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anca Francioî a redus scomptul ia doui 
sută. D. Paul de Cassognao deputat a 

condamnat la doue luni de închisoare 
3,000 de franci amendă pentru ofense 

I ise Camerei pe cale publica.
Constantinopol, 5 Aprilie, 

.’rotocolul a fost notificat Porţii, care 
l  a i ae arăta contraria.
)e crede ea Poarta ra trimite o notă pu
ilor ca respuns la protocol. 
Muntenegrenii îşi menţin ultimele lor 
bri fără nici o reducere. Un aranjament 
fi anevoe.

Bücmsci ■05 MARTIE 
«  APRILIE

mărginim pentru astăzi a re- 
uc6 spre ştiinţa cititorilor nos- 
decretul de disolvarea Senatului 

¡eferatul Consiliului de miniştrii, 
e îl motivează, 

ă’şl motivarea este un act aşa 
Bgrav, dreptul de censură ce nişte 

ristril de felul d-lor Ionescu, Slă- 
anu, Chiţu, Docan şi Cămpineanu 

ii aroagă In contra Senatului prin 
resiile .pasiunii Înflăcărate, am 
uni nerăbdătoare, veleităţi hasar- 
«e* şi alte asemenea trivialităţi 
isfcice, este o necuviinţă consti- 
:>nală aşa de mare, In căt va fi 
t ca publicul să’şl iea mal lntfeifi 
pul de a medita asupra situaţiei 
kte prin acel act şi apoi să audă 

I> il ziarelor independente asupra 
adinei ce trebue păstrată In a- 

lmprejurărT.

LROL I.
Irin graţia lui Dumnezeii fi voinţa na 
ii i . Domn al Românilor,

I» toţi de faciă şi viitori, sănătate;
■pra raportului ministrului nostru se

h r  de stat, preşedinte al consiliului de 
Iştriî, sub No. 265;
Ifeând jurnalul consiliului nostru de 
Iştriî de astăzi, 23 MartiÖ ;

virtutea art. 95 din Constitnţinne. 
Im decretat şi decretăm :

•grt. I. Senatul este şi rămâne disolvat 
rt. II. Un noii Senat este convocat ş; 
■‘a întruni în termenul prescris de

Art. III. Preşedintele consiliului nostru 
de miniştrii şi ministru de interne eete în
sărcinat cu aducerea la îndeplinire a aces
tui decret.

Dat în Bucnresci, la 23 Martiii 1877.
CAROL.

(Urmează semnăturile miniştrilor.)

Raportul domnilor miniştrii către Măria 
Sa Domnitorul.

Măria Ţii,

In sistema noastră constituţională, Se
natul a fost institnit pentru a servi ca 
corp moderator în conducerea afacerilor 
statului şi ca corp ponderator între Ca
meră şi puterea esecutivă.

Etatea de 40 ani, nn cens însemnat, scu
tirea de acest cens pentru acel cari aii ocu
pat funcţiunile cele mal importante ale sta
tului, dovedesc şi mai mult că aceasta este 
misiunea lui.

Aceste însnşiri eraţi menite a da garanţii 
puternice că pasinnile înflăcărate, ambiţiu
nile nerăbdătoare, veleităţiele hasardoase, 
cari s’ar fi putut strecura în Cameră, nnde 
nu se cere de cât etatea de 25 ani, nn 'şi 
vor avea loc in Senat.

Cn tem ei Q dar naţiunea este în drept 
se ascepte ca liniştea să domnească în des
bátenle acestui matur corp, şi înţelepciu
nea şi esperienţa să earacterise toate lu
crările Iul

Din nenorocire, după o încercare necon
tenită de cinci luni, vedem că Senatul ac
tual, aşa cum a rămas compus, n’a răs
puns înaltei şi bine-făcătoarei sale mi- 
siunL

Causa nn provine din însăşi instituţiu- 
nea, ci din condiţiunile anormali în cari s'att 
făcut cele din urmă alegeri generali pen
tru Senat.

Societatea noastră aflându-se atunci in 
lupte crâncene, alegerile nu puteaii fi de 
cât produsul acelor frământări. Unitatea 
de vederi a aleşilor nn consta de cât în 
ceea oe privia lupta contra fostului gu
vern.

Odată împlinită misiunea pentrn care 
se găsise un tărâm comnn de lnptă, mal 
mnlţl dintre bărbaţii eminenţi, cari con- 
stitniseră maiori ta tea Senatului, trecură 
in Cameră in urma alegerilor generale 
pentru acest corp ; ast-fel se modifică e- 
chilibrul dintre diferitele grupuri ale Se
natului şi o maioritate constantă deveni 
imposibilă; osebirea de credinţe şi de sco
puri deveni din ce în ce mai profundă, şi 
acţiunea acestui corp nu mai avu alt efect 
de cât de a opri mersul regular al meca
nismului legislativ, în loc de a’l conduce 
in simţul cerinţelor naţiunii.

Pe lângă neputinţa de a stabili nn gu

vernământ regulat şi puternic, care să 
producă mult şi bine, oceste divisiuni mai 
att tot-d’auna şi nenorocirea a face ca in
dividualităţile să fiă luate îc  vârtejul pa» 
siuuiîor şi să se zădărniceasoă ast-fel chiar 
şi cele mai bune intenţiuni de cari ele ar 
fi insufieţite.

Ca dovadă, snpunem la apreciarea Mă
riei tale nrmărorul fa p t:

Din 150 zile împlinite de Ia deschiderea 
oorpnrilor legiuitoare, Senatul n'a ţinut 
de cât 62 şedinţe.

Din aceste 62 şedinţe, 35 aii fost mal 
în întregul lor consnmate în interpelări, 
în cari pasiunile personali aii jucat nn 
rol atât de mare, in cât chiar cestiunile 
de politică esterioară a8 fost agitate numai 
ca o armă contra guvernului, de şi băr
baţii cel eminenţi din Senat simţiail eă 
prin această procedare se puteaii periclita 
cele mal scumpe interese ale României.

Preocnpaţiunile de situaţiunea finan
ciară şi politică a ţărel pe de o parte, 
respectul ce avem pentru mal mnlţl băr
baţi eminenţi cari fac parte din Senat pe 
de alta, ne-a ii îndemnat să îndurăm tot 
şi să facem necurmat apel la patriotismul 
d-)or senatori.

Speranţa ce aveam că vom isbnti a găsi 
resunet în inteligenţa şi patriotismul mem
brilor Senatului o întemeiaţii pedonăcon- 
sideraţiunl:

Întâia ne aşteptam ca esperienţii se
natori se înţeleagă că lupta întreprinsă nu 
potea avea alt efect de cât se aducă ne- 
sicnranţă şi îndoială în sânul celui alt 
corp legiuitor, care la rândul săQ s’a sim
ţit paralisat ta activitatea sa prin felurite 
temeri şi închietndini.

Speram apoi oă inbirea de patriă va 
faoe pe membrii înaltului corp se consacre 
tot timpul, toată activitatea şi toate cu- 
noscinţele d-Ior legilor financiare menite 
se echilibreze budgetul şi se îmbunătă
ţească o situaţiune financiară despre care 
toţi erafi convinşi că nu o mai puteaii 
lăsa tn starea în oare se afla.

Toate speranţele noastre fură deşerte: 
mal multe din legile financiare aii rămas 
nevotate şi prin urmare chiar budgetele 
neecbilibrate.

Aşa dar neputinţa de a forma o ma- 
îoritate de guvernământ, necontenitele în
cercări de a răsturna gnvernnl şi disposi- 
ţiunile vătămătoare afacerilor Statului, s'afi 
manifestat în Senat mai cu seamă cu o- 
casiunea moţiune! de blam presintată după 
cea din urmă interpelare.

Această moţiune, neputând întruni o 
maioritate fie cât de mică, a fost apoi 
nrmată de un fiapt pe atât de regretabil, 
pe cât şi de semnificativ.

Senatnl otărise, înainte de a începe des- 
baterile, că, ori-care ar fi resultatul in

terpelării, nn se va despărţi fără se vo
teze cel puţin legile pentru echilibrarea 
bugetelor.

Acest angagiament n’a fost insă ţinut ; 
aceia cari voiaQ cn ori-ce preţ căderea mi
nisterului, din momentnl ce nu răuşiră în 
încercarea lor, plecară, şi Senatnl nu se 
mai putu complecta. Ori-ce lucrare în
cetă.

Snpnind respectuos aceste fapte înaltei 
apreţiărl a Măriei-tale, ne simţim datori a 
vă declara că, după ce am îndnrat tot, 
nu ne mai este permis să sperăm a vedea 
realisându-8e o schimbare în această ati
tudine a Senatului.

Voiam cn ori-ce preţ să evităm ţărei o 
nonă agitaţiune inherinte ori-cărei disolvări.

In acest scop am făcut tot ce ne-a stat 
prin pntinţă pentrn ca înaltul corp să 
uite pentru cât-va timp pe miniştrii spre 
a nn vedea de cât de interesele cele mari 
ale ţărei. încercările noastre afi rămas in- 
frnotuoase. Senatul, prin descomplectarea 
sea, a lăsat o situaţiune financiară din 
cele mai dificile.

Noi încercări, ca cele făcute până as- 
tă-zi, nn ne-ar duce la nn mal bnn ré
sultat şi ar presinta cele mal grave in
conveniente.

In adevăr, daca am mai convoca cor
purile legiuitoare într'o nonă sesiune es- 
traordinară după sărbători, Senatnl nn pu
tem spera că ar reveni de cât tot în a- 
celeaşi disposiţiunl în cari era când a'a 
descomplectat; şi guvernul Măriei-tale, a- 
flândn-se din noQ în faţa unui corp care 
paralisează lucrările fără a putea insnşi 
constitui o maioritate de guvernământ, 
s’ar vedea atunci nevoit a cere autorisa« 
rea de a face apel la ţară.

Aceasta ar aduce o întârziere şi mai 
mare şi mal prejudiţiabilă resolvării cestiu- 
nilor financiare prin perderea timpului de 
acum până la acea sesiune estraordinară.

In această situaţiune, soluţiunea cerută 
de trebuinţele nrginte ale Statnlui este nn 
apel imediat la alegători.

Acest apel, Măria-ta, ar fi trebnit, poate, 
să fie de mnlt încă consecinţa constatări
lor făcute de însuşi 8enatnl, intr’nn mod 
neîndouios şi in diferite ocasinnl, că ale
gerile din cari el a eşit nu s’aO făcut in 
libertate şi respectul legalităţii, şi este 
bine pentrn regnlata funcţionare a insti- 
tnţiunilor noastre constituţionale ca naţiu
nea să ajungă a fi fidel represintată in 
ambele sale corpuri legiuitoare.

Pentru aceste motive, venim respectuos 
a vă ruga să bine-voiţi a usa de preroga
tiva constituţională a Inălţimel-voastre, 
acordând disoluţiunea Senatului şi convo

carea altuia în termenii prescriji de art. 
95 din Constitnţinne.

Snntem, cn cel mal profand respect.
Prea înălţate Doamne,

AI Măriei-voastre.
(Urmează semnătnrele miniştrilor).

J u r n a l .
Consiliul miniştrilor, în şedinţa sa de 

astăzi Marcuri, 23 Martiii, annl 1877.
Antorisă pe d. ministru preşedinte să 

snpnnă MSriel-sale Domnitorului raportul 
şi decretul pentru disolvarea Senatului, in 
virtutea art. 95 din Cosntitnţiune.

