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Un numâr In Districte 15 bani.

In mal multe districte în con
tra art. 83, 84, 36, 37, 38 din 
legea electorala, în contra interpre- 
taţiunel constante date acestor ar
ticole de adunări, de guvern, de 
tribunale, consiliul comunal al o- 
raşulul de reşedinţa n’a publicat de 
cât lista alegatorilor domiciliaţi în o- 
raş, iar nu lista alegătorilor întregu
lui judeţ; asemenea pentru contesta- 
ţiunl aceste consiliurl pun obliga
ţiunea cetăţenilor a alerga în cele 
40  safl 50 de comuni ale distric
tului pentru a face contestaţiunile 
cărora legea acorda un termnn de 
3 sâptikmâuf, adică anulâză şi face 
ilusoria orl-ce control asupra aces
tor liste. Fie-care înţelege care este 
scopul unei asemenea manopere. 
Rugam pe toţi a nu se descura- 
gia, a reclama pretutindenea con
tra acestor ilegalităţi, a face con
testaţiile la consiliul de reşedinţa 
ori-când s’ar publica listele pen
tru a1 şl reserva dreptul de a apela 
la instanţele superiore. Tot de-o 
dată amintim textul art. 97 §  4 
din Codicele penal în coprinderea 
următore:

*So va j edepsi cu inchis6rea de la nu an 
păna la doi ani orl-ce persană, funcţionar pu
blic sad nu, care fiind Insăixinat de lego cu să
vârşirea unei lucrări tn formarea listelor elec
torale, sad In operaţiunile electorale, ar refusa, 
iară motiv justificat, d’a îndeplini sarcina ce 1 
impune legea.—Judecătorul va pronunţa şi in- 
terdieţiunea pe t'mp mărginit.»
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Constantinopole, 8 F errnar ie  sera.

'i Complotul de care a fost aciuat Midhat-Paşa 
ţeste o pură invenţinne.

ţliarul *h Turqnie, ţjice ca Midhat-Pa;a a 
.fost distituit pentrn că nu mal era tn comuni
tate de idei cu Sultanul.

Londra, 8 Fevrnarie s£ra.
In discursul sSlL, Regina regreţi că Turcia a 

respins propunerile plenipotenţiarilor. Ea jice că 
resnltatul Conferinţei a dovedit acordul pu
terilor, care va avea o influinţă reală asupra 
situaţiunel şi guvernului din Turcia. Ea es- 
primă speranţa că armistiţiul va conduce la 
o pace onorabilă intre Pirtă, Serbia ji Mnn- 
tenegru. Adaogă că relaţiunile Englitoril cu cele- 
1-alte guverne sunt amicale.

M i n a  m n â a â .

o  v i a ţ a  p i e r d u t a .
(Urmare)

Ea ’şl rădică mâna dr6pt& şi o
ţinu Îndelungat pe frunte. Stimpă-
iându-şi ast-fel fruntea, cugetările
par’-că se aşegafi r&ndurl rânduri in
capul ei. Peste faţă i se respândi o
Înduioşare, o mâhnire, care-I schim-
bft tdtă firea. Privirea el căgu greii
asupra bătrănulul gi remase aşezată
asupta Petelor lui cărunte.. El mân- 
c& Încet.

Din adinsl—,’şj f iae ea cu un în.  
deluDgat suspin.

Bătrănul se mişcă puţin In au- 
gol acestui suspin; urmă insă ca 
până acum,

Sevasta făcu o mişcare de ingro- 
4're> apoi se ridică încet, se apro
pie de tatăl-săfi şi II puse mâna pe 
nmSr.
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După mesagiul domnesc, cetit erl 
In Oaineră, ministerul este definitiv 
compus In modul ar Stat de noi; la 
Culte a rămas d. Chiţu, rămân dâr 
demisionaţi dd. Vernescn şi St&tescu

Dintre cel intraţi din noii, am a- 
rătat In numărul de erl nedumeri
rile ndstre In privinţa d-lor Sfcurza 
şi Câmpineanu. Cât pentru d. I6n 
Docan, de la Dorohol, d-sa pe cât 
seim este numai un amic personal 
al d-lul I. Brătianu. Ver-o greutate 
politică Insă nu are şi nu a avut 
nici odată.

Retragerea d-lul Vernescu era de 
mult asceptată; ar fi trebuit să se 
Întâmple cu 5 luni mal ’nainte, odată 
cu aceea a D-lor Cogălniceanu, Epu- 
r6nu şi Ferekide. D. Vernescu, ră- 
mâind singur, nu a pntut de cât să 
piardă şi cea din urmă umbră de 
autoritate ce o mal avea. In reor- 
ganisarea comunelor, după revoca
rea legii Catargiu, acţiunea d-sale 
a fost nulă. In instrucţia miniştri
lor acusaţl, punerea la dispoBiţie a 
forţei publice In serviciul Comitetu
lui celor şapte a fost o călcare a 
principiilor elementare de ordinea 
Statului, profesate chiar de d-sa mal 
’nainte. Iar ce fel era libertatea a- 
tât de exaltată de partisanil d sale 
In alegeri, acâsta ne-o p6te spune 
d. Daniileanu.

O ilusie pierdută este d. Stâtescu. 
Ca advocat, Înaintea intrării sele în 
minister, d-sa se distingea prin 6re 
care logică strânsă In pledărele s61e. 
Dar se vede că Intre administrarea 
unul resort al Statului şi între con
ducerea unei afaceri de advocat deo
sebirea este cât cerul de pământ. Ca 
ministru, d. Stâtescu a remas mal 
pe jos de ori ce aşteptare. Ordinile 
date de d-sa procurorilor şi judecă
torilor de instrucţie de a se pune 
la disposiţia deputaţilor inquisito
nali, nu mal puţin destitairile de la 
laşi şi de la Roman a doua gi după 
nişte sentenţe neplăcute d-sale ca 
om de partidă, a fi fost o violare a 
principiilor adevăratei libertăţi. In 
afară de acesta, administraţia sa s’a 
deosebit prin o mare negligenţă.

Tată ! — şopti ea.
Moş Mărian se redică de la masă 

şi se îndreptă spre ea.
Acum el şl stafi In faţă.
Un bătrăn înalt, peptos, greuna- 

tic, teafăr, cu mustaţa lungă şi gr6sâ, 
şi o femee tânără, rădicată, lată In 
piept, subţire la trup şi cu obrajii 
rotunji şi plini: am&ndol îşi stafi în 
faţă, cu feţele aprinse şi cu ochii cău
tând tainele sufletului în ochifi.

îndelung a fi stat ast-fel şi lnde- 
pbn s’afi înţeles unul pe altul, Dar 
ccest bătr&n nu mal era căruţaşul, 
ce sta neapăsator şi senin la faţă 
în mijloaul crivăţului: era părintele, 
ce In o singură clipă vede şi jăleşte 
o Intrigă viaţă, jăleşte com6ra ri
sipită a vieţii sale.—El apucă mâna 
fiicei sale.

