dis

tricte, îl rugăm sa facă la tim pa- 
tat saintea consiliilor comunale cAt 
«lip naintea tribunalelor t6te contes- 
Aiile necesare şi, mal cu s6mâ, 
{; ne denuncie pe tote acele eon

ii ijiurl comunale cari nu vor îndeplini 
obligaţiile legel, publicând la timp 
atât lista provisorie cât şi cea de
finitiva. Sa nu uite ca falsificarea 
listelor este una din temeliele gu
vernului d-nulul Bratianu şi câ în 
1868 acest guvern a comis cele 
mal flagrante ilegalităţi în alcătui
rea acestor liste.

Tot de o data prevestim ca un 
grup de advocaţi şi jurisconsulţi 

L eminenţi, se ţine la disposiţia tu
tulor reclamanţilor spre a sprijini, 

nici o remunerare, drepturile 
lor la Curtea de Casaţie.

Toţi d-nil reclamanţi sunt rugaţi 
a se adtega pentru acesta la biu- 
fcoul de re4svcţie al Timpului.

va întreprinde ţjimic contra Serbiei şi Mun 
tenegrulul ţ i  că va aci să facă a se rea 
pecta aitnaţia creştinilor.

Conferenţa a’a separat în armă.

Constantinepole, 80 Ianuarie.
La conferinţa de erl, generalul Ignatieff 

dnpă ce a ro rb it de aforţele sele pentru 
în lătura resbelul term inând discursul, a <J 
ca Europa va avea să a viseze decă Porta 
ar întreprinde ce-va contra Serbiei şi Mun 
teuegruluî şi decă chrestiniî vor suferi incă 

Ambasadorul Rusiei a mai «jis că con 
ferenciariî aii priim it o petiţie a chreştini 
lor din Macedonia, Tesalia, Epir şi Creta 
prin care cerea îl conferinţei a se ocupa 
de îmbunătăţirea sortei lor; conferinţa însă 
n a pu tu t 8*o ia în consideraţia, mandatul 
eî fiind limitat, şi de aceea a ţin u t sa con 
state acet fapt.

BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privat al .TIMPULUI."

20 Ianuarie
Se comunică din Constantinop0\ t Aeen 

ţiel Ha vas.*
>Marele vizir a fost chiămat ert la pn_ 

l®t- 8a <)ice că Turcii vor presenta a<jî con- 
tra-propuneri formulate intr'un scop de im. 
păciuire.

>Decă aceste propuneri vor merita esa- 
wînarea, este incă cu putinţă ca confe-
ln*a ^  am ine săptămână viitore pen

tru  a W  o decisie.

Constantinopole. 20 Ianuarie.
In conferinţa 4.  ^  gavfet Paşa a ci

t i t  o notă declari»* P6rtft nQ
se înţelegă cu puterile
de d L lifi. %,®pra unor punte

Marcbisul Salisbury a eonitaU t c5 nn
mai vede terSm comun de di»~.,:„ . v. n  că
confennţa trebue să se considere c . - 
la capStul lucrărilor el. eoaa)nnsa

Generalul Ignatieff a <Jis, că responBa.  
biiitatea cade asupra Porţel. Tot de o dată 
a ®*Primat speranţa că In viitor P6rta nu

BOCURESCUO IANUARIE.
Principalul organ al partidei ga 

vernamenfcale saii, mal bine, st£ua 
conducăt<5re a poporului d-lul Bră 
tianu-Rosetti prin desertul corner 
cial şi financiar, îşi revarsă mânia 
contra ndstrâ pentru că ne permi 
tem din când în când a ne arunca 
ochi! şi printre culisele dramei ce 
se jdcă aţjţ la guvern.

înţelegem că ochirile n6stre sunt 
ftirte 8upărăt<5re pentru pudicii* po 
liticl din strada Ddmnel, căci sur 
prindem printre culise multe slăbi 
ciunl, cusururi şi urâţenii d ’ale ac 
torilor cari apar pe scena politică 
mascaţi cu o frumuseţe mincindsă 
şi un fast ilusorifi, d6r cari nu a 
mâgesc de căt pe cel simpli şi slabi 
de vedere.

Insă pentru ce mănia acelui organ 
cade numai asupra ndslră ? Numai 
noi am comis indiscreţia d’a spune 
slăbiciunile ce am descoperit? Nu
mai noi am vâ<^ut că vasul guver
nului Brâtianu este gata să se afunde 
Înghiţit de chiar valurile inepţiei s<51e 
politice? Nu, — şi d«5că este să spu 
nem to t adevărul, — el chiar, care 
se plănge contra ndstră , însuşi el 
ne-a pus pe cale d’a descoperi câ 
actorii cari apăreau pe scenă a tâ t 
de ţanţoşi şi semeţi, Intre culise a- 
bia se ţineaţi pe picidre de bătrâneţe.

In numărul sgfi de la 25 şi 26 
Decembrie ^icea:

.Părerea nostră este să lăsaţi pe 
„cel din partidele cari vă acusâ ast- 
„fel şi vă paralisâză, să ia guvernul 
,şi respunderea. *

Ce a lt puteafl să ascundă aceste 
cuvinte de căt o mare slăbiciune şi 
apropiatul sfârşit al cabinetului Bră- 
tianu ?

Unirea democratică, mal jună, este
şi mal francă. Ea deja se aruncă cu
furia lâtrătdre asupra celor despre
cari crede că sunt destinaţi a moşteni
Puterea. Chiar In retragerea d-lul

«nitrie Sturzea vede .pu tin ţa  d'a
»ajunge mal râpede la ţin ta  fixată,
„ace partid formidabil, partidul con
servator.»

Apoi mat la vale:
,1 rin retragerea d-lul Sturzea s’att 

„deschis duoă portiţe secrete, pe 
„una se Încarcă a 8e aduce d. Epu- 
„r<5nu iar pe alta d. Dim. Ghica.*

Şi tânăra f6ie, lnotănd cu plăcere 
In apele d-lul C. A. Iîosetti, umflan. 
du’şl pândele prin adiarea dragostei 
cu care acesta a recomandat credin
cioşilor sel pe d. Epur^nu, p acela

care acum câţl-va ani 11 numia balau 
rul reactiunel scăldat In sânge, se Im 
pacâ cu admiterea fostului balaur 
dar se Încruntă contra principelui 
Dim. Ghica, şi <Jice:

„Mal bine aâ se lase In triga  res 
„pundere a situaţiunel intrigilor con 
„servatorilor (cari intrige?) de cât 
„să se priimâscă In sinul guvernu 
lui (!) un element de străgănire şi 
„disolvare.*

O altă  f6ie, a cărei principală le 
gatură cu guvernul actual este diurna 
şi care tocmai pentru am eninţarea 
d’a perde acea diurnă, este şi mal 
francă, «jice:

„Cari sunt motivele ca remania 
„rea ministerului să vie iarăşi pe 
„tapet? Ni se pun Înainte trei mo 
„tive: Intăifi câ o mână nevăzută.

Nu cum-va acea mână nevăzută 
a scris pe murii de la Herdan, ca 
In ospeţul lui Baltasar: „Brătiene 
cântâritu-s’a domnia ta  şi s’a aflat 
uş6ră ca pl^va ’n aer!*

Dar să urmăm cu citarea din a 
cea fd ie :

„Intâifl, câ o mână nevăzută ! ? 1) ar 
„voi să Împingă In minister 6re 
„cari pers6ne; al doilea, câ guver- 
„nul voiesce sâ’şl asigure In Senat 
„o majoritate stabilă; şi al treilea 
„că situaţiunea esteri6râ p6te sâ 
„se schimbe şi evenimentele să gă- 
„sescă unite t6te partidele la un 
„loc spre a fi şi mal tari In faţa 
viitorului. *

Arătarea şubrezeniei de care su
feră cabinetul actual, necesitatea 
d’a’şl asigura noi sprijine, nu se 
p6te esprima mai lămurit. D6r ni 
se va <Jice p6te câ aceste ^iare n ’afi 
fost iniţiate de cele ce se petrec 
Intre culise. Atunci sâ ne fie per
mis a cita chiar cuvintele d-lul prim- 
ministru, adresate adunaţilor săi: 

„Trebue să lucrăm ce-va, să ne 
ve<J& ţ6ra lucrănd, căci alt-fel ca 
mftne va veni o nouă Cameră şi 

„un noft cabinet.®
Apoi aceste cuvinte, cari coprind 

cea mal amară m ustrare şi cari sunt 
sughiţele unei agonii, nu sunt ele In 
deplin acord cu cele ce am gis noi 
că acest cabinet este In- ajun d’a 
âdea Înăbuşit de mulţimea păcate

lor şi inepţiei lui?
Pentru ce principalul organ al de- 

magogiel se Înfuriată contra n6strâ, 
şi a tăcut ca mormântul cftnd măr
turisirile de malsu8 aii isbucnit chiar 
din pepturl demagogice? Sâ atribuim 
6re acostă furie prevederel sale câ 
conservatorii vor veni iar la guvern ? 
Dar noi din adăncul ini mei am plân
ge p’acel conservatori cari ar avea 
rarul curagifi d’a moşteni o situa
ţie ca aceea pe care a creat-o 
guvernul de a$I, d’a lua asupra lor 
răspunderea consecinţelor unei ad
ministraţii anarhioe şi incapabile de 
câte-va luni, consecinţe de cari deja 
trosnesce vasul Statului din t<5te 
p ă rţile !

Safi p6te că ingenioşii scriitori de 
a acel <Jiar mal cred Încă putincios 
a face pe public sâ cr<^ă in v ir

tutea acestui guvern?
Se p6te!
Dar atunci acostă uneltire ne a- 

mintesce pe acel bancheri cari, In a-

junul d'a da un faliment monstruos, 
aruncând miseria şi m6rtea In mii 
de case, voiesc sâ dea un ultim a- 
salt capitalurilor strânse prin vieţi 
de muncă şi economie, şi pentru is- 
bânda căruia desfăşură Înaintea mul
ţime! uimite o pompă stră 'ucită, tră 
suri, baluri, generoşităţl de Nababi, 
şi apoi undiţa care prinde pescele.... 
un apel capitalurilor d’a participa la 
o Întreprindere uriaşă şi sigură care 
le va aduce profit sută la sută. Vo
cea sirenelor este dulce, dorinţa de 
câştig lm bâtăt6re.... micul pesce se 
apropie, Înhaţă, şi i£câ'l sburând In 
aer cn u n d iţa ..

Cel puţin aceşti Nicolae Christu, 
RoberţI Macaril al pieţei ndstre, ca- 
useză ruina unul număr mal mic s6fl 
mal mare de indivizi ; d^r undiţa 
celor de la f6ia guvernam entală vâ- 
n6zâ ce-va mal mult, ruina unei ţări. 
Isbuti-vor ? Nu credem.

DIN AFARA.

(Aci u rm ^ ă  mal multe disposi 
ţiunl, pe cari le am publicat deja 
sub titlu  de lucrările preliminare ale 

I conferinţei. )
Publicitatea cercetărilor Tribuna

lelor şi a parchetelor este obligatorie. 
Pentru afacerile speciale ale d ife ri 
telor confesiuni, ecsistă jurisdicţiune 
esclusivâ, jurisdicţiunea autorităţilor 
religidse. Complecta libertate a cul
telor. In contra convertirii silite se 
va garanta.