Miniştrii: I. C. Brătianu, / .  Docan, co
lonel Q. SMntetanu, G. Chifu, N. Ionescu, 
7. Câmpineanu. No. 1.

De şi Senatul, acum căte-va zile, 
a respins ori-ce propunere de blam 
In contra ministerului Brătianu a 
fost Insă disolvat.

Se vede că istoria noastră este o 
tristă repetiţie a aceloraşi peripeţii.

Tot d. Brătianu a disolvat prima 
Cameră aleasă după votarea Consti
tuţiei, —  şi tot pentru asemenea mo
tive. In raportul seti către Domni
tor, dfensul a invocat ca motiv pen
tru asemenea mâsură o interpelare 
făcută de d. Manolachi Costacbi şi de 
şi această interpelare n'a fost ur
mată de nici un vot, dar .totuşi 
,v r ’o căţl-va deputaţi aplaudase ! ! !

Acest motiv se găsesce textual In 
decretul şi raportul de disolvare a- 
probat de Domnitor I ! Insă motivul 
secret, —  şi care s’a dat In urmă pe 
faţă,— era concesia S'rusberg, care tre- 
trebuia să fie presentată Camerei şi 
pentru care Camera numise o co
misie, nu ostilă, dar compusă de oa
meni independenţi. Acea disolvare a 
fost urmată de alegerile fioroase din 
1867.

Din acea zi fatală, tot mecanismul 
constituţional a fost sdruncinat, şi 
pănă azi ţara suferă consecinţele a- 
cestel deviaţiunl de la început a a- 
devSratulul regim constituţional. —  
După zece ani aceleaşi cause pro
duc aceleaşi efecte.

Despotismul Îngrozitor şi brutal, 
ce este permis partidului radical a 
esersa, —  depărtarea sistematică a 
tutulor oamenilor ce-va indipendinţl, 
cari chiar nu sunt conservatori, pre- 
cem domnii Cogălniceanu, Epureanu, 
Vernescu, Dim. Sturdza, —  sfăşierea 
Constituţiei prin Încredinţarea la 
nişte indivizi fără Însuşire legală a

COLUL PAMENTULUI
tn
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iralegea mea. — ’şî zise Vântură Lume. 
zăpăcit, — am cunoscut la doamna 
and oameni tot atât de însufleţiţi ca 

ddsQ stăpân 1
ebue sa spunem că »oamenii* de la 
Tussand Bunt figuri de ceară, foarte 
ite la Londra, şţ căror într'adevăr nu 
«esce de cât cuvântul, 
acela scurta momente în care între- 
«  pe Fileas Fogg, Vântură Lume ob- 

| |se în grabă şi cu amerîntul pe noul 
ipân. Era un om care putea să aibă 
-zeci ani, figura nobilă şi frumoasă, 
şi puţin cam gras, pgrui şi favoritele 
k frunte neteda fără sbărcituri la 
li figură mal mult palidă şi dinţi 
işL

tea că posedă tn cel mal înalt grad 
fisionomiştil numesc «liniştea in 

I ■ facultate comună la toţi acel cari 
ni multă treabă de cât sgomot. Li- 

fiegmatie, ochiul limpede, pleopa 
tocată, era tipul complect al acelor 

eu sângele rece, cari snnt aşa de1*»

deşi in Regatele-Unite, ear Angelica Kanf- 
mann le-a esprimat aşa de minnnat cn 
penelul el, atitudinea cam academică. Vă
zut in diversele împrejurări ale vieţei sale, 
acest gentleman ne da idea unei fiinţe bine 
equilibrate in toate privinţele şi de o po
trivă ponderat, ca nn cronometru al Ini 
Leroy sa ii Earnshaw. Adevărul este că, 
Fileas Fogg era esactitatea personificată, 
ceea ce se vedea lesne din »espresia mi
nelor şi picioarelor lui,* căci la om, ca şi 
la auimale, membrele snnt organele espre- 
sive ale pasiune!.

Fileas Fogg era din acel oameni mate
matici, esacţl, cari, nici o dată grăbiţi şi 
tot-d a-nna gata, sunt economi de mişcă
rile lor. Nn făcea un pas mal mult, mer
gând tot pe drumul cel mal scurt. Nu 
perdea nici măcar o privire la tavan, nici 
îşi permitea vr’un gest netrebuincios. Nn 
'1 văzuse nimeni mişcat saQ turburat. Era 
omul cel mal pnţin grăbit din lnme, însă 
ajungea tot-d’a-una la timp. Vom înţelege 
de ce trăia singur şi ca să zicem aşa în 
afară de ori-ce relaţie socială, când vom 
spune eă el scia oă în viaţă trebue să fii 
espus frecăturilor şi pentrn că frecăturile 
iutărziază, el nu se freca de nimeni.

Cât pentru Joan, zis Vânenră Lume un 
adevărat Parisian, de cinci ani de când

locnia in Englitera şi făcea in Londra 
meseria de fecior, căntase, dar în zadar, un 
stăpân de care să se poată lipi.

Ventură Lame nn era din acei Masca- 
rilles cari, cn peptnl sus, nasul in vânt, 
privirea îndrăsneaţă, nu sunt de cât nisoe 
mnrdarl şireţi. Nu. Vântură Lume era un 
bun băeat, cn o figură amabilă, cam bnsat, 
tot-d’a-una gata să gnste sa fi să mângâe, 
o fiinţă blândă şi îndatoritoare, cn un cap 
rotund pe oare ’ ţi place să ’ 1 vezi pe u- 
merii unul amic.

Avea o figură rumenă şi grasă, ochii 
albaştri, o musculatură viguroasă şi o forţă 
herculeană, pe cari eserciţiele tinereţe! le 
desvoltase minunat. Părul săii castaniii 
era cam nedisciplinat. Dacă sculptorii an- 
tichităţel cunosceaü opt-spre-zece feluri de 
peptenături pentru părnl Miner vei. Vân
tură Lume nn cnnoscea de cât nn fel! de 
trei ori trăgea cu peptennl, şi era gata.

Acum dacă caracterul espansiv al aces
ta! băeat se va potrivi cu al Ini Fileas 
Fogg, prudenţa cea mai elementară nn ne 
permite s’o spnnem. Vântură Lume va fi 
oare acel servitor esact care trebuia stă
pânului săti ? Aceasta se va vedea mai 
târziii. După ce avusese o tinereţe svân- 
turată, acum era setos de linişte. Tot au
zind lăudândn-se meitodismul engles şi ră

ceala proverbială a gentlemanilor, venise 
să ’şi găsească fericirea in Englitera.

Până aci, soarta ’ I servise răii; na pa- 
tnse să prinză rădicină nicăirl. Servise in 
zece case; dar în toate daee peste inegali, 
vânători de aventure saQ călători,— ceea ce 
nn mai plăcea lai Vîntură Lume. Stăpâ
nul săQ cel din nrmă, tânărul lord Long- 
sferry, membru al Parlamentului, după ce 
petrecea toată noaptea în *oysters-rooms> 
din Bay-Market, se întorcea adeseori acasă 
pe spinarea vre’nnui policeman. Vîntură 
Lume voia mal pe sus de toate să’şl poată 
respecta stăpânnl; riscă câte-va respec
tuoase observaţii, cari fură răii primite, 
şi plecă. Află atunci, oă Fileas Fogg esquir 
caută un servitor, şi luă informaţii asu
pra acestui gentleman. Un personagiii a 
cărui existenţă era atât de regulată, care 
dormia tot acasă, care nn călătorea, care 
nn lipsea nici odată, măcar o zi, îi con
veni de minune.

Se presintă şi fu admis în circumstan
ţele seinte.

Un-spre-zece ore şi jumătate sunase—  
şi Vîntură Lume se afla singur în casa de 
la Saville-row. îndată ’şl începu inspecţia, 
colindă tot de la pivniţă la pod. Această 
casă curată, severă, regulată, puritană şi 
bine organisată pentru servicitt, îi plăcu,

îi făcu efectul unei frumoase coaje de melc, 
insă o coajă luminată şi încălzită cn gaz, 
căci idrogennl carbonat ii indestnla tre
buinţele de lumină şi căldură. Vântnră 
Lume află uşor la al doilea etajifi camera 
ce ’ i era destinată. Ii plăcu. Sonete elec
trice şi ţevi acustice îl punea ii în comu
nicaţie cn apartamentele de jos. Pe cămin 
nn orologii! electric corespundea cu oro
logiul din camera de culcare a lui Fileas 
F og g ; aceste două aparate băteaii în ace
laşi moment aceeaşi secundă.

«Im! convine, im! convine!» ’şî zise Vin- 
tnră Lume. Observă apoi, in camera sa, o 
notiţă lipită d’asupra orologiului. Bată 
programa serviciulni săti. Coprindea — de 
la opt ore dimineaţa, ora regulată când 
se scnla Fileas Fogg, până la unspre-zece 
şi jnmătate, ora la care eşia din casă peu- 
trn a merge să dejuneze la Reform-Club— 
toate araeruntele serviciului : ceaiul, şi frip
turile până la opt ore donă-zeci şi trei mi
nute, apa pentrn ras de la nonă ore trei
zeci şi şapte, iar pieptenătnra la zece fără 
donă-xecl, etc. Apoi de la unspre-zece şi 
jumătate dimineaţa până la miezul nopţii, 
—tot era notat, prevăzut şi regulat. Vin- 
tură Lume începu cn bucurie să mediteze 
acest program şi să ’şi sape in minte mul
ţimea acestor articole.



T I M P U L

celei redutabile puteri juiîeeătoresci, 
— ca In timpurile Teroare! şi ale 
Comunei din Paris, — urmăr.rea săl
batici a miniştrilor conservatori,— 
ameninţarea suspensă pe capul lor 
de rigorile cele mal ilegale, esersa- 
tă de nisce oameni f&r& mandat ju
decătoresc, —  Încuviinţarea tutulor 
masurilor celor mal estravagante ale 
şefului partidului radical şi, In fine, 
disolvnrea unul Senat, umil şi snpus 
in majoritatea sa, dar In care o mi
noritate independentă mal rădica 
din vreme ’n vreme glasul, — toate 
acestea, pentru acei cari sciad se
cretul culisei, Îşi aveaO esplicaţia 
lor de mult; pentru public Insă. era 
incă mister. Vfilul acelui mister se 
rădică tn fine de ziarul „Romănul.* 
nu de noi. Fnn urmare, n'avem răs
punderea celor ce urmează. Iată ce 
zice In ultimul sfifl num£r dela 20 
Martie:

' .Singura datorie care s’ar putea 
transforma cu oare-care avantagiO, 
Insă tot printr’un Împrumut cu a- 
mortisare, iar nu prin rentă perpe
tuă, este răscumpărarea căilor fe
rate.*

Credem că ţara a priceput.
Ministerul conservator după tran- 

sacţia Bleiihroder. justă pentru con
cesionari, justă pentru ţară, nu a’a 
mal arătat docil pentru alte com
binaţii.

ceste nume ţi cifre sunt «¿robitoare pen
tru partidul roşiii.

Din chiar raportul se constată patra 
lucrnrl.

1. Că remăşiţl asemenea afi esistat în 
toţi anii, chiar cel mal îmbelşugaţi, de la 
1865 şi pănă azi;

2. Că in cel cinoi ani de administraţie 
ai d-lnl Catargi, de şi ani desastruoşi în 
privinţa agricnltnreî, acele remăşiţe, afară 
de anul 1875, n’aQ atins suma de an mi
lion pe an, in termen de mijloc;

3. CS in anul 1875, este adevărat, a 
fost o remăşiţă de 2,8(3,561 franci, cifră 
care se justifică prin escepţionnla rea re
coltă a acelui an;

4. In fine, că în auul 1876, sub adminis
traţia d-lnl Brătianu, se constata de o 
dată 4,022 566 let remăşiţe, adică aproape 
îndoit căt a fost în anal cel mai neno
rocit al administraţiei d-lul Catargi.