Stifi, înţeleg,—grăi el aşegat. —  
Ştiţi şi înţeleg.—înţeleg, Sevastâ!.. 
Sunt lucruri, pe care le ştii şi le al 
augit de atâta-orl; totu-şi ţi le mal 
spui. Nu eram copil, nu băiat, nu

Nici o lege bine studiată, nici o 
reformă introdusă. Când după 4 
luni de pretinsă muncă, comisia bud- 
getarâ permanentă a ajuns la eco
nomiile de făcut In budgetul jus
tiţiei, d. Stătescu ÎI spune, că, pen
tru modificările budgetare propuse 
trebue mal lntăifi modificate legile, 
şi invită atunci Camera ca în pripă 
să numâscâ o comisie de câţl-va 
jurisconsulţi, ca să le schimbe. Târ
zia se trezea d. Stâtescu! In acel 
restimp, comisia lucrase de capul 
el, ca şi când nu ar fi existat mi
nistru de justiţie în ţ^ră, şi astăzi 
totul stă în confusie. Vor fi numai 
doi judecători la tribunalele de primâ 
instanţă? Se vor suprima judecăto
rii de pace I Se va atinge inamo
vibilitatea înaltei Curţi de Casaţie 
prin o nelegală suprimare de mem
bri ? T6te aceste întrebări atârnă 
acum de la oarba bilă albă safi n£- 
gră a unul vot budgetar.

Recâgănd d. Stâtescu In obscuri
tatea, din care nu ar fi trebuit să 
£să, p6te se va fi pătruns de învă
ţătură, că este o mare deosebire în
tre ambiţia neastâmpărată şi Intre 
meritul îeal.

Bine cel puţin, că nu a mal in
trat la instrucţia publică, In locul 
d-lul Chiţu, precum se vorbea incă 
ieri. D. Chiţu tot are pentru sine 
câteva luni de vechime In acea ad
ministrare şi va fi învăţat până a- 
cum alfabetul resortului săfi

S’a dus vremea In care 6meni 
fără nici o cunoştinţă de causâ pu
teai! trece nepedepsiţi de la o ad 
ministru ţie la alta. şi ţara pare a 
fi sătulă de advneofii pnsse partont.

GRESELELE BEGIMULUI 
ii.

A m ig irile  e lectora le  şi deiam ăg lrlle  guvernam entale.

Un mare adevăr politic: când eşti 
în oposiţie, nu combate nici o lege 
şi nici o măsură, despre care poţi 
prevedea, că vel fi silit a o adopta 
şi a o menţine şi tu, îndată ce vil 
la putere. Căci un guvern nu se 
p6te susţine de cât prin aceleaşi 
principii, prin care s’a ridicat; şi

eram flăcăii, cftnd am venit în astă 
ţ^râ; om făcut eram. Şi n’am venit, 
ca să nu mă mal întorc. Par’-câ tot 
mă chiama ceva, un glas, o taină 
aşegatâ în sufletul mefi ; şi nu era 
tdmnâ, In care să nu gic, că mă voi 
intarce la iarnă, nu iarnă, în care 
să nu jur, că mă voi lntdrce In pri
măvară.

Şi nu m’am întors, Sevastă ! iStft. 
vegi! părul mefi cărunt şi şapte-gecl 
şi trei de ani pe capul mefi, şi nu 
m am întors) pentru că omul nu face 
nimic, nimic, Sevasto! nu face: t6te 
se petrec intrănsul,

Am avut doi cal şi o căruţă. Şi 
când încărcăm povara muşteriilor, 
şi când primeam banii, şi când îl 
puneam In şerpar şi când gftndâm, 
că ÎI am, nu ştifi cum, mă apuca uu 
fel de desmierdare, în cât merefi tre
buia să doresc tot aşa şi ir  aşa. 
Am avut apoi cincl-gecl de galbeni 
şi am fost mulţumit. Voiam să mă 
Întorc. Dar am avut cincl-gecl şi unu

dâcă le părăseşte, atunci pierde În
crederea celor ce l’afi Înălţat şi tra
buc să cadă.

Cât timp ministerul Catargi a fost 
la putere şi democraţia în oposiţie, 
nu era nici o singură lege şi nici 
o singură măsură a guvernului, In 
contra căreia să nu să fi opus ra
dicalii. Nimic nu rămânea bun din 
ceea ce făceafi conservatorii. Caii 
de bâtae al oposiţiel erafi mal ales 
d o i ; aşa numita „ Împilare a bietu
lui ţăran* prin nouele resurse create 
de d. Mavrogheni (monopolul tutu
nului, timbrul, şi licenţele) şi aşa 
numita .trădare a României* prin 
convenţiunile de comerţ negociate 
de d. Boerescu.

Cum rămâne astăzi cu aceste două 
chestii ?

In timpul alegerilor din primăvara 
şi v£ra trecută agenţii demagogiei 
strigafi pe tdte tonurile : jos licen
ţele! jos monopolul tutunului! Gu
vernul .naţional-liberal* le va des
fiinţa Îndată! Şi apoi dafi ţăranilor 
sfatul, de a planta tutun f&râ grije 
pe sâma lor.

El bine, a venit la putere guver
nul .naţional-liberal* ş i . . .  ? Şi în 
prima lună a venirii lui, ministrul 
de Interne şi ministrul de Finanţe 
şi îmi pare că şi cel de Justiţie, 
s’ati văgut siliţi de a da circulare 
pentru exacta aplicare a concesiunii 
monopolului în contra ţăranilor şi 
pentru garantarea inteiesulul con
cesionarilor.

Se Înţelege de la sine. Monopolul 
tutunului, licenţele şi timbrul, erafi 
acele resurse neapărat necesare, 
ce d. Mavrogheni le-a creat, pentru 
a plăti anuitatea de peste 18 mi- 
lidne, ce o impunea budgetului ţă- 
rel concesiunea Strousberg făcută 
de d. Brătianu. dar lăsată fără nici 
o prevedere finanţiarâ asupra urma
şilor săi.

Cum putea Statul să se lipsâscă 
de o dată de acel venit ? Şi, pentru 
a ne mărgini la monopolul tutunu
lui, cum eran să se înlocuiască a- 
cele 10 miltâne pe an. ce Regia le 
varsă regulat în casa Statului?

Cine critică acest monopol înain-

şi nu mă mal put£m întdree fiind 
să rîvnesc la o sută. —

Şi în şease ani am avut pa
tru sute de galbeni, patru sute şi 
şase-^ecl. — Nu mal eram flăcâfi, Se
vasto, eram om făcut, de trel-gecl 
şi atâţea de ani.— Şi m’am fost ho
tărât să mă întorc, să ’ml cumpăr 
o bucăţică de pâmănt şi să urmez 
traiul, în care am crescut.— Nu mă 
despârţia de cât un timp de câte
va <Jile de ţara mea, de munţii, în 
care am petrecut copilăria şi tine
rele mele.. Şi nu m’am întors, Se
vastă !

Ochii moşnăgulul apucare a stre- 
luci şi In faţa lui să ivi focul tine- 
reţelor.

Mumă-ta era în tocmai ca şi tine, 
Înaltă, mlâdidsâ, de năm din satul 
mefi, dar tu eşti de douâ-^ecl şi nouă 
de ani, 6ră dănsa nu era de cât de 
douâ-gecl şi unu, o copilă veselă vor- 
bareţâ şi sburdalnic, precum tu erai 
odinidrâ. Mâriane I ’ml £ice tatăl-

tea alegătorilor din anul trecut, tre- 
buiâ să ştie, cu ce sâ’l înlocuiască; 
iar d6că nu ştiâ cu ce, atunci nu 
trebuiâ să fac& din el un cal de 
bâtae electorală.