Usul limbel ţârei, va fi egal cn 
usul limbel turce.

întrebuinţarea trupelor neregulate 
(başi-buzucl) este absolut interzisă. 
Cobnisarea cu cerchezi este in ter
zisă asemenea.

Comisium'/e de control.
Puterile vor numi două coraisiunl 

de control, cari vor supraveghia pa- 
nerea In lucrare a regulamentului 
şi vor susţine pe autorităţile locale 
In mânţinerea ordinel şi siguranţei 
publice.

Comisiunile de control vor primi 
instrucţiuni speciale.

*) Ofictâsole fol d o  se sfiesc d'a lovi in pahiti 
0rl-c4nd interesele de coterie le comand& acesta.

Reproducem aci după o corespon
denţă originală, textul memoriului 
supus conferinţei de către Lordul Sa- 
isbury la 16 ale curentei, şi care 

era considerat ca un fel de ultimat 
din partea puterilor Conferinţa cere 
pen tru :

Montenegru
Rectificarea hotarelor Montenegru- 

lul, prin anexarea arondismentelor 
Banjani, Piva cu NiksicI, Drobinak, 
o parte din Şaranţi, a districtului 
Kolaşin, a arondismentelor Cucci- 
DrecolovicI, Cucci-Craini, VasoievicI 
Zievna până la Lim, a teritoriului 
Mali şi Veli-Brdi cu Spuţ şi Zabliac. 
0  comisiune iuternaţională ad-hoc 
pentru rectificarea hotarelor. Libera 
navigaţiune pe Boyana şi neutrali
tatea fortului „Lacul Scutari*.

Serbia
Stătu quo ante bellum pentru Ser

bia, şi regularea dificultăţilor, de ho
tare spre partea Bosniei, printr’o co
misiune de arbitri, conform hati-şe- 
' fulul de la 1833.

Pentru ambele Principate
Evacuarea ambelor principate de 

trupele otomane, cum şi a teritoriu
lui turcesc afară de hotarele fixate 
din noft, de trupele Principatelor.— 
Schimbarea prisonierilor de resbel, 
şi amnestia pentru acel supuşi, cari 
att prestat servicii inamicului.

Bosnia, Herzegovina j» Bulgaria
Guvernatorii generali al provin- 

cielor vor fi numiţi pentru primii cinci 
ani de către P6rtă după un prea
labil consimţimânt al puterilor.

Provinciele vor fi Împărţite In San- 
giace cu nn mutessarif In cap, nu
mit de către Pdrtă pentru un timp 
mărginit In urma propunerel de că
tre  guvernator, iar In cantinele de 
5— 10000 locuitori cu autorităţi can- 
tonale, libere alese de către popu- 
laţiunea fie-cârel comune, şi cari vor 
avea competinţa asupra tutulor ces- 
tiunilor privit6re la interesele can- 
tdnelor.

Adunările provinciale vor fi alese 
de consilieri cantonall pe timp de 
4 ani.

Ameliorarea sistemului de contri- 
buţiunl. Adunările provinciale şi con
silierii cantinelor vor fixa contribu- 
ţiunile, afară de taxele vamale, te- 
legrafo-poştale, cum şi afară de tac- 
sele asupra tutunului şi spirtdselor.

Darea In antreprisă a* zeciulel se 
desfiinţară cu desăvârşire, remăşiţele 
de contribuţiunl nu se vor mal îm
plini.

SOARTA PROFESORILOR SUB D. CH|T0

In unul din gimnasiele din capi
tală directorul, pentru motive per
sonale, nu s’a putut înţelege mal de 
mult cu unul din profesori. Din ne
fericire directorul nu a avut destul 
simţ de demnitate, spre a nu usa de 
posiţiunea sa oficială pentru a ’şl 
resbuna In contra adversarului săfl 
personal, şi a Încercat In diferite rân
duri sub guvernul trecut, a lngreuia 
pe cât se p6te sarcina profesorului 
In cestiune, anulând ca director, dis- 
posiţiunile profesorului faţă cu elevii,

I întrebând pe aceştia d6că sunt mul
ţum iţi de conduita lui ş. a. ş. a. N’a 
putut sâ lndrâsnâscă Insă a angaja In 
acostă luptă meschină şi pe minister, 
căci sub guvernul trecut posiţiunea 
profesorilor era asigurată. A trebuit 
să vină d. Chiţu ministru de instruc
ţiune publică, pentru ca directorul 
să cuteze a ’şl esprima ura contra ad
versarului şi chiar prin tr’un raport ofi
cial către minister, pentru ca sâ fie 
sigur de resbunarea sa. Căci nu d. 
Chiţu, va cerceta mal de aprdpe d6că 
este s^fl nu justă o acusaţiune când 
prin ea ’I se dă ocasiune de a face 
un locşor pentru vre un membru pro- 
tegiat al orfcalel.

A uriţi, d-lor profesori, pe ce mo- 
[ tive se destitue un profesor:

No. 12,288

Domnule,
Din raportul general trămis m inisteru

lui de direcţiunea acestui Gymnasiâ, des
pre mersul învăţământului in cursul anu
lui 1875—76, incredinţându-mă că D-v. 
pe l&ngă lipsa de metodă în predarea cur-
a u lu î. .................... ceea ce face ca elevii
să esa forte slabi, v 'a ţl perdut prestigiul 
în faţa şcolarilor, aşa in cât autoritatea 
Dv. de profesor a ajons a fi cu totul com
promisă; pentru aceste ouvinte şi aurind 
pe consiliul permaninte al instrucţiune!, 
(minciuni, căci un singur membru a foit 
în contra profesorului, acela care a pro
pus de succesorul lui un fin al săQ), sub
semnatul vă face cunoscut c ă ..............re-
mâneţi liber etc. etc. etc.

Prin simplul raport d£râ al direc
torului, neamicul notoria al profeso
rului In chestiune, ministrul se con
vinge (?) câ, dupe mersul Învăţămân
tului In cursul anului 1875—76 a- 
cu.satul nu are metodă In predarea 
cursului săO, şi câ nu are prestigii



faţa  şcolarilor! Eră esameneln 
anteri<5re, nu contâză de loc In ochi 
d-lul Chiţu , 6ră legea instrucţiunel 
publice, legea bunului simţ măcar 
care ar fi comandat ori cărui alt 
ministru să rânduiască o anchetă 
spre a cerceta mal de apr6pe d6că 
este ju stă  acusarea directorului, nu 
esistă pentru d. C hiţu !

Nu mal este d6ră sigură nici po- 
siţiunea bieţilor profesori sub despo 
tismul anarchic al companiei Chiţu- 
Rosetti.

Sermană instrucţiune publică!

CORESPONDENŢA PARTICOLARA
a

TI MPULUI
Br&ila, 2 Ianuarie 1877.

Cei de la , Românul" şi naţiunea română

Sigur, ca fie-care Român bine-sim ţitor şi 
iubitor de ţeră şl-a dat deja verdictnl a- 
supra celor oari sub firma patriotismului, 
şi ca pelea şi cu mina Iesuituluî pios, să- 
rac şi iubitor de cele sfinte, îşi caută nu 
mai interesele lor şi ale miserabilelor lor 
instrum ente, voiam s i petrec în tr 'o  durere 
tăcută nâptea tristă şi turm entătore ce s’a 
răversat asupra sermaneî nostre Românii!

Românul de la 1 Ianuarie nu ne lasă sa 
dormim; ci vorbind în  ‘ numele naţiune!,, 
după obicei 0, provocă naţiunea ,să  cugete, 
sa veghieze,.... căci tâ lharii de păgubaşi- 
conservatori vor să ocupe din noii guver
nul ţărel şi  de sigur—iar cu aju tor stră
in (P?) Spre a documenta acest*, cei de la 
Românul,, declară in numele naţiunei, vorbind 
către naţiune : >Unii agenţi a)puterilor stră
ine s'aii deprins a ne spune chiar şi nouă (cu 
litere deschise.... i.dică guvernul actual) cele 
ce trebue Să facem în cestiunile cel mal vitale 
pentru naţiunea română. >

Acelaşi num ăr term ină articolul de fond, 
promiţând Românilor, că, ‘ guvernul, care 
*până acum a s ta t în pirotelă,,  că repre- 
sin tanţii ţărei , căror pân’acnm mai m ult 
*le-e am inte d’a esprime dorinţi şi drep- 
*turî în lungi discursuri, de c â td 'a  face,.... 
îşi vor face datoria şi în unire cu to t par
tidul (to ţi desculţii cunoscuţi de ţără) 
vor păşi la muncă chiar dnpe sărbători.

Citind aceste rânduri m’am um plnt de 
ind ignaţiune: Nici o dată în viaţa mea nu 
am vă<jut a tâ ta  neruşinare, nici la hoţii 
cei mai fini şi mai renumiţi.

Oare până când o clasă de lipsiţi de 
instrucţiune, de bane moravuri, cari aii a -  
dn s neordine în societat a română, aii de- 
moralisat ţâ ra  de sus până jos, şi aii fu
g it peste hotare când aii văfjut ţera în 
pericol, până când <}ic aceşti omeni mici 
de snflet, vor vorbi *fară a fi pedepsiţi,, 
In nomele ţerei nâstre, în  numele poporu
lui rom ân?

Cam ? cine le-a dat lor m andat d’a vorbi 
în nomele naţianeî? însăşi Românul, care a 
versat a tâ ta  venin în sinul Societăţii Române, 
a declarat a plâns, a lamentat şi lamenteză, că 
ei aii fost alangaţl, aii fost persecutaţi, a-

JFOITIA „TIMPULUI"
B E L L  A

tSTORIÂ CIRCABIANĂ DIN LERMONTOF 

(Urmare.)

CasbicI căută pe principele şi nu’l putu 
întâlni; lipsea de mai multe <jile. De acăsta 
lipsă a lui profitase Azamat. Când se reîn- 
t6rse a casă na găsi nici pe fiul nici fiica sa 
căci Azemat fiind convins că nu va avea 
cruţare, cărând în ghiara lui Casbici, dis
păruse. De sigur că se asociase cu vre o 
bandă de Abreci, ce bântuia dincolo de 
Tereeu.

Aveam in acesta afacere o datorie de în- 
plinit. Cât aflaiii că Circasiana era în  lo
cuinţa lui Peciorin, ’mi pusei uniforma şi 
mă dusei la dânsul.

Am găsit pe Peciorin în anti-cam era locu
inţei R e le  întins ca moliciune pe o sofa, ca 
o pipă lnngă în gară. Observai că camera 
cea altă era închisă cu cheia. In trând tu 
şii tare; Peciorin nu se mişcă ca şi cum nu 
m’ar fi aucjit.

Domnule locotenent, îi gisei, luând 
nu ton sever, nu ve<}l că sun t aici?

— A I bună dimindţa, Mnximiei, răs- 
pnnse el, fără eă ae deranjeze, vrei să fn- 
meţjî o pipă ?