Păsaiţi,— striga Rornânu/,— din canse po
litice!— Păsaiţi!—zice demnul comitet de 
acasaţie.

Apoi dacă gnvernul trecut’ a păsnit, de 
ce n'a împlinit gnvernal actual? Ce-va 
ninî mult, de ce într’nn singur an las» 
să se acumuleze tot atătea remăşiţl căt 
guvernai Catargi, atlt de acnsat, tn cinci 
ani ai administraţiei gale.

Dacă trecem la nome proprii, cu toate 
oă noă na ne plac asemenea personalităţi, 
vom vedea căt de nnmeroşl snnt între 
pretinşii păsaiţi partisanil guvernului ro
şiii ! Dacă am coprinde şi coaliţia., o ! no
menclatura ar fi şi mai mare.

Să citim căte-va nome din cele mal în
semnate :

Lazăre8cu ji N. Gherman in districtul 
Argeş;—Miclesca şi Georgiade in Botoşani;

Ei a refusât .ipotecarea drumurilor — Vilner, iu Băcăii, însuşi prefectul actu- 
dg fer al al d-lul Brătianu 1)— Athanasiţi, In Bol-

grad; —  Stătesou, Zoiade, Păcleann, nomaEi a pus pentru/escumpërare con- naţionale şi patriotice în Bnzeü;— Prunca
diţii avantagioase ţerel, cari n’aufost,în Cahul,- Sgmmailain CovuriuI,-Rucă- 
priimite de cuncesi0narl< I reanu în Dămboviza;—Prunca in Doroho-

Moarte dar partidului conservator!! î > deux fois nommé, cnm se zice la dis- 
Trăiască partidul radical, care pune I fribuţiile de premii;—Colibăşeann, Garann,

• i . .  c  » „ x _ I Vervoreanu ; Cernătescn , fraţii Teodora In serviciul acestei afaceri nemăr-1 *
cu 700 mu franci etc. in Doljitt,— Prnncn
în Fălcin, trois fois nommé;—în Ismail, în
Gorjiii, in Jalomiţa, iarăşi nume foarte
cunoscute ta lista partidului.

In Ilfov vestitul Mehedinţeana ca 120
mii de franci, Poenaru Bordea şi alţi. In

Ţara 11 va judeca şi posteritatea I d-nil Caramfil, Vasiliu (Pilat) în
Il va bine-cuvênta. oapul liste* cu 8ume însemnate- 1° Muscel

! şi Mehedinţi, Negnlesca, Barileana, name 
8ă m eargă dar Înainte p această I îîastre de cari resună ecourile camerei ac 

ctle. Căt pentru partidul conserva-1 tuale. In Olt Iliescn, Cucalescu şi alţii, 
lor, el preferă căderea, insulta, per- I In Prahova, A. Dertmann, fostul prefect 
secuţia şi chiar Închisoarea unei pu- I Bratianist, Nicolaii şi alţii. In Putna

ginită nepăsare de care a dat probe 
tn concesia Strusberg.

Dorim d-lul Brătiunu In această 
campanie acelaşi succes care Ta a- 
vut In concesia Strusberg.

teri dobândită e’un asemenea preţ.
Cestia este de vr’o 300 milioane 

franci ! ■

PASTJITH

nenorocita! an 1875, n'a lăsat chiar după 
constatările lor de c&t aproape 800 mii 
franci rămăşiţă pe an , ca termen de 
mijloc, saii d. Brătianu, care intr'an sin
gur an lasă mai mult de 4 milioane? Ga- 
rernul trecnt, care personal a fost tot- 
d'anna ourat de asemenea specule, saii gu
vernul actual care are şi a avut păsuiţl 
nu numai in Senat şi în Cameră, despre 
cari până la oare-care punct ar putea să'şl 
decline responsabilitatea, dar incă până şi 
in administraţia lui, chiar şi In minister, 
şi al cărui amici şi susţiitorl nn trăesc de 
c&t cu asemenea mijloace: când sunt ngri- 
cultorî, ou moşiile Statului, când sunt ad
vocaţi, cu terorisarea tribunalelor?

Citind aceste cifre şi această listă, fie
care va trage conclusia care de mult s’a 
impus consciinţei publice; neîmplinirile 
sub guvernul trecut aii fost resu’tatnl u- 
nor necesităţi cari nu s’aii putut înfrânge; 
qeimplinirile sub guvernul actual sant an 
sistem pentru a răsplăti şi corupe. Insă 
»Românul,« fidel sistemei jesuitico, şcoalei 
din oare a eşit, a avut talentul d’a apuca 
mal 'nainte, — cum se zice, —  şi a pune 
in sarcina altora ceea ce dânşii şi numai 
dânşii aii făcut in trecat şi aii de g&nd 
a face şi iu \ iito r ! Dar zioa draptăţei 
trebue să sosească o dată 1

Tache Anastasia, prefect actual in Tecuci. 
In Romanaţl, Puricescu, Al. Golescu şi 
alte nume scumpe inimilor patriotice. In 
RimnicuUSărat, C. Fleva, fratele neîmpă
catului patriot cu închisoarea preventivă, 
în capul listei. In Tecuci, iarăşi d. Tache 
Anastasiu, prefectul districtului, iarăşi d. 
Prnncn, care dă în judecată gnvernul con- 

Camera a ordonat o anchetă tn cestia I gervator pentru r&sipa banilor publici. In 
arendaşilor cari nu'şi au plătit arenzile. | Teleorman"mulţi alţi partisani mai ob- 
Comisia de anchetă este compusă de in a- I scuri ai partidului. In Tutova, Gr. Sion, 
micii cei mai înverşunaţi ai partidului I căruia d. D. Sturz,ea ii datoresce isbăuda 
conservator. Raportorul este d. Holbau, I sa. In Yălcea primarul oraşului, N. Jan- 
a le căral opinii politice sant cunoscute, covescu, şi prefectul districtului, vestitul 

Ce s& faci însă adevărului şi cifrelor ? Simulescu, care nu este încă trecnt cu
Ele snnt mai tari de căt toate urele. A- toate sumele ,ce datoresce SUtn,nî; Iq

VasluiG Castroiann, deputat din majoritate,
apoi, iarăşi nn nume ilustru Yizanti, fratele 
deputatului cu perchisiţiile.

Am dat aceste nume ca cele mai cunos
cute.

Suntem siguri însă că, dacă s’ar împărţi 
păsuiţil după cotoarele politice, majorita
tea aparţine îuvederat partidului roşiii pro
nunţat ; iar restul acelui soia de oameni 
cari nu sant de nici un partid şi cari se 
dafl in dreapta saii stănga dnpa cirou 
stanţele momentului şi după interesele

C&t pentrn gard-roba domnului, era prea 
bană şi minunat de potrivită. Fie-care pan
talon, haină şi giletcă avea un număr de 
ordine trecat intr'an registru de intrare 
şi esci udare, indicând dată când, după se- 
soane, aceste haine trebuiaO purtate. A- 
ceaşl regală era pentrn încălţăminte.

In scurt, tn această casă din Saville- 
row, — cnre trebne să fi (ost templul de- 
sordinei in epoca ilustrului dar risipitoTu- ■. .
lui Slieridau, — mobilarea confortabilă a- I °  Persona ®"
răta o bună îndestulare. Nici bibliotecă, I am rn8tt* Pe Mtssail a ne
nici cărţi, fără utilitate pentrn d. Fogg’, I îmPrQmuta microscopul sStt , pentru 
căci Reform-Club punea la disposiţia sa I 8cruta această listă, ne-a fost cn neputinţă 
donS biblioteci, una consacrată literelor, I n deRCOPeri, cu toată buna noastră voin 
alta dreptului şi politicei. In camera de | l̂l’ nnn*ele vre nnnia din foştii miniştri 
calcare, o oasă de bani mijlocie, a cărei 
construcţie era ferită de foc saii spargeri.
Na se vedea în rasă nici arme, in fine nici 
o unealta de vânătoare sau resbel. Toate 
arata ii deprinderile cele mai liniştit».

După ce esaminu această locuinţă ca a- 
măruntul, Vintnră Lame 'şi frecă manile, 
lata 'I faţă se lumină, şi repetă bucuros:

Mini eonvine! Encă local meO : Ne vom 
înţelege de minune, d. Fogg şi efl ! Un om 
oaanic şi punctual I O adevărată mecanică!
Hei bine, nn 'mi pare răii că voiii servi
o mecanică I, (Va urma.)

conservatori saii ni vre unei rude a lor.
Rugăm pe »Românul,* dacă găsesce 

vre-unul, să ni’ l semnaleze pentru ca si 
complectele şi cu aceasta actul de acuz 
ţie atât de unifint şi atât de drşert.

Să ne fio purmis a întreba acuma : dupi 
aceste cifre pnblicute de d-lor, cum rem&ne 
cn articolule in privinţa păsuiţilor, ou cari 
»Românul* îşi umplea coloanele, şi cine 
păauosce? Guvernul trecnt, care afară de

l) Acc.la nu esto «ingurul pUuit, numit pr» 
fect de d. Br&lianu. I i l l  orobrUar» acelor 
lodră sxieso a 89 face aoosatorl I

DIN AFARA.

Englitera. Protocolul a fost sem
nat: aceasta e noutatea, care nu mal 
poate să fie pasă la Îndoială. Ré- 
m&ne acum să ne lămurim asupra 
conţinutului acestui protocol şi să 
vedem, întru căt el va putea să fie 
basa unei păci mal Îndelungate. Zi
arele sunt de acorct, că puterile, 
care aü semnat protocolul, se măr
ginesc a recomanda Porţii introdu
cerea reformelor, pe care le-a făgă
duit; pentru caşul însă, cănd Poarta 
nu ar introduce aceste forme, pu
terile nu se angagiază la nimio po- 
sitiv, ci declară numai, că vor face 
paşi comuni. Nu se ştie dacă pro
tocolul prescrie un anumit termin 
pentru introducerea reformelor, se 
Eisigură Insă, că el nu conţine nici 

hotărlre de această natură.
0  altă Întrebare este, dacă va 

rebui să se ceară şi adhesiunea 
orţii. Se crede, că da. „Pall-Mall 
azette* chiar susţine că Musurus 
aşa, Ambasadorul dela Londra, ar
Încredinţat dfja pe Lordul Der- 

by. că Poarta aderă la Protocol.
Fremdenblat“ crede'lnsă. că acestă 

aserţiune a ziarului Engles este cel 
puţin pripită. Ziarul vienes crede, 
că protocolul garantează pacea In 
Europa creştină, obligă pe Poartă a 
Îmbunătăţi soarta creştinilor din Tur
cia: mal mult Insă nu poate resul
ta diñtr’énsul. In deosebi: el nu ga
rantează pacea In Orient. RSmane 
Încă cestiunea desarmăril, relativ la 
are Rusia va trebui să intre In ne- 

goţiare directă cu Poartn. Deocam- 
Bktă se crede, că Rusia Îşi va re

trage trupele dela graniţe şi va de 
concentra. Demobilisarea nu va fi 
Insă cu putinţă dec&t după ce ln- 
lăuntrul Turciei se va restabili ordi
nea publică. Şi aici este greutatea: 
după ştirile mal noi insurgenţii În
cep a intra cu mal multă energie 
tn acţiune, eară de altă parte po- 
pulnţiunea musulmană din zi In zi 
devine tot mal agitată. OrI-cum Insă 
deocamdată pacea este asigurată.