Radicalii însă afi făcut-o, şi după 
ce afi ademenit dmenil sâ se lncr£zâ 
îu el, afi făcut tocmai cotrarul de 
ceea ce făgăduiseră.

Acostă neaşteptată schimbare la 
faţă, ce e drept le cam apasă con
ştiinţa, şi de aceea înţr’o şedinţă a 
Cameril câţl-va deputaţi afi atacat 
Regia şi d. ministru de Finanţe Bră
tianu a Îngânat un fel de apărare, 
care era o jumătate acusare. Insă 
şi unii şi alţii nu afi schimbat nimic 
în starea lucrurilor, ci din contră 
şi-afi atras numai acea scrisâre a 
directorului Regiei, d-lul Lang, care 
cu cea mal fină ironie a pus pe fie
care la locul ce i se cuvinea.

Cu convenţiunile comerciale pro- 
cederea a fost tot aşa de nechib
zuită. Când s’a primit de corpurile 
ndstre Legiuitdre Convenţia cu Aus- 
tro-Ungaria, Românul s’a Îmbrăcat 
In dolifi, picând, că s’a Înfipt cuţi
tul în inima României. Acostă fra- 
seologie violentă o mal Înţelegeam; 
ea este In obiceiurile demagogiei: 
dar ce nu mal era de Înţeles, erafi 
uneltirile, ce s’afi Început Îndată după 
aceea prin articnle şi petiţii iscălite 
cu grămada, care tdte aflşafi scopul: 
de a provoca pe Domnitor sâ nu 
ratifice şi sâ nu promulge convenţia, 
chiar de va fi ratificată de Austro- 
Ungaria.

Insă unul din cele d’ântăifi acte 
ale guvernului radical, după ce 
a ajuns la putere, a fost tocmai ra
tificarea acelei Convenţii.

Tocmai aşa a fâcut d. Nicolae Io- 
nescu cu Convenţia rusâscâ. După ce 
a atacat’o In vara anului trecut (.u 
violenţa obicinuită a lini bagi ului d-s4- 
le. In aceeaşi vară i-a sub-scris ra
tificarea ca ministru de Esterne. Vă 
puteţi Închipui surlsul d-lul Z novi- 
eff, când a văţjut iscălitura d-lul Io- 
nescu pe âctul Convenţiei ratificate. 
D£r de d. Ionescu nu ne mal mi
răm ; se prevedea de mal nainte, că 
tocmai d-sa cel cu critica nelmblân-

săfi când o lăsă In Bucureşti,—pdrtă 
grije de acest copil, fii tu, în lumea 
streină, părinte In locul mefi, căci 
tinereţele sunt nechibzuite şi afi ne- 
voe de povaţâ şi de un braţ ocro
titor.— Earâ efi. In «Jile de dumineci 
şi de serbâtorl, Îmbrăcam cămaşa 
albă, peptarnl strimpt, încigem ser- 
parul Împodobit cn fiori de fir şi mă 
duceam la ea să o duc, ca In vre
me ce efi stafi de vorbă la o pipă 
de tutun, ea să sâ ’şl petr^câ şi să 
se bucure de tinereţe. Ast-fel din 
duminecă tn duminecă, din gi de 
sărbâtdre In gi de sărbătdre, trei 
ani merefi tot ast-tel— Şi cftnd i-am 
spus apoi, că mă Întorc, ea nu mi-a 
gis să răm&I, dar a Început se pl&n- 
gâ, jâiindu-se de singurătate. Eară 
efi fără a mă fi hotărât se rem&I, 
nu m’am Întors. M’afi fost apucat 
nişte cugetări, de care ’ml era ru
şine, Sevastă, pentru c& efi eram 
om făcut şi ca o copilă. Dar In ga- 
dar omul caută a se Împotrivi cu



zită în contra tuturor 6menilor şi 
a lucrurilor, va fi ca ministru de cea 
mai gentilă acomodare.

Greşâla inconsecuenţel In cestiile 
cele mari s’a repetat In t6te cesti
ile 'm al mici. Cităm numai două e- 
xemple:

D. Slănicenu, atacând într'un ra
port necalificabil pe predecesorul sfifl. 
d. general Florescu , a făcut multă 
vorbă de nişte mii de căciuli mi
litare , şi presa radicală ne cal
culă, că le vom avea pănă pe la sflr- 
şitul secolului.

Căte-va luni după acesta Insă, gu
vernul mobilizănd o parte din ar
mată, d. colonel Slănicănu s a vă^ut 
silit de a mal cumpăra căciule, peste 
cele cumpărate de d. Florescu, de şi 
nu ajunsesem încă la sfîrşitul se
colului.

Alt exemplu, de care vorbim nu
mai, fiind că radicalii par a da 
<5re care importanţă unul lucru, ce 
de altmintrelea nu o are. Când vre 
unul din membrii cabinetului Catargi 
primea o decoraţie de la un guvern 
străin, radicalii strigaţi, că decora
ţiile străine sunt un semn de ser
vilism şi de trădare. Insă îndată după 
venirea d-lor la gnvern, decoraţiile 
străine începură a ploa şi d-lor se 
grăbiră a le primi. Noi nu ne mi
răm, că le-att primit, d6că li s’att 
d a t ; dâr suntem în drept a ne mira, 
când vedem pe unii din d-lor având 
aerul de a alerga dupa ele fără nici 
un simţ de dignitate. înţelegem, că 
s’a dus d. Brătianu la Sibiitt şi la 
Livadia. D6r ce căuta d-nu ministru 
de justiţie Stătescu înaintea împă
ratului Austriei la Sibiitt? d. Stăte- 
scu unul din redactorii Bomânuluî, 
care ataca cu atâta violenţă guver
nul Austro-Maghiar ? Mergerea d-lul 
Stătescu la Sibiitt era de prisos şi 
după obiceiul primit — impunea nu
mai guvernului austriac datoria de 
a ’l decora şi pe d-sa. Ne pare însă 
că d. Brătianu şi mal ales d. Stă
tescu, primind acel semn de distin
gere de la împăratul Austriei, nu 
afi primit atât o decoraţie, cât mal 
mult o lecţie.

DIN AFARA.

Rusia. Nota circulară a Principe
lui Gorciakoff nu a lipsit de a pro
duce efectul pe care trebuia să pre
supunem, că intenţiona de a-1 pro
duce. Cestiunea ^ilel e acest efect. 
Precum am văijnt din ştirile mal 
noue, în Englitera nota nu a fost 
tocmai bine primită. De altă parte 
Franţa, întru-cât putem urma din 
cele ce se spun în „Moniteur* pare 
a admite vederile Rusiei. Din Ger
mania nu am primit încă ştiri în

privinţa aeăsba: din t6te cele ce 
ni s’att relatat în <Jilele trecute, ni 
se impune însă convingerea, că cel 
puţin de o-camdată Germania va ră- 
mânea reservată, pre cum a fost în 
tot cursul crisel orientale. De deo
sebit interes e a cuntişte efectul pe 
nare nota circulară a Principelui Gor
ciakoff l’a produs în Austro-Ungaria, 
acela dintre state, pe care cestiu- 
nea orientală îl priveşte imediat şi 
a cărui atitudine va putea să in- 
fiuinţeze întru-cât-va şi asupr a n6strâ.