-  A scultă; nu mal sunt Maximici ci 
' ţ i  s in t şef acum.

— Tot una este. Dorescî o ceşcă de 
ceai ii ? dăcă al sci cât sîn t de turm entat

ru n c a ţîîn  puşcărie. însuşi el suspină şi se 
plânge că în decurs de 20 de an i, abia 
fost 20 de luni la putere! Hei bine în faţa 
faptelor lor, în faţa persecnţianilor, şi a 
lungărilor la cari aii fost espuşi, cum cu 
teză să mai vorbescă în nomele ţărei? Cum 
unde’i  logica? Săii ei sun t în adevăr ca 
ţera ş 'a tancl ţe ra— fără a se servi de t6 te  
actele şi pers6nele mişelesci — trebue să’ 
Onoreze şi să’I cheme in fruntea s a ; sei 
su n t contra ţărel şi asp ira ţiun ilo r ei . . 
şi a tunci naturalm ente trebue să’i hui
duiască.

I-a  hu iduit şi'I huiduesce pe t6 le  pote- 
cele, şi p6le i-ar la p id a , decă n ’a r  ţine 
compt de instrum entele lor miserabili, cari 
su n t capabile, chiar de crime dupe cum 
s’a vă<Jut din aten ta tu l tudrep tat contra 
d-lui Cogălnicănu.

I-a  huiduit ş i'i huiduesce, de câte ori 
tenteză şi întind mâna dupe guvern şi... 
nici odată n ’aii venit la gnvern de cât 
prin coaliţiuni cu bărbaţi valoroşi din 
ţără.

EI bine, cum cuteză să vorbăscă în  nu
mele ţării, in  numele naţiunei?

Iată respunsul:
O am enii, cari aii a ten ta t la viaţa lui 

Napoleon al 3-lea, cari aii crescut pe stra- 
de şi şi-aii făcut cariera pe strade cari a 
a ten ta t la viaţa principelui Cuza, cari de 
20 de ani ag ită , torm entă acesta ţeră fără 
remuşcare, nu m ai aii de ce roşi, nu pot 
roşi.

N’aii roşit a arunca ter6re peste îo trăga 
ţeră, sdrobind uşi, violând domiciliele paci- 
nicilor cetăţeni în  t6 ta  ţera în tr’o sin
gură  (Ji-

N ’aii roşit a aduce o pertarbaţiune de 
sus până jos în  t6 te ramnrele adm inistra
tive, şi a înrola 6menî de s tra d e , omeni 
fără căpătâiQ şi o mare parte huiduiţi pen
tru  rea purtare şi , hoţie* de guvernele 
trecute, în adm inistraţiunea şi ju s tiţia  ţă- 
re î—şi a desfiinţa , legea de admisibilitate,* 
care cerea sciinţă şi ani de servicii!, şi care 
prin urm are era o adevărată pedică la ră- 
dicarea celor incapabili şi compromişi.

N’aii roşit a arunca sute de am ploiaţi 
cu fam ilii pe strade, sub titlu  de econo
mii ; pe când pe d’altă parte  delapide^ă 
averea ţărel cu slugile lor, trăm iţându-i 
in m isiuni grase, p lă tite  cu mii de franci, 
şi creând comitete peste comitete salariate 
cu îmbelşugare.

N ’aii roşit (roşii noştri) a pnne in  pe
ricol csistenţa ţărel, punând a-o prin rea 
voinţă seii incapacitate în tr’un conflict'cu 
Turcia — când orl-ce om mediocru, dăr cu 
bun sim ţii ar fi înconjurat acest conflict.

Cum se roşescă ei acum a mai rămânea 
la guvern.... chiar cu risicul d ’a înge- 
nunchia ţe ra  !

Cum şi de ce să mai roşescă?
Să roşescă a ne spune, că guvernul încă 

n ’a terorisat ţera... ,că  num ai a pirotit,* 
şi că d’aci înainte are să Încrede... pe spi
nările R om ânilor! ?

Să roşăscă a ne declara, că camera adu
naţilor pană acum nu a făcut nimic (în 
sensul seii) că n ’a ţin u t de cât discur
suri?!

Dăr, domnule Rosetti-Brătiene, discur
surile Camerei d-v6stră a sp a rt case, a 
violat domicilii, a schingiuit 6menl, şi

— Sciţi to t, răspunsei, inaitând spre pat.
— A tât mai bine, acesta mă scutesce 

d’a’ţ i  nara o istorie ostenitdre pentru 
mine.

— Domnule, ai comis o faptă a cărei 
responsabilitate va cădea pe mine.

— Ce mai trăbă, pare că n ’aii devenit 
t6te comune între noi.

— Te some<J să ’mi da! sabia D-tale.
— Mitka, adu-mi sab ia !
După ce satisfucui ast-fel legea discipli

nei, şe^ni lângă Peciorin şi ’i  $iseî.
— AI făcut răii că aî răpit pe Bella.... Şi 

miserabilul de Azamat!..; Dar n ’am drept.
— Dar dacă ’ml plăcea 1
Ce să răspund? In  fine după o scurtă 

tăcere declarai, că dăcă principele şi-ar re
clama fiica o să fim nevoiţi să ’i-o dăm.

— Acesta nu e de trebninţă.
— Dar, dăcă află că este aici ?
— Cine o să ’i spună acăsta ?
Tăcui din noii.
— Ascultă-mă, Maximici ’ml ^ise Pe

ciorin, sciii că eşti bun; ce cre<}I că s’ar 
întâmpla deca am înapoia fa ta  acelui săl
batec ? Ar omorî-o saO ar vinde-o. Acum 
faptul e împlinit, Bă facem to t posibilul a 
nu agrava situaţia. Păstr&Jă’mi dumnăta 
spada, şi lasă cn mine pe Bella.

— Fie; dar nu s’ar putea s’o văd şi eii?
— Ea e aci în casă, eii singur am în

cercat în van să mă apropiiii de dânsa. 
Şăde nemişcată, acoperită în vălnl el, tă 
cută, speri6să ca o căprioră. Am adus pe

omeni frun taşi ai ţărel.... cum trebue să 
fie faptele acelor adunaţi, pe cari doriţi 
d-v6strn, să le facă ?

Nu roşiţi, nu puteţi roşi, decă mai aveţi 
curaginl a publica cu litere deschise „că 
, agenţii puterilor străine aii ajuns a vă 
, impune voinţa lor în afacerile ţărel,* 
chiar decă faceţi acestă constatare sub re- 
serva , chiar şi nouă,* voind a arăta, că 
şi a ltora le a impus to t în asemenea mod 
voinţa lor.

Pentru  Dumnezeii, până a c i; căci mer
gând mal departe vă veţi potigni.

V orbiţi în numele vostru şi a ortalei 
v6stre, d-le Rosetti-Brătiene; căci fii vi- 
tieg l aî ţărel sun te ţi, şi num ai răii ’l-a ţi 
făcut în t6 tă  viaţa vâstră; nu pu te ţi as
pira nici la titlu l de fii a i săi, eu a tâ t 
mai puţin  de procuratori ni naţiunei ro
mâne.

Snnt sigur, că cei, ce despreţuesc ge
metele a tâ to r  familii aruncate  pe strade 
de el, nu vor roşi de adevărul cuvintelor 
mele, de ream intirea crimelor ce aii comis 
şi comit.

S nn t sigur, că R osetti-B rătianu, cari se 
sărută cu uşierul Senatului şi servitor al 
Seu, pentru a pune sigilinl democraţiei pu- 
blicamente pe bubele sale, der pe d’altă  parte 
sugrum ă poporul, lovesc proprietatea, şi-şi 
rîd de mormentele sacre ale străbunilor 
noştri, sn n t sigur $ic eă nu se mai pot 
corige . . .

= = = = =  B - 

D-lui Redactor dl ^tarului T I M P U L  
Po la  finele lu i Noembre, anul trecut, 

am reclam at D -lui P rocuror general, d-lor 
m iniştri de In terne şi Ju s tiţie  contra d-1 ui 
director al P refecturii de Vlaşca şi sub
prefectului de Marginea, că cel din urmă, 
m 'a a resta t ilegal din ordinnl celui d’ânteiii, 
sperând o complectă satisfacţie.

După inform aţiile ce am, s’a da t ordin 
ă  se constate faptul, şi aflu că a tâ t D-1 

D irector câ t şi D. Sub-prefect snn t daţi 
in judecată, dar to t de odată văd că a- 

eşti domni stau încă in funcţiune şi, când 
le vine bine, nu negligează d’a se lăuda că 
şl vor resbuna pe mine pentru c’am cu- 

te4» t să reclam contra D-lor. Iată-m ă dar 
astă-^ i espus se mai sufer p6te vre-o neo
menie şi m al mare de câ t aceea pe care 
am Buferit’o prin arestarea mea. Ca să ’ml 

sigur liuişcea şi pentru ca să mi se facă 
ustiţiă, am reclam at In sensul acesta D-lui 

m inistru  de justiţie  cerând suspendarea 
D-lor, şi pentru că D -vostră şi a tunci când 
am fost arestat, a ţi avut bnna voinţă să 
rădicaţi vocea prin ^iarul ce redacta ţi iu 
contra abusulul de putere comis asnpra 
pers6nei mele, recurg  şi as tă-dată la D-v. 
rugându-vă a în treba pe D -nil M iniştri de 
nterne şi justiţie , cum s’a regulat acostă 

afacere?—şi dacă directorul prefecturii şi 
sub-prefectul de Marginea din Vlaşca sun t 
daţi în judecată, cum se face că ei nu sunt 
suspendaţi din funcţiune, sau se m ănţin 
în  funcţiune ca să se facă muşama fapta 
D-lor ? Sper, D-le Redactor, că ’ml veţi sa
tisface acăstă rugăciune, şi veţi ridica vo
cea D-v. ca să scăpaţi judeţul Vlaşca, în 
parte  şi pe mine, de aceşti başi-buzuci.

Al Domniei V6stre 
V. Mihalache. 

din Comuna Dăiţa.

vivandiera fortului care cunosce limba ta r
tară . S’a însărcinat d 'a o servi şi d’a obi- 
cinui pe selbateca Circasiană cn încetn la 
idea că trebue să fie a mea, şi num ai a mea.

Bată situaţia , adanse aventurosul loco
tenent, bătând cu pum nul in  masă.

—  Ei bine, dar Bella a term inat priu a 
se deprinde săii să prăpădesce de dorul ta 
tălu i săQ, întrebai eii pe căpitan?

Dar ce a tâ ta  darere? — de la ferestrele 
camerei sole cjăria aceiaşi m unţi pe cari ’i 
<Jărea şi din casa părintescă. Peciorin ’i da 
mereu presente. Cele d’ănleiii <Jile le re- 
fu s a : Ah 1 darurile. Cine a r  putea spune 
câtă influenţă are asupra sp iritu lu i anei 
femei o bucată de stofă cu culori vii? Na 
voiii s’a tiu g  acesta cestie. Lupta lui Pecio
rin ce să învingă resistenţa Bel lei fu lângă, 
începu să înveţe idiomul ta rta r , ea învăţa 
rusesce. încetul cu încetul ea se obiciuui 
să ’l vaijă; îl privi mal ântâiQ cu tim idi
tate, pe ascuns ; cânta duios şi încet cân
turile lăgănuluî ei, dar aşa duios că mi 
se în tris ta  inima când o audiam.