Ţuroia. Pin semnarea protocolu
lui sa creat pentru Poartă o nonă 
situaţinne, am putea zice o nouă 
8trimtorare, întru căt ea Însăşi nu 
¡i luat parte la acţiunea diplomatică 
a cărei urmare este protocolul. Pin 
acest protocol ea se obligă fără ca 
bă putem şti, dacă va fi capabilă a 
răspunde obligamentelor, ce i se dafl, 
Nu râmăne îndoială, că bărbaţii de 
stat al Turciei ar voi să mulţumească 
atăt pe creştini căt şi pe musulmani 
e Insă. că mulţumind pe unii. agită 
pe cpl-l’iiiţi. Înainte de toate armat 
e concentrată, oamenii snnt gata de 
bătaie şi o peste putinţă a trimite 
pe aceşti oameni acasă fară de a 
spori miin&rul celor nemulţumiţi.

Nh vine dar greii a spera, că po- 
pulaţiunea musulmană se domol 
Din contră ne temem, că după ce 
ea a fost o dată agitată, aceia, care 
aü ştiut s’o agiteze, nu vor mal fi 
capabili de a o stăpăni. In faţă cu 
aceşti musulmani staü apoi slavii

din Orient nu mal puţin agitaţi. 
Întocmai precum pentru musulmani 
protocolul este o provocare indirectă.] 
pentru creştinii slavi el este o în
curajare directă. Slavii din Impe
riul Otoman sunt sub protecţiunea 
hiiirojiel; de aci Înainte el nn mal 
pot perde nimic şi prin urmare got 
cutesa orl-ce. Aceasta este pentru 
dânşii conclusiunea protocolului şi 
că aceasta este, ne dovedesc ştirile 
sosite de peste Dunăre, care toate 
ne anunţă despre Înăsprirea mişcă
rilor de pe peninsula balcanică.

Să ne înfăţişăm acum puterile ce 
’şl staţi Împotrivă şi ne va fi greii 
a spera, că Poaita va pute să res- 
tituinscă ordinea publică prin mij
loace normale. Procesul care se pe
trece pe peninsula balcanică este 
atăt de acut, In c&t chiar nici în 
statele civilisate el nu poate de
curge de căt sguduind temeliile so
cietăţii. Cu toate acestea să sperăm 
că Poarta ori Englitera va găsi for
mula magică prin care se pot stă
păni duhurile iâbăadef, să sperăm, 
dar să nu ne facem prea mari ilu- 
siunî.

Germania. Am comunicat In nu
mărul de erl Intre ştirile sosite cu 
posta din urmă şi pe aceea, că prin
cipele Bismarck a luat un concediu 
nelimitat. Unele dintre ziare voesc 
să urmeze din acest fapt, că can
celarul Germaniei ar fi hotărăt a se 
retrage cu desăvlrşire din viaţa pu
blică. Altele sut-ţin chiar, c& fiind 
positiv, că el se retrage, de aici in- 
nainte pacea Europei este asigurată, 
Ca şi cănd fără de Bismarck lumea 
nici nu ar şti să se bată. E de pri
sos a mal releva, că toate acestea 
sunt ştiri de sensaţiune ori ,pia de- 
şideria“ ale adversarilor lui Bismarck 
Concediul lui Bismarck nu poate a- 
vea altă Însemnătate de căt pe a- 
ceea, că Bismarck voeşte să arate 
lumel, eă el crede de cuviinţă a nu 
mai se teme de complicaţiuni se
rioase.

Austro-Ungaria. O dată cu Bis
marck a plecat şi corniţele Andrasay. 
precum se zice, pe căte-va săptă
mâni, la moşia sa Terebes, In căt 
par-că luaseră Înţelegere de mal ’na
inte, că să plece umfendol de o dată. 
Şi fără îndoială e ceva demonstra
tiv In această plecare: ne temem 
Insă ca nu cutn-va Bismarck şi An- 
drassy să se fi retras spre a putea 
zice In urmă. că afi fost surprinşi 
de nişte evenimente, pe care le pre
văd de pe acum. Dar să le dorim, 
că să petreacă bine şi să nu se În
toarcă de căt la toamnă.

DNA NOÜA 

TOT A DOMNULUI MINISTRU DE RESBEL.

Se pare că sorţii sunt aruncaţi. 
Pănă şi armata trebue să devie In 
mănele acelora cari ţin azi frănele 
guvernului un instrument de partid ; 
ea care, In alte ţeri, este privită 
ca o instituţiune sacră, prin Înalta 
ei destinaţiune, şi ferită prin ur
mare de orl-ce amestec al pasiuni
lor politice.

Meritul şi dreptul sunt pretutin
deni şi esclusiv treptele pe cari o- 
fiţeril se ridică tn cariera lor, şi, în 
adevdr, cum ar fi intr alt-fel posi
bilă o disciplină perfectă care este 
sufletul acestei instituţiuni, şi In ce 
mod am voi să lncongiurăm pe oa
menii ei de elită, destinaţi a o con
duce, de acdl înalt prestigiu de au- 
toritte, atăt de necesar In armată? 
Acum nimic nu se respectă din toate 
acestea.

Intre mai multe ce am avut a 
insera la adresa d-lul Slăniceanu 
rare, de sigur ‘şi-a pus în gănd să 
devină mare prin fapte mici şi şo
văitoare. şi pe lăugă altele ce zia
rul „ Presşa“ a trecut In comp tul sfifi 
dpja foarte Încărcat, venim a adăogi 
una nouă, din care se poate- vedea 
rum înţelege d-l ministru In ces- 
tiune, legea de înaintări şi presti
giul în armată.

Mal zilele trecute citirăm în .M o
nitorul N r.. .  înlocuirea d-lul căpi
tan Zosirna cu un d-nu locotenent 
din acelaşi corp, Înaintat tot atunci 
pe loc la gradul de căpitan, eară ve
chiul căpitan transferat lu alt corp.

N ’am avea, se Înţelege, nimic de

zis contra transferării ofiţerilor din* 
tr'un c'o'rp într’altul, dacă acele per; 
mutări ar fi motivate de vre-un in 
teres vădit de servicifi; n’am avea 
nimic de observat asupra Înaintări 
bine meritate.

Nu şcim dacă aci afi fost tocmai] 
aceste caşuri.

întrebăm Insă pe d. Ministru să] 
ne sphe In ce ţară din lume se vede 
mâsura aceasta de a Înălţa In grad 
pe ofiţeri sobalternl, făeţndu-f, să 
ocupe imediat postul şefului lor, pe 
«are d. Ministru, după bunul plac,
1 trimite să ge plimbe" arnrpat

Dar d. Ministru ar trebui să se ci-] 
tească cel puţin „Revista. Armatei.4  
ca să mai înveţe r-ftte ceva din taci 
tica ministerială, dacă nu din tac 
tica militară, asupra căreia a pro] 
bat cu pristos sciinţa ce i se atribui Ai

Să cităm următoarele răndnri din 
„Revista Armatei* No. 3 (16 Martie] 
scrise, precum se vede,' de ofî feri 
competenţi, ca să se pue şi mal birt! 
în lumină boala de care iufiftt sfzt 
procedura Înaintării.

*Daca in PLancia şi i t  Prusia oficierul 
se mulţniaar'şte mal îh fiofc-d’a-utta de 
aiţiunea lui; daca el găseşce', cum am n$31 
spns’o-, satisfacţiunea lai Iu onoarea de 
figura in rândurile armatei, na tot ast-fel 
se petrec lucrurile la noi.

Aici vezi adesea lăcomia (ceea ce mri 
mesce francesul ‘ convoitise») cea mai ne< 
îufrînată: oficerol—  nn vorbesc de toţi, a 
înţelege de sine— na vede înaintea ochi 
ljor de c&t înaintarea în gfad. Prea puţil 
îl pasă să ştie daca armata are ori nu net 
voe de noul promoţiemî, 'dfcoa mijloacele 
lai intelectuale sant in raport ea poaiţiuuat * 
care vrea a'o dob&udeaoca, daca caraar&^Lx 
d'al săi pot fi loviţi in amoral lor pro* 
prifi ori in drepturile lor prin înaintare 
sa; el ştie nn singur lucru, adică, ca al 
mata are datoria d’a -î satisface ambiţit 
nea. In scurt, pe când la armatele pe ca 
ne place a le cita in toate ocasi unele, ţinl 
oficeralul este gloria, satisfacţia jluî şi 
premă consistă in a vedea corpul oficeres 
din care face parte ridic&ndn-se prin mi 
ritele sale mâi pre sus de cet din alte al 
mate rivale, la noi, pentrn o seamă de 04 
meni, unica preocnpaţiune aste de a dc 
b&ndi grade mari. D'aceea vezi adeşea-01 
acele rivalităţi cari fao să scadă eoUd&tl 
tatea ce ar trebui să esiste la tot-d’a-un 
in familia militară; d'acea vedem pe u 
făcându-se instrumentele partidelor pol 
tice, alerg&nd la influenţe esterioare pe: 
ţru a-şi face cariera mal iute.

Aceasta face ca cei object al alegere! 
fie, dupe casări, invidia^; bănuiţi, adej 
şea-orl pe nedrep*, că înaintarea lor na j 
datorită meritului ci intrigei; expuşi la c a l  
lom niî, la epigrame înţepate şi, ca, resnk  
tat total, alegerea sa inspire puţină coh  
fienţă. Resnltă natural, d'aci că întreg 
corp oficeresc descinde de la treapta cei 
trebui să ocupe In societate; îşi perde dl 
consideraţia la care are drept cu tâa 
cute s’ar zice, căci tot in sAnal armat 
se găsesce mal multă capacitate şi m! 
multă inimă >.

0  fi înţeles d-l ministrul

Priimim de la d. G. Lahdvă^y o4 
mătoarea scrisoare :

Domnule Redactor,
In voluminoasele acte de acuzaţinne pi 

blicate de Comitetul Ca merii, sc«*te dosa: 
n'a îi'socotit Ca este mai ptrjos de serioz I 
tatea nnel asemenea lucrări, pnblic&x 
»două* telegrame a le soţiei mele, relaţii 
la afaceri private, de unde d-lor trag con 
clusia că »am adus o pagubă materiali 
»Statului şi că am dispus de averea Sta 
^tulul ca proprietate personală* (vezi » 
m&nnl* din 24 Martie).

Dreptul ce '1 are Domnitorul, mint 
şi directorul Telegrafelor de a corespu 
gratuit prin telegraf este prevăzut Iu 
gile şi regulamente! noastrp şi chi ir 
convenţiile încheiute cu diferitele compară 
de căi ferate; prin urmare (ţi acest us dj 
tează de la înfiinţarea telegrafelor in âi 
mania), acest drept a'a întins şi la oore 
pondinţe private.

