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3. Prin o lege specială Statul este 
dator a contribui la Întreţinerea ce
lor 4 căi naţionale, treclnd prin 
Bucur escl. Această subvenţiune In 
timpii din urm& era de 145,000 lei*. 
,Cu toate reclamările consiliului, 
snbvenţiunea pentru anul 1877 a 
fost ştearsă din budgetul Statului.

4. Consiliul a recunoscut că Co
muna are datoria să încurajeze tea
trul rom&n cn o subvenţiune fixă a- 
nuală, dacă el se va reorganiza pe 
nn picior adevărat artistic. „In con
tra protestaţiunilor noastre* s’a vo
tat acoperirea prin Comună a chel- 
tuelelor luminărel şi lncălzirel tea
trului pentru representaţiunile ar
tistice române. Această obligaţiune
o evaluăm la cel puţin 25,000 lei 
pe an.

Adiţionând acnm :
Diferenţa recensămân

tului lei...............................115,000
Tâerea subvenţiunel pen
tru cele 4 căi naţionale, 145,000 
întreţinerea teatrului . . 25,000

285,000
Sarcini noul anuale impuse de Stat, 
la care avem a adâoga deficitul e- 
ventual ce prevedem din acsize pen
tru zahăr, Intru cât nu se va des- 
lega mal curând Gestiunea zaharu- 
lul, după cum am cerut-o In mal 
multe rânduri ministeriulul; precum 
şi obligaţiunea ce este a se pune 
Comunei, pentru clâdirea| de localuri 
de şcoală, dacă na se va ţine compt 
de protestaţi unea făcută de Consiliul 
comunal, In contra proectulul de 
lege votat de Camera legiuitoare.

In faţa acestor împrejurări, con
siliul comunal, văzând desecuilibrarea 
complectă a budgetului «60 , relele 
ce vor decurge din aceasta pentru 
creditul oraşului, pentru Îndestula
rea serviciilor publice ale Comunei, 
şi neputând continua In aceste con- 
diţiunf cu succes administrarea in
tereselor oraşului, se vede nevoit a 
redepune mandatul ce i s’a încre
dinţat, In mânile alegatorilor capi
talei şi a presinta onorabilului mi
nistru de interne demisionarea noa
stră din funcţiunea de ConsiliarI co 
munali al capitalei.

PriimiţI, vă rugăm, d-le ministru, 
asecurarea distinsei noastre consi- 
deraţiunl.

Semnaţi: O. Mana, V. Paapn, Gr. Can- 
tacozino, Gr. Triandafi), Al. Stirbtid, C. 
Âthanasin, Dini. Ghermani, Dobre NicolaO, 
Dim. H. Pandelli, I. Lahovari, N. Xanto.

Buoarescl 14 Martie 1877.

siliul a discutat şi aprobat Încă de 
mult proectul de lege trebuincios 
pentru punerea In lucrare a acestor 
studii şi planuri. Nu am avut feri
cirea de a’l vedea „nu votat* de 
către Corpurile legiuitoare, dar „nici 
măcar adus In desbaterea lor*, ast
fel că şi campania anului acesta este 
perdutâ.

Pentru canalisarea şi indigarea 
Dîmboviţei o lege specialft pune În
datorire «Statului de a participa la 
această lucrare. „Fără succes Con
siliul comunal a cerut aplicarea a- 
cestel le g i /  Înlesnind Statalul lu
crarea prin pregătirea planului pen
tru traseü şi a nivelimentulul, şi 
prin elaborarea de viselor de amă
nunte. ‘

2. Recensemântul periodului ce a 
espirat la 1877, producea Comunei 
un deficit anual de peste lei 60000, 
ceea ce pentru cinci ani face peste 
300000 lei, care neavând de la cine 
se cere, urma a se plăti din pro* 
riele resurse ale Comunei, şi acestea 
lipsind, Membrii Consiliului comu
nal eraü espuşl după un regulament 
eronat al legii de urmărire, a fi ur
măriţi personalmente ln averea lor. 
Nu ne aşteptam ca vre o autoritate 
a Statalul să se creazâ ln drept a 
aplica acest regulament inie. Cu 
toate acestea ln doud rânduri ln 

¡ cursul anului am fost amerinţaţl ln 
averile noastre particulare, prin a- 
vertismente galbene, albastre, co
municate prin procese verbale ale 
autorităţilor poliţienescl, Încheiate 
In mod puţin reverenţios.

Ne vom apăra unde e ln drept ln 
[contra acestei procedări.

Ca să Înlăturăm pentru periodul 
cel noA, repetarea unor asemenea 
ameninţări, consiliul comunal la re- 
censemântul pentru periodul viitor, 
prin comisii comunale a cătat a le 
Înlătura făcând un recensemânt con- 
sciincios şi cn atenţiune. Instrucţiu
nile date de ministerul de finance 
comisiunilor de revizie, aú alterat 
cu totul acest recensemânt, „neţi- 
ind nici un cont* de protestaţiunile 
noastre. Diferinţa Intre amândouă 
lucrările este de lei 115000 pe an 
ln sarcina Comunei. Ast-fel se sdrnn- 
cină iarăşi echilibrul budgetar comu
nal şi i se produce din noft, deficit 
anual, pe care va trebui sâ’l aco
pere Comuna din veniturile sale saú 
după interpretarea ce se dă de mi
nisterul de finance, din averile pro
prii ale Membrilor Consiliului Co
munal.

inepţie. Dacă n’a găsit destul oameni 
pentru a'şl susţinea un act de a- 
cusare Înaintea Curţii de justiţie 
de unde să găsească oameni ca
pabili pentru a Îndrepta finanţele 
şi pentru a conduce politica ester* 
nâ ln vremi aşa de grele!

Ţara e sătulă de această teribilă 
jucărie de a politica. Ea a plătit prea 
scump ilusia ce 'şl-a făcut-o un mo
ment asupra capacităţel radicalilor, 
pentru a nu ’I comoate astăzi din 
toate puterile.

Un semn prevestitor pentru vii
toarele alegeri senatoriale ne soseşte 
din Iaşi. După ce de 2 zile se res- 
pândi8e ştirea despre disolvarea Se
natului, s’aA terminat alegerile co
legiului I pentru Consiliul judeţean. 
Toţi candidaţii conservatori a O isbu- 
tit să fie aleşi cu mare majoritate.

Să urmăm mal departe cu aceeaşi 
hotărlre şi să sperăm aceeaşi bi
ruinţă.

- dimisia din „onoarea“ de a .repre
senta naţiunea suverană* ln „săvâr
şirea unia din cele mal măreţe acte,* 
aú acoperit de ridicul Adunarea din 
dealul Mitropoliei şi aú răpit regi
mului ultimul sprijin.

Cu toate acestea nu Camera a 
fost disolvatâ, ci Senatul.

Dar deabia Senatul disolvat, eacâ 
o nouă criză de Cabinet. Faimosul 
şezător ministerial, cel ce Începuse 
ca deputat prin a ataca Convenţia 
Comercială cu Rusia pentru a o 
subscri ca ministra, cel ce pretin
dea a fi representadtul Universităţii 
din Iaşi pentru a se vedea demas
cat Împreună cu toată fracţiunea 
sa de Însuşi fondatorul acestei Uni
versităţi, cel ce vorbea de demo
cratica sa ură In contra Puterii pen
tru a se acăţa morţiş de fotoliul 
ministerial cu toate loviturele pri
mite ln Senat, D. Nicolae Ionescu 
lnfine... şi-a dat dimisia, aşa ne spu
ne singura foaie radicală apărută 
astă-zl.

Să fie oare cu putinţă f Şi dacă 
e cu putinţă, ce fel de c laritate a 
limbagiulul vor fi Întrebuinţat co
legii sSI din minister pentru a face 
să înţeleagă pe acest domn că tre- 
bue să sfârşească o dată şederea sa 
pe scaunul ministerial şi să se ducă 
de unde a venit f

Dar aceasta e treaba d-lor! T reaba 
noastră Insă este de a Întreba pe 
guvern, pentru ce această nouâ 
schimbare! Pentru ce se retrăsese 
<L Vernescu) Pentru oe se retrăsese 
d. Sturdza, pentru ce a reintrat şi 
pentru ce s’a retras iară ? Pentru 
ce se retrage d. Ionescu acum, dacă 
nu s’a retras când trebuia f

Ce Însemnează acest mister, a- 
cest jo c  Îndărătul Culiselor lntr'un 
Stat Constituţional şi cu un minis
ter ce se pretinde a fi cel mal li
beral?

Şi cam se poate, ca In momen
tele de faţă să rămânem atâta timp 
fără ministru de finanţe şi să ajun
gem acum a fi şi fără ministra de 
Esterne?

Răspunsul este lămurit: regimul 
radical se cufundă snb propria sa

(Din cauia «fintolor sSib&torl ale Paştelor zia- 
1 ţa  apare Miercuri seara.

DEPEŞE PRIVATA A TIMPULUI.
Iaşi 35 Martie, 

lin colegiul unt&ia, având alegeri pentru 
msilinl judeţean toţi candidaţii conser- 
ttorî aQ biruit ca mare majoritate.

M hârtie
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I Puţini Romani vor fi, cari ln Ro- 
liânia liberă să petreacă de astă 
atâ P aş tije cu acea bucurie sârbâ- 
jreascâ. ce este de tradiţie la creş- 
inil ortodox!.
i Nesiguranţa ln toate afacerile şi ln 
oateprevederile produsă prin crisa o- 
ehfcaiă, scăderea veniturilor pri n r^oa 
Sroltă a anului trecut şi pe lângă

[Ite acestea guvernarea unul regim, 
te crede a putea înlocui inteli- 
•nţa prin pasiune şi Interesele Sta- 
jUiI prin apetiturile unei coterii, 
acă bilanţul moral şi material, al 
îeţel noastre publice ln primăvara 
oului 187Tr“"
. De cele d'intâiâ doue rele nu ne 
btem scă!p'a cu puterile noastre: 
ar de râul regimului radical ne 
utem scăpa, dacă vom voi.