în tr ’o fji mă aflam in odaia Bellel şi şe- 
dem în pici6re la ferestră, fata ţedea pe un 
scaun cu capul pe pept, Peciorin luase loc 
lângă dânsa.

— Ascultă, scumpa mea, îl (jicea e l ; 
scil că mal curând saQ mal târziii vei f i  j  

a mea; de ce dar să mă to rturezi ast-fel ? 
Oare inbescl vre uu cerchez ? dacă ar fi 
aşa, de loc îţi  daii libertatea.

Ea tresări şi dede din cap.

Domnule Redactor.

In  «jiarul .Tim pul* No. 207 din 20 De 
cembre expirat, un domn alegător din pri 
mul colegiii de Vasluiii, ne denunciă un ac 
patriotic al prefectului nostru d. Neron Lu 
paşcu; fie-m! permis a confirma acestă de 
nunciare şi a adăogi la rândul meii, câte 
va cuvinte prin care se va vedea de ce om 
a ajuns a fi condus nenorocitul Vasluiii 

D. Neron Lupaşcu a venit în  judeţul 
nostru de la Bacătt ca procurore la tr i
bunal, sun t acum câţl-va ani; fu bine pri
m it de to ţi Vasluienii, şi m aieu  deosebire 
de familia Reşcauu, şi g raţie acestui desin- 
teresat patronagiQ şi manierilor feli 
noului venit, ajunse a ’şl acapara încrede
rea cetăţenilor în cât căpătă şi m adatul de 
d e p u ta t; acest m andat ’î-a procurat an - 
treprisa şoselei M ovila-V lasluiă; ce a caş; 
tig a t din acest gheşeft, d-lu i trebue să ştie 
mai bine de cât mine, der ce ştiii e că, 
term inând şosena-şi predând’o pe semă, ca 
om de bnnă rânduială şi economie, a strins 
t6 tă  petra  de pe iea şi a pus’o la deposite; 
b  a făcut şi anchetă pentru acesta.

Vă<jfind der că, ca nnul noii venit, in 
teresele ’i merg binişor, se decise a ae in
sta la definitiv în V asluiii, vastă carieră 
politica şi pecuuiară, lesne de esploatat prin 
desbinarea diferitelor partide, şi îm brăţişă 
cariera de advocat, mijloc infuilibil in ţera 
nostră spre a veua funcţiun i; d. Lupaşcu 
ţin te a  Ia frânele judeţu lu i, nici mai mult 
nici mai p u ţin ; ce n ’a făcut ca să ajungă 
acest scop dorit ? câte iu trig i, câte promi
siun i guvernelor respective (de ori-ce nu
an ţă  politică!!) de o parte, încrezătorilor 
cetăţeni de alta.

Po când guvernul conservator era apr6pe 
de cădere, pe când se instituise în t6te 
districtele comitete electorale, a n tig u v e r
nam entale, districtul Vaslui sta  în inerţie. 
D. Lupaşcu mirosind nu al doilea mandat, 
găsi m inunata ocasiune ca să ’şî mărescă 
popularitatea şi, luând in iţiativa, provocă 
câte-va în trun iri, in stitu ind  un comitet ad- 
hoc din sateliţii D-sele; dar ce a eşit din 
aceste convocări? Alegători de prin tâtei 
părţile districtn lu i, şi m ulţi din ei vene
rabili bătrâni, alergai! la patrioticul apel 
lăsându ’şl cn bucurie, iuteresele particulare 
pentru  acele ale patriei; în convocări însă 
patrio ţii de la com itet evitai! de a speci
fica in ce local va avea Ioc întrunirea, şi 
bie ţii omeni căutau în tâ te  părţile pe ilus
tru l ce tăţian  care promitea a răstu rna lu
mea în fav6rea legalităţei şi a libertăţei; 
dar D-lul făcea bine că se ascundea, şi fie* 
care desilnsionat se rein tu rna în căminul 
săii, blestemând presentul şi desesperând 
de viitor.

Când s’a ales fostul m inistru D. Theo- 
dor Rosetti deputat la col. I de Vasluiii, 
cine a fost cel d’înteiii care a aplaudat es- 
pediând im ediat telegramă de felicitări şi 
u rări de bună venire? «Liberalul, D. Neron 
Lupaşcu ! ! !  guvernul conservator cade şi 
’î-iad[locul liberalii.*,Conservatorul, D. Lu
paşcu tresaltă de bucurie, şi parvine a fi 
ales D e p u ta t! de astă dată cu acest man
dat căpătă prefectura venită cu a tâ ta  pa- 
cienţă; însă abia puse mâna pe cârma ju  
deţulu l şi începe a ară ta  ce p6te.

Până în iarnă tolerâză şederea jidovilor 
prin sate, cum incepe frigul, cele mai as

pre şi nedisentabile ordine (verbale însă)
se dafi sub-prefecţilor si apnnHaInr »« <» v . ,  aceştia  p n m a n -
S d n -  5  ?  °  S0M5 85 nn 8° ”><>? îu-gădue j.dov.1 prin sa te/eb iar dacă nu vând

euturi; caţl-va prim ari ‘ colţoal, aii în - 
arasm t a observa că fără ordin formal nu 
fac aclstă cruzime, dar aii fost am erinţaţi 
cu destituirea şi darea .în judeca tă ; 
mai fricoşi, ş’aii da t demisiunea; vom 
dea ce se va face cu cel-l'alţT. în treb  pe 
onor. d. Lupaşcu, dacă jidovii prin sate 
nu fac speculă de bănturi şi dacă s’a to
lerat până în present şederea lor prin sate 
uu este o cruzime, demnă de alte secole, 
a I arunca cu femeele şi copil lor în drum 
iarna ? — căci unde se vor duce acuma ? 
prin  târguri nu mai su n t localuri dispo
nibile, gă se veghieze num ai cu severitate 
sa nn v8n<Jă bănturi, acesta a şi fost sco
pul legiuitorului, căci cu acest chip vor 
părăsi inevitabil satele.

Vedeţi dar, domnule redactor, ce con
trast : pe aceşti sai-maul c&rciumăraşî fi per
secută d. Lupaşcu,iar pe de altă parte  îm
prumută onor. d-sala noma bancherului Io- 
8ef Leiboviaî. spre a’l scăpa pe acesta de 
un faliment sigur, dar tot odată lasă m ulţi 
nenorociţi, în majoritate Români pe drum!

D. prefect Neron Lupaşcu mai e şi unul 
din antreprenorii acsiznlui comunei Vaslui, 
to t-d ’odatfl ţine pe contul d-sâle două c ir
ciume în oraş ; acesta 6re este compatibil 
cu postul ce ocupă? Accizar, cârcium arşi 
p refec t! Acuma ’ţî-e tim pol, d-le Lupaşcu, 
nu ’l perde, că D-jleii ştie cât va dura şi 
dacă va mal reveni v r’o dată pentru d-ta 
căci Vasluenii abia acuma ca prefect te 
cunosc bine.

Terminând, voi da iubitului nostru pre
fect nn mio concurs, consiliând pe jidanii 
cari vroesc a  continua specula rachiului, 
să-şi procure acestă marfă de la depositul 
d-lui prefect ce posedă in oraşul Vaslui, 
cu p reţu ri f6rte m oderate; acesta va fi 
bine şl pentru el, căci vor scăpa de a tâ 
tea persecnţinnî, dar necontestabil şi pen
tru  d. Lupaşcn.

Sperând că nu  veţi refusa înserarea a- 
cestor rânduri în colonele ^iarulni ce re
dacta ţi, vă rog, cu acestă ocasiune, a fi a- 
siguraţî de consideraţiunea mea.
( C j r i e r i ! )  Mihail C. Miclescu.

— P6te mă urăsci ?
Ea suspină.
— Sau legea ta , opresce d’a mă iubi. Se 

făcu palidă şi tăcu.
— Ve^I tu  reluă el, nu este de cât uu 

Dumnezeii pentru to ţi 6meni( şi decă a- 
cel Dumnezeu ’ml dă mie voie să te  iu
besc cu aşa Sufocare, peutru ce pe tine 
te  ar opri de a mă iubi?

Ea îl privi atunci drept în ochi, ca şi cum 
ar fi frapa t’o acestă idee; în espresiunea 
ochilor ei vedeai luptând îndoiala şi do
rin ţa  d ’a fi convinsă. Ce o ch i! strălucea 
ca dout cărbuni aprinşi.

— Ve<jî cât te  iubesc, dulcea şi scumpa 
mea Belă, urma Peciorin. S unt gata să fac 
to t ca să te  văd veselă, vroiS să fii feri-
itS; dăca te voiii vedea neîncetat lânce

zind atunci să scil că voi muri.
Ea ii privea gânditâre, fără a’î  răspunde; 

nsă nn snrîs ii lucea pe buze şi cu ca' 
pul ară ta  că consimte. El atunci ii 
mânile şi voi să o sărute. Ea se apără 
când:

— Nu, nu, n ’am trebuinţă.
Peciorin insista, ea striga plAng®nt*:
— Sunt captivă, sclavă, p o ţi»“ m8 B0‘ 

pui şi cu sila.
Şi neîucetat plângea. *
Peciorin fugi în tr ’o altă qanaorăi îl urmai 

ţi ’l găsii plimbându'se 00 agi^atPe’ cn P11? 
(nari.

— Acesta nu .  * » -  ’fflI rSc“ ie1’ 6 un 
rac. Insă ’ţ i  dafl parol* » 0a 040 voî 8ubJ°8a-

A C T E  A U T E N T I C E
COMPLOTUL IN CONTRA

M. S. DOMNITORULUI,
urj.it ji Mămislxt de Demagogie, In f i 

lele de 24 si 25 Octombre 187S.

PROCES-VERBAL.
AstăiJI 1 Noembre 1873,—chemând îna

intea nâstră  pe Alecu Tâm peanu,—de pe 
strada Basarab No. 2, şi întrebându-1 decă 
cunâsce pe Smedeanu şi pe I. C. Borşan.— 
cu ce ocasie l’a cunoscut, şi de când? — 
Ne declară următorele: Pe Smedeanu îl 
cunosc de când ocupa funcţiunea de co
rn andante al sergenţilor de oraşiii,—iar pe 
Borşan îl cunosc de la societatea de în
mormântare.

S un t donă săptăm âni şi mai bine d« 
când am în tâ ln it pe Smedeanu la cofe
tăria din Pasagiă;—puindu-m ă la o masă 
cu el, unde mai era şi un a lt amic al

Făcui un semn de neîncredere.
— D a , adause e l , peste o săptămână. 

Vrei să parie^I cu mine, vrei?
îl  întinsei mâna şi plecai.
A doua 4i Peciorin trăm ise Ia Cissla 

un om care îi aduse o mulţime de obiecte 
preci6se.

— Ce cregî Maximici? m6 >“ trebă în
căpăţânatul locotenent iwfăşurftud, înain
tea mea o bogată tânf“*R*a’ ore^  0 r̂u~ 
museţe asiatică j resista la 0 ast*fel de 
baterie ?