Un asemenea ns exist» şi tn toate SV 
tele străine; in timpul ad'miuistrhţn mb) 
am avut ocazie n vizitii mal multe orii 
din strehiătate şi peste tot locul, a i 
domni directori din, Vienn, Pesta, Bon 
cât şi eei alţi douinl impiegaţi din ftţ 
ciuk, Braşov, Sibivi etc s'ad grăbit» a 
pune la disposiţiă »gratuit* Ulegcş 
Statului atât peutru corespondenţa n 
oficială dkt şi tbiar pentia cea privat4
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)epeşele adresate mie satt de mine d-lor 
jfecţî ţi ţefî TtV>taţtî, ŞuBRSKIe ie  C o - ' 
|et Bub aiceaţi; rubrică W l*, ii#d,B<ite 

serviciii* nu poţi fi f t lt»tq  iu tii cel jjle 
îeres privai şir reţniSi Ipc p»® at cele 
Kiofi telegralne* stiosemnate de socia mea. 
J>’a putut prea bine intimpla ca amplo- 
ftul care le-a priimit, auzind cS sunt de 
\ ^directorul telegrafelor fi ne observând 
liiu n t privitoare la »faceri particulare 

[fi omis a le taxa. iU ljU A i]
lomitetul in _ desperarea sa că ou. toate 

îargerile de case, cu toate scotocirile fü
l l t «  in timp de aproape An an de zile în 

ichirUS şi (ItArelfl ffiferBdRir ¡»ypftmglfcJŞr 
I  in cazul de fcţft in eŞeiaid lh direcţia 
foştelor, v§ziud ga o ’a putut găsi »ui 
aca neregulat,* a mreznt a 'şl resbnnâ 

i• aceste vertfnfite, ¿arîHâild1 ţSiit, arStftnd 
îaţinnil* că am pSţubit’d cu . . .  /  do6t 
ri-ut)»* fi spre a trâuibiţiv acest »grandios 
« «lint» ’Bere şi obţifio fle ia CamerS au 
r f t  de »cinci mii de lei.*

« c l a r  prin urmare că snnt gata a versar 
n fflsa tesaurulni public flwna j de »doul 
H*|puni& constat» de Comitet"«* frustrată 
I J l i n e  în curs de oinel adî tu care timp 
» I administrat un capital de peste »15 
tişH oaue de leL*

M.ulţumindu-ne cu anticipaţie, d-le re- 
dsMftr, vS rog să i bine-voiţt a| primi incre- 
dilUrua osebitei niele consideri'ţii.

Georg» I, Lahovary. j
loturtfcl, 24 Martie;

tul trebue să întrebe şi pe creditori daca 
primesc amânarea”  cacî almlntert sa lô- 

e ia creditul ţlril. D-sa nminteqpe 
«că în  óanstUmjhtíi sfa prqjâis solbam, că
•c^te4>|liMţiniI se iau. supt »cu tul şi o  
noarea ţirîf

Crede eă solnţio»*» kemerjfit ar 
fi ca să se amăne platajdîndu-se însă de- 
ten tor i!»  flBftndl. M>«uiene:i
măsură ne am mănţine tare creditul ţării. 
Tragerea la sorţi să fiă făcuţi eotfana 
cu legea; ţi j>ănă se vor puten amorţisa 
acele o^ligiţţinnl, să se. plătească dobăudă. 
Alt ni ir ierî nu va resulta nici] an avantn- 
gifi din noeet proifictj (se va face nmî n a -  
rejreu creaiîuluî ţ?rn, cîicî so provoacă"ne-' 
încrederea preschimbând basele ingngin- 
mjnţelor. . Qănd vom avea nevoie a bate 

uşile creditului^ în străinătate, se 
pune tot-d ’a-nna îu vedere acest vot, ca
re nu poatja de <£t a ne dtsuţedifci.

CRONICA MUSICALA

Ktim la  .Curierul Financiar."
• Hspendare de plAţl. Casa obligaţiunilor 
Rorale lăsând un gol spfiimâaUtor, din 

ţauăă cţruîa staff şî pana astăzi în sufe
rinţă Obligaţiuni şi eupottne scCzute încă 

|pde la Aprilie trecut;' ministru ae fi năuce 
a (sMSsi'^e w  'Cttraerîl ^rtot'r’ irtr proflet dir 
lega* amân!area triigefiî la sorţi ce trebue 
să aibă ioc la -23 Aprilie anul -corbnt, până 
la 1$?8  actttşl ltauă:

Acest proect de lege s'a desbăfcut şi s’ 
fi votat do- Adunare.

■îi» e«m> dacă guvernul 'şî a dat bin« 
stami de consecinţele de atrage după sine 
această amânare, şi oare nu pot fi de ei 
g u r  inpţ»vqarq».,StataftiIytiricI din punctai 
de vedere m onl, nici din ^aţela al cred 
tulul sSil; seim numai, că veri care ar fi 
fost posiţtanea strimtorata a tesaurnlol fi 
a acestei «ase In parte, guvernul’ trebuia 
■ă touaulte şi, pe detentorî dacă consimt 

i la asemenea amânare: 1. pentru «ă el aŞi 
' dai Statului -Capitalurile -lor iu virtutea 

uapi le ţ̂l, ŞÂi W doilea, * pentru că nn in 
tot timpul un guvern poate uşa de o a- 
«emeuea rigofe^să mS/sgră.

In Aprilie 1.8.75 de eaanplq, detentoriî 
ar fi cM nraţft ‘poace fa % amanare de‘ un 
an, pentrn că in scbiiâfbul acestei amănărl 
tră geau resl«' 01ofl9  materiale. .Obligaţi-^ 
uuiteiEtiTale^rfftd «Md, defentorul kt'* că
rui titlu ar fi efit la sorţi nu rambursa 
d i cât ţO0,Lşi aceşti bknl) nepatladii'I ţi1 
ne, fireece, în; ouferile sale, şi urmând a’i 
plasa tn rurale de esempln, trebui să mai 
plăteşaeii iţc& i pţţtru ItantI sau 4 la sută 
spre a obţine după {ursu] zilei, un titlu 
de acela de care e'a despărţit, plus 1 la 
mii ourtagrâ, plus grija; de a nu rămâne 
baair sil Dubi multe zile neproductivi; de 
adi preferinţa din partea lor pentru o a- 
mânare, şi oportunitatea pentru Stătu a 
apKca o asemenea hoUrtre, care ca tota 
asehtifaientulf Betentorilor; tot ' or ‘ fi vătă- 
mafc'indireet creditul Statului.

A stăd  insă ekad oHligaiţiţinile rurale 
eunt 89  şi când Uutneratîul este atât de 
rar, fie-cara de teuton xUar don  mai bine 
de cât a’ l.eţi titlul la forţl,/spre a -fi ram
bursat cu 100, şi prin urmare a beneficia 
11 franci safi l t

Timpul dar na eete oportun,; şi dificil 
am erede, că dentetoril vor primi cu mul- 

ll ţumîre astă lege.
D-nu Petre Grndişteanuj luând cuvtn 

tal în Carderă cu ocasionea desbatfcril aj 
cestul proiect, a zis cu drept cuvknt, că 
ucent pruject e unul din cele mal grave, 
Cbtigaţiuuilej rurale dobândiseră cel mal 
mere credit; legea prevede resursele de 
undeţAveaţk a se amorţisa ele. .

. D-*a întreabă care va fi situa ţi unea a 
cestor obligaţii; dacă ţituaţiunea tesauru 
lui nu se va îndrepta peste un an ? Să 
prelungea^ p u jp  termenul, pentru _res; 
cţnjpSrarep V^n4utQţţfl? Qţiill nn «S pre 
lnngssnep' apoii nu ¿ebhe ia& ie  uite că 
cefastn w  fi o  sorginte de haprontut, «SeI 
slutul rtu p ^ ’ şl lngftgiameatu) fa le  
plăti.

D-rBir M. Kost^cW urmănd d-tul -9 r* 
dişteanu, fiffiif |d̂ n!j|
sură improdinte şi uă Reţinere de inga- 
giament iftuiii cu creditorii statului»1» Sta

D-ra Sofia Dudos. — Suntem fe
riciţi a constata talentele ce apar 
'in sfera artelor, talente cari ne’st&t' 
cn atât mal scumpe cu cftlt sunt a! 
ld noastre, aşa că amorul propriii 
naţional se poate pţ&ndr  ̂ cu el^.

D-ra Sofia ¡Dudos, este una din 
fiicele alese ale Rom&niel. 'După ce 
şi-a făcut cultura musicală. In Con
servatorul din Viena se Întoarce 'In* 
patrie «pentru a'I oferi pniiidâaele 
talentului eu.-efire a luze«Lrat o na-, 
[tura din leag&n.1

„Musik Zeitung* din Viena, lmpo- 
dpbindiV#! nuisiral ilin urmi cu por
tretul acestei. lnc&nt&Ware copile, 
■conţine următoarea ‘nbta : '

,D -ra  Sofia Dudos, cel mal gin
gaş- original al Ilustraţiilor^ noastre 
artistice ,̂ esbe una din âîesfele cetei 
celor chi&maţl, care vc&nt& pe 'cel 
mai^eec din toate instrumentele, pA 
clavir. Q=ţa D.udo.3 a ajuns prin cla-( 
vir ţnu pranal i la ¿ţcel gra^ ide vis- 
tno»tatP,**hi care conduce —iişntinţ* 
şi tocnica înalţi, dar ţoţ.de o dată 
interpreteazA fi ^u luftestrie com 
poşiţiile clasicilor clavirului.

¿£a este In primftVBra vieţef, abia 
dje ^  ani. S a format In Conserv» 
tor iii din Yieha, ^ub Conducerea pro 
fes^culul Epstein. De trei ori a fost 
prettiantft cu cel d'lnt&iQ premifl 

»Copila-artisţâ ‘a* j plecat pen 
tru un timplndelvingln Orient, unde 
vr 'da un şir de concerte. Talen 
tu) el o va fhee, suntem signrl, s& 
%ib& o călătorie de triumf.

»înainte de a pleca, a dat con 
cţirsnl ‘ e)r ia nn*concert de bine-fa 
cere, unde a fost dislinsa ,de publi 
cui cel mal tumpeţmiie şi foarte nu 
meros Cn c.ea mal măgulitoare re 
cunoaştere a individualit&ţel sale 
artistice; *

D-ra Dudos. Îndată ce a venit In 
capitala noastră, a avut fericirea 
de a fi -presentată la Palat M. Sale 
Doamnei. In curs de mat multe ore 
înaintea gracioasel noastre Suverane 
şl doamnelor Xîurţel. a dat probe de 
taleutul s60.

Aflăm că In eur&nd va da un 
concert care va fi onorat cu pre 
sfenţa M. Sale Doamnei.

înalt al cugetărel omeneşti care nu poate 
11 înlăturat prin esperienţă numai.

Din c»nsu iutirjrH-rilor de până aoqmn, 
calo d oo j pr^lqgţrî kmkaatş.ae vor ţmea 
na doue Dnaii|ifcl kconiecuţiţe, cnri Ur
inează după sSpta^lfina lumiuatît.

'  L d i b l f i O V o i !  Ç. 4 . j .

sw rso sm  » posta din unit
Lnpilra, 3 April ir. < 

Joi se va comnnica parlamentului tex
tul protocolului. Poarta a primit protoco
lul eri seară ş’v numai ducfit s’u ţinut pţi 
consilii de n44iştri ‘spre fe-1 disenta. tŢţ- 
mes* recomandă Rusiei a respecta oliji- 
gamentele pe oare le-a primit prin protocoL 
Dacă negoţiările între- Poartă şi Rusia vor 
r&nftneu fîir.i resulttt, va trebui să eraa- 
ză că Rusia din adins a stăruit spre 
ceasta. Spre a, evita această iuiputare, — 
zice’ »Tiuien*, —- este în interesul .Rusiei 

i grăbescă realimtreu înţelegere! cu Poarta.
Cţligtaiit}|iqpQl, 3 Aprilie.