Alegerile senatoriale, care se vor 
ice la 21 şi 22 Aprilie pentru co- 
jgiul I, la 23 şi 24 pentru cole- 
ail II şi la 25 şi 26 pentru cole- 
iul Universităţilor, vor da ţârii pri- 
igiul de a se pronunţa, dacă mal 
oeşte, saft, nu, a fi guvernată de 
jgimul incapabil şi pătimaş care 

■apune astăzi de soarta Statului. 
hCamera, prin atitudinea el imjo- 
|,tă în toate desbaterile ultimelor 
(le asupra accusăril foştilor miniş- 
n, a umplut de mirare pe toţi a- 
ţeia, care mal aşteptad ceva bine 
a la partidul radical. Lipsa de cu- 

ce a& dovedit-o membrii Co
mitetului celor 7, cari afi părăsit pos
ti? lor in momentnl de a însheia acu- 
rea, neputinţa Camerei de a'şl re- 

pmpune acel comitet din oameni, 
»re să voiascâ a susţine acusarea 
înaintea înaltei Curţi de justiţie, 
«baterile asupra unor mandatari 
iră voie, cari lşl dafl unii după alţii

DE MISIUNEA DATA
de

MEMBRII CONSILIULUI COMUNAL AL 
CAPITALEI.

Domnule ministru.
In faţa împrejurărilor următoare:
1. Consiliul comunal actual pri

mind mandatul ce i s’a Încredinţat 
de către alegătorii celor 4 colegii 
ale locuitorilor Capitalei, 'şi-a im
pus obligaţiunea de a releva creditai 
oraşalul BucurescI, aducând ordine 
ln finanţele comunale şi făcând să 
reuşeacâ pentru aceasta Împrumu
tul compromis de 8 milioane con
tractat cu d. Dlmsdale. şi de a re- 
alisa dorinţa cetăţenilor peDtru a- 
ducerea şi distribuirea cu belşiug a 
unei bune ape prin oraş, pentru co- 
struirea de cavaluri de scurgere şi 
pentra indigarea şi adâncirea Dîm
boviţei spre a apăra pe locuitori de 
Înecuri.

Este cunoscut cum „am isbutit ln 
subscripţiunea publică* pentru aco
perirea Împrumutului.

Situaţiunea financiară a Comunei şi 
ameliorările ce i s'ati adus „nO fost 
comunicate cetăţenilor prin cele doâ 
dări de seamă* ce le-am făcut.

Studiul şi planurile aducerii şi dis
tribuirii apel sunt terminate. Con-

Q COU JL PAMENTULUI
la
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Filet« Fogg plecase de acasă la un-spre- 
P0  ore şi jumătate, fi dnpe ce pusese de 
id  Bute-şeal-zecî fi cinci ori piciorul seii 
ept înaintea celui stâng fi tot d’atâtea 
I pe cel stâng înaintea oelol drept, a- 
nse la Reform-Club, mare edificii! ridi- 
t în Pall-Mall, care a costat nn mal în 
lire peste trei milioane.
Fileu Fogg, intră îndată în sala de 
in care, ale cărei ferestre dedea ii Intr’o 
¡moaşa gradină cn pomii auriţi de toamnă, 
i se aşeză la masa obicinuită unde ta
nti 1 seii U aştepta. Degunnl 'I se com. 
Bea de mezele, nn peşte rasol cq >rea- 
g sos,* de an biftec sângerând stropit 
„mnsbrooiB,* de o budincă rece gătită 
bucăţi de revent fi agreşe, fi de o bo- 
i de chestor, —  totul ndat de şâte-va 
i  de ceaiB bun, ca dinadin«! adueţ 
trn Reform-Clnb.

La doue-spre-zece fi patru-zecl fi şeapte 
minute, gentlemanul se sculă fi se îndreptă 
spre marele salon, somptuos apartament, 
împodobit ou picturi in bogate ramuri. Aci, 
un servitor il presinta ziarul »Times* ne
tăiat, căruia Fileas Fogg operă laborioasa 
deschidere cn o siguranţă de mână care arăta
o mare obicinninţă in această dificilă ope
raţie. Citirea acestnl ziar ocupă pe Pileas 
Fogg pânu la trei ore patru-zecl fi cinci 
minate, fi acea a Ini »Standard,* — care 
'I urmă, — ţinu până la prânz. Această 
mâncare se petrecn in aceleafî condiţii ca 
fi dejunul, cn adăngire numai de »royal 
bristish sos.*

La şease ore fără două-zeci minate, gent- 
temannl apăru ta marele salon fi se cu
fundă în citirea parola! „Morning-Chro- 
nicle.*

Poete o jumătate oră osebiţi membri din 
Reform-Clnb, intrai! fi o  apropia9 de 
cămin nnde ardea nn foc de cărbuni. E- 
rafi companionii obicinaiţl al d-lnl Fogg, 
ca fi el pasionaţi jucători de wkist : ingi
nerul Andraw Stnart, bancherii John Sul- 
livnn, Samuel Falldntein, berarnl Thomas 
Flanagan, Ganthier Ralph, unul, din ad
ministratorii Băneai Engletereî, — oameni 
bogaţi fi consideraţi ehiar în acest Club

care număra printre membri, somităţile in
dustriei fi finanţelor.

»Hei bine, Ralph, — întrebă Thomas 
Flanagan, — ce se mal zice în afacerea 
acelui furtifag ?

— Banca va perde banii, eacă tot, — 
respnnse Apdrew Stnart

— Sper din potrivă că vom pune mâna 
pe fur. Inspectori de poliţie, foarte abil», 
s'aQ trămis iu America fi Europa, în cele 
mal însemnate porturi de îmbarcare şi dee- 
barcare, fi credem că acel domn cu greii 
va putea scăpa, — zi.se Ralph.

— AQ atunci semnalmentul furnlul ? în
trebă Andrew Stnart.

— Cnm, nn I Nu este nn hoţ acel in
divid care a sustrAs cincî-zecî mii livre 
in bank-note (1 milion 375000 franci).

— Nn ? întrebă Ralph.
— Este oare vr’nn industriaş ? — zice 

John Sullivan.
— »Morning-Chronicle* asigură că este 

nn gentleman,*
Acest respuns il dete Fileas Fogg, al1 

cărnl cap d'abia se vedea dintr’un val de 
ziare. Tot cn această oeasie, Fileas Fogg 
îfl salută colegii cari ’¡( întoarseră salu
tarea.

Faptul de care se votbea, fi pe care di

versele ziare ale Regatulnl-Unit îl discu
tai! cu ardoare, se intimplase cn trei zile 
mai 'nainte, la 29 Septembra. Un pachet 
de bank-note, formând suma de cinol-zecl 
mii livre, fusese luat după comptuarul pri
mului casier al Banceî Engliterei

Acelor cari se miraţi că o asemenea sus
tragere se făcuse ou atâta înlesnire, snb- 
guvernornl Ganthier Ralph se mulţumea 
să respundă, că in acel moment casierul 
era oenpat a înregistra, nn compt de trei 
felingl, şease penel, fi că omnl nu poate 
să vază toate.

Trebue insă să amintim aci -  ca să 
esplicăm faptul — că acest admirabil sta
biliment >Bank of England* prea credo 
în demnitatea publicului. Nu are nici pă
zitori nici grilagiurî! Aurul, argintul, bi
letele sunt expuse fi, ca să zicem afa, le 
îndemâna orl-căruia. Nu le vine a se îa- 
doi de onorabilitatea trecătorului. Un bun 
observator al obiceiurilor englese poves
teşte următoarele : Intr'una din sălile Băn
cel, nnde se afla intr'o zi, avu cariosita- 
tea să vază mal de aproape o bucată de 
aur cântărind ca fapte-opt livre, fi care 
era expusă pe una din măsuţile casierului; 
luă dar bucata da aur, o privi şi o trecu 
vecinului s8Q, acesta altuia fi nşa mal în

colo, ast-fel că aarul trecu din mână în 
mână până ln fnndal coridoralal cel mal 
obsenr, fi nn se întoarse pe masă de eât 
dnpă o jumătate de ori, fără ca casiera! 
in acest timp să ’şl fi ridicat barim onpul.

In iin> de 29 semptembre, lucrurile nn 
se petrecură tot ast-fel.

Chita de banknote nn mal reveni şi când 
frumosul orologifi sfecat d’asupra »drawing- 
offioe,* suna eincl ore închiderea biurou-
1 ni. Banca Engletereî n'avea de cât să treacă 
cele oincl-zeci fi una mii livre în eoatul 
perderilâr fi câştigurilor.

Furtişagul constatânda-se, agenţi poli
ţienesc!, aleşi printre cel mal isteţi, fură 
trămiff prin principalele portari, la Li- 
verpool, la Glaagow, Havre, Suea fi Brrn- 
disi, New-York etc.,făgăduinda-le, in cas de 
succes, o primiă de donă mii livre (50,000 
fr.) şi cinci la sută din suma oe s'ar mal 
găsi. In afteptarea inform iţiilor oe trebuia 
să dea ancheta incepntă, ac-ţti inspectori 
eraO însărcinaţi să observe scrupulos pe 
toţi călătorii cari veniafi sud plecafi.

*Morning-Chroniole> afirmă că autorni 
furtişagului nu făcea parte din nici nna 
din asociaţiile hoţilor din Eaglitdrm. In 
tina de 29 Septembrie, nn gentleman bine 
îmbrăcat, cn bnne manieri, cn aernl dis-
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înalt prea ,Sfinţitului Arohiepiscop şi 
Mitropolit al Moldaviel şl Suceavel, 
exarh al plaiuirilor, ’ Domnului Domn 

losif Naniescu.

Prea sfinţite]

lu curănd suntem a ne aduna toţi 
Chreştinif în casa lui Dumnezeii ; a 
ne Înveseli, serbând învierea Dom- 
nulul şi .Mântuitorului nostru Isus 
Christos.

Opt-spre-zece secole şi jumătate 
sunt, de când acest fiii al lui Dum- 
nezeO a venit In mijlocul nostru pe 
pămănt, a trăit latre noi, a pătimit 
pentru noi, a murit pe cruce, per
secutat şioslnditde cel fărădelege, 
care nu a voit a Înţelege sflnta sa 
misiune.

Aceste toate, ce s’ati petrecut In
tre noi pe pământul făgâduinţi. ne 
sunt arătate în cartea bunel Vestiri, 
de către*dascăli şi evanghelişti sfintei 
noastre religiunl, de către cel mal 
mulţi istorici, ca losif Flavie (evreii) 
ca Plinii (Păgân), cum şi de mul
ţimea celor-l’alţl scriitori din anti
chitate.

Un asemenea adevăr, o asemenea 
eflntă religiune, prin care a vorbit 
şi vorbesce creatorul cu omul prin 
om, ar putea fi tăgăduită, de un sim
plu muritor ca D. Alexandru Si- 
hleanu, deputat şi vice-Preşedinte, 
tot de odată In Camera Română, 
aleasă după chiar spiritul evangelic, 
In deplina libertate a chreştinilor ?