__ Nu expusei încă pe circasiene, îi res-
punsei eii, *a snnt do 8oinl &eorf?ienel° r 
şi tartar**01, din Caucas. N’aii aceleşi p rin 
cipii fi educaţie. Peciorin rîdea, fluurând

un '
prevederile mele se justificară. Darnnle 

0/srito nu produseră nicî un efect asupra 
Bellel.

Peciorin se hotărî d 'a îneerca cel din 
armă mijloc. în tr 'o  diminăţă, ordonă «21 
gătească calul. Se îmbrăcă cu un costum  
circasian, ’şl luă armele şi se îndrept® spre 
juna fată.

Bella, (Jise el, scil cn» in U c - Te- 
am răp it cu speranţă oă cunoscându-mă 
mal bine, mă vei iubi. V am îo ţ^ a t l  Adio. 
Tot ce e aict, ’ţ l  la» t ie* 0411(1 v0e801 
eşti liberă d’a te nrfnWrce la ta tă l tăii.

(Va urma).



$88,—Smedeauu m’o a*i£or*^_ **
tării (bine înţeleg de către archi-demagogil 
ţi unşil lui Dumne4e8 »1 Demagogiei) e 
trenarea cu ori oe preţ a Domnitorul»! 1.

Iu dioa de 24 Octombre, afra. — » « -
ggnd spre om», - ; în drePta l f  M  
Mnrtinoviol ro'em în tâ ln it eu Glodeanu, 
Borşan ţi Inc* cu doi lucrători tipograf!,— 
„ni mers cu to ţii la cârcima lu! Leonida 
Kftimiu, unde am bSut câte un pahar de 
v in ;— E3 mi-att spus oă dupX cum ii asi- 
asigurase Smedeanu cu m ult mai na- 
inte,—în acea sere trebuia să se procedă 
la detronarea Domnitorului! — Atunci oii 
le-am zis cn’ml Torbise şi mie Smedănu 
despre acesta.—Glodeanu ţi Borşan mi-»a 
respnns că el luaseră to te  măsurele nece
sare în consecinţă că adică ţinuseră pe lu
crătorii tipografie! adunaţi,—şi »ţteP*“a 8a 
ou^S semnalul de abdicare, e» răspân- 
deseă pe lucrători să dea de"
tronare prin to t oraşul; — »Glodănu şi 
>Borşan umblaii cu r«rol**** *u bosunar!

Smedeanu m’a asigurat »eă s’a luat
,t6 te  măsurile cele seri6se Pentru ren* 
,ş ita  detronării domnitorului; > 1  spunea
,că  s’a o rgaai»1 0 bandS de 6menî bine 
>e«liipaţl, pantru a ataca pe Domnitor, 
, ţ i  a-1 tilfsn  abdice*!!! Identică încre
dinţare i-:l f^eutşi lui Borşan, câud i-a ee- 
rn t concursul sSîî, şi când ’I a <}'« *ă f  că 
pe Jnorătorl a fi gata la ocasie.

Primul Procuror, /. Ciuftea.
Alese Tâmpeanu.

Diposiţinnile elevilor tipografici Rădu- 
lescu Ion şi Ionescu Ştefan, făcut înain
tea primului procuror la 2 Noembre 1873:

In (Jiua de 24 Octombre 1873,—am vă- 
(Jut pe Glodenu şi Borşan, convocând pe 
lucrători in localnl nonlu! atelier. — D An
ton Lojan superior-lncrător a inv ita t ase
menea pe to ţi elevii a trece şi a adăsta in 
localul noului atelier,—pe drum 3. Lojan, 
mi-a spus mie (Rădulescu), că Glodenu l'a 
ru g a t să trimeţă câţi-va din elevi pe ttrade 
ca să ascnlte dacă se aude vre un sgomot 
de abdicarea Domnitorului,—ca în urmă 
să se inapoeze şi să le comunice şi lor;— 
Am ascultat pe D. Lojan,— ni'am dus pe 
podu Mogoşoi însoţit de elevul Dimitrescn 
Ion—şl îutâlnindu-m ă cu Lojan, ne a <jis 
că putem pleca acasă.

A doua 4i la atelier, mal mulţi lucră
tori afi întrebat pe Borşan : ,Ast-fel a ţi fă
cut isprava?» —şi Borşan le a respuns că 
>astă-s&ă la orele 7,—negreşit se detro- 
n&}ă D om nitorul!»—

După ce lucrătorii se adunaseră in loca
lul noului atelier, Glodenu a plecat cu elevul 
Ionescu Ştefan.

Rădulescu I6n.

In ^iua de 24 Octombre, pe la orele 6 
—Glodenu mi-a <Jin să mă îmbrac şi să '1 
nrm'eg,—am plecat împreună spre Mihal- 
Vodă;—prin dreptnl podului de fer, Glo
denu 'ml g ise: ,M ăî Ştefane, poţi tu să ’l 
iei pe spinare?,—Tntrebându-1, pe cine? 'MI 
răspunse că pe >Vodă;>— la răspunsul ne
gativ ce i-am dat,— mă trimese la Gbiţă 
Făgărăşann din atelier ca să 1 cer revol
verul să ’l aduc acasă.

Alaltăerl 31 Octombre,—Glodenu s’a a- 
dresat la to ţi lucrătorii şi ne-a <}is ,dacă 
vom fi întrebaţi de cine-va despre aduna
rea din 6ăra de 24 Octombre, să declarăm 
că ne adunasem ca să ne distribue mate
rie,» căci alt-fel va fi răii de noi:

Ionescu Ştefan.
(Estras din dosarul No. 366/73 al jude

lui in struc to r., Tribunalul Ilfov, intitu
la t: Complotul în eontraM. S. Domnitoru
lu i,-p rev en iţi Sn,td«no, Qlodânu şi a lţi 
radicali)

(Va nrma)

C R O N I C A
De l t  Curte. — In urma încetări din 

* A. 8. R. Prin cepei Marin, «ocia 
Principelui Carol de Prueia, fratele M. 8. 
Imperatorului Germaniei, Curtea înălţimi
lor Lor a luat doliul de trei septimânl 

începere de la 7 Ianuarie onrent.

Joi, h  (jîoa Botezului Mântuitorului, M.
ornnrtoto^ însoţit de d. ministru de

res şi jcongjnrat de Casa Sa militară, 
a pornit călare d. k  Palftt> ]a oro1e 10
şi jumătate de d im in ^  trecSnd pe dina
intea frontului trupei,* Ce eraB aşedate
J - y  caM  Mo« ° ^  Pănă la biserica

înălţimea 8a a asistat în acest »ftnt lo
caş la oficiul divin, faţă fiind d-nil mi
niştri şi înaltele corpuri ale 8tatuluL 

După săvârşirea sântei LegurgQ, % xam

m at procesiunea de la biserica S lătari până 
la pavilionul dupe malul Dâmboviţei.

Procesiunea e’a pus in mişcare în or
dinea nrm iitâre:

Un detaşament gendarmî pedeştri;
T6te drapelele corpurilor din gnrnisonă
Preoţii eu sântele icone, urm aţi de înal

tu l oier dupe ordinul sătt ie ra rh ic ;
D. prefect al poliţie! cap ita le!;
0-nif adjutanţi domnesc! ţi d. mareşal 

al Curţii, apoi:
îl. S. Domnitorul cu în a lt Prea S. S. 

mitropolitul primat, având la drepta şi la 
stănga câte 0 oficieri din diferite corpuri 
ale garnisouel, în u rm ă :

D-nil m iniştri, înaltele corpuri şi d-nil 
oficerî cari nu se aflaţi in front.

La pavilionul Dâmboviţei, începu mă
ruţa ceremonie a sfinţire! apelor. In mo
mentul câud în a lt Prea Sânţia Sa a pus 
sânta ernee în apă ţi intonă cântecul ,In  
Iordan boter.ându-te Tu Domne,* tunurile 
de pe d^lul Spirei începură a da salvele 
obicinuite.

La term inarea ceremoniei, Prea Inălţa- 
ul nostru Domn bău din aiasmă, săru

tând apoi sânta cruce şi îna lt Prea săn- 
ţia Sa a invocat bine-cuvântarile A-Tot- 
Puterniculul asupra Măriilor Lor Domni
torul şi Dâmna.

Procesiunea nrmănd aceeaşi ordine ca 
la venire, s’a întors după acesta la biserica 
Slătari. îna lt Prea S. S. mitropolitul pri 
mat a stropit cu sânta aiasmă trupele în* 
şirete pe malul Dâmboviţei şi pe parenr- 
snl cortegiului.

M. S. Domnul, încălecâud apoi iarăşi, a 
mers pe Bulevard, aveud la stânga pe d 
colonel Sl&nicănu, ministru de resbel, şi 
incongiurat de statul-major-general, a pri
mit defileul trupelor garnisânei comandate 
de d. general A. Zefcari, comandant al 
divisiuneia Il-a teritorială, fie-csre şef de 
corp ţinendn-se in timpul defileului trupei 
sale în stânga Măriei Sale.

M. S. Domnitorul, eiprimănd înalta Sa 
mulţumire pentru buna ţinntă a trupelor, 
s’a întors la Palat.

In acea la orele 6, M. S. Domnito
rul a bine-voit a întrnni la prâui} pe d. 
m inistru de resbel, pe d. general coman
dant al divisicnei a 11-a teritorială cn 
to ţi d-nil oficiărf superiori aflaţi în capi
tală, în număr de 90 peredne.

*
* *

Tbeatru-ltaiian.—Aflăm cn o vie plăcere 
că în curând se va juca Norma, faimâsn 
scriere a maestrului Bellini, şi ca dificilul rol 
al Normei va fi esecutat de gentila domni- 
ş6ră V ittoria Passigli, care a avut succe
sul cel mai mare în acesta stagiune tea. 
trală. Aşteptând cu o vie mulţumire ac&tă 
surprisă, felicităm pe directorele domnul 
Franchetti pentru acăstă frumâsă idee în 
alegerea pers6nel domnişorei Passigli.

** *
Rectificare. - - In tr’o scris6re particulară, 

publicată in >Timpnl,* asupra furnituri
lor de la ministerul de resbel, după in
formaţiile ce am luat, numele d-lui D. Di- 
mitrescu Maican din erâre este trecut, căci 
d-sa n ’are nici un amestec cu furniturile 
în cestie. Ne grăbim dar a face acestă rec
tificare.

SOCIETATEA „ECONOM II"
din

D3TT C U R E S C I

Domnule Redactor,

Incuragiat de buna d-v6stră. vo
inţei, ce a ţi a ră ta t In tot-d'a-una 
către t6te instituţiunile economice 
naţionale, subsemnatul iea curagiul 
a vS ruga , d-le Redactor, să bine 
voiţi a face c a , anexatul raport 
relativ la situaţiunea generală a a- 
cestel socie tăţi, să fie dat publici- 
tâţe l prin stimabilul d-v6stră diar.

P ro fit de a c â s tă  o casiune  a  v6 
ru g a , d -le R e d a c to r , să  b ine  v o iţi a  
prim i a s ig u ra re a  p re a  d is tin se i m ele  
oo n sid e ra ţiu n l.