„Fremdenblatt,* organul comite
tului Andrassy se pronunţă prea re- 
servat. „Nota circulară a Principe
lui Gorciakoff negreşit va face pre- 
tutindenea în Europa o impresie a- 
dîncă ; din adîns unii o vor analisa 
cu mult zel, scrutând fi<;şte-care cu
vânt şi căutând într’ânsul resbel ori 
pace. Credem însă, că aceia, care 
doresc resbelul, anevoiă vor fi mul
ţumiţi de acostă a na li să. Nota cir
culară, întru cât o putem aprecia 
după estrasul, ce ni s’a comunicat, 
e dominată de spiritul, de concilia- 
ţiune şi nu ne îndreptăţeşte de fel 
a presupune, că Rusia ar intenţiona 
să iasă din concertul puterilor şi să 
îşi aroage dreptul de executor eu- 
rop^n. Din contra cabinetul din St. 
Petersburg rămâne pe lângă princi-, 
piui, că afacerile orientale trebuiesc 
să fie conduse p ’in comuna înţele
gere a tuturor pnterilor. F6rte fireşte 
guvernului Rusiei nu i rămânea de 
cât să prov6ce pe Europa a se pro
nunţa asupra atitudinel, ce este de 
urmat de aici înainte. Mal este apoi 
încă un şl doile punct de vedere: 
dâcă Rusia ar voi să încapă o ac
ţiune militară în Martie, când în 
cetă armistiţiul între Serbia, Mon- 
tenegro şi Rusia, nu ar provoca o 
acţiune diplomatică, care ar cere mal 
multe săptămâni, tocmai acum, în 
Fevruarie. *

Aceste Jpuţine cuvinte ne încre
dinţară, că cercurile hotărîtdre din 
Viena se îndoiesc despre intenţiunile 
pacinice ale Rusiei. Espresiunea „să 
îşi ardge dreptul de executor al Eu
ropei,* e un termen destul de aspru.

Pe lângă aceste apoi „Fremden
blatt* urmaşă: „In cercurile mili
tare ale Rusiei se vorbeşte despre 
resbel ca despre un lucru definitiv 
hotărît. Se pretinde, că Ţarul ar fi 
primit hotărîrile luate In ac6stă pri
vinţă. Termenul Inceperel resbelu- 
lul ar fi mal târ^ift la 1 Mal. 0  sin
gură împregiurare ar mal putea să 
îl amâne: lipsa de banl.“

D6r ţjiarul Vienes comunică aceste 
ştiri pe respunderea ţjiarulul „Kflln- 
Zeitt.* de la care le primeşte.

Austro-Ungaria. Cabinetul Tisza ’şl- 
a dat demisiunea. Nu ştim dacă ea 
a fost şi chiar ne vine greii a crede, 
că va putea fi primită. Situaţiunea 
Ungariei e astăzi atât de critică, în 
cât va fi cel puţin f<5rte greii a se 
compune un alt minister statornic. 
Afară de partida în fruntea căreia 
stă Tizza. nu mal este în Ungaria 
o alta destul de puternică spre a 
putea da garanţii de statornicie. 
Chiar retregându-se Tizza, ar trebui

să urmeze un alt ministeritt, pe care 
Tizza îl susţine : ast-fel crisa minis
terială va trebui să aibă ca urmare 
o cri să parlamentară, o crisă de par
tide şi chiar o crisă de stat. Şi t6te 
indiciile sunt într’adevăr pentru a- 
c6sta din urmă probalitate. Abia în 
$ilole trecute am vflţjtrt pe partidul 
kossuthian resfăţându-se în public; 
şi nu ne put^m îndoi, că populaţiu- 
nele nemaghiare din Ungaria, mat 
mult ori mal puţin jignite, nu aş
teptă de cât ocasiunea spre a se ma
nifesta contra maghiarilor. Intre a- 
semenea împrejurări apoi, nu e pro
babil, că demisiunea cabinetului Tiza 
va fi primită, de 6re-ce ea ar tre
bui să aibă ca urmare întărirea par
tidului revoluţionar, care, chiar fi
ind slab, e destul de nechibzuit spre 
a compromite o situaţie şi altmin
trelea pe cât se p6te de grea.

Franţa. Polemică ziaristică între 
foile din Germania şî Franţa nici 
până astăzi n’a încetat. „Nord. Allg. 
Zeit.* aruncă tâtă vina asupra foi
lor clericale, cate mereti att stăruit 
să stârnească neîncrederea între am
bele state.

Curtea de Casaţiune din Paris în 
sfârşit s’a pronunţat în procesul <Jia- 
ruluî „ Avenir de la Haute-Loire.* A- 
cest <Jiar a fost cerut anularea unei 
hotărâri a curţii de Apel din B6- 
sanţon, prin care a fost condemnat 
pentru nişte atacuri îndreptate în 
contra comisiunilor micste. Curtea 
de Casaţiune hotărăşte în favorul 
comisiunilor micste, recunoscând le
galitatea lor, de şi sunt o institu- 
ţiune remasă de pe vremea lovitu- 
rel de stat. Acum bonapartiştil gră
besc apoi a da, după putinţă, cuve
nita importanţă acestei hotărîrl.

SENATUL.
Şedinţa de Joi, 21 laim arii.

Şedinţa se deschide la 1 şi jum. ore 
p. m. sub preşedinţa d-luî M. Cogălnicenu.

Intre comunicări se da citire ane! a- 
drese a d-lnî Senatore Leca prin care ’şî dă 
demisiunea din secretar al biurouluî.

D . N. Căinăr&şescu fiice că ţi d-sa îţi dă 
demisiunea din secretar, ţi r6gă pe d-nn 
Leca ca să desvolte motivele acestor de- 
misiunî.

D . I. Ghica ocupă fotoliul presidenţial.
D . Leca esplică că ’şî dă demisiunea 

pentru că d. Y. Preşedinte Cogălnicenu ’şî 
a permis să facă lequisitoriul Camerei în
tr'un discurs pe care l’a ţinut, într’o şe
dinţă precedinte, cu ocasiunea interpelă- 
reî d-lnî Bâţcoveann.

D . Cogîtlnicinu, Pot să am t6te defectele, 
numai lipsă de memoriă rin am. D. Leca 
dice că am atacat Camera. Diră credeţi 
d-v6stră că eO, vechia parlamentar, aşi fi 
pntut face acesta ? ES care am ţinut atât 
de mult la prerogativele Camerilor legiui- 
t6re, ţi într’o cestinne 6re-care scintă de 
toţi, am stărnit ca să cedeze Senatul îna
intea Camerei nnmal pentru ca să nu se 
pue în conflict cu ea, cum aţi putai să 
comit asemenea necuviinţe. D. Leca $ice 
că am atacat Camera pentru că am vor
bit de nn domn deputat care abusând de

mandatul săil, a mers până a so transfor
ma în acusator publio. Nn cre4 însă că 
şi d-v6stră să judecaţi tot ca d. Leca, ţi 
mi se pare că bine am făcut ca nn bă
trân parlamentar şi servitor al acestei 
teri sa arăt ce enormitătl se comit în Ca
meră.