I s'ar fi putut trece oare sofismele 
domnii salef i s’ar fi Îngăduit oare, 
de către păstori turini cel cuvlntă- 
toare a lui Isus, unui asemea depu
tat să diserteze faţă cu toată na
ţiunea, de lângă Constituţia el, de 
lângă tronul şi guvernul el, să se 
lase In asemenea cale rătăcită ? Nu 
şi de o mie de ori nu.

Aceste resoane, negreşit că ati pro
vocat pe înalt prea sfinţia voastră, 
ca să aridicaţl acea interpelare con
tra acestui eretic şi im piti, In mi
jlocul Adunării Senatului chreştin. 
V’ati aplaudat toţi, de la mic până 
la mare, de la guvern până la au
ditor, iar cinci milioane de Români, 
va lăuda tot-d’auna, şi va bine-cu- 
vtnta numele Înalt al prea sfinţii 
voastre.

Eli Insă, cel mal după urmă din 
confraţii mei chreştinl, nu pot a mă 
duce astă-zl In casa lui Dumnezeii, 
ca să mă Înveselesc, şi să mă Îm
părtăşesc cu sfintele sale taine, până 
mal nainte, nu vă voi lăuda In pu
blic, şi până nu voi chema bine-cu- 
văntarea lui Isus Christos, asupra 
înaltei persoane a prea sfinţii voastre.

Negreşit, prea sfinte, că inspirat 
de Dumnezeii, aţi pus, ca un bun

păstor, acel stavilarln curentul unul 
Început de ateism saft a unei can
grene a societăţi noastre.

De şi aţi turnat untul de lemn, 
cu atâta erudiţie şi mare Înţelep
ciune, asupra rănilor mal multor 
chreştinl, cari s’ati grăbit a res- 
punde cu dispreţ, acelui plagiar al 
lui Arie, de şi aţi Încercat, cu cel 
mal mnre talent a Întoarce pe un 
represintant al naţiuni, şi vice-pre- 
şedinte tot de odată, din calea sa 
rătăcită, dar In zadar a fost, că el 
a continuat a desvolta iarăşi, bles
temele sale, de ateii atacând chiar 
pe capul Biserici, şi al clerului nos
tru, aducând în stare chiar şi pe 
Ministrul Cultelor a’l chema la or
dine, şi a-I arăta că sentimentele 
Domnii sale cele falşe, sunt supuse 
censuril Constituţiunil noastre, cum 
şi a naţiunii. De şi atunci vedem, 
că Dumnezeii l'a luminat ca să de
misioneze după tribuna Preşidenţiel, 
de şi Preşedintele înaltului nostru 
guvern, a schimbat vorba, propuind 
calamităţile ce înconjoară ţara noas
tră, dar naţiunea cea drept credin
cioasă, roagă necontenit pe Dumne
zeii, ca să scape adunarea el de un 
asemenea deputat cu credinţele de 
ateii, cum şi de proseliţil Domnii 
sale.

.Persoana unul deputat al na
ţiunii, este şi re mâne inviolabilă.* 
De această preragativâ s’a bucurat 
oare D, Alexandru Sihleanu, de a 
putut fulgera după tribuna Cameri, 
credinţa întregel naţiuni, temelia 
Constituţii şi a societăţii noastre ? 
religiunea strămoşilor noştri şi a pă
rinţilor Domnii sale t A blama Bi
serica şi clerul Român f şi în fine a 
rosti ca deputat şi vice-Preşedinte, 
acele blesteme, pe cari zeii, că mai 
nainte de a fi fost ridicat de na
ţiune la acel grad, nu le-am putut 
auzi, nici din gura Domnii sale, nici 
din scrierile Domnii sale vre odată? 
Ce fe l! dacă sunt deputat inviolabil, 
să omor lumea ? să dărlm sfintele 
aşezăminte, tencuite cusîngele mar
tirilor î Cum merge aceasta î

Lăsându-1 dar şi eâ la dispreţul 
3ăfi însuşi, şi la remuşcarea con- 
sciinţel sale, dar mal fi păstrând în 
cugetul 960, vre un suvenir In a* 
ceste sfinte zile din casa părinţilor 
săi, pe cari am avut onoarea şi fe
ricirea de ai cunoasce de buni chreş
tinl onorabili ai urbi Focşani, şi pă
rinţi al întregului judeţ al Piatra, 
văz&ndu-se rătăcit, din mijlocul mi
lioanelor de creştini cari cu toţi ne 
înveselim astăzi, de învierea Dom
nului şi Mântuitorului nostru Isus 
Christos.

Nu pot tăcea; în genuche vă rog

înalt prea sfinte, permiteţi-mi nu
mai, a arăta, acelui ateii, inpiu li
bertin, că raţiunea cere şi legea 
comandă ca să probeze afirmările 
sale, să raţioneze asupra lndoelilor 
sale; să justifice părerile sale, să 
explice invenţiunile sale ; In fine, nu 
va putea face o probă ca să dea In 
loc de fapte şi realităţi, nisce ipo
teze şi visuri, după plăcerile sale. 
De aceia trebue lăsat în răsplata 
acelui înalt Dumnezeii acelui pă
rinte al orfanului, acelui mângâitor 
al nenorocitului, a celui creator a 
toată făptura, care nu ar fi suferit 
opt-spre zece secole atâtea miliarde 
de chreştinl cari aii trecut în sinul 
săti, a crede lntr'un inpostor, ca fiul 
teslarulul (după raţiunea d-lui vice- 
Preşedinte al Cameri, Alexandru Si
hleanu), şi rămâi, numai a mă mira 
cum onor. Cameră, a mai putut to
lera In sinul săil un singur moment 
o persoană ca aceia a domnului Si
hleanu, care a cutezat a o intrunta 
şi pe dlnsa şi pe naţiunea Întreagă, 
fâcându-se sperjur către Constituţiu- 
nea ce i s’a dnt, şi In care stă scris 
în rindul celor alte instituţiuni, Re
ligiunea Chreştină ca basă şi fun
damentul Statului nostru.

Eli nu văd, şi nimenea din creş
tini, nu putem vedea alt-fel pentru 
Isus Christos, Dumnezeul părinţilor 
noştri! vre un alt loc, de cât foarte 
departe, mult mai presus de ome
nire, şi atât de departe, în cât o- 
chii noştri! nu pot să’l urmeze şi 
raţianea noastră, îl lasă să meargă 
la părintele săti, pentru a se iden
tifica cu dânsul. ,

Oare d. Sihleeanu are pretenţiu- 
nea de a resturna un edificM Întreg 
şi a ridica un vis chimeric, adică 
credinţa sa In contra credinţi seco- 
lilor, esplicându-ne sflnta scriptură 
după placul săti ? Dar cine este oare 
d. A. Sihleanu, pe lângă sfinţii Ie- 
ronim, Atanasii, Grigorii de Nasi- 
anze, Origenii, Vasilii, Chrisostonii, 
Ciprienil, etc., şi toţi cei-alţl sfinţî 
cari aii ilustrat biserica şi secolul 
lor? Nu cum-va domnia-sa are or
goliul de a fi lumina care luminează 
toată lumea? De a fi o rază a ade
vărului divin? Dar iată ce mai este 
de însemnat! Pe cine văz împreju
rul bisericei? Toată adevărata sciinţă. 
Pe cine văz ca proseliţl şi apărători 
ai opiniunii sale? Pe im pil, pe atei, 
pe sceptici, pe libertoni, pe comu
narzi, se va convinge dar d. Alex. 
Sihleanu că sunt foarte slabe şi triste 
autorităţi în contra Dumnezeirii lui 
Isus Christos. Am dar multă drep
tate când mâ îngrozesc şi tremur 
că şi în ţara noastră, în frumoasa 
şi blânda Românie, In Inţeleapta şi

de Dumnezeii păzită patria mea, aşa 
de civilisată prin christianismul săfi, 
se pot afla Români, cari, neputănd, 
popri soarele să resară asupra ome
ni rel, caută noaptea spre a înfunda 
lumea In Intunerecul impietăţii lor.

Mă propresc, prea sfinte, aci, căci 
Îmi tremură pana, scriind aceste ob- 
servaţiunl asupra neleguiri d-lui Si
hleanu. îmi lnăbuşesc durerea, şi în 
genuche rog pe Dumnezeii al erta 
pentru că a îndrăsnit să insulte pe 
Dumnezeul orfanului şi neferitulul, pe 
Dumnezeul Universului, care a zis 
omenirii: »Veniţi la mine voi toţi 
cari suferiţi şi vă voi mângâia.*

Vă urez, prea sfinte, a petrece 
sfintele sărbători în deplină fericire 
şi mulţumire sufletească, rugându-vă 
a 'mi trimete şi mie celui din urmă 
chreştinl Inaita-vâ bine-cuvlntare.

Loc. Col. 0. Papattglu.

DIN AFARA.

Germania. 0  depeşă de la Berlin 
declară, că ştirea despre retragerea 
principelui Bistnark e neîntemeiată 
Cu toate acestea congediul cancela
rului Germaniei pare a fi motivat 
prin oare-şl cari consideraţiuni de 
ordine mai înaltă. Se zice, că .or
dinul de cabinet, care regulează în
treagă afacerea* nu a fost încă dat. 
adică este o afacere, care va trebui 
să fie regulata. Corespondenţii din 
Berlin spun, că principele Bismark 
ar fi hotărlt a lua concediu pe un 
an întreg, şi că adevărata causă a 
nelnţelegerel, In urma căriia se simte 
necesitatea acestei retrageri vremel
nice, este atitudinea Rusiei în 0- 
rient. Se crede că la Cartea din 
Berlin spiritele sunt dispuse a fa- 
vorisa planurile Rusiei, iar Cance
larul se opune, combătând politica 
rusească, ca pe una, care este pe
riculoasă pentru imperiul german.

Englitera. In ziaristica oficioasă şi 
neoficioasă din nou să ivesc unele 
lndoeli în privinţa protocolului În
cheiat la Londra. Semi oficialul ,W. 
Abenbost* ne asigură, că unele din
tre puteri nu aii semnat protocolul 
de cât cu oare-şl cari reserve. .  Pall- 
Mall-Gazette* zice, că In special gu
vernul englea a declarat, că va privi 
protocolul ca nul, dacă Rusia nu va 
desirma şi că această declaraţiune 
a şi fost formulată într'un apendice 
al protocolului.