Viee-prejadinte, C. Trolinu,

Domnule Preşedinte,
Comiaigneu alăsă din sinnl Comitetului 

conform art 24 din s ta tu te , pentru veri
ficarea socotelilor, vine priu organul sub
semnatului a v8 aduce la cnnoscinţă ur- 
mătornl reaulUt al operaţiunilor săle.

Bilanţul Societăţii .Economia* 
la 80 Noembre 1878 

Activ
In num erar......................... 375 00
Avansuri membrilor pe ca

pital şi efecte publice . . . 336,880 45 *

Avansuri pe bonuri de pen
ai*...................................................  4,254 94

Cup6ne domeniul!. . . . 3,480 0
» r u r a l i ....................... 33O 5
> comunali . . . , 200 00
> fonciari. . . . .  105 00

Cheltuel! de adm inistraţiă . 6,843 60
Total . . . 352,460 5

Pasiv
Fondul Soeietăţel la 1 Ia

nuarie 1875.................................  249,947 2
Procente in 1876. . , . 21,147 30
În sc r ie r i..................................  470 00
M i s e .......................................  80,005 00

Total . . . 352^69 5<
Spre a se pnten vedea sumele încasate 

iu luna Noembre precum şi raportul celor 
alte luni, am on6re a vă anexa, pe lângă 
bilanţnl do mai sus, şi tabelă nrmătore, 
care coprinde sumele încasate in fie care 
lnnă din procente, înscrieri şi m ise:
Data 1876 Procente înscrieri Mise

IanuariQ... .,. 1497,55 105 9210
Februariu .. 1423,40 55 10-410
Mart iu..... .. 2346,10 84 8,015

35 6,3^5
Mnitt........ .. 2997,65 45 9,490
IuuiS....... .. 15:17,55 30 5,030
lu lid ......... ,. 2227,10 45 8,40)
A ugust.... .. 1923,8) 30 6,410
Septembre .. 1945,75 45 6,645
Octombre.. .. 1507,70 25 5,900

.. 1468,95 20 5,010
Total.. .21,147,80 470 B0,905

Din acestă tabelă se p6te vedea cu crisa
financiară de care a suferit piaţa nâstră a
iuflu in ţat in cât-va şi asupra casei socie* 
ţă ţii Economia prin diminuarea încasări 
lor în cele din urmă luni; considerând însă 
pe de o parte, neîucrederen generală în pla 
sarea banilor, ceea ce a adus crisa de astă 
4*1 iflr pe de alta, că sumele depuse la SO' 
cietatea nâstra snnt produsul micelor eco
nomii ce p6te face fie-care, ’mî placeacre- 
de că veţi recnnosce împreună cu snb-sera- 
natul că acestă diminuare este numai efec
tul crisei. ce infloinţeză asupra economie- 
lor fie-cărnia, şi nici de cum lipsa de cre
dit; din contra, acestă diminuare fiind ne
semnificativă in raport cu diminuările în
casărilor in numerar, ce a ii pu tu t realiaa 
alte case de bani, pntem afirma cu drepţ 
cuvânt că Societatea Economia se bncurâ 
de o mure încredere, acostă Societate care 
a pus 352,469 lei la disposiţi unea colorii 
in lipsă, cu 1 la sută pe lună, sustracân 
du-I cu modul acesta din mâna cămăta
rilor, cari, lipsiţi cu desăvârşire de ori-ce 
sentiment de umanitate, profit de tim puri 
grele, şi răpesc celor ce snnt in lipsă o 
mare parte din produsul lor, luându-le 
câte 10, 15, 20 şi mai m ult la antă pe 
lnnă.

Priimiţl, d-le preşedinte, asigurarea prea 
distinsei mele considereţiuni.

Baportore, Z Heriscu

ULTIME SCIBI
Paris, 17 Ianuarie. 

CernaiefF a sosit a^î dimineţă aci. 
ţ)iarele anunţă, că Italia a propus ridi

carea Tunisului la un s ta t qnasi indipen- 
dinte, precum este şi Romănia.

Constintlnopoie, 18 I&ouarie 
Colonelul engles Baring, care este în

sărcinat d’a urmări operaţiunile militare 
ale Turciei, — cerând un congediu scurt, 
a sosit aci din Filipopoli. Dom. Elliot am- 
basadornl engles 1-a dat însă ordinul d’a 
se intârce imediat la Filipopoli. Acest or
din a fost revocat în ultimul moment de 
către Lordul Salisbury, care a reţinut pe 
Baring la disposiţiunea sa.

Londra, 18 Ianuarie. 
Oficiul Scuter, anunţă din Constantino- 

pole că, Turcia şi Serbia aQ încheiat o în - 
vo61a relativă la liberarea prisonierilor din 
resbel.

Constantinepole, 18 Ianuarie. 
D-nn Narses patriarcul armenesc d’aci, 

care a fost invitat d’a supune conferinţei 
nn memoriQ conţinând plângerile Arme
nilor, a respuns la acostă invitaţiune în 
model nrm Stor:

„Este f6rte adevărat,căne-am putea plân
ge în contre diferitelor întâmplări, deră a- 
căsta nu voim s’o facem de cât numai la 
guvernul nostru. Asemenea nu avem do
rinţa d’a alerga la alte mijloce de ajutor, 
şi dăcă am avea a face o rugăciune către 
înalta conferinţă, acăsta ar fi, d’a îndemna 
pe Rusia, cn să facă to t aşa de norociţi pe 
Armenii sel precum sunt Armonii otomani.

Lem berţ, 18  Ianuarie.

Din Petersburg se anunţă, că marele Duce 
Nicolne în urma nnu! consult, medical, va 
pleca in tr ’o ţ£ră de la Sud. Cn succesorii 
lui sun t desemnaţi generalii Nepokoitşiţh) 
şi Minkviţ,

Roma, 17 Ianuarie.

Iu faţa irevocabilei plecări din Constau 
tinopole a represintanţilor europeni.—Pn 
terile s'aQ învoit d’a trim ite în Bosfor un 
număr cnvenit de vap6re de resbel, spre 
a protegia pe creştinii din Turcia.

Con stan tinopole, 19 Ianuarie.
Se (Jice că Sultanul are întenţiunea d’a 

adresa un manifest pop6relor sale, îndată 
după plecarea ambasadorilor din Constan 
tinopole, în care va declare, că este tare 
hotărit d’a 'm ănţine neatinsă moştenirea 
părinţilor sei, şi va espune tot-d'o-dată spe 
rsn ţa , că marea naţiune otomană ii va sus
ţine cu a tâ t mai m ult în acăstă aspiraţi- 
nne, cu cât dânsul ’şi-a impus datoria d'a 
guverna Imperiul pe kasele dreptului şi a 
libertaţei, şi în spiritul secolului actual.

CliU n-fi, 19 I in im i*

Marele duce nu s'u însănătoşit incă d 
ajuns, spre a putea părăsi casa. In cer 
cnrile militare d'aci se vorbeşte, că in cu
rând va sosi succesorul ducelui, fără insă 
a se cnn68ce positiv până astăiji numele 
acestnl din urmă.

După esemplul nobilime! din Kaucaz 
s’a decis şi acea din Rusia de la Sud, d'a 
forma corpuri de voluntari şi in mai mare 
parte cavaleriă.

Personalul sanitar s'a înm ulţit cu 360 
medic! angajaţi din tote părţile Imperiu
lui.

Cu t6tă asprimea timpului starea de să
nătate a arm atei tste  satisfăcăt6re.

Eri s'a transportat o cantitate mare de 
fân spre Prut.

DEPEŞE TELEGRAFICA
Serviciu! privat al TIMPULUI 

In momentul d’a pune (Jiarul sub 
presă, priimim următdrele telegrame:

Constantlnopol, 21 Ianuarie.
Astă seră, la ambasada Austriei, to ţi con- 

ferenciariî aii semnat protocolul final al 
conferinţei. Lordul Salibbury va pleca mâne. 
Generalul IgnatiefF. contele Zichy, baronul 
Calice şi baronul W erther vor pleca marţi; 
contele de Bourgoine mercuri ; sir Elliot 
joi; contele Chaudordy şi contele Corti vi
neri.

Circulă sgomotul că Turcii vor încheia 
direct pacea cu Serbia şi Muntenegru. 
Marele vizir, dând visită patriarhului Ar
mân, a constatat fidelitatea Armenilor şi 
a adăogit că egalitatea tutnlor supuşilor 
otomani este resultatul constituţiei.

Paris, 21, Ianuarie.

L t Journal des Dtbats şi Mtmiteur uruvcrtel 
speră că resbelul vn putea să fie înlăturat.

parnţiune de. cat că d. Sturza este 
In adev£r o mitraliosă, Insă de « ir. 
ton, to t aşa de mică ca şi persona
litatea sa şi care, In loc de m itra
lie, ăruncă venin şi noroifi.

Comitetul de salut public a re în 
ceput dragona lele sale. Aflăm căd. 
Boerescu şi d. Qeorgie Cantacuzino 
au priimit mandate de înfăţişare. 
Onorabilul d. Cantacuzino a trftmis 
Tribunalului revoluţionar următorul 
rfispuns:

Am priimit astă-^I, 10 Iannnrie 
1877, o adresă din partea comite
tului de acu8aţiune al onor. Adunări 
Legiuitore. pentru a m6 lnfăţişea 
Înaintea sa. şi fiind-că nu cunosc 
d-lor din comitet drepturile de ju 
decător de instrucţiune, In lipsa u- 
nel legi, m6 grăbesc a face cunos
cut că nu pot rfispunde nimănui la 
ori-ce Întrebare mi s 'a r face. şi ast
fel este de prisos a mal veni după 
chemarea ce mi se adres£^ă.

Bucurescl, 10 Ianuarie 1877.
Semnat. 6. Gr. Cantacuziuo.

Eri la 9 Ianuarie s£ra a Încetat 
din viaţă in v&rstă de 37 ani

ALECSANDRU RUSSO
fost şef al biuroului vamal central 
din capitală, fost conservator al mu
stului naţional, fost funcţionar la 
Kforia şc<51Hor etc. lăsăn i o vfiduvă 
ncconsolabilă cu şdse copil nevftrst- 
n ici.

Cortegiul funebru va porni rnăne 
la 10 ore înainte de n m ^ l. din 
locuinţa defunctului, strada Stirbey 
Vodă No. 55 la monas'irea Cernica 
un<lp sp va înmormânta.