Nn se p<te asemenea ^ic# că am atacat 
Camera pentrn că am calificat'o de pâine 
caldă, căci de pe aceste bănci un d. Sena-
or ne-a făcut mal d’inainte ,pâne rece* 

Ea nn sunt de aceea cari, în fie-care £i 
cer disolvarea Senatului, şi de aceea nu’mî 
permit să fac procesul Adunărei; deră am 
ţi dreptul ţi datoria de a face proces a- 
celor persone care s’att unit cu noi in nu
mele libertăţii, şi al intereselor acestei 
ţări, pentrn ca să o salvăm de nenoroci
rile de care era ameninţată, ţi în urmă 
a’att schimbat; aii inceput iă se ocupe de 
alte alea, ţi pentru ţeră aO lucrat mal 
rătt ca predecesorii lor. Eti dati voe ţi so- 
me4 pe d. Leca ca să ia procesele verbale 
ale Senatulnl, ţi să se convingă că nici 
de cum nu am atacat Camera în colecti
vitatea sa, căci de a’ar găsi assmenea ou- 
rinte fie sigur că ett voi fi mal înaintea 
d-s61e pentrn a’ml da demisinnea. Dăcă 
însă d-sa Toesce să mă acuse pentrn ceea 
ce vorbesc afară din Senat, atunci cred 
că bunnl simţ p6te răspunde fie-căruia 
d&să sunt vinovat. Nu aciam că d. Leca 
să se fi făcut censornl cuvintelor mele dise 
în particular; pentru cele (Jise în ţedinţa 
publică, repet dâră, să se constate din pro
cesele verbale,

D . Leca. Vă voi arăta îndată ce se va 
publica.

D . Cogălnic/nu. Puteţi constata ţi din 
originale.

D. I. Ghica V. Preşedinte. Eii am cre- 
4ut că e vorba de o simplă demisinne, şi 
de aceea am dat cuvântul d-lni Leca. 
Când insă discaţiunea ia asemenea pro- 
porţinni, înţelegeţi că ea nn p6te conti
nua nefiind nici nn domn ministru pre- 
sinte. Şi’mî pare f6rte reii cnm tocmai d. 
Cogălnicenu, Vice-Preţedinte, să nn ob
serve acostă formalitate.

D . M . CogSlnicinu. Datoria d-v6stră era 
să mă apăraţi ca un coleg al d-v6stră, şi 
în loc de a’mî face observaţinnl mie, să 
fi spns în Senat că atunci când presidai 
şi vorbeam ett, nn am atacat pe nimeni.

D . I. Ghica. Ştifi în adevăr că nu s’a 
atacat colectivitatea Camerei şi că d. Co- 
gălnicenn în şedinţa aceea nn a vorbit de 
cât despre un domn deputat.

D . Leca. Ett mă mulţumesc cu răspun
sul d-luî Cogălnicenu ţi aţtept publicarea 
proceselor verbali pentra ca să arăt că 
ceea ce susţin este exact.

Se pune la vot demisiunea d-lni Leca 
ţi se respinge.

D . M . CogSlnicinu. Atunci d-lor, eii nu 
mai pot să fiii Vice Preţedintele acestui 
corp, în urma votului asupra demisiunei 
d-lul Leca. D-v6stră prin acest vot apro
baţi d£ră că c*le (Jise de d-sa sunt ade
vărate. Vă declar dără ţi ett, că o decisinne 
irevocabilă, că'ml datt demisinnea,

Voct. Noi nu am înţeles aţa; nueep6te! 
(sgomot). >

Demisiunea din Vice-Preţedinte a d-luî 
Cogălnicenu se respinge în unanimitate.

D . Preşedinte al Consiliului de miniştri de
pune projectele pentru organisarea admi- 
nistraţiuneî domeniale ţi projectul pentru 
organisarea ministerului de esterne. D-sa

comunică asemenea mesagiu) Domnesc pen
tru compleotarea ministerului precum ur- 
mă^ă:

D. L Brătianu preţedinte al consilinlui 
şi ministra de Interne.

D. Docan la Lucrări Publice.
D* Sturdza D. la Finanţe.
D. Câmpin^nn, la Justiţie.
Portofoliele celor-l-alte ministiere de 

instrucţiune, resbel ţi esterne remân tot 
ln sarcina vechilor titulari.

La ordinea (Jilei fiind interpelarea d-luî 
Apostolănu, annnţată d-lnî ministru de 
interne, pentru nepublicarea la timp a lis
telor electorale în districtul Pntna, d. I. 
Brătianu r6gă pe d. interpelatore a o a- 
mftna de 6re-ce d-sa este nnmai de o 4i 
ministru de interne ţi nu a Inat informa
ţi uni.

D . Aposiolinu se nnesce la amânare, a- 
vSnd in vedere crisa ministerială care a 
fost, ţi care a impedicat pe d. ministru 
de a'ţî prepara răspunsul

D . N . Lahovary annn^ că nici la dis
trictul Vâlcea nn s’a publicat listele elec
torale ţi r6gă pe d. ministru ca să se o- 
oupe ţi de acestă chestiune, pentru ca să’I 
răspundă in acelaţî timp când se va des- 
volta interpelarea d-lni Apostolenu.

D . Destin anunţă o interpelare d-lni pre
ţedinte al consiliului de miniştri; decă este 
constituţional ca un ministru d. Sturza 
care este eţit nnmal de câte-va <Jil® din 
vechiul minister sa’ţî reia portofolinl în 
combinaţiunea cea nonă annnţată astă-eji, 
ţi decă d. ministru primesce, va desvolta 
chiar acum interpelarea.

D . V. Preşedinte. Cred că nn mai aveţi 
Ce să desvoltaţî.

D. ministru Sturxa. Lăsaţi’l să vorbescă, 
ţi’l voii! răspunde.

D . Dejliu. Efl n ’am desvoltat interpela
rea, acum însă fiind că mi se dă voe spun 
noma! atât:

a n d  am văijut că d. Sturza ca ministrn 
al lucrărilor publice a demisionat, şi cu o 
demisinne atât de accentuată, când am ve- 
4ut că după acesta vine în Senat ţi prin- 
tr’o lungă interpelare critică situaţiunea 
financiară creată de colegul sett, când am 
vă4nt duşmănia între aceţti doi miniştri, 
ţi după acesta, fa câte-va ţiiJa o reînfra
ţi re atât de cordială, atuncîm’am mirat do a- 
cestă ciudăţie şi cred că am fost In drept să 
mă întreb ce fel de joc este acesta. Nn s’a mai 
vă4ut ast-fel de Incru în nici un stat con
stituţional. Constituţional e ca după ce 
v’aţi certat amândoi să veniţi amândoi sub 
firma aceluiaşi guvern. Fac acăstă inter
pelare, fără să fac uicî o moţiune, îubS 
cre4 că este în detrimentul ţărei ţi al pres
tigiului acestui gnvern ca sS se procedeze 
ast-fel; nn înţeleg ce prestigitt pole să 
mai aibă nn ministrn de finance care a 
criticat singnr situaţiunea împovărată a 
tesaarulni ţi a recunoscnt’o de atare. Voesc 
deră să fiii lămurit.