Rusia. Până acum nu se ştie, ce 
fel de impresiune a produs în Rusia 
faptul semnărei protocolului. Se crede 
Insă că această impresiă va fi mal 
mult neplăcută de cât plăcută. De 
la armata de sud sosesc ştiri, care 
ne Încredinţează, că Rusia urmează 
cu pregătirile de resbel.

Ast-fel aici nu se manifestă dis- 
posiţiunt de desarmare. In St. Pe
tersburg lumea de asemenea nu pare 
a fi pacinic dispusă. Coresponden

tul .Corespondenţei Politice;* zid ¡K 
că ţiind seamă de faptele, care a 
petrec, ar fi o ilusiune a crede, ci. 
Rusia va desarma ori chiar numai 
că ea va dican.tona. Alte ziare, ln i r , 
tre care .D . Ztng. * ne asigură, căijfc', 
finanţele Rusiei sunt In o stare atâdl 
de deplorabilă, In cât Anglitera pare |'1 
a fi sigură, că dacă armatele voia SI 
sta Încă câte-va luni de zile pe pi- W  
cior de resbel, Rusia va putea să I 
Înceapă, dar nu va putea să conţi- ¡11 
nueze resbelul şi ast-fel se va b iru i {' 
de sine.

Turcia. Lucrările parlamentului t 
zilele din urmă aü fost mal produc] 
tive de cât se credea. Camera a 
Votat regulamentul şi a început di 
cuţiunile asupra legei vilaeturilor.

Despre negociările cu Muntenegr 
nu aü sosit ştiri mai nouă şi aceast 
ne face să credem, că cestiunea râ 
mâne în stadiul de indecişi ţine, 1 
care este.

Din Cattaro se scrie însă,-că In 
Herţegovina se fac toate pregătirile) 
spre a reîncepe ostilităţile. La DuJ 
brava, nu departe de Mitkovici sun{ 
concentraţi 20,000 oameni în triipe 
regulate. Din Con sta nti no pol se scrii 
despre transporturile de trupe, care 
aü plecat ori vor pleca în zilele a 
cestea parte în Asia mică, parte 14 
Dunăre, despre îufiinţarea de nouj 
corpuri de voluntari şi despre agi] 
taţiunile, care se fac în Asia spre 
a deştepta fanatismul religios. Coi 
respondentul termină;.Toate acesfĉ  
măsuri fac impresia unei înarmări 
generale, Intru cât afară de copii 
de moşnegi, toţi oamenii sunt chiâ-J 
maţi la arme.*

In cestiunea situaţiunei create prin 
protocolul de la Londra, Poanta nj 
a luat încă nici a hotărlre.

isca 
Urî, fi

IM T U T IILI STATKLOR-UHITE

piarul din Londra, Soarele, publi 
că o scrisoare curioasă a istoricului 
engles MacauJay către un cetăţean 
din New-York asupra instituţiilor a 
mericane. Macaulay vede prea muH 
In negru .viitorul democratic* al 
Statelor-Unite:

,Cât timp, — zice e l,— veţi avea 
o Întindere mare de pămănturl fer
tile şi neocupate, populaţia voastră 
de muncitori va fi mult mai In Iar 
gul el de cât aceea a vechiului con 
tinent; şi cât va ţinea această stare ■ 
de lucruri, instituţiile democratice, 
ce aveţi, vor putea să continue fâr^ 
calamităţi.

.Dar va veni timpul, când lume  ̂
nouă va fi tot aşa de populată ca 
cea vechie. Salariile atunci vor n 
tot aşa de reduse şi supuse la a-i 
celeaşi fluctuaţii ca la noi. Veţi a- 
vea şi voi Îmbulzeli ca în Mances 
ter, Birmingam, Croix-Rousse şi In 
Creuzot, unde' une-orl mii de lucră
tori rămân fără lucru. Atunci ins-1 
tituţiile voastre democratice vor fi 
supuse la încercare....

.Vă doresc, — adaogă istoricul en
gles, — să ajungeţi atunci la un bua

tins, se observase că umbla mereii prin 
sala plăţilor unde s’a întâmplat furtişagul. 
Ancheta isbutise se afle ca imigrantul sem- 
naln>6ntul acelui gentleman, semnalment 
care s’a şi trămis îndată în tot Regatnl- 
Unit şi pe continent. Câţi-va oameni, —şi 
Ralph era din acel nnmăr— speraţi că fa
rul na va scăpa neprios.

Cam pnteţi să vis imaginaţi, acest fapt 
era la ordina zilei la Londra şi in toată 
Englitera. Se discntn, se pasionai! pentru 
sa ii contra probabilităţel succesului poli
ţiei metropolitane. Nn se va mira nimeni 
dar auzind şi pe membrii din Reform- 
Clnb discutând aceeaşi ceetie, mai cu semă 
că anul din sub-guvernorii BSncei era mem
bru in acel club.

Onorabilul Ganthier Ralph nu voia să 
se îndoiască de resnltatul căutărilor, înte- 
meindu-se pe încrederea că prima oferită 
▼a ascnţi şi mai mult zelul şi inteligenţa 
agenţilor. Colegul săă, And rew Stnart, era 
departe d’a împărtăşi această încredere. 
Discuţia urma între aceşti gentleman!, cari 
se aşezaseră la o masă de whist: Stuart 
in faţa lui Flanagan, Falleutin in faţa lui 
Fileas Fogg. Pe când jucaQ, nu vorbeaţi: 
ia pause insă, conversaţia întreruptă reîn
cepea mai animată.

*Susţi0,— zise Andrew Stnart,— cS t6te 
favorisează pe far care trebue să fie un 
om foarte dibaoiQ.

— Haidea-de I— respunse Ralph, nu e- 
sistă o ţară în care ar putea să se as
cundă.

— Ia anzl vorbă !
— Unde vrei să meargă ?
— Nu ştia, — respunse Stnart, — dar 

pământul e destul de mare.
— Era odinioară.. ., zise cu glasul ju

mătate Fileas Fogg. Apoi: «Domnia ta tai 
acum," adause el presentând cărţile lui 
Thomas Flanagan.

Discuţia se întrerupse, începând jocul. 
Andrew Stuart reîncepu zicând :

‘ Cum odinioară I Oare p&meutnl s’a mic
şorat ?

— Fără îndoială, — respunse Ralph.— 
Sunt de părerea d-lni Fogg. Pământul s’a 
micşorat pentru că îl putem ocoli azi de 
zece ori mai iute de cât acum o sută de 
ani. De aceea căutările se vor putea face 
mai repede.

— Dar va facilita şi mal mult fuga fa
rului !

— Domnia ta joci, d. Stuart!, zise Fi
leas Fogg.

incredulul Stuart nu se convinse şi, ter
minând partide, reinoepn :

‘ Trebue să mărturisim, d. Ralph, că ai 
aflat un mod curios d’a zice că pământul 
s’a micşorat I Aşa dar pentru că acum se 
ooolesce pământul in trei luni de zile...

— In opt-zecl de zile numai,— zise Fi
leas Fogg.

— Este adevărat, domnilor, — adăogă 
lohn Snlivan,— în opt-zeci de zile, de când 
secţia intre Rothal şi Alahabed s’a des
chis pe «Great-Indisn peninsular rail wag,, 
şi iată calculul stabilit de * Morning Chro
nicle* :

De la Londra la Suez prin muntele Cenis 
şi Brindisi, calea ferată şi vaporul.. 7 zile 

De la Suez la Bombai ou vaporul 13 — 
De la Bombai la Călcata, eu oa-

lea ferată........................  3 —
De la Calcnta la Hong-Kong

(China) cu vaporul........................ 13 —
De la Hong-Kong la Iokohama

(Japonia) on vaporul....................6 —
De la Iokohama la Sant-Fran-

ciso cu vapornl.............................22 —
De la Sant-Frnncisc la New-

Jork cu calea ferată................... 7 —
De la New-Jork la Londra cu 

i alea ferată şi vaporul . . . .  9 —
In total. . . .8 0  zile.

— Da, opt-zeci de zile I — strigă An-

d rew Stnart, care din nebăgare de seamă 
’şl tăie o carte bană- •, dar nu puneţi tim
pul răB, vânturile contrarii, deraliările, 
na uf ragele, etc.

— Tot s’a pus,— respunse Fileas Fogg 
nrmând a juca.

— Chiar dacă Indienii, ar scoate şinele, 
striga Andrew Stnart, dacă ar opri va
goanele, ar prăda furgoanele şi pe călă
tori 'I ar scalpa I

— Chiar,— respunse Fileas Fogg care
lăsă cărţile jos, adăogând : «Doul aşi, dom
nule :»

Andrew Stnart, căruia 'I venise rândul 
la joc, adună cărţile, zicând :

«In teorie ai dreptate, d-le Fogg, dar 
in practică. '..

— Şi in practică, d-le Stuart.
— Aşi vrea să te văd.
— Nu ţine de cât la d-ta, să plecăm

împreună.
—  Să mă fereasoă Dum nezeii I s tr ig ă  

Stuart,— dar aşi paria patru m ii de li
vre  (100,000 fr . )  oă o călătorie fă cu tă  în 
aceste  c o n d iţ ii  este cu nepu tinţă.

•— Din contra, foarte cu putinţă,— res
punse d. Fogg.

— Het bine, fă-o d-ta.
— Ocolul pământului tn opt-zeci de zile ?

— D».
— Bine, Toieac.
— Când ?
— îndată. Insă te prsrin, că o Yoiii 

face in socoteala d-tsi®-
— E nebuniei— strigă Andrew Stuart, 

Care începuse să se supere de stăruinţa 
partenerului săfl 1 Mal bine jucăm îna
inte.

— Făceţl cărţile atunci,— respunse Fi
leas Fogg, oecî s’aS dat răii.

Andrew Stuart luă cărţile c’o mână fe
brilă, apoi aruncându-le iute pe masă zise:
*Hel bine, da, d-le Fogg, da pariez pa
tru mii de livrei.

— Scumpul meii Stuart,— zise Fallen- 
|tin,— linişteşte. Aceasta nu e serios.

— Când zic că pariez,— strigă Andrew 
Stuart, sunt tot-d’a-una serios.

— Fie! zise Fileas Fogg. Apo  ̂ fnior* 
ceudu-se către colegii săi:

«Am două-zeci mii livre (500,000 fr.) 
depuşi la fraţii Bariug. Le risc voios...