POST-SCRIPTUM

Preşedintele adunafilor şi diferitele 
metode ale partidului demagogic. D -nu 
C. A. R o se tti <Jice că  reac[iunea 8 
b u c u ra t de r e t r a g e r e a  d - lu l S tu rz e a  
şi c a u tă  In m al m u lte  a r tic o le  
su s ţin e  că  In tre  d em ag o g ie  şi d-nu 
S tu rz e a  a  fo s t şi e s te  d iv is iune  nu 
mai ln  p r iv in ţa  m e to d e i. M al ăntfiifi 
să  c itez e  u n  s in g u r  N o. d in  acel <Jiar 

1 r e a c ţiu n e l  c a re  să  fi e s p r im a t bu 
cu rie  p e n tru  r e tr a g e re a  ace lu i dom n 
P u te m  să  ’l as ig u răm  că  n e  e s te  ab- 
so lu ta m e n te  in d ife re n t  d acă  d. S tu r 
zea , d. C h iţu  sati S eru rie , G ra f  Co- 
vo răscu  sati F u n d escu  s u n t  la  Mi
n is te r  cu d. B ră tian u . P e n tr u  noi 

b so lu t nu  e s te  nici o deoseb ire 
m a rfa  fiind to t  a c e e a ’şl. Ce ne t o t  

lih tise sce  d. P re şe d in te  al ad u n a - 
ţ io r  cu e sp u n e re a  d ife r ite lo r  m e
to d e  a le  g u v e rn a to ri lo r  şi a d u n a ţi
lo r s8I. Ţ 6 ra  e s te  ed ifica tă , dep lin  
co n v in să  că g u v e rn u l dem agog ie i In 
t6 te  p ă su rile  lu i n 'a  a r ă t a t  de c ă t  
In ca p ac ita te , că  e s te  r id icu l şi că  In 
fie-care ^i ’n ă m o le ş te  m al ta r e  nu  
n u m ai p re se n tu l d a r  c h ia r  v iito ru l 
ac es te i ţfirl. C ă t p e n tru  td m a  p reşe 
d in te lu i ad u n n ţilo r  că no i am  voit, 
să  tr a n s fo rm ă m  pe d. S tu rz a  In tr 'o  
m itra lio să , nu  ad m ite m  aco stă  com -,

Primarul comnnHf Bucarescf. 
I N S C I I N Ţ A B E

Conform art. 26 din legea comunală 
Primări» a format listele comunale provi
zorie pentru snul curent 1K77, pe cari le 
a şi afişat , îq cea d’ăntâid Dun*inică după 
1 I»nnariQ,, adică la 2 ale «cest**! lnne.

Keclamaţiniiile asupra omisiunilor «ăd 
uscrierilor în aceete liste se vor adresa la 
rimariă in termen de ,tre i  sâptân ane» 

d* la «lata afişarii până la 24 Ianuarie in- 
usiv sera Ia 6 ore, spre a se presenta 

consiliului comunal, care va hotărî asn- 
•ra acestor reclamatinui şi apoi se vor in- 
biăia listele definitive şi se vor publica 
n termen de 8 «Jile de la expirarea aces

tor trei săptămâni conform art. 27 din 
nge.

Acostă disrosiţiune a letrei, Primăria a 
ăsit de trebnintK a o publica şi prin pre*ă 
pre sciinţa tu tu lor D-lor alegători din ca

pitală cu invitare ca cel cari se intere^ză 
de listele comunale provisorie pe anul cu
rent 1877 (pregătite pe ba sa ultimelor ro
luri de contribuţiuni formate acnm din noQ 
pentru periodul viitor de cinci ani 1877—81) 
să bine-voiască a veni la Primăriă în 
i.rătatnl , termen de trei săptămâni* in ori 
ce di şi oră de lucrare (la serviciul secre
tariatului) spre a vedea listele, cari snnt 
puse la disposiţiunea fiă cărui alegător con
form legel.

Tot de odată se face cunoscut că după 
art. 21 din legea comnnală censul pentru 
istele comunale este cel următor:

Lei
200 Imposit fonciar către S tat pen

tru  alegătorii colegiului . . I 
100 Imposit fonciar către S tat pen

tru alegătorii colegiului . . II 
60 Imposit către Stat, idem . . III 

17,77 Minimum contribuţia pers.
şi sosele, idem .................. IV

Pe lângă care fie-care alegător trebue 
să îndeplinescă şi cele-l’alte condiţiuni ce
rute de art. 20 din acăstă lege.

Prim ar G. MÂNU.
Secretar General L. /. SMtueteu- 
No. 60 

1877 Ianuarie 4

D-r MAWER, (Engles) s’a mutat tu strada 
Colţeî No. 60 pesta drum ds strada Vimel

D. THEODOR PANGAL
fa cui tu tea din Paris, ţi fost magistrat la 
rib. Ilfov, are on6re a anunţa cft a luat 
trofesiaDea de advocat. Orele s£le de con- 
pultaţiune sân t: dimineţă de la 8—10 ţi 
sera du la 4—6, Ia domiciliul s$ii No. 84 
trada Popa-Tatu. 5 — 1

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

Cartea da cetire partea III pentru claia 
IV-a primară a eţit de sub tipar; ea este 
lucrată de o asociaţi nne de învăţători în- 
ru tote fn tocmai conform cu programa 

act nu la a claselor primnre ţi costă, nn vo- 
nmrn de apr6pe 30 c6ie In 8°, numai 

leu şi 50 banT, un preţâ cum n*a fost 
că mal mie pentru o carte şcolastică.
8 I ,  ţ}. E ditori: Socec A Com



UT BUCURESCI SI DIN DISTRICTE

> 1 2  » » a ţă  cur. albă . . .  ,  9 50

Pândărie şi garnituri de masă
36 de coţi Pâncjă de casă . . . .  fr. 18 —
39 ,  » » > copii . . . .  fr. 25 —
45 ,  ,  Olandă de m unte . . . •. , 3 0  —
58 » > » B e l g i c ă ...................... > 6 0  —
60 » 9 Pâmjă de Olandă . . . .  > 6 4  —
60 > 5 » > Rnmb.................... > 8 4  —
60 > > Toile batiste f in e ................ >100 —

7 buc. Ciarc^f. 3 coţi de l a t ...................> 4 0  —

Şervete cn feţe de mese
Pentru  6 pers. de la 9 până la 15 fr. cele mai fine

Diverse
'/2 Dnz. Ciorapi de Dame

> > de lină . . .
> > de fildecosse.
> bărbaţi de lină . .
> > > fildecosse

'/• ,  Gulere de Dame .
*/» > s . > Bărbaţi
*/• > Pepturî brodate .
1 Buc. F la n e le ...................

Bătute fine francese de Lino cn brodărie adevărate.
Dn mare asortim ent de garnituri pentru Dame, Manchete şi gulere cu pre ţu ri de to t reduse.
Batiste de Lino cu margine la tă  cu nume, brodate.
Ckache-nez de mutase şi pâîi^a, in t-6te culorile, Shwalurl lungi de India şi Japonia. 
Comandele de prin provincii vor fi esecutate cu cea mal mare promptitudine.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Bucuresci, 8 Ianuarie Î877.

C v o U  I O (Te rit* PtmII
fioot

Oblig. Rurale * 10°o 1864 
,  ,  c$ite la sorţi

Impr. Oppenh*Min 8°^ 1866
Oblig. Domeninle 8°/0 1871

* » eşitelii
> Credit fonc Rur. 7®jw 
,  Credit fonc. Urban 

Impr. Mun. Cap. 80°yo 1875 
Pensii (300) dobânda fr. 10 
ActilC&ile fer.rom. 5°/0 l 86S 

» p rio rită ţi 6% 1868 
Dacia C-*# de Assig.
Act. (fr. 500) 8%  1871
Romania C-*« de Assig.
Act. (fr. 200) 8%  1878
M andate..........................
Impr. Municipale fr. 20 
Act. financiare Rom&ne8°/0 
C&ile ferate Ottomane 

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

CUPOANE 
Oblig. Rurale p.Octomb a. c.

» Domemale • • • •
> Fonciare rurale • •
» Comunale . . . .

DEVISE
Paris...................
Marseille . . . . • • • •
Bruxelles . . . • • • • .
Anvers . . . • • • • • •
Londra • • • • • • • • •
Londra dornicii • . • • • 
Hamburg . • • • • • • •
Amsterdam . . . . . . .
Vioria • • « • • • • • •
B e r l i n ..................................
Lipsea .................................
E s c o m p t ..................... .... .
Lira Ottoman&................ ....
Qalbenu austr. . . . • • | 
Agia c. Argint. ..................I

86 °/,

99.60 89.35

26.10 î507'/i

C IB S L L  V IEN EI 
Vien.i, 20 Ianuarie (st. n.) 1877.

M etalice......................................... 61 20
N aţionale .........................................^67 70
Renta in aur . , « . . .
Lose . ....................................
Acţiunile b ăn ă e l..................
C re d i tu r f ................................
London ....................................

Sub-semnaţii, aii on6re a încunosciinţa 
prin acesta că stabilim entul Prunului Ate
lier In România pentru eonstrueftunt Telegra
fie i, instalări pentru Gaz f i  Apă, se va di- 
rige sub firma sociale d e :

A N T O N  I. E N G E L S  & T E I R I C H
Bucuresdl, 10 Ianuarie 1876.

Ferd ToiricliA. I. Enşels
\Tecbiîi oficiant superior 
şi şef al Biuroulul Tech- 
nic din p irec ţia  Gene
rală a  Tt-legraphelor 

Romftne.

Vechifi Director şi or- 
ganisator al Telegra- 
phiel In Moldova actual 
Inginer şi fabricant în 

Viena.
8 7 9 -1

E PIT R O PIA  SEM IN A R U LU I

NIFON MITROPOLITUL
- A - i s r x j n s r o x x j

Se publică spre cunoscinţa tu ta lo r a- 
celor persone care până acnm se bucuraă 
de adjutore viagere şi burse pentru învă
ţăm ânt că de la 1—iii ale curentei, s a su
prim at din budget asemenea cheltuelî din 
causa neputinţei încasării veniturilor fon- 
duluî Laicu şi acta de bine-faceri.

377. 3— 1

D A T  J l ' l W C l T T  cn Iocninţ ft în
Jl U - L l U l l - l ^ ^ - l J L  BucurescîaB o- 
nore de a preveni pe amicii causel lor, că 
n 4ina de ,0/«« Ianuarie a. e. la 10 ore 

dimin£ţa va avea loc în biserica catolică 
>Barsţifl€ un servicii! divin în memoria 
uptătorilor c ă lu ţi in anii 1863 şi 1864.

112 25 
74 60 

817 
141 90 
125 15 
73 25

tem eşvar.................. 71 25
> transilvane . . . .  71 50

A rgint în m ă r f u r i .......................117 70
D u o a t u l ........................................  5 94
N ap o le o n u l.................................... 9 97
Marc 1 0 0 .........................................61 45

Obligaţiuni rurale ungare

SALA CIRCULUI
Mercuri 12 Ianuarie 1877

Mnsiea Militară a Regimentului 
l-iu sub condueerea Maestrului de

Capelă d-nul 8CHOLTI8CH
Şi lăcuta bandă de lăutari, a d-lul

Niţă Colţatu
vor esecuta, alternativam ente, cele 
mal nuol arii de Dans, Naţionale şi 

de Saldn.
începutul la 81/* ore s6ra

Preţul intrărel 2 franci.