D . Stursa în cât se atinge de demnita
tea mea personală nu voia răspunde, căci 
snnt convins în destul că d-v6stră nu mă 
puteţi tac sa nici o dată de un om care a 
lerg după portofolitt; şi însu-mî recunosc 
cât e de greii a sta pe aceste bânci.

Asignr pe d. DsţHu că voitt fi acelaşi 
om pe banca ministerială cnm am fost pe 
aceia de senator. Declar apoi, fără nici o 
sfială, în faţa Senatului că nn a fost nici 
o duşmănie între mine şi d. Brătiann. A 
fost chestiunea de greua situaţiune finan-

pornncile fir el. Intr’o sth'ă, Anica, 
mumă-ta, veni la mine. Era Întâia 
4’ină în care ea a venit la mine şi 
nu eti m’am dus la dSnsa. Nu ştiam 
ce să'I fac, unde s'o pui, unde s’o 
aşe<J, „Nene Măriane !—îmi (Jise ea, 
— am venit să te rog, că dacă te 
duci, ia-mă şi pe mine.

Bătrânul îşi puse raânile în cap 
şi redică privirea spre cer.

D6mne!— strigă el cu glas limpe
de ! — Frum6se era ii acele <Jile !— Ne
grăite sunt ppddbele vieţii şi nevred
nic e omul, care se tânguieşte de 
suferinţele lumel. — Te Înţeleg, Se- 
vastă!—urmă el apucând amândouă 
mânele fiicei sale. Şi eti am fosta- 
runcat în focul, care te scrumue pe 
tine şi nebun aş fi fost să ’mî stă
pânesc dorinţele, căci odată numai 
trăieşte omul şi păcătos acela, care 
din acostă una viaţă nu culege tot, 
ce ÎI cade Îndemână. L'al iubit, pen
tru că t,u erai făcută să ’1 iubeşti 
şi el era făcut, ca să fie iubit de

tine. Şi îl iubeşti pentru că tot el 
este însu-şl el, care a umplut re
vărsatul vieţii tnle de strălucire. Drag 
iubit copil al meii!.. Eu sunt un bă
trân uitat de m6rte şi eă, v e$ l! eii 
îl iubesc;—jălesc viaţa mea, viaţa 
ta. viaţa Iul, şi îl iubesc fără ca să 
mă Întreb pentru ce.

Ochii Sevastel se umplură de la- 
oreml.— Vreme îndelungată ea re- 
tnase sguduită de durere, acoperin- 
du-şl faţa cu mânele.

Ce frumos era croită viaţa părin
ţilor m ei! —grăi ea.— Şi eii trebu.a 
să mă nasc, să rămâi ln viaţă, să 
cresc, să mă ivesc ln lume, ca să 
surp (Jidirea aşezată cu atâta Îngri
jire. Ah 1 blăstemat să fie căsul ln 
care m’am născut; blăstemat să fie 
c£sul, în care ochiul mett întâia <5ră 
8’a întâlnit cu al lui i

Nu grăi asemenea cuvinte! — II 
4ise bătrânul! — Ett şi mumă-ta am 
bine cuvântat şi astă £l ett singur 
bine-cuvintez cesul, în care ochii

mei ântăia 6ră te-att vă<Jut pe tine. 
Tu al fost, Sevastă, isvorul bucurii
lor n<5stre, temelia pe care ne aşe
zam viaţa, şi astăzi, în nenorocirea 
ta. tu esci mângâerea bătrâneţelor 
mele. -  Dar de unde săsc i l tu ,  ce 
va să <Jică un copil, a’l vedea cres
când, a-1 vedea pus ln lume. — Tu 
nu le ştii acestea! — Astă-<Jl, când 
am venit acasă şi am intrat plin 
de sloi ln acostă odaie curată, şi 
m'am oprit colo înaintea sobei şi 
in’am scuturat şi am umplut împre- 
giur de sloi şi tu al sârit la mine, 
când te-am văzut sărind, —  ştii tu 
ce am simţit ett atunci!?

El nu mal putu v o r b i î n c e t  se 
apropie de filcă-sa, îl apucă capul 
cu amândouă mânele şi o sărută pe 
frunte,— o lungă sărutare.

Dragul mett cop il! — Draga mea 
Sevaptă... Nenorocita mea copilă!—

Glasul Iul tremura, cuvintele i se 
ruptureatt pe buze. Precum 11 ţinea 
capul, el 11 depârtă şi privi înde

lung şi dus la faţa el. Ochii Iul în
veseliţi erau plini de lacreml. buzele 
Iul se mişcaţi în neastâmpărul bu
curiei, şi obrajii II ardeatt.

Sevasta plângea viforos.— îndată 
ea să aruncă la peptul lui, apucă 
pletele cărunte şi începu să le să
rute cu Înfocare.

Taică ! Taică !— Pentru ce a tre
buit, pentru ce să fie aşa! —  strigă 
ea, apoi se încleştă cu amândouă 
braţele de grumajil tătăne-sătt şi re- 
mase plângând pe sinul Iul.— Bătrâ
nul II sărută ochii, îl sărută creş
tetul apoi remase strângându-o în 
braţe.

0  ! iartă-mă, copila mea !—uită, 
ce ln nepriceperea mea am gr®?**1 
de tine.— Dar nu te îndoi, câ eă şi 
mumă ta, pentru câ mult te-am iu
bit, am crezut că îţi voui croi ca
lea, care mal lesne te duce la fericire, 
când ara jertfit rodul ostenelelor n6s 
tre pentru a-ţl p reg iti nenorocirea. 
Bieţi <5menl fără de pricepere, ce e

ram, credem că te vom face a te bucu
ra mal mult de viaţă. Si te-»m scos 
din lumea, ln care al fost născută 
te-am făcut streină în cn9a părin
ţilor tel, am făcut din tine o fiinţă, 
care nu ’şl mal gfceşte semenii. Si 
cerul ne-a pedepsit pentru dorinţele
nâstre necumpât*te. Tu eraI labr&'  
cată în haine scumpe şi frum6se, 
6ră noi purtam vestmântul stării 
ndstre ; tu vorbei! ln cuvintele a- 
lese şi învăţate din cărţi, <5ră noi 
grăi»® ,n âmenilor nelnvăţaţl:
nu ne mal erai fiică, ci stăpână şi 
noI nu mal eram părinţii tel, ci slu
gile tale.— Iţi era grett să vil acasă, 
şi era greii să spui prietenelor tale, 
că noi îţi suntem părinţi...

(V a urma)

Domnişâra Elisabeta Georgescn ei-insti- 
tutore deci4&ndn-8e a ţ*n0 0,1 cnrs pentru 
dame, asupra sistemului de educaţie, dupe 
principiale pedagogice, j a  începe duminici 
la 30 Ianuarie io «ala Externatului secun
dar de fete, strada Colţea, la ora 1 p. m. con
tinuând ast-fel cinci dnmimol consecutive



cinril ţi nu înţeleg cum p6te ciue-va sH 
ni8 acuse pentru că voeso să luore^ pentru 
a scăpa ţ^ra din acMa- Moţiunea ce am 
{Scut Senatului în «jilel* tr«cnte este Pro
grama ce voia trw  tn vedere ca ministru 
de financeşi v* conjur d-lor să lăsăm la o 
parte aceste împunsături de interpelări şi 
eă lucram ou toţii pentru refularea finan- 
celor şi prosperitatea ţSreî. (aplause).

n. Brătianu -prim-ministru. Ett credeam cu 
d. Deşlitt are su ne laude că de şi am fost 
vrăjmaşi, ne ara unit ca buni român!, şi 
ne am deci* sa ne adunăm puterile pen
tru a lucra în interesul ţereî.