Qousili,vţl de miuiştril a liotă rit a nu lua 
nit! o hoturire relativ la situaţiunea creată 
prin semnajrea protocolului. Se asiguri! 
da delegaţii Muntenegrulul an declarat 
cti BÎuntenegrnl se mulţumeşte cu o parte 
din districtul Nicşicl.

Berlin. 3 Aprilie. 
Ţpaţe ştirile privitoare la retragerea 

lut Bismark sunt neîntemeiate.

Prelegerile Junime?. Dnnriue*a trecută 
di Pogor a ţinut prelegerea sa asupra 
n|oaoteismnlnLi In, oursul vorbirel d-sa 
constatat cum că ideia >nnnl* DumnezeU 
e relativ nonă şi de origină semitică. Ne 
crezând a putea constata înnî de aproape 
işvorul psichologic al monoteiRmnlut te ol o- 
gicj d-şrf a arătat na mal că această ideiă s 
maîife^tat la Evrei sub două' forme’ deo 
sebite, şi annme sub aceea de t Eloim 
sa» Dumueieă; al i{futereif%i »Iehovah 
satt fiiaţa, qare esistă pjin  şine înaă'şi 
afi arătat apoi ¡că ideia din armă este cu 
mult mal înaltă de^cât cea d'intkitt şi că 
ş te  prototipul închipuirel şi mal curate 
iponoteiste, pe care şi-a îl făcut-o mat tir 

I att Arakil. Preleetorul n'a uitat a amin 
mat pre larg pluralismul religiei evreeştî, 
născut din impuitonrea realitate a răului 
iu In®® Ş* ®*tMiamnl mahometan, isvorfl 
din idea absolută şî necoritrazicStoa're 
Dumnezeului mobapietari.
I Iu nrmă a arătat, că ori câte ar fi con 

tirorev8ele şi încrederea ştiinţei moderne, 
ţonoţeism nf, credinţa că o putere nni 
torsaiţ stăpâneşte toată viaţa şi toată 

I ţiişcarea rea'lî*, este resultatol cel mal

NOUTĂŢILE yiLEl

Programa pentru serbarea Sftntel«r Pasci 
In seara de Vine<ea-Mnre, I. S . Dom- 

nitorU, însoţit de casa sa civilă şi mili
tant, va merge la orele 7 l/*, la biserica Mi 
tropoliet, spre a asista la sânta ceremonie, 

La această serbare se vor afla la Mi 
tropolie, la orele 7 ' '4, dd. miniştri, dd 
preşedinţi şi membrii Adunărilor Legiul 
ton re, cari se vor afla tn capitală, înaltele 
cprţt .de, caşaţijune şi da compturl, curţii 
şi tribunalele, d. primar cu consiliul mu 
nifipal, urniţii funcţionari al Staulul şi 
dd. oficiărţ .superior! din garuisonă.

La scoaterea sântului Epitaf, ocolirea 
bisericel de către toţt cel de faţă se va face 
in ordinul următor :

1. Clericii cu faclele-
2. D. prefect al poliţiei capitalei. 

l-<8. D-uil adjutanţi Domnascl. 
j 4. D. mareşal al Curţel.

5. Clerul oficiant cu sântul Epitaf. Apoi 
.1. S. Domnitorul eu In^lt Prea Sânţia 

Sa Mitropolitul Primat.
In urmă:
1. 1 DrnUi miniştri.
2. D-nil pre şed iuţi şi membrii Adunări 

lor Legiuitoare cart vor fi de faţă.
3. înaltele curţi deeasaţiuneşidecom p 

lurl.
4. Curţile şi tribunalele.
(5. D. primar cu consiliul municipal.
Ki. înalţii funcţionari al Statului cu d-nil

bfijcjărl superiori.
Un adjutant Domnesc, ajutat intru 

ceasta de 2 ofieiirl de ordonanţă, este in 
sărcinat a priveghia stricta păzice a ordi 
neî prescrise pentru procesinne.

, *
* *

In Sâmbăta Pasoilor, la orele 12 di 
noapte, M. S. Domnitorul, armat de Casa 
3a ei vilă şi -militară, escortat de un eoca 
dron de cavalerie, va merge la Mitropol 
la SAnta înviere,

D-nil miniştri,. înaltele Corpuri ale Sta 
tulul, magistraţii şi funcţionarii mat sus 

f_arătaţî, voi asista la această serbare.
Letargia se va sluji de către lualt Prea 

Slnţiit Sa Mitropolitul Primat, înconjurat 
de înaltul cler. Momentul când înalt Prea- 
Sânţia Sa esolamă; ‘ Christos a Iuviat, se 
va anunţa capitalei prin 101 tunuri de 
pe Dealul Spirei.

Conform vechielor tradiţiunt, se va scrie 
evangeMa Sântului Ioan, pe care Măria Sa 
Domnitorul va semna şi se va .învesti la 
nrmă cu sigiliul Statului.

I. S. Domnitorul va lua apot iu mână 
sânta Cruce, înaintea căreia , se vor iu* 
china asistenţii.

Detaşamente din diferite corpuri ale gnr- 
n isoneî vor sta înşiruite în curtea Mitrot- 
polieî pe tot timpul cât va dura ceremo
nia Sântet învieri.

umărul 1 pe care l’am primit, noul jur
nal promite a fl un organ practic pentru 
oanţeigciii şi indtisţrie. Itpireţănţ, npma|, .că1 
fiinf ¿redactat in linţba germapîj, o mare 

arjpgn pjjbjicuJpi nu lp«va ppţpn folosi 
de Mnsul.

a
• 0  11

BaronulSomoskeoy. *Kronstădter Zeiţung, 
comunica ştirea, că aventurierul^ (ţ^|ăcase 
atât zgomot in lume, a isbutit a str&bate 
Anii la Pitris. In Paris insă fostul Vecsel 

fost arestat şi acum şade la recoare.
** •

Preşedintele parlamentului turcesc. Ahmed 
Vesik EtTendi, preşedintele parlaventnlul 
turcesc, nn este o copie a d-lnt C. A  Ro- 
seţt»;. cu toate aoeste—  Ieste oua <>intre cele 
mat interesante fignre ale cercurilor poli
tice din Co nsta n tin o pol. El este unul din
tre Turcit mal lutniuaţl. Cu deosebire insă 
ubiren lut de dreptate este proverbială. In 

deo^şte el se numeşte ‘ Solomon al Tur- 
ciaî,. latre altele se istoriseşte despre dânr 
sul următoarea anecdotă.

Pe vreme, când Â M M - Ve>ik Ktfendi 
era ^comisar în Asin, erad lângă Brussa 
doS vecini, nn tnrc şi *nn armean Intr'o 
z i ; turcul gqneşte nn ifţpare; calul i .se ape* 
riă şi 0 Bpucă'lu'eAtltk e1, rn cât târăşte după 
sine pe călăreţul ee căzuse din şep, ră- 
niâiiid cu piciorul în scară. Nn mat era 
ndoială, că nenorocitul tnrc tn câte-va mi 

nqte va fi sfărimat. Văzând aceasta, ar
meanul îşi apncă puşcr, o pune la ocbt 
descarcă şi împuşcă calul şi ast-fel scapă 
vi»ţa turcului. Ce să ve/.î însă? Altă-zi 
turcul merge la Abmed Vesik EfFendi şi 
pâfilşte pe armean, cerând su'f plătească 
preţul calului, 50 lire. Armeanul spune, 
că! el n'a împuşcat calul.de cât sprp a scăpa 
viaţa stăpânului. *Prea bine, zice judeci 
torn],— dar l'al împuşcat?» *Da, l'am im- 
puşcat 1— ‘ Atunci— plăteşte!»— Armea
nul, ce aă facă?— plăteşte.

Altăfziîusă Ahmed Vesik Effendi chiamîi 
pe tnţe. *'Ţi-a scăpat viaţa ?— inireubă 
el.— ‘ Qa, 'mi-a scăpat-o, respande tur 
cu).*- ‘ Prea bine !— atunci, ort vet fi scla 
vul lut, ort it vet plăti 20,0.00 piaştri pen
tru că ţi-a dăruit viaţa.»— Tnroul,—; w 
să &că ? plăteşte şi el.— Aceasta e jude 
cata Iul Vesik Effendi.

CDgS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Bucur&ct, 24 Martié 1877.

V A R I E T A Ţ I

* nuearesl 'er Cacerbe-Blatt* (jurnal in lust
ruit de Bucureşti), se numşşto no uoü:or- 
gan de publicitate, pare va apărea de aicT 
înainte cate o dată pe lună ea supliment 
la ; foaia germană * Epoche». Judecând dupa

V A \j O.A R E A

Oblig. Rurale . 1 0 %  1864 
> *  * ,  la «ortl

Impr. Oppenhrim 8 ^0  I806 
Oblig. Domwrial© l®7l 

» » •fitelaaort'l
» Cr«Ait forc £ur. Tyo 
» C r w t fone. Urb:m 

(mpr. Mun. Cnp. 8 0 %  1^7$ 
PfVflil (80O) doDAnd& fr. 10 
AcţiiCăile fer. rom. 6 %  186^ 

> priorităţi 60/t  1868 
Dacia 0-1« di Aaaiff.
Aot. (fr. 500) &>/ţ 1871
Romani a C*1« de Atsig.
Act. (fr. 100) 80/0 1878
■ k o f t la .............. .
Impr. Municipale fir. SO 
Acu financiare Bom&ne8% 
Căile ferate Ottomaae 

Act ifr. 400) 80/0
Kenfcu Rom&n& . . .Ti . J

CUPOANE 
Oblig. Ruralep.Ootomba.c.

» Domeoiale . .  f .
» Fonciare rurale . •
»' Comunale . . .  *

DEVI8E
Paria................... ...
M:vr>eille • • • « • • • •  
b r ’4A**'.ea « . , . •
AntPi 1 .
Londr\ • • . • • • « • .
l^ d lK  t i p t i l  î° . î . .
Qainburg.......................  .  .
A uşi te rd am • • • • • • •

W ittA • • • • p e * , «  e
B'-rîin I
Liptca . .  ......................
EscGmpt . . . . . . . .
Lira Ottomană. . . . . ,
Galbenu aualr. . . . • •
Afţio c. Ar«in*j ....................

OrnU Ofbrili

01

81*/V|

~4»/t

260

S0

9â*/a

&Vt‘
tó'/a
ar.
75

l3o

9910

PlMil
Acal
91

83
#7
«V «

98

99

36 ,3*971/»

131*/« —

IU B8U L riK N E l 
5 Aprilie (st. n.) 1877.

Metalice......................... .... 64 20
Naţionale......................................... 68 20
Renta în anr . . . . . .  . 77 30
Lose..................................................110 —
Acţiunile băncel . . . . . . .  819 —
Crediturt ........................................  152 40
London 122 —
Obligaţiuni rurale ungare . . .  74 75

» teiueşvar....................  72 25
> transilvane . . . .  71 80

Argiut îu m ărfu ri.................. ....  107 35
Duputul . . . . . . • . ■ • 5 78
N apoleonul............................... ....  9 73 '/*
Marc 100 . . . . . . . . . .  .59 05

Cl lLSl L DE BERLIN 
5 Aprilie {st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate româue . 12 50
Obligaţiunile ¿omane 6 °/0 . . .  50 50
Priorităţile băilor fer. rom. 8 %  • 56 —
împrumutul Oppenheim . . .  86 50
Napoleonul . . . . . . . .  .* . 16 28
Viena', termen scurt . . . . 1C6 10

» > lung . . . . .  165 —

D E P E Ş T  T E L E O R A F I C E
Serviciul privat al TiMP'JLUI 

(Agenţia HavU
Lftodrs, 6 A (li .ir , diidistaţa.