TEATRUL CEL MARE
Representaţiune română In beneficiul domnului

H V L  T V T T T . T . O  
Cu concursul bine-voitor al d-ş6rel T. Ma- 

rinescu şi al d-lui Hubsch,
Marft 11 Ianuarie 1877 

se vor representa piesele u rm ătdre:

EPITROPIA SEMINARULUI

NIF0N MITROPOLITUL

Publicatului
No. 2. In ^iua de 1 Febrnariii viitor, 

se va ţine licitaţia la cancelaria E p itro - 
pentru arendarea moşiilor K iajna din 

Ilfov şi Băţcoveni din jnd . Vlaşca, 
pe termen de cinci ani, dupe condiţiunile 
elaborate de Epitropiă, care se pot vedea 
în orî-ce «Ji de lucru în  cancelariă. Ase
menea se arendeză pe term en de tre i ani 
livedea şl grădina num ită Gramont. Tot 
în acea $i se va ţine licitaţia şi pentru  
vânzarea productelor aflate la moşia K iajna 
din recolta annlui trecu t şi an u m e: 79 
kile Grâu; 140 kile P orum b; 4 clăi fân , 
din cari două m ari şi 2 m ic i; 2 clăi pae 
de ovăz şi 7 vedre rachiii tescovină.

Amatorii se vor presenta în c ita ta  
însoţiţi de g a ran ţii în regulă pentru  a- 
rendarea moşiilor şi grădina Gram ont, spre 
a concura la li^ ta ţiă .

L ic itaţia  se va ţîne in  cancelaria Epi- 
trop ie i, localul Sem inarului Nifon, calea 
F ilaretu lu i No. 2 de la orele 12— 4 p. m.

No. 3. La 20 Ianuarie curent, se va 
ţine lic itaţiă pen tru  darea prin antreprisă 
a aprovisionăreî Sem inarului cu carne şi 
pâine, pe term en de un au, pentrn  nu 
trim entul elevilor şi personalului de ser
vicii!. Am atorii se vor presenta în  arătata 
<ji, de la orele 12—4 p. m. la cancelaria 
Epitropiei, strada Filaretul, No. 2, spre a 
concura la licitaţiă.

No. 4. In (Jioa de 20 eurent, se va ţine 
lic itaţiă la cancelaria Epitropiei, strada 
Filaretului No. 2, pen tru  închirierea pră- 
vălielor din ospelul num it Dedu, situat 
în calea Mogoş6ei, pe term en de tre i ani, 
cu începere de la 23 Aprilie v iitor. Aceste 
prăvălii se închiriază in parte şi în  total. 
Amatorii se vor presenta în  a ră ta ta  (Ji, 
de la orele 12—4 p. m. spre a concura 
la licitaţiă. 378. 3— 1

Comedie în tr 'un  act, de Scribe, tradusă de 
d-nu S. Mihălescn.

HAINE VECHI
SD R E N T E L E  P O L I T I C E
Chsmsonetă politică compusă şi esecutată 

de d-nu M. Millo.
CÂT TE-AM IUBIT

Romanţă de d-nu Plechtenmacher, răn ta tă  de 
d-ra T. Uarinescu.

O DATA ŞI ACUM
ltmunnţă Italiană aranjată de d-nu Vasiletcu şi 

cântată  de d-ra T. Manna.cn
L

a. REVERIE de Vieuxtemps. b. Le
genda de Wieniavsky.

esecutată pe vi6r& de D*nu Hubsch.

II.
Interpretaţie de arii romftne

esecutate pe vi<5r& de d-nu Hubsch.

BARBU LAUTARUL
Chansoneta comică, de d-nu V. Alessandri, esecu- 

tat& de d-nu M. Millo.

Die neuesle Nummer des „Qsten“ enthălt 
die folgenden Artikel: Az olâhok lazadnnk (die 
Walachen erheben sich). — Politische Ueber- 
sicht. — Die Conferenz in Constantinopel. — 
Nieder mit den Barbaren. — Znr Stimmung 
im Banat. — Die Jndepyerfolgung in Românien.

KIeine Chronik. — Landwirthsckaftliche 
Revue. — Volkswirthschaftliches.— Telegramme.

Ceberdies wird jeder Nummer des „Osten“ 
eine belletristische Dnterhaltungs-Beilage mit 
Komanen, Novellen und httbschen Ulustrationen 
beigeugt

LE B O U Q U E T  M I N I S T E R I E L
Preţul I Franc.

Se găsesce de vfen^are la Tipo
grafia Thiel & W els. Vfen^etorii 
priimesc rabatul obicinuit..

Berger & Reinhorn
Succesorii d-lul JAQUES HER0AN

Poia\ Mogoşiel, Palatul Dacia 
vls-a-vis de Polifiă

MARE MAGAZIE
Bijuterie si Argintărie fine

vri+ tm y
C E 8 0 R N IC K  D B  I ) A M IC

IntorcSmlu-nn Aintr'nn dirr «trW klItaf. cm
fost In stare ,1'a nostru Z
lucrurile cele mal stmt^rn în n il
«uta posijiune d'a n- r.v.m%n,U imn,. p„J,l 
gSndul .S bine-voriieft. It f), ) u  „ ' >
mvae atttt de sodiţaţea, cat ,i ,1. p ^ ^ r i l e  Boî„ 
>ngl moderate ale tutulor mărfurilor

> 1 7 .-1 9 — 1

LECŢIUNI PARTtOOLAlUC
do

I v i  A  T  E  3V E  JK . T ? !  O  X  
C. Brailoiu, fiul

47 Strada Scaunele 47.

50 m. f.
— m. f.
—■ • 9

9 9

9 9

i _ 9 9

9 9

p- fr. 8
» 9
> 15

fr. 5
» 6 50
> 4 50
> 6 50
9 11 —

> 3 75
» 4 50

fr. 8 50
9 50

> 15
> 9 —

» 12 50
> 4 50
> ;3 —

>
• 9

O 50

PE PIAŢA CONSTATIN VODA
Esecuţiunea prin spân^urătdre a lui

FRANCESCONI
Şl VEDEREA ORAŞULUI VIENA

Francesconi, un nobil italian fă ră  avere, ;i neavend ca ce tră i, îl venise ideea 
de a se Îmbogăţi p rin tr’un omor şi, luând o locuinţă in Viena, i jl  trăm :-se singur 
dm diferite oraşe apropiate nisce gropurl fără  val ore, in cât să găsescă ocanede 

a  putea omori pe unul din îm părţi to rit poştali, cari, în Viena aduc singuri gropnrile la  locuinţa 
destinatorilor. Acest plan l’a  ţi efectuat, omor&nd in ijiua de 18 Octombre treout in locuinţa sa 
pe im părţitorul Quga intr'un  mod cel mal îngrozitor, şi furând tâte  gropurile ce avea aceeta la 
a€nsul in valdre de peste 18,000 fiorini. După aedsta plecă îndată din Viena, închinând cadavrul 
in odaia lai. Insă a  doua-^i, observSndu-se la postă lipsa îm părţi torului, care era cunoscut ca 
omul cel mal onest, s’a  cercetat urma Iul ţ i  s’a  descoperit omorul oel grozav.

Poliţia  era îndată in urm a Iul Pranceaceni, ji după 6 £ile il prinse, vroind a in tra  in tren 
spre a pleca spre Italia . . . .  , . . . .  , „ ,

Francesconi, in urma sentinţei tribunalului, a  fost condamnat pentru crim a lu i neomenOsă la 
mdrte prin sp’endurătdre, ţi esecuţiunea s’a  săvârşit în 4 Decembre trecut lângă Viena. El a  mu
rit in căinţă ţi în supunerea către Dumnezeu. — Tabloul nostru represintă ultimele momente 
ale lui Francesconi şi vederea o raţu 'n l Viena.

Bătăliile cele mal însem nate din Resbelul Oriental şi vederile cele mal
frum6se ale Elveţiei, 

ţjn Crocodil viii, mare ra rita te  zoologică şi O Damă prenumită 
Albinos, cu perul alb şi ochii roşii.

De v&cjut t6 te  acestea în  Panoram a lui FRANZ JOSEF FISCHER 
Preciul intrărei 50 bani.

M O A R E  CONTRA TUTELOR BOALELORÎLoiTj
Recomandate de to ţi medici Europei, sunt re- 
tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite 
„W ater Closette.*

Dupe nenumărate Încercări destul de dificile, am 
reuşita  arangia asemenea retirade cu re- 
servoire de apă, încheiate herm etic, pen- 
tru  oprirea orl-cărul miros desagiea- 
bil, şi ale confecţiona cn to tu l gata pen
tru  orî-ce loc, ast-fel ca fie-eine să le 
p6tâ aşe^a; mal ales celor din provincie 
li-s« oferă prin sistemul med un mijloc 
f<5rte uşor de a şi-le procura unde vor voi.

Preţurile se arată Îndată dupe trătarea măsurel, qualit&ţel lem
nului şi mărimel maşinel.

In comun preţurile sunt de la Franci 120 p&nă la 300.
MARCUS LITTMAH.

Fabrică de Water- Closette ktrmetite 
1. g i __24_ 10 Bucuresol, oalea Mogoţdel No.

SOCIETATEA FILANTROPICĂ
pentru

Ajutorul elevilor pauperi de ambe-sexe
din

SCALELE PRIMARE PUBLICE

SERATA MUSICALA
ba va da la 22  Ianuarie 1877.

Un bilet pentru o familie p6nă la 4 
pers6ne 5 lei noi;

Un bilet pentru I persdnă 3 lei noi.
Ţinuta convenabilă cerută în 

asemenea ocasif.
Biletele se află depuse la cance

laria  Comitetului In localul In ter
natului «LIBERTATEA.* Calea Mo
şilor No. 120.

COMITETUL

M. SAPIRA
P H I S I O G N O M I S T

BacarescI
Se află cu locu in ţa : strada Sf. Vineri No. 6 

în casele Asan, vis-a- via de Twnplo 
Orele de consultaţie de Im 9 — 2.

Afară de acest timp va visita pe
acel D-nl ce’l vor invita.

3 6 3 . - 4 — 1

s’a m utat in strada Ca- 
lonfiroscu No. 10 (strada 

lflugă Hotel de Londra).
325-5-5.

DR. F1ALLA
—— „ st rada C o lţJ

n y ,  LUPESGB 63̂ ^
în S H  4 i ™ ă U  11 ore d i m i n ^ ş ,  
de la 6—8 ore săra.

m ilita te»  cea mal bună num ai tafan  şi fag 
tiiat şi adus la domioilifi cu

r-,^5 F B .  S T E 3 S T  J T S 3 S T  X T X .

la magasia de lemne a lui Lessel, lingă gara 
Ţirgovişte, vis-â-vis de fabrica tu tunurilo r.

Coznăn4ile se priimesc şi la Typogr: 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

O O E .V I 1 T
Profesor dc dan ţ dupe repede metodă, cu 
care ori şî cine fără deosebirea etăţei, şi 
fără nici o precunoscinţă, p6 'e învăţa un 
V alţ sail ori-care Polca oel m u lt în 3 lecţii, 
şi un Cadril în  5 lecţii! din causa caseler 
frigurâse în  strada Negru-Vodă, No. 10 
s’ail s t re m utat acuma în strada Săgeţii, 
No. 3. Intrarea prin strada Armen&că
Italiană.

Tipografia Thiel A Weiss P a la tu l ,  Dacia*