Credeam că trebuea să ’ l bucure pe d. 
Deşliu acest lucru ca am luat pe acel care 
a exagerat situaţiuuea financiară, şi l’nm 
rugat ca să o îndreptezo. In loo de im
putările d-sele meritam să fim aplaudaţi.

In urma acestora incidentul se declară 
închis.

D. Caiirnir raportore al comitetului dele
gaţilor dă citire raportului relativ la ale
gerea colegiului II de Bomnn efectuată în 
parsâna d-lul Voinov, Conolusiumle rapor
tului sunt că Comisiunea nu a voit a pro- 
cede la rerificarea «cestul titlu până ced. 
Voinov nu ’şl va da demisiunea din man
datul de deputat.

D. ApottMm. Onor. raportor se bas&ă 
pa un precedent creat de acest onor. Se
nat, şi a nume în cestiunea validare! ale
gem' d-lnî C. A. Rosetti şi mi se pare, a 
d-lnf Catargi. ţ)ic şi ett, d-lor, că e bine 
a respecta precedentele.

Să m^rgă insă respectul până acolo, ca 
să ne opcescă de a raţiona d£că este bine 
gjii răii ceea ce s’a făcut? Ett <Jic că acea 
procedare a fost greşită. Nu înţeleg nici 
de cum o asemenea incompatibilitate; nu 
dic nimic în privinţa iucompatibilaţeî de 
a fi cine-va şi senator şi deputat, deră alt 
ce ta este acesta şi alt-ceva este simpla ces- 
tiune de validare, şi creij că p6te fi cine
va prea bine deputat şi să i se validele 
alegerea. Ori-ce alegere, trebue verificată 
căci alt-fel s’ar nesocoti voinţa alegători
lor ; române în urmă ca alesul să opteze 
între cele două mandate.

Nu esiste nici un text de lege cam să 
ne oprescă de la acesta, şi decă a esistat 
un precedent, să '1 lăsăm Ia o parte şi să 
regretăm că ’1 avem trecut in analele par
lamentare ale acestui corp.

D. Cămârăftstu (Jice că n’a fost aseme
nea precedente* Eii am fost delegat in co
misiunea pentru validarea alegerel d-luî 
Catargift, şi noi am verificat alegerea după 
care d-sa a optat pentru mandatul de Se
nator.

Precedent deră nu esiste ci noi tot-d’a- 
una am decis ca după verificare, alesul să 
facă ce va crede de cnviinţă. Conchide pen
tru a să' respinge oonclusiunile raportului.

D. Deşliu. EQ nu sunt pentru precedente 
şi nu pun basă pe densele. P6te să se fi 
adoptat acâstă procedare de Senatul ac
tual însă cel precedent nu avea tot aceet 
sistem. Comisiunea verificătore nu trebuia 
să se ocupe dâcă şi a dat demisiunea din 
mandatul de deputat; trebuia să ne şpuuă 
numai decă alegerea a fost legală.

D. CogălnicMu. Sunt în contra conside
rentelor d-lul Apostolenu însă pentru con- 
clusinnile d-sele, din nisce motive diferite.

Mi esplic. Precedentele Senatului trecut 
nu p6te să ne oblige, deră precedentele 
celui actual ne obligă. Ea tot-d’a-una am 
condamnat alegerile acestea duble de de
putat şi senator. Nn cunosc nici o ţâră în 
care un representant al naţiunel să c<sră 
de la alegătorii săi ca să ’ I încredinţeze 
două mandate şi în urmă să se gândâscă 
care 1 convine capriciului d-sele, pentru 
ca să opteze.

Acesta se pote face numai in alegerile 
generale. Aşea am. combătut alegerea d-lul 
Şerban Canănnii, care fusese Senator şi 
venise in Cameră şi am avut fericirea de 
am reuşit in ac&ta. Tot nşea am combă- 
tut ţi alegerea d-lul Veissa şi pe a altora. 
Atum sunt fericit a spune că opiniuuile 
mele sunt identice cu acelea a doi din d. d. 
miniştrii actual! şi a nume d-uu Ion eseu 
şi Chiţu..

Aşea pe când d. Ionescu era Senator, a 
fost însărcinat cu facerea raportului asu
pra alegere!. D. L. Catargi şl in raportul 
lăa se ««primă ast-fel. ,D. C. Rosetti şi 
D. N. Blawnnljerg afl susţinut că trebue 
sa-şi dea demisiunea, m#j înt&ia pentru

| “  J* l  8e P^® verifica titlul, majoritatea
insă aa adoptat contrariul... *tc <

D. Chiţ» <jice asemenea în raportul a- 
•upra alegerel d-lul Plore% că este pen
tru validarea alegerel pentru cii d-sa ’şl 
dedese demisiunea din mandatul de de
putat. Şi aşea trebne să fie d-lor. Nu in- 

, ţeletf insă pe acel d-nl cari se presintă
| înaintea alegătorilor având însă nu man

dat dat. Nu vedeţi d-v6*tră că p6te să se

facă 6re care influenţă, 6re care preaiune, 
căci alt-fel se presintă cineva înaintea a- 
legătorilor ca simplu cetăţân şi alt-fel când, 
e deputat. Propun dâră să se procede la 
verifioare, insă îmi păstrecj dreptul ca, 
pentru demnitatea Senatului, să se facă 
un regulament, o dispoeiţie, care să hotă- 
rescă odată aoăstă ceştiune, şi să nu se 
mal permită la nimeni a veni cu doue 
mandate, oăcl să vedeţi ce se întâmplă. 
De multe or! s’a vă<}ut că un project de 
lege devine lege numai cu un vot de ma
joritate, dăcă acum se întâmplă ca acel 
rot să fie dat chiar de către senatorul a- 
cela care a votat’o mal înninte şi ca de
putat în Cameră, nu chiar în materie ju - 
decătorescă, nu se p6te ea un judecător să 
se rostescă de dona ori în aceiaşi cestiune 
aşa că un membru al tribunalului jude
când o cansă nu o mal pot* judeca mal 
târzia, şi la Curtea de apel, decă din^n- 
tâmplare ar fi deveuit membru la acea 
Curte.

D. Giani. Oonclusiunile raportului nu 
sunt conforme nici cu legea, nici cu pre
cedentele. Raportul făcut pentru alegerea 
d-lul Catargi, conchidea pentru a se va
lida alegerea, şi lăsa nnma! ca proclama
rea de senator să se facă după ce ’ş! Ta 
da demisiunea din deputat. Prin urmare 
precedentul acesta este cu totul în contra 
conclnsiunilor raportului ce ne presintă 
d. Casmir.

D-sa adaogă apoi că nici textul nici 
spiritul lege! nu este aşea, pentru că le
gea $ice positiv, că la cas de o asemenea 
îndoită alegere, mandatarul trebue să op
teze ; ori ca cine-va să pâtă opta, trebue 
să nibă acesta calitate adică să fie cu titlu 
recunoscut.