Teatpl ^ofisiţl al protocblnluî este acu
ma MAoecaK HI e eonfonu en reenmatal 
ce am dut iert.

O declaraţie a contelui de Şuvaloff, am
basadorul Rnsiet Iu Londra, e anecsat la . 
protocol. Această declaraţie zice că Rusia • 
va desanna sub condiţiile următoare: 

Incheerea păcii cu Muntenegrn, 
Dusarmarea Turcieî;
Esecutareu serioasa a reformelor pro

mise ;
Trimiterea unul delegat *al Porţii la 

Peteratiurg.
Lord Derbv, fac Sud această comunicare 

a zin că a semnat protocolul spre a min
ţi ne» pacea în Enropa. El adaoge că an
gajamentul comun luat pe puterile cari ad 
semnat protocolul, se va considera ca ne- 
facnt şi de nnl efect, ducă Turcia şi Ru
sia cu vor dexarnui.

~ SFLIBRARm* ~
E .  C OM'

Vódu Mo^ojofv»l 0.
Au f j ş i f  urm ătoarele noafllfit :

Oh a lia mei, A- Les amusetrs de
h» ‘r u e ...........................  . . .  , 2.50

Chnmpfleury. La petite rose . . 3.75
,  Monsieur de bois-

dhyer ......................... 4.40.,
Chaopfleory. L» comédie acadé

mique . . . . . . . . . .  4.401
Chatupfleary. Les aventures de

M-ele M ariettî.................. ....  . 4.40

S A L L Ë  DE L AT1JENEE 
Jeudi 31 Mars 1877

G R A N D  C O N C E R T
donné par

E D O IM H IJ  A . I IU B S C U
A verti opncr»iiea Bienveillant de

M-ie SOPHIE DODOS, 1 -m e  w  B I M I
artiste de Vienne cbanteuæ de lo p i.a
M-r. M. MILLO M r. H. BIANCHI

artiste dramatique directeur d*opêra
M -rs  (  a r in i  t f i i o ü t r e s c o ,  K a r b u s , 

M i ld e ,  I ta it  li V o ig t .  W ie s t  F r .
P B O Q B A M M B

I-ôre PARTIE
I. Fragments du Septuor (mi bémol ma

jeur, (Beethoven); exeenté par Mr. Hfibsph, 
Carini, Duniitrescu, Karbus, Milde, Raitíi, 
Voigt, Wiest Fr. — 2. Air de Beatrice di 
Ten da (Bellini ; chantée par M-me V . Bi- 
anchi. —  a) Adagio, AUard. — b) Mazurca 
caractéristique, (Wieninwckv), exeentée par 
Mr. iiüiwoh. — 4. PAR AEONISIŢDL, çhan- 
sonette, (V. Alexandri, par Mr. Millo.

II-me Partie.
5. Sonate (Do mineor) pour Piano et 

Violon (Beethoven) M-elle Dudos etiMr. 
Hübsch, 6- Oondoletta, chanson, paroles de 
V, Alexandri (H. Bianchi) ; chantée par 
M-me Bianchi, 7. Qhira îiastnsia; Chanso
nette, (V. Alexandri); par Mr. Millo.

Le piano sera tena par Mrs. Bianchi et 
Milde. — Ou comencera à 8 */* heures ,du 
soir precise.

T U Ë A T R U L  C E L  M A R E  
SftmMti »m  ApriHe 1877. 

R eprésen tât!p <fe B in e -fa ee re
dat& de o Societatc de bine-facere lmpreun& eu 
cercul „Hilaria“ eu concumil binp-voitor al D §6rel 
Marquart al D-lor Louis Wiest eu fit aél D-iril/Voiu, 
Julius fi jErnest, preeum si a D-lor M atM  Millo 

fi Rmtfh.

P R O G B A t f A  
Parte 1-n.

Ouverture : nLes deuac journées* de Ckerobini« 
executée par l ’Orchestre.
ü  O  H  E  G Ä S T E

Lustspiel in 1 Act von Bel ly und Henrion.

Partea 11-a.
„H ila r ia ."  V  aise de S. Friepmann» exeoatée 

par - rOreheatre.
1. Fragment* sur CAfrieaime de U iest-Bieyerbeer, *' 

oxecutés par Mr. Lova Wiest et ses fila Kran- 
çoi», Jules, Krnest. Louie» Mr. Ruth et Mr. 
C. Paachill.

*2. a) nDors wum enfant" Lied de Richard Wagner» 
b) „ 0  doloe cnncentou Variations de Mosart,

« hantëea par Ifadame Keppich.
3. Or and Duo pour $ pianos de Milde, ciécuté 

par l’auteur et Mr. Praaer.
4. a) Adagio La-majeur de Beethoven, 

b) Scènes de bal de L. Wieat,
extScutéa par Mr. Lou>a Wiest.

6. Liebeserklärungen, scène comiq uo de Qenrfe, 
ohanfé<» par Madame Singer.

6. Ouverture: »Struenaee* de Meyerbeer, pour 2 
pianos à 8 mains, exécutée par M.M. E. de 
H<*n, Milde. C. Pas^hill et Woinatter.

7. Haimana, séü PermuidrUe unui Impieyat, Çanao- 
net;\ comica de Alexmdri, esccacat & de D-nu 
Millo.

Partea Ill-a .
Hilaria-Bouquet de C. Paachill, exeenté par 

lX)rcheetre.

Kurm ftrker and Picarde
Genrebild mit Gesang in 1 Aefc von L. Schneider. 
Madame Keppich chantera la Valse de vOm| Vihrjos.*

L’acompagnement sera tenu per M-lle Marquart,
M. M. Paachill et Piilb.'

PRECIORJLK ¿OCÜRILOR :
Lojea Bang I. |i II. 40 fr. —  Rang III. 16 fr.— * 
Sial I. f  fr. — Stal 11. 4 fr. —  Stal III. 9 4 0 — 

Qaîerfa I fr. 1

Inceputul la 8 ore précis.

Biletele sà aßd de eênflare la MagasimU de jà** 
Muri ai D4u< Oebtmer.



I MAGASIN DE HUNE CONFECŢIONAŢI PENTEO CAVALERI
în Palatul „Dacia“ (colţul Mogoşitfiel şi Lipscani) §ub firma

SKBVIC10 PBOMPT.
k t * M  A  T  M  ■  K  C B  

ESTE IN TOT-D’A-UNA BINE ASSORTAT. FBIC1DBI MODERATE.
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a - t r i T T H i E R
à la V IL L E  D E  B R U X E L E S 

Podul Mogoşoieî No. 16 ris - à - yis de Consulatul Russeso 
Recomandă magasinul sett asortat in tot-d’a-una fórte bine oa ruf&riă de bărbaţi ţi de

mánchete, batiste de lino, olandă şi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi ţi dame,
— de oărbaţl şt

dame, gulere,
flanele fine (crôpe de santé) camisdne, groşette,' broderie dantele, cravate 
Femei In oele mal noi forme si culprl, ambrele de sdre şi d* pldio etc« etc. Atrăgâncf t 
de-o-datA atenţiunea onor. Clientele c& din causa orisel am redus f6rte mult preţurile.

587-10.
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S T H  A D A  c :  %  MC « l  I ,
.L A  S T E Q A  A L B Ă «

A V I S  I M P O R T A N T
întâiul ş* r“n mitul Miţasin de

I K C A L T I A M I N T E  P E N T R U  BAEBATI, DA ME  SI  COPI I
sub firma

PHILIPP GOLDSTEIN
, LA 8TEUA ALBA'

Strada Carol I No. 6, (Curtea veche) vis-ă-vis de Sigismund Prager.
Sosindu’ml de curând din cele mal renumiie fabrice existente din străinătate, ou care 

stafi in relaţiunl intime d* mulţi ani, un mare asortiment de diferite mărfi dune fasdnele 
oele mal moderne şi lucrate cu cea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese ou 
nasturi in t6te formele, Sandale, Pantofi, aci.; pentru Bir baţi : Ohete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi şi tot ce se atinge de inc&lţ&minte b&rb&tescl, asemenea pentru 
Copil tlte felurile de ghete cu nasturi, elastic şi altele, vi rog  a ve convinge de adevâr.

Acesta maarasie este una din cele mal vechie din Capitali, care şl a câştigat o reputaţiune 
de cele mal frumOse ponta soliditatea şi eftinătatea mărfurilor, şt sper, că şi in viitor voifi fi 
onorat cu Clientela l)-v6stră. PHILIPP GOLDSTKIN,

Strada Carol I No. 6, (Curtea Veche) vi«-a-vis de Sigismund Prager »La Sldua albă*.

G .  8 I E B E E C  H  T
RECOMANDĂ

EAT0AZ1 DE PORUMB
recunoscute de cea mal buni construcţie

PIETRE de MOARA

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

L I Q  U I D  A T I U  N E gY  N E  R A L  Â [
a fabrice! de specialităţi «

IN PANZARIA SI LINDERIA DIN VIENA
Calea Mogoşoieî 22, Casele Popovicl, vis-ă-vis de biserica Sărindar.

Representanţa fabrice! de mal sus va vinde In decursul de 18 ţfile 

ADICĂ PÂNĂ LA 26 MARTIE 1877
tdte productele el renumite de lingerie, precum şi tóte specialităţile confecţionate din ma

terialul eel mal bon şi cel mal durabil, a lingeriel pentru bărbaţi şi pentru dame

O  T J  3 0  °lo i v r  A .  I  E F T I N
de cât chiar la fabrici.

Spre a ini Ti tura orl-ce neînţelegere ţi spre a da liquid&rel mersul cel mat repede, se 
araţi pe fie-care bucată de marfă at&t preţul el original in fiorini valuta austriaca, cât şi 
preţul actual redus ou 30 o/o In franci. Din acest de pe urmă preţii nu se mal acordă nici un rabat

Rugăm pe onor. Public a se f  eri de cumpărarea unei mărfi care, sab 
cuvânt de ar fi dio depositul nostru se vinde prin alte persóne ca date de 
noi în comisione spre véndare.
Noi garantăm numai pentru acea marfă care se va cumpăra In magasinul nostru Calea Mo- 

goşoiel No. 22, casele Popovicl, vis-â-vis de biserica Sărindar.
I ! Comănijile din provincie se vor efectoa nomai atonei cu plata in urmăi 

când comanda respectivă va trece peste 50 franci, şi se va trimite ca acompt 
10 "|0 din valórea com&ncjel.

Comincjile peste 150 franci se vor espedia franco.
PREŢURILE HOTĂRÎTE DUPĂ SCApÉMÉNTUL DE 30 °|0

a 9» ce II efi II <8 1 ”« ® 04 « o» 1 -2 ^  î -Si a
«ţ cS ce eS Ä 3 '■Sie8a g *o 11 F E L U L  M A R F E I *5 ê *3 *3

O 1 .p.
% hs

o !| .—
2  1 75 !Z •r: o tg 2 ►

3
Q œ ö  II

o o o Io lio O 0.

fr. 0. fr. c. f û cjjfr. c.|Jfr. c. fr.| o. O
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— 1 46 'I » .  Bumburg pe lat . , . 78 80 -- 94 — 106- il26- ¡140- 1V*
Vi

6 Cămăfl de dame brodate de Chiff . 
> »  > simple .  > 10

22
14

27
18

— 32
— 21

—;'42 
—,26

AQl_
6 —  I i

60 __ . 28 i  £ ■g b
V* 0 > > > de Olaandâ brodate . 36 42 __ 46 — '66 —¡68 __ 75 _ <3 ®ScS
;/* 6 » » ■ ■ ndpte .................. 40 —j 46 __ 64 — 72 - . 8 0 __ 96 __ X) O. M
Vi 6 — II Camisdne brodate, şi eu oerculeţe . . ¡15 19 __ 27 — 86 — 48 __ :62
V» 6 — 1 a . d e  lux . . . .  < , 3o — 46 __ 64 — .76 —Ii96 __ 110-
Vi 6 —

10
— 26 88 — 42 — ¡48 __ 64

V« 6 — a cu cerculeţe trarnisiţl . . 
Puste ou garniture (Costume . . . .