— Două-zeci mii livre! — strigă Iohn 
Sullivan.— DouS-zecI mii livre, pe cari o 
întârziere neprevăzută te poate face să le 
perzl I

__ Neprevăzutul na esistă,— respunse
simplu Fileas Fogg.



T I M P U L

ji'esul.tat, ceea ce judecata mea 6ui 
nnpedică d’a prevedea. Esfce,,tnv?eder 
:at pentru u »n »  că av erii ui vostru 
qu va invea nict; odată' forţa;>d’a jres- 
irftnge o majoritate ¿ii ferind:! şî ne
mulţumita, 

i Pentru ce ? Fiind-că, la noi majo
ritatea este care guvernează, şi na- 
|tura!minte ea are in disposiţia ei mi
ri) ri ta ten. adică educaţia, avuţia şi 
¿Jteligenţa.

' ,  Va veni ziua cftnd, In statul N ew - 
[jiYorkuIuI, o mulţime fără instrucţie, 
şfferft vatră şi fără mijloace de traifl. 

iv.\ avea să aleagă representanţî pen
tru Adunarea lor? legiuitoare.

Mal este oare de Îndoit asupra 
¡candidaţilor ce vor alege ?; D’o.parte, 
va 6 un bărbsţt de ;Sţjiţ >care va în- 
!demna ̂ a răbdarfe, la resjî^ctiil drep
turilor căştigate. la observarea scru- 
U uloasă a lege i; de altă; parte, un 
demagog declamând contra tiraniei 
capitalului şi contra inegalităţel con
diţiilor. Pe care din aceşti doi can
didaţi vor prefera efî.

¿Constituţia voastră stă toată In 
pftnze, ancoră n a veţi. (Joiir uonitt- 
tttion ia aU tai! and no ane*or.) Pre
cum a iu zis deja, Îndată o ţară 
|alunecă p’această cale fabulă. de unde 
Icpmlisaţi» saâ libertatea' trebue să 
dispară. safl un Cesar ori un Na- 
pjo/eon va lna frânele guvernului cu 
ojmână fermă, sa O republica voas- 
itfft va fi devastată de barbarii se
colul ur al XX-lea tot aşa de cum- 
Iplit ca Imperiul Roman în al V-lea 
secol; cu acestă osebire că^Hunilşi 
¡Vandalii, cari prădaO Imperiul Ro
man, venian dafarâ, pe cănd Hunii 
51 Vandalii voştri vor fi riăscuţf*la 
▼ol de Înseşi instituţiile voastre. “

CRONICA m iT IF IC A

— Ca toată stăruinţa depusă de guvern 
Şi ‘particulari; cu toate cercetările oame
nilor de aciinţl şi de practica, fi loc sera se 
întinde din ce iii ce miii mnlt în '■ podgo- 
rii] e francase. 'Ia asemenea împreginrărî 

/nistru] agricnltnrei Va adresat către 
Academia de sciinţe ceriindu’î ca să’i a- 
:ate ce mesnri trebnesc luate peatru a 
mărgini pre căt este în putinţă întinde
rea filocsereî. Academia a şi numit o ca 
misiune compusă din D. Dnmas, Milne 
Edwards, Duchartre, Blanchard, Pasteur, 
Thanardj Herve-Manguu şi inspectorate 
«coaielor veterinare D. Bonby care a fost 
raportat ore ie comissiuueî.

Intre alte observaţiuni făcute de comis- 
liane, ea insistă oa- omul să nn .devie el 
inauşi coajutorul filocsereî şi să’I igrubeas- 
că mişcările gale' de migraţinne, transpar- 
itând’o oa viţa dintr’o localitateîntr’alta, 

Comissinnea recomandă ministrului me- 
sririle ce urmează:

'•!. De a 'popri isportaţinnea viţel aftră 
din localităţile; filocserate;

2. De a popri introducerea şi plantaţi- 
jrnnea de vită din viile filooserate în regi-’ 
nnile neatinse pene astă-zî de această in 
isectă |

3. De a smulge viţa şi a o arde pe 
I0.0 dimpreună cn foile, rădăcinele şi ara- 
ciî orl-nndB va aţă rea filocsera, desinfec-

— Dar, d-le Fogg, acest timp de opt» 
sacî de zile nn e calculat de cât ca un 
minimum al timpului trebuincios!

— Un minimum bine întrebuinţat a- 
onge la orî-ce.
..— Insă' pentru -a nu perde timpul, tre- 

n e să sări matematiceşte din vapor in va- 
î'jn ţi din vagon in vapor.

— Voia sări matematiceşte.
E‘:0 glumă 1 .

— C# bnn engles nn .glnmesce mol 
lata când este vorba de nu- lucru aşa de 
lerios, de pnriare,— respunse jPileas Fogg. 
Pariez douS-zecI mii de livre contra col 
ra voi, ca voiiS face.ocolul pământului ÎO 
Bt-zecî de zile sau,^oă-spre-zece. sute doă 
Ici ore, saQ <f sută cincî-spre-zece mii doă 
ate minute. Priiniţt ?

— Primim, responseră d-nil Stnart, 
lallentin, Solii van, Fmnagan şi Ralph, 
apă ce s’ aQ înţeles împreună.
— Bine, — zise Pileas rogjţ. — Trenn 

3. la Douvres pleacă la opt ore patrn-»zeoî
¿inel minute. II, voitt lua,
— Cliiar astă seară ? — întrebă Stoart.

'—‘ Chiar astă seară; — respunoa Fileas 
>gg. Aşa dar,— "adăogi el consultând un 
lendar de poPiinai', — pentru ca e azi 
arcuri 2 Octomvre, trebue să znŞ întorc

ţănd în acelaşi timp întţ’uu mod energic 
ţerrennl ;

4. De a désinfecta pămSutnl şi viţele 
în perin.e'fcrul';bănuit care se | află îm pre
vin rul locului defrişat;

5. De a desinfecţa viţele într’nn peri
metru de precanţînne în pregiurul celui
precedenţ. >■

Aşa - dară comissiunea Academiei reco
mandă nceea-ce a recomandat viliaultoril 
practici de la appariţinnea filocsereî: po
prirea de a importa viţă din localităţile 
bântuite şi distrugerea prin foc a viilor 
filocsera te.

Faţă cn măsurile energice ale guver
nului franceg,.■ noi suntem datori a loa 
celle mal urgente disposiţinnl pentrn ca 
binroorile vamale să fie co cea mal de 

I aproape priveghere pentru ca nn cum-va 
să se introducă în ţehră viţă sati «pomi 
roditori. Suntem convinşi efi şi particu
larii ale cărora interese sunt ameninţate 
vor ,veni singuri tn pjutorul administrn- 
ţinneT

D. Ministru al agricolturel a dat şi în 
anal aceota ca si în cei precedenţi o cir
culari prin care popresce imbortaţionea 
de Tiţe şi ’pomrr^îWaîe acom ea prive
gherea să se facă cil etricteţă.
-ţ.— l)in toate părţile sosesc memoriorl 

(cStra Academia de şciinţe asupra mijloa
celor celor mal nemerite pentru a distru
ge filocsera. Acum de curênd D. A. Rom- 
mier comunică Academiei o senă de expe
rienţe făcute cn scop de a combate fîloc- 
sera dnpă rădăcinile viţel D. Romtnier 
propune ca să încerce sărurile safi ocsid 
de mercur,- de plumb, de aramă, de zinc 
fi alţii disolvaţî în iposnlfiţl alcalini (po-1 
ta să sad calce).

Mal toţi insecticizii cercaţi pênë astă 
zi afi fost descompuşi de către element* 
constitutive aile pământului şi afi devenit 
nevStuinfitorl pentru filocsera. Acizii a 
fost săturaţi de către carbonatul de calce; 
alcâbnurile sau disoluţinnile. metalice oa 
reacţione alcalină, att fost săturate de a 
cidol carbonic saQ de către acizii negri 
¿tndiaţi de c'ătre D. P. Thénard ; în fine 
sulfuri! au fost descompuşi de cătră oc- 
si ai de fer. Np este oare permis de 

rwpem, se întreabă domnn Rom ni ier, că 
pofosfiţiî dubli, cari sunt solubili în apă 
şi asupra cărora acizii pământului n’a 
acţinne. vor ofiferi mai multă resistenţă 
şi că vor. face să piară filocsera fără ca 
să vateme viţa ?

JSsperienţele ce se vor face att să do
vedească dacă propunerile d-lni Rommier 
sont practica.

(B. Hc.) P. S. Auretianu.

Adresa votată de Senat şi Camora depu- J  

taţilor a fost presinta tă Sultanului.
Muntenegrenii-: stârnesc să obţină un 

răspuns prompt şi :defipitiv.
Belgrad, 8 A| irtlic.

D. Ristici numit senator, remâne minis
tru de esterne şi înlocuesce pe preşedintele 
OOliailiuluI.

I).. de Belsolme consul al Branciel, a mă
rit pe neaşteptate. ,

Berlin A Aprili».
D. Camphaasen, ministru de esterne ş i ! 

d. Bnlow, secretar de stat la oficiul exte
rior sunt destinaţi pentru a înleeni pe d. 
Bismarck.

NOUTĂŢILE ZILEI

O mutare oorieasâ. - f  Aflăm că d. N. 
Jonevcu ’şl-a mutat tărăbnţele din Minis
terul de Esterne 'Aainte de Băntnl Geor- 
ge. Care să fie caosa? Neplata chiriei?

D. Brfttiajm prea este crud! Apoi d-sa 
a plătită

C it im  In «C u r ie r n l-B a la s a n  :*

Cum au a patrece funcţionarii Sf Ser- 
bătnrl. Am zis mai zilele trecute, că neno-

att mal câştigat: câte 5000 fl. s. 2638 
No. 12 şi s. 4150, No. 88; câte 3000 fl: 
S. 2(58, No. 58 şi 8. 2359, No. 88 ; câte 
1,50© fl-! S. 293, No. 15, a  647, No. 36 
şi S; 3737, No. 40; câte 1000 fl : S. 263, 
No. 32* S. 273Y, No. 32; k  2994, No. 
36 şi S. 2994, No. 26 ş i’ S. 4150, No. 
75, şi iţi fine all căştigat: câte 400 fl; 
S. Ud, No. 9, 18, 13 gi No. 95,^6. 263,
Nov 15 şi No. 56. S. 293, No. 34, 61 şi
No* 83, 9. 647, No. 65, S. 980, No. 4, 
19,20, 23, 35, 65, 71 şi No. 79, & 2859, 
No. 19 şi No. 68, S. 2688, No. 31, S- 2737, 
No. 12 şi No. 43, S. 2994, No. 6, 38 şi No. 
97, S. 301)7 No. 56, 67 şi No. 93, S. 3272,
No. 2, 34, 36, 71, 87 şi No. 94, 8. 3737
No. 82, şi în fine 8. 4150 No. 11 şi 45. 
— Cele-l’alte câştiguri nemenţionate aici, 
sunt de oâte 200 fl. minimum.

(Losurî comunale vieneze.) La tragerea 
¡la aorţî, făcută ieri, asupra serielor şi câş
tigurilor din împrumutul oraşului Viena 
din anul 1874 în sama de 30,000,000 fl. 
s’att- tras următoarele 12 serii: 53, 74, 
431, 859, 937, 1011, 1159, 1260, 1559, 
2085, 2277 şi 2722. Din acestea aii eşit 

rocirea când vine asnpra cniva, ia curge I 20 câştiguri şi annme: câşH-
din toate p ă r o ş i  par« că nn are finit, I ^  principal de 200,000 fl. la Ş. 937 No. 
ca dovadă că afirmaţiunea noastră este|86 ; al 2-a de 30,000 fl. la S. 53, No. 62

BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privat al , TIMPULUI.*
' 1 (A gen ţia  H avas).

Vlena, 0 A prilie .

Se Bi/nnţă di’ii 'Constantinbpol, ziarului 
»Frenidirnlilatt*, că sultanul a conferit ma- 
relol vizir marea stea a ordinului osmi- 
n ie ■ cu placa în diamant. Sultanul acor
dând aceaWtă înaltă recompensă lui Edhem 
Paşa a voit să’l dea o dovadă de recunos- 
cinţă şi de aprobare pentru politica ce vi
zirul a ţinut:

Consta ntinopol, fi Aprilie.
Sitnaţiunea e mereu nesigură. Turcia nu 

desarmează. Ba va trămite o circulară-pu- 
terilor; f

la Londra, cliiar în acest salon din Re- 
form-Clnb, Sâmbătă 21 Decembrie, la opt 
ore patru-zecî şi cinol minute seara ;. iar 

eitdrceădu-me, cele doă-zecl mii livre de- 
pnse actnalfcente la fraţii Baring t8 apar
ţin cu drept, domnilor. .)

Iată o chitanţă pentru această sumlL 
Un proces verbal asupra pariului seîn- 

cheiă îndată de cei şase co-interesaţi. Fi
leas Fogg remăsese rece. Nu pariase, de 
sigur, ea s& câştige, şi nu îngagiase cele 
doă-zeqi mii l iv r e — jumătatea stărei sole— 
de cât_ în prevederea că vii cheltui cea- 
raltă jumătate ca 'să poată isbuti in acest 

«dificil, am putea chiar zice, inesecutabil 
project. Cât pentru adversarii săi, el pn- 
rîan mişcaţi nn din cansa valoare! pariu
lui, ci pentru că’şi făcea tt oare-cari scru
pul uri d’a lupta in aceste condiţii.

Şapte ore suuaîi atunci. Oferiră d-lnl 
Fogg d’a 8uspenda vhistnl ca să se poată 
prepara de drum.

«Snnt tot d’n-iina gata 1, resp anse im- 
pasibilnl gentleman, împărţind cărţile: 

‘ Întorc cară,— _ zise el. Domnia ta joci, 
domnule Stuart>. (Va urma).

foarte esactă, mal iată încă nn esemplu:
Sciţi, onorab. lectori, miile de suprimări şi 
ciuntiturile de salare ce s’afi făcut, de şi 
serviciile şi atrîbuţiunile au remas aceleaşi 
ba poate mai multe, credeţi că din astă 
cansă evreii cămătari ce au remas cu a- 
cceptele în bnznnări, a funcţionarilor lă
saţi pe strade nn vor acuma să mal deie 
absolut nici un ban chiar pe luni servite.
Aţi aflat că nu s’a primit lefile de trei 
luni şi eă onorab. Cameră s’a milostivit
a vota o lege spre a Ie mai lna din m i-, .
_, , y v . v . ,  I a câştigurilor împrnmntnluT pentru fondulcele salsre ce li-a mai rămas inca cinci1 ¥ ^ r -

şi »1 3-a de 10,000 fl. la S. 53 No. 24 » 
aii mai căştigat căte 1800 fl: S. 74 No. 
55 şi 91, S. 431, No. 54, 8. 1559 No. 97 
şi S. 2277” No.v 16; în fine*att căştigat 
căte 300 fl: 8. 53 No. 49 şi 56, S. 74 
No. 75 şi No. 95, S. 1011 No. 41 şi 68 
& 115Ö No. 10, 8. 1260 No. 55, S. 1559 
No. 69, 8. 2085 No. 48, 8. 2277 No. 96 
şi S. 2722 No. 67. — Cele-l’alte câştiguri 
sont de câte 130 fl. minimam.

(Losurî * Rudolf».) La tragerea serielor şi

la sută sub titlu de patentă licenţă sau 
tacsa condeiului şi mai ştim ce e. EI 
bine, 'dnpă toate aceste suferinţi speram 
că măcar de Sfintele Pascî când şi din 
cei condamnaţi se graciază, li se va in- 
dulci şi soarta lor achităndu-lise retribu- 
ţiunile cel puţin pe lunile servite, însă 
fatalitatea e fără sfîrşit, un ordin aspru 
sub pedepse chiar de destituiri se primi 
la Casierie de a nu se elibera nici nn ban 
nimenul, ast-fel că bieţii funcţionarii vor 
remăne serbătorile aceste se nu aibă cn 
ce lua o haină nouă, o lumânare, două 
trei oca făină pentru cozonaci, câte-va oauă 
a le boi şi o bucăţică de miel, de a duce 
familiei spre a petrece şi dânşii zilele 
pascilor după obiceiul strămoşesc. Dar 
ce să mal zicem despre acele sermane vă
duve şi infirmi care att căte 30—40 lei 
pe lună pensie şi care nu'şî afi luat'o pe 
atâte luni. Avis celor ce umblă dnpă 
funcţiuni şi Demoaselelor ce nu vor a 
se mărita de cât dupfi funcţionari, iar pe 
D. Ministru Dumnezeii să’l lumineze.

TEATRUL NAŢIONAL
Intre multele afişe de Theatru, cari de 

câte-va zile inundă cu representanţiî de 
pectacol ne credem datori a pune sub a- 

ceasta rubrică importanta piessa a lui V.
Sardou, instituia tu GĂRGĂUNII. (Le pa- 
pilloh) ce se va represinta la 28 Martie 
a dona zi de Pasce), în care vedem fri-

I ™  SOSITE cn POSTA DI» URMA

spitalului er. reg. şi prfhcipahnente pentru 
institutul ‘ Rudolph, de la 80 Iunitt 1864, 
în sumă de 2,000,000 fl. att eşit următoa
rele 26 Serie : No. 233, 234, 328, 825, 473. 
587, 609, 1Ö06, Î011. ll!& . 1277, 1551 
1552, 1569, 1587, 1898,2095, 2200, 2311 
2430, 2489, 2537,3140,3170,3493, 3727 
3850, şi 3864. — Din acestea s’afi traa 
următoarele câştiguri : cel principal de 
20,000 fl. la Seria 3850 No. 13, al 2-a de 
4000 fl. la Seria 1552 No. 48 şi al 3-a de 
1500 fl. la S. 234 No. 38; afi mai câşti 
gat: câte400 fl. S. 609 No. 48 şi 8. 1898 
No. 8 ; câte 200 fl. S. 234 No. 15, Seria 
2430 No. 41 şi 8. 8727 No. 4 ; câte 100 
fi. S. 473 No. 6, 8. 537 No. 50, 8. 1569 
No. 22, S. 1587 No. 26, S. 2311 No. 34 
şi S. 3140 No. 7; câte 50 fl. 8, 233 No. 
10, S. 323 No. 38, 8. 473 No. 16, 8. 
609 No. 10 şi 42, a  1183 No. 43.S.1898 
No. 34 şi 35, S. 3493 Na 41, S. 3727 
Na. 47 şi S, 3864 No. 30, şi în fine eâte 
30 fl. S. 233 No. 43, S. 234 No. 35. S. 
323 No. 11, S. 325 No. 28, S. 1011 No* 
10 şi 29, S. 1277 No. 17 şi 20,8. 1569 
No. 15 şi 30, 8. 1587 No- 41, 8. 2095 No. 
38, S. 2200 No, 8, 17 şi 45, 8. 2311 No. 
2 şi 7, 8. 2430 No. 43, S. 3140 No. 19, 
S. 3493, No. 22, 8. 3727 No. 19 şi 44,
S. 46 No. 50 şi 8. 3864 No. 34__ Cele-
l’alte câştiguri sunt de câte 12 fl. minimum.

CUBS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Hururewei, 25 Marti* 1877.

lecta. Ca cronicari fideli anunţăm esseco- 
tarea acestei importante scrieri.

Londra, 5 Aprilie. 
Cele mai mnlte foi vorbesc despre con-

u  .. , k .  1 , , 1 oedierea principelui Bismarck, accentuândMonitorul Oficial» ne spune ca cole- I . . . . .. , . , "  _ \  __ , • asupra marilor fapte ale cancelarului. ,Stan-gînnle electorale pentru Senatori s att con-1 , , v v _ . .___ j. A,__.,: ,  ,_TV , „ „  1__ . | nard, spera ca Germania nu vn pierde încă
pe acest bărbat şi că de aci înainte va 
conduce soarta marel naţiuni, pentrn a că
rei unire el a făcut mai mult ca ori-cine,

vocat Ia 21 Aprilie (coleg. I), la 23 Apri
lie (coleg. II) şi la 25 Aprilie (coleg. Uni- 
ersităţilor.) Iar ziarul oficios ‘ Românul, 

ne spune că s’afi convocat Ia 18, 19, 20 
21 Aprilie.
Pe care din duoe să credem ?
Nn cum-va şi aci este vre una din acele 

păcăleli electorale de cari snnt atât de di
baci radicnlii noştri ? Este necesar un co
municat din partea Românului.»

LOSURÎ s t r e in e

(Losuri de oredit.) Cu ocasia tragerii 
la sorţi, făcută ieri asnpra serielor şi câş
tigurilor în privinţa împrumutului din 
nstitutui de credit c. r. nostr. priv. pen 
tru comerciu şi industrie, de la 31 Mar
tie 1858, în sumă de 42,000.000 fl. va
loare austr., s’a ii tras următoarele 14 serie 
şi anume numeriî: 116, 268, 293, 647,
¡980, 1487, 2359, 2688, 2737, 2991, 3097,
3272, 37:37 şi seria ca  No. 4160. Din a- I care cereai! libertatea Poloniei. S'afi făcut
cestea cu căştignri afi fost: câştigul prin- I şi câte-va aresturi,
cipal cu 200,000 fl. la1 seria 2:13 No. 90; Calea ferată rusă ce merge până la Un- 
al doilea cn 40,000 fl. s. 4150 No. 5, şi I ghenl, s’a împreunat la 81 Martie cn ea-
al treilea cu 20,000 fl. s. 2688, No. 3 7 ,1 lea ferată Română d 'acolo.