16 — 19 _ 2 i —¡26 —H80 __^8 bs:
/l 6 — u b5 30 — 86 — 42 - !5 o 68 _
•/l 6 s a broderie ,30 — 88 — 46 50 60 - 66 __ 72 __ 2 - 1*/l 6 q .  .  .  (Ş le p f i) .................. 46 — 62 --- 66 - ¡7 0 - 7 8 __ 80 __ a ’S g
l/l 6 — 1 Şorţuri de dame şi de copil . . . . 10 — 12 16 — 18 — ¡21 24 2  «  . -V*
>/l 6 -

Ciorapi de bumbac, lină j i  aţă . . . 
Cămăşi de Oxford curate . . . . « •
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„ R O M A N I  A “
Are on6re a convoca pe toţi D-nil acţionari, în conformitate cu 

art. 56 din Statute la

A TREIA ADUNARE GENERALĂ
care va avea loc la 80 Aprilie st. v. (12 Maitl st. n.) In localul 
Societaţel, Strada Carol No. 40, la 8 ore p. m.

Conform art. 58 şi 59 din Statute fac parte în adunarea gene
rata toţi D-nil detentoril de cel puţin 20 acţiuni, care vor fi de
puse la casa societaţel 8 <Jile înaintea adunarel generale, adecă pfinfi 
la 22 Aprilie st. v. (4 Maia st. n.) a. c.

ORDINEA ţ>ILEI VA FI:
Raportul consiliului de administraţiune asupra gestiunel afaceri
lor de la 1 Ianuarie pfinfi la 31 Decembre 1876.

Raportul comisiunel censorilor şi a direcţiunel generale. 
Inchierea socotelilor pro 1876.

4. Modificarea unor articole ale Statutelor.
5. Alegerea censorilor pentru revisuirea bilanţului pe anul 1877.
6. Propuneri eventuale din partea acţionarilor în conformitate cu § 

68 din Statute.
Bucuresci, 30 Aprilie (12 MaiO) 1877,

Consiliul 'de Administraţiune: 
Preşedinte: Dimitric ffMca.

D E P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. 4
LA >8TBU<3UBILE NEGRU«

O C A S I U N E  R A R Ă

VINURI NATURALE
VECHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

I  KT F L A C O A N E  B l  C TJ OCAXT-A.
cu preţuri fttrte reduse şi neauzite pdn5 acum

I N D I G E N E  A L B E  S I  N E G R E
De Cotnari II' De Dâlu Mare
, DrăgăşanI (I Mischet
. OdobeştI I Radechie

V I N U R I  S T R E I N E  
en gros ji en detail 

De Champagne l|| De Rhin I Malaga
,  Bordeaux ||| > Ungaria ||| Madera

Nu pâie concura nimeni cu mine niol In privinţa calităţii vinarilor |i nici In ceea 
c . privesce preţul lor.

N3. Llqueururi, Diferita Cognaourl vieux şi fin Champagne, Ţuică veche naturală şi 
Unt-de-lamn de Toscana.

IVI. THEODORESOU.

Băşicată 
Negru Vârtos 
TămSiisă

Cherry 
Muscat Lunel

De închiriat,

CELE MAI ELEGANTE, BUHE
şi eftine

HAINE BĂRBĂTESC!
şi de Copil 

SE VINDE NUMAI LA

D. SCHWARZMAH» & C'i8
Colini Stradal Carol I« No. 9,U Podul de Pi »ti*.

Un Costm Elegant
D E  P R I M Ă - Y A R Ă  
de la fr. 85 pênê la fr. 70.

ÜH PARDESIU ELEGANT
DE P R I M Â - V A R Â  

de la fr. 25 pênê la fr. 55.

FABRICE :
Wlena, Presburg, Prosnitz. 

M A G A S I N E :
Br&ila, Galaţi, Focşani, Ber- 

lad, Oftl&raşl, Craiova.

52*— 0

chiar d’aonm nn 
salon şi un etac 

bine mobilate într'o posiţiune f6rte favora
bilă, împreună cn serviciS. — Doritorii se 
pot adresa ori la Tipografia Tbiel Weiss, 
ori la aoea casă Strada Stirbei-Vodă No. 55.

De închiriat,

De închiriat, teJil
casă strada Heriistrăti No. 69, cu 6 ca
mere sus, plus antrele şi cele alte comodi
tăţi, t6te spaţi6se, de desubt sufragerie 
s pa ţi 6.s îi, cămară şi odae de servitori; 2 
ţ>ivuiţi una boltită de vinuri. Dependinţele 
jos sunt: bucătărie, spălătoriă, 3 odăi de 
servitori, grajd şi şopron t6te spaţiose, gră
dină, curte pavată spaţiâsă şi cu puţ.

Doritorii se vor adresa chiar la D-nn 
chiriaş actnal ce o locueşte. 541— S.

Casa din Strada 
nouă şi Strada 

Academii No. 20, doritorii se vor adreea 
Calea Mogoşoieî No. 101.

De închiriat,
din Strada Scaunilor No 88 având peste 
tot şense încăperi una bucătărie, done piv- 
niţi, osebit grajd, şopron, puţ în curte.

A se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
Stefăneacn, în cancelaria Antreprizei Im- 
positului spirtoselor (Hotel Hillel).

ANUNCIU IMPORTANT 
CEL MAI MARE SI MAI RENUMIT MAGASIN

de 

pentru

BARBATI, DAME SI COPII
sub firma de

SAL. WE1SERMAN 
Ij-A. v u l t u r

Strada Carol I No. 6.
(Curtea veche vis-ă-vis de farmacia RissdOrfer)

A se feri d'o 
altă firmă imi

tată la Vultur 
|i a nota bine la 

No. 6.

A se feri d’o 
altă firmă imi

tată la Vultur 
şi a nota bine la 

No 6.

De vêndut, JîLTÏna
landati fi o pereche de cai. A se a- 
drena la ad mi n istraţi nn ea tjiariilul 
>Tîinpnl«.

527—8.

A îi sosit pentru sesonal de primă-v4ră şi vtfră 
încălţăminte de Bărbaţi in tdte formele (fason 
anglais si britanique). de Dame (faton american, 
Nord-pol şi Mexico) şi de Copil (in fasdnele oele 
mal noul.)

Aceste mărfuri fiind efectuate din oele malre- 
nurnite fabrice din Europa fi sub-aemnatul este 
in stare d’a oonoura cu orl-cine in ao4stă branehă 

i(vlnjdnd ou preţuri mal reduse de cât ori unde) 
jace plecata sa invitaţiune rugând pe onor. p. t. 
public şi Înalta nobilime d'al inouragia cu nu- 
merdsele visite şi a d-lor clientelă.

Cu t6t& stima.
8al. Weiserman.

1 A eyţt d ® 8nb tipar:

E K  ¿ t .  H M  L E T
Prin|ul Danamaroal 

Tragedie de William Shackspere, tradueţi- 
une în versuri de

A D L O P H  S T E R N .
De vânzare la Librării.

Plante de Fraţi
Sunt de vânzare In colec- 

ţi uni din cele mal frumâss 
specii francese, fructul mare 
gustul admirabil. Cultura lor 
a reuşit fdrte bine fn grădi
nile D-lul Oeorge C. Phili- 
pescu. Mal puţin de 60 plante 
nu se vinde. Pentru provinoil, 
dupe trimiterea costului, se 
etpediaaă prin poştă. A se a- 
dresa sub-semnatnlul 

Jstn Vermsulsn 
Grădinarul D-lul Q. C. Phili- 
pescu, 8 trada Dionisie No. 42.

i m a m  pmtrd mm
EDUCAŢIUNE şi INSTRUCŢIUNE SOLIDl
pentru BĂEŢI, de către an pedagog di
plomat, cn titlu academic. Limbile Latină, 
Bnglesă, Francesa , Italiană , Română şi 
Ebraică. Musică.

A se adresa poste restante sub Dr. ¿  
la Laubtgast lângă Dresăir. 530—3,

DOCTORUL I. FELIX
s’a mutat

IN STRADA CALONFIRESCU No. 3
la spatele Hotelfllnf de Londra.

H a  î  n  Í 1*1 Q t  etagiul de jos al
11-101111 l d ) t ',  caselor din Calea

Mogoşoieî No. 111. Se póte înţelege ca
propnetaral lor tot Calea Mogoşoieî No.
80 casa Ghierasie. 540—S.

Le voyage autour do Monde
PE PIAŢA CONSTANTIN-V0DA  

Vis-à-vis de Ciro, lângă Casa de Depunere:

M are P an oram ă
SALONUL DE* STEREOSCOPE

în nnire cn nn

BAZ AR DE CADOURI
Intrarea 50 bani.

Pentru visite numeróse r6gă
CAROL JOH. LIFKA.

D a  î n c h i r i a t  nn ,ra®°»8P*r-JL/tJ U l O U U I d i l j ,  tament în catul 
de sus, casa Steriadi, intrarea Rosetti, lîng- 
Cismegiu. Doritorii să se adreseze la coi 
proprietarul C. Capelleann, Regia tutunu
rilor.

Frumos apartamento,
mobilat, deînohiriat Calea Mogoş6iei No. 
138, vis-à-vis de Ministerul Finaneelor.

CAI şi TRĂSURI de vengare aceeaşi a- 
dresă. 531—3-

F0NDÀRIA DE FEB
!a Iul

B . K E I L H  A  XJ BR 
Colţul stradel Roşelor (Isvor) 

Confecţionară'ori oe piese de fontă pentru 
maşine, col6ne, cruci şi grilage de morminte, or* 
namente pentru fontâne, Împrejmuire de strate 
de florlş canaturi pentru curgerea apel. ŝ O alte 
construcţii, dupe modelurile predate, planuri s f̂l 
arătare.

Comăn^ile de conducere *^ ap ă , instalaţie de 
ori oe băl cu tdte nccesorile lor, pompe de curţi, 
de oase şi de ori oe trebuinţe, stropitOre de gră
dini şi mal multe alte asemenea articole se oon- 
feoţion<54& solid şi grabnic tn fabrica D-lul

P. Keilhauer, Strada Isverul No. 59.
Asemenea se g&sesce acolo şi un deposit de fontă 

de fer confecţionat.
5 1 8 -1 0 .

oi român, b i  a U u M r, Î S
practice în termen de 20 anii în agricul
tură, doresce a se angaja oa administrator 
la verl-uu proprietar de moşit Doritorii sa 
bine-voiascu a se adresa la Tipografia Thie 
& Weiss."

ti stÉnt Se fraílate,
ticat mal mulţi ani studieie programului 
liceal, doresoe a preda lecţinnl particulare.

A să adresa la admenistraţiunea acestui 
4iar, Palatal »Dacia*. _______

Tipografia Thiel A Weiss Palatal „Dacia1