Această foaiă vede nn angnr favorabil 
pentrn conservarea păcii. In împrejurarea 
că principele a ales momentul de faţi 
pentru recreaţiune.

Ticna, 6 Aprilie. 

Scirile din Constantinopole nu sunt sa- 
tisfăcăt6re; Porta se pare a avea de gând, 
să repeteze periculosul joc, jucat ou oca- 
siuuea conferinţei. Turcii zic, că protoco
lul este ,0 lesiune a demnităţii.* Alt-fel 
trebue să mai aşteptăm, dacă Turcia, In 
momentul decisiv, va avea curajul cuvin
telor sale.

Cracovia, 6 Aprilie. 
După scirile sosite acum din Eiew, Ru

gul a debordat causând mari devastaţinnL 
Terespol este inundat.

In Rusia s’afi con fiscat nisce broşure,

V A  L O A B E A CinU IOfftrlt* j PtmU
S u t

O bli«. Rurale .  10%  1864 • 1
> » la tortl — — —  Ï

Impr. Opp*nh*iin &°/0 18^6 — — —
O blig. Domeniale 8 %  1671 8 1 % 8*>/4 81

» » e fite la to r il — — 91 1
» Credit fonc Eur. 7% 74*/a 751/1 75»/|
» Oredit fonc. Urban — 65 —  5

Impr. Mun. Cap. 8 0 %  1675 
Penii 1 (3o0) dotând A fr. 10

_ 75 —  1
I 80 —  *

A cţil Cftiîe fer. rom. 5»/^ 1866 ’ -X ■1 — —  !
» priorităţi 6 %  1868 

Daoîa Cf-i* de A w ia,
-7" a — , mmm

- —
Act. (fr . 500) 8 %  1871 960 soft —
România C 1* de A tn g .
Act. (fr. *00) 9>/0 1878 50 66 —
Mandate • • • • • • • • — — —4 -
Impr. M unicipale fr. 10 — 31 20.80
Aot. financiare Române 8 % — — —
Oftile ferate Ottomane

A ot (fr . 400) 80/0 — — —  X
Arata Româaă . . r

OUPOANE
O blig. Ruralep. Octomb a. c. — — — %

» Domeniale • • • • — — 97»/|
» Fondare rurale • • — — —
» Comunale • . • • — — —

DKVI8E
P a r is ....................... 10 98.90 99
Mar te il le • • • • • • • • — — —
bruaeuet , .  .  .  .  . . . — — —
Kr\7* i .  . . • • • — — — J
Londra .  . . .  . . • .  • — 24977» 14971/p

\ miCtî • • • • • — —
flam burg • • • • • • • • — —
A m sterd a m ....................... .... — — —
Viena — — —-

— ' — —
Lipaca ,  ,  • « • • « • t — 181V4 — . ]
Rteom pt .  r  . . . . . . — —
Lira O ttom ană. . . .  .  . 23.71 12.71 2271 >/•
Galbena aontr. .  . .  • • - 11.77 11.77
A trio c. A rg in t* .................... - —  •

tURSUL Y1KNKI 
6 Aprilie (st. n.) 1877.

Metalioe.......................................  63 00
Naţionale . . . . . . . . . .  67 80
Renta in aur ......................... ...  77 15
Lose ...................................... 110 50
Aoţiunile băncel...................... 817 —
CrediturI.....................................  150 50
London 122 40
Obligaţiuni rurale ungare . . .  74 80

> te m e şv a r  . .  7 8  2 5
> transilvane . . . .  71 80

Argint in m ărfuri..................... 107 40
Ducatul .....................................  5 74
Napoleonul .................................  9 78
Marc 100 ?  i . i ;  ~.1 . u. . . 60 10

CURSUL DE BERLIN-  
6 Aprilie (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 12 70
Obligaţiunile române 6 °/0 . . . 50 60
Priorităţile căilor fer. rom. 0°/o . 55 75
împrumutai Oppenheim . . .  87 25
Napoleonul............................. .... 16 28
Viena, termen scurt . . . . .  165 80 

> , lung . . . .  - 164 80

CELE MAI ELEGANTE, BUNE
f i  eftiae

HAINE BÂRBÂTESCI
ţi de Copii 

SE  VINDE NUMAI LA

D. SCHfARZHANN & C-ie
ColUl Stradal Carol L  V « , L  Ia Mal 1« Plttrft.

Dl M ii Elepnt
D E  P R 1 X Â - Y A R i

de la fr . 36 pfinS la  fr . 70.

UN PARDESIU ELEGANT
DE P R I M A - V A R A
de la  fr. 25 pdnâ la fr. 55.

FABR ICE :
Wiena, Presburg. Prosnitz.

M A G A  S I N E :
Brăila. G ala ţi, F ocfanl, Ber- 

lad, CU& rafl, Craiova.

6ŞŞ—«

ANUNCIU IMPORTANT 
CEL MAI MARE SI MAI RENUMIT MAGASIN

dc ' ____ '_______
I N O A L T A M I N T EpÉirt

SARBATl. DAME SI C0P1!
«ub firma de

S A L . W Ë 1 S E R M A N
T u  . A .  V U L T U R

Strada Carol I No. t.
(Curtea veche ris-â-ru de farmacia BindSrfer)

A te feri d 'o 
altă firmă im i

tată la Vultur 
S a nota bine la 

No. 8.

A  se feri d ’o  
altfi firmă im i

tată la V u it ar 
n  a nota bine la 

No. 6.

AS sosit pentru ae*onul de p r im i-T iră  ţi r iră  
încălţăm inte de Bărbaţi In  t4te form ele (fason 
anglais |i britaniqae), de Dame (faion american, 
N ord-pol gi M ezieo) ji  de Copil (In fa tfn ele  cele 
m al noul.)

Aceste mărfuri fiind efectuate din oele m al re* 
numite fabrice din Kuropa fi  sab-eem aatal este 
in «tare d 'a  concura cu orl-cin o  in aclSată branehă 
JvinţJind cu preţuri m al reduse de câ t o r i unde) 
ja re  plecata sa învitaţiuno rucănd pe onor. p. t. 
public f i  îna lta  nobilim e d 'al incuragia cu nu- 
m er6s«le risite f i  a d -lor clientelă.

Cu tdtă stima.
8al. Weisermin



N U M I MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTRU CAVALERIn
SERVICIO PROMPT.

în Palatul „Dacia* (colţul Mogoşidiel şi Lipscani) snb firma
■ ■  ■  I  K O C H

ESTE IN TOT D’A-ÜNA BINE ASSORTAT.
st n

PBICIUBI MODERATE.

CEL MAI MARE MAGASIN
D E

HAIN E CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MODA
.A  LA BELLE JARDINIÈRE*

J O S E F  e R U H B A l J I I
zO Colţul Bulevardului si Stradei Mogoşoiel, Casele Grecénu 20

ESPOSITIUNEA DE HAINE
Invit pe Onor. Public să bine-voiască a visita magasinnl meü, unde va găsi o Esposiţiune de haine confecţionate cam n’a fost iacă tn Bucureseï, ţi anume *

( ’ O S T U N K  C O M P L E C T U L
RE0ING0TS Şl JAQUETE CU GILETCElf LOR | PiRDESiURI IN DIVERSE FASOANE

din stofele cele nmï moderne ale sesonalul de faţă, şi croite dope jornálele cele mat none. Preţurile sunt espuse în Galantarele Magasiei pe Strada Mogoş0ie! şi Bulevardului ţi se póte convinge orl-cine
că am remas fidel devisieî acesta! magasin :

C 0 3 S T S X J 3SÆ  S I  P B B T I U R I  F O A R T E  I V I O Z P E ^ A T E .

J O S E F  G R Ü H B / L U M
> A LÀ BELLE JARDINIÈRE*, 20 Colţul Bulevardului ţi Stradei Mogofóieí, Casele Grecéna 20«

uÉLÉL
S T R 4 D A  C A B O L

,LA STÉ0A ALBĂ.1 
A V I S  X 3iÆ r> o  Ţ i. T  A  IST T

întâiul şi r^n1 mitul Magasin de

I N C A L T I A H I N T E  P E NT RU BABBATI,  M M E  SI C0FI1
sub firma

P H I L I P P  G O L D S T E I N
»LA 8TEÜA ALBA*

8trada Carol I N o. 6, (Curtea reohe) vis-à-vis de Sigismund Pracer.
‘ áte dinSosindu'mi de curènd din cele m al renumite fabrice existent străinătate, cu care

staff in reiaţi uni intim e de m ulţi anï, un mare asortiment de diferite  m ărfi dupe fas6nele 
cèle.m al moderne şi lucrate ou cea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame : Polonese eu 
nasturi in tôte formele, Sandale, Pantofi, tei.; pentru Bărbaţi : Ghete de vacs, Maroquin, 1 
Maroquin salon, Pantofi şi tot ce se atinge de încălţăminte bărbătesol, asemenea pentru 
Copil tôte felurile de ghete cu nasturi, elastic şi altele, YÔ rog a v8 convinge de adevêr.

Ace'stă m agasie este una din cele m al vechie din Capitală, ca^e şl a câştigat o reputaţii 
de deïé mal frumOse pentu soliditatea şi eftinătatea m ărfurilor, şi sper, că şi in viitor ~~ 
onorat cu Clientela D-v<Sstră. PH IL1PP GOLDSTEIN, .

Strada Carol I  No. 6, (Curtea Veche) vis-à-vis de Sigismund Prager >La Sléua albă*. ■

D e  î n c h i r i a t , analii curenta, 0
casă strada Herăstrău No. fti), cu' 6 ca* 
mere sas, plas antrele şi cele alte oomodi- 
tăţi, tote spaţi6se, de desubt sufragerie 
spaţiâsă , cămară şi odae de seivitorî; 2 
pivuiţî nna boltită de vinuri. Dependinţele 
jos snnt: bucătărie, spălătoria, 3 odăi de 
servitori, grajd şi şopron t6te spaţiose, gră
dina, onrte pavată spaţi6să şi cu puţ.

Doritorii se vor adresa chiar la D-nu 
chiriaş actual ce o locueşte. 541— 8.

e adever. w 
nitaţmne ■  
<ox voiû fi L

F r u m o s  a p a r t a m e n t e ,
mobilat, de închiriat Calea Mogoşoiel No. 
138, vis-ă-vis de Ministerul Pinancelor.

CAÎ şi TRASURI de vânzare aceeaşi a- 
dresă. 531—8.

3 Æ ^ . a - j ^ S I 2 s T X J I _ ,

SK A R A  Iîl CALEA M0G0BI0EI N° 20,  VIEA-YIS DE GRAND HOTEL DE BÜLEYABD CASA SBECEAND
\ m  s o c itt in \ n  p tr o  m m  fle olanda si A lu r i  in l ic l a t i n

aduce la cunosoinfa onor. ei comitenţi câ t6te filialele aflătâre In România trebue să fie desfăoute
irevocabil p6n8 la Pascl.

Acisfcă circonstanţă pe de o parte, şi cursul estraordinar d0 tn&re al aurului, ne pun în 
posiţii^ie de a putea reduce încă eu mult preţurile deja f6rte eftine, spre a da o probă fie
căruia d'e eftinatâtea la care pen& acuma n’a ajuns încă nimenea. O concurenţă, vină. ea de ori
care parţe, este dar ilusorie, căci In Bui-.urescl n’a esistat încă p6n8 acuma o desfacere aşa de 
adevăraţii şl seridsă.

Slprls doyada mai mare a celor $ise de mai sus s& se observe preţurile curente reduse şl 
notate mal jos. şi mai beueflciăm şi la cumpărări de 50 franci 3 °/o la cele de 100 franci 5°/o 
şi la ce e de 20Q franci 10°/o. Representantul Societăţet fabrice! de Olandă fi Albituri.

Preţul curent dape scădâmentul de 45°|0 cu preţul flesat.
 _ -  ^  . *  /._ , nd in ̂  a r* aurtm
Batiste a V2 duzină

L înainte ac iun
Batist« Hi» ropil a ...................... | fr. 1 45 fr. 1 —

.  ,  Olandă de Rumburg 2 À  6 —  > 3 50
B tinte pnitlosesci, fine . . . ^  > IO '-1-  > è 60

» «ngles. cu bord. col. tivita ,  4 85 » 2 25

Prosópe şi Şervete a 7* duzină
... J -  _ i i  ‘ __A.X O CA / -Prosópe de aţă curată

> > damasc . . .
Şervete de masă ; . . .

» > darimiiç . .
> » ,  engles

8 50 fr. 
13 —
8 — 

ţ4 25 
17 —

4 50 
7 —  
4 25 
7 50 
9 —

Feţe de mese a 1 bucată
Pentru 0 p.TKone albă de aţă , fr. 6 50 fr. 3 50 

i } y  ̂ ,  damasc ,  10 —— • , 5 50
» 12 ,  , »  » ,  20 — ,  1.0 50
» 12 > > quai. I.» ,  33 —  ,  18 —

Pân^Arle
36 de c6ţi Pâuijă de casă fr. 88 — fr. 16 50
86 ,  ,  ,  ,  copii > 40 T- ,  22 —
45 » > Olandă de munte » 55 — , 30 —
50 > > » ,  gilnsia * 60 — » 33 —
58 ,  » Pânijă de Olandă ,  90 — > 50 —
60 i ,  ,  ,  BHgia ,  110 —  > 60 —
tfû ,  - * jJL .  Rnmb. ,  170 — > 90 —
’/* Bucată p. 7 cercéfurï 3 coţi lat > 72 —: , 41 —
Jt » » > de Rnmb. » 90 — » 50 —

Knfe de Dame
Cămaşe de Şiffon cu şnur . . . . fr. 5 50 fr. 3 —

> • > > broderie . . »  6 25 > 3 50
» > ' > > Entreddux . > 8 — > 4 50

6 25

inainte fr.
Cămaşe de Olanda ca br. de mână , 1 3  —  

j  ,  ,  ,  Entredeux , 1 5  —
y a } de bat. forte fine , 2 4  —

Camisoue cu cerculeţe..................... 4 50
,  ca broderie.....................................  5 50
,  de luxe cu broderie . . ,  13 —

Pantalâne cu cercnleţe . . . . . ,
t > broderie.....................
,  de Piqaet...................... ...

Faste de costume..............................
> cu Şlep . ,  ...........................»
, > broderie..............................
,  > , şi ca Şlep . . . >

Rufe pentru Cavaleri
Cămaşe de Şiffon ................... &. 6 «

■ > > spălat  ̂ . . . • > 8 •
• > Olanda colorată . . . »  11 ’
> > Crettoji franţuzesc . » 8 ■
> cu broderie....................... 10
> cu piept şi manşete de olanda > 11
> de Olanda fârte fină . . . > 19

Pantal6ne de O landa.....................  0 '
> > Rumburg fine . . > 9

Diverse
Şorţuri de copil . . . . . .  i fr. 2
/a Duzină Gulere de Dame . . ,  7

ll% > » Bărbaţi . . . ,  5
'/• » Peptari brodate . . ,  15
'/a » Ciorapi de Dame . . ,  28
ll% », > > bărbaţi . . ,  17
1 Bucată Flanele . ...................... ....  4
6 > de Barbe p. copii . .  > 5

75
50
50
50
50

C«Utiţlle mal bunn «e găswtc asemenea cu preţurile cele mal convenabile.
Din cati<ft KCRonuhn Înaintat 'ţe vind ca PrBjurl şi mal reduse: Piquct, Şaluri, flanele, ciorapi de n(d, pln/xhiv, Alinturi 

'pentru dan» de pupii, {> mat alţs da ţcmnrc(vt Batist» finf eu broderii, Oarnţtmrt pentru clame,¡Grauale pentru cavaleri 
fi dame, JJatiste-C’laire fi batiste au dantele, şi in fino cil te-va iute cupon» din rem&şiţftle de Olond& cu 60 Vo rabat. 

Rafturile şi ttite uneltei» tiililtöre itcnMa tn maRati., sunt cftin de vCndare.
Mikeoainul se afli Calea MogoşoI No. 20, vis-îi-vifl d*,Oraii4 Hotel du Boulc.vard, casa Qreceanif,

„ D A C I A “
SO CI ET AT E G E N E R A L A  DE A S I G U R A R E

în

B T J C U R E S C I  
Conform art. 61 din statutele societăţii, face cunoscut d-lor acţionari c&:

A CINCEA ADUNARE GENERALA
a acţionarilor Societăţei .Dacia* se va ţine Joaf ln 28 Aprilie s. v., 
10 Maifi s. n. 1877, la orele 1 după amiază, In palatul societăţei, din 
strada Mogoşdie.

La ordina ^ilei vor fi urfnăt6rela chestiuni:
I. Raportul general.
II. Incheerea socotelelor pe anul 1878.
III. Propunerile cari s’ar putea face de acţionari, conform art. 88 

din statute, s6q de consiliul de Administraţiune.
IV. Alegerea a doui membrii al consiliului de admidistraţftme con

form art. 24 din Statute.
Pentru esercitarea drepturilor d-lor Acţionari li ae atrage atenţiunea 

asupra urmStdrelor articole din statutele Soeiet&ţel:
Art. 63. Spre a face cins-va parte din Adunarea generală, trebue 

să fle posesor de cel puţin 5 acţiuni, cari dafi dreptul la un vot. 
Nici un acţionar nu va putea întruni mal mult de 10 voturi pen
tru dânsul şi alte 10 ca mandatar, ori care va fi num&rul acţiunilor 
ce va poseda s£â va presenta.

Art. 84. Nimeni nu va putea representa pe un acţionar dacă nu va 
fi însuşi acţionar. Dreptul de votare se va legitima prin depunerea 
acţiunilor în Casa Societăţei cu 8 (Jile mai înainte de £iua ficsatft 
pentru Adunarea generală.

Consiliul de Administraţie.

^xxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg 
5 G - t j l i r T H E E  o
C  ă la VILLE DE BRUXELES O

Podul Mogoşoiel No. ÎS v is-ii-vis de Consulatul Russesc w  
Recomandă magazinul şefi asortat in iot*d*a-una f6rte bine cu rufăriă de bărbaţi şi de ^  

dame, galere, manchete, batiste de lino, olandă şi a iU iI, ciorapi pentru bărbaţi ţm dame» 
flanele fine (crâpe de santtf) camisdne, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi fC

X  femei In oe lem a ln o l forme şi culori, umbrele de s6re si de pl^ie etc. etc. A tră g â n d ^ 1 % 0  
de-o-dată atenţiunea onor. Clientele oă din căuta crisei am rediis fdrte mult preţurlte.

X  W7r-lţ Xv:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
D E P 0 8 I T  S T R A D A  E P I S C O P I E  ItNo. 4

LA »STBOOOBILK NEGRU«
O C A  8 1 U N E  R A S Ă

V I N T O I  N A T U R A L E
VECHI DE 4, 8 ŞI U  ANI

XIST F L A C O A N E  S I  C T J  O C A U A
ou preţuri fârte reduse şi neauzite p in i  acum

I N D I G E N E  A L B E  Ş l  N E G R E  
De Colnar! ir Oo D4lu Mira (1? M ş li t t i
,  O rigişanl I Mischal I Negru V irto i V
,  Odobeştl I Radechle j|ţ T im llisă  f l|

•W  V l N t J B Î  S T B h i n B  Z
en (fros şi ea detail 2

w  De ehampaga« III 0* RHIn III Matâga II Cktrry
A  , Bordeaux |, ,  Ungaria ||| Madsra |(| Muscat LwmI S
•  Nu pâte concura nimeni ou mine nici in privinţa oa litlţil vinurilor |i niol 1® ***a

ce p r itisce  preţul lor. Z
V  N3. Llquaarvi. Diferit* 0s«naoarl vleux şi fin Ctiempagne, Ţuio* *eohe naturalt şl 1
A  Uat-ds-lenn de Toscana. _____  . H LX  iv t .  T H E O I D O i lE S C r t T .  0

t t t — • • • • M M M I I M H M t M W

«

D e  î n c h i r i a t , Â dj? £ £
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea Mogoş6iei No. 101.

D0CT0BÜL I. FELIX
s'a mutat

IN STRADA CAL0NFIRESCÜ No. 3
ia spatele Hotelului de Londra.

Tipografia Thiel A Weiss Palit.nl »Dacia*