D. Orfscu esplică că procedura Senatu
lui de acum <jece ani a fost acesta, ca să 
se ia in discuţinne validarea chiar decă 
alesul ar fi deputat. D-sa aduce ca probă 
alegerea d-lu! Ion Ghica la anul 1867, pe 
care Senatul a validat’o. Cere deră a se 
respinge conclusiunile raportului.

Mal ia parte la discuţinne şi d. Leca 
care susţine asemenea opiniunea preopinen
ţilor, şi cere închiderea disenţiuneî.

Discnţiunea închi<jâudu-se se pune la 
vot conclusiunele raportului şi se respinge, 
remânâdd ca comisiunea să se ocupe cu 
verificarea alegerel d-lnl Voinov.

Ne mai fiind nimic la ordinea gile! Şe
dinţa este ridicată la 3 ore.

C A M E R A
Şet&nta de Jot Jt7 Ianuarie 1877.

Şedinţa se deschide la ora 1 '/* p. m. 
snb preşedinţa d-lul preşedinte C. A. Ro
setti, fiind presenţl 103 domn! deputaţi.

Se dă lectură unei petiţii a locuitorilor 
mal multor sate din Ilfov (insurăţel) car! 
cer să fie împroprietăriţi mal aprope de 
locul nascerii şi locuinţil lor.

D. Em. Costinescn cere urgenţa pentru 
petiţie.

D. Vulturescu vorbosce contra urgenţe! 
cerând ca petiţia să ia calea regulată căcî 
uni! proprietar! instigăză contra împro
prietăriri! ţăranilor.

D. N. Catargiu protesta contra fiselor 
că ar fi proprietari instigatori.

D. Polizu citesce un proiect pentru mo
dificarea unor art. din legea sanitară din 
1874. Se trimite la secţiuni.

D. Preşedinte amintesce că în urma mo
dificărilor făcute budgetului lucrărilor pu
blice, dar neprimite de guvern, budgetul 
urmeză a se desbate mâne; conform regu
lamentului, Camera să fixeze ordinea de di.

D. Prim.ministru I. Brătianu dă cetire 
mesaginluî domnesc relativ la compunerea 
cabinetului. (Aplause).

D. N. Fleva cere a se lua în desbatere 
verificarea alegerilor efectuate, budgetul 
ministerului de Interne şi legile organice 
relative.

D. Prim-niinistru (jice că pentra guvern 
lucrul principal sunt budgetele.

D. Grădiştea»n cere a se pune la ordi
nea <}iie| legile organice şi cu deosebire 
validarea alegerilor.

D. Prim-ministru. Am spus numai care 
este opinia guvernului; trebue însă ca să 
plece li Senat spre a ceti şi acolo mesa- 
giul şi ar dori ca la verificarea alegerii 
de Olt să fie preeent.

D. Dim. I. Ghica raportor dă cetire ra
portului relativ la proectul de lege pen
tru modificarea organisăril legii telegrafo- 
postale; să ieaîn considerare fără disouţie.

D. Ministru de Esterne cere a se vota 
abrogarea art. I, din legoa veche şi în 
urmă art. modificator.

D. N. Fleva ^ice că dăcă aa fost difi
cultăţi cu ocasia economiilor, cansa este 
că nu se măsâră personalul după budget.

după pungă. Aşa numai putem face eco
nomii bune mal cn sdmu că s’a redus la 
cel mic! iar nu la toţi.

D. P. Ghica <jico că teoria urmată nu 
e raţională; nu veţi găsi nici un precedent 
în nici o ţâră ca să se calce contracte, 
să se vorbâecă in drepturile 6menilor şi 
este contra d-luî Fleva pentru a face eco
nomii cu or! ce preţ.

D. Vulturescu «Jice că aici nu încape 
sentimentalismul; singurul principia al unul 
Stat este ca choltuelile să nu trecu peste 
venituri. Fiind din comisia budgetară, s'a 
convins că multe servicii şi legi organice 
e'aa creat, fără necesitate, numai pentrn 
a asigura posiţia personalului din acel 
servicia;mal nninte serviciul telegrafo-pos- 
tal a fost tot aşa de bun ca şi astăzi şi 
a costat mai puţin, acum şi personalul 
şi cheltuelile s’afi mărit. Cere primirea 
amendamentului d-luî Fleva.

D. raportor $ice că propunerea d-nuln! 
Fleva este şi pernioiâsă căci schimbând in 
tot anul lefa, nimeni nu p6te fi sigur de 
mijlâcele de esistinţă şi de posiţia sa. Cere 
espingerea amendamentului d-lul Fleva.

D. P. Ghica. Aici venim toţi cn ce a- 
vem mal bun pentru a ne lumina, nici de 
cum a face sentimentalism.

Unde este acest precedent ?
D. N. Fleva. La n o i!
D. P. Ghica 4ice că d. Fleva voesce o 

inovaţiune imposibilă. Nn este vorba de 
cât de ce este posibil şi raţional; fac apel 
la sentimentul de echitate al d-lul Vultu
rescu şi cer un noB proiecte de lege, alt
fel declara cu minoritatea că nu putem 
primi amendamentul.

D. N. Fleva $ice că d. P. Ghica nu l’a 
înţeles căci d-sa tocmai un proect de lege 
pretinde. Nicî d. raportor nu Pa înţeles. 
Ce am făcut până acum de cât am căutat 
să vedem ce putem să dăm şi cejnu! A 
cerut numai un corolar, în consecinţă a 
ceea ce s’a primit şi votat până acnm a 
face economii posibile după punga ţereî, 
nn nnma! însă la copiştii cari n’aa nici 
ce este indispensabil vieţii.

D. P. Ghica întrerupe dicând că majo
ritatea de astăijl nu e eternă.

D. N. Fleva <}ice că Camera a redus le
furile profesorilor şi acum se face atâta 
cas pentrn că cerem tot economii de unde 
se pot face.

D. Misail <ji°e că amendamentul d-luî 
Fleva este nepractic. — Elevii ar dimiei- 
ona toţi vexând că posiţia lor este nesi
gură şi depinde de buget şi apoi perdera 
şi trausitul estern pe care ’ l aa în mână 
Românii în Orient prin serviciul telegra- 
fo-postal; cere a se primi bugetul guver
nului.

D. ministrn de Esterne arată eă efeme
rul scop de a obţinea o economie adnee 
cn sine mnlte perturbaţi un!, inconveniente; 
o mică lefă fie, dâr să fie fixă ; economiile 
posibile s’aa făcut şi conjura Camera şi 
pe d. Fleva de a primi bugetul Statulnl.

Comisia delegaţilor respinge amendamen
tul d-lul Fleva. Şi punându-se la vot se 
respinge şi de Cameră.

Se pune la vot ari din bnget şi se pri
mesc cu 54 bile albe pentru 4 negre con
tra. Adunarea a încuviinţat la ordinea <Ji- 
le! proectnl de lege pentrn servicinl ge
neral de statistică.

Discuţia generală fiind deschisă i-a cu
vântul ma! mulţi deputaţi.

D. I. Ionescu nn sunt contra dinrne! unor 
6men! car! lucreză, arată însă că nu s’a 
produs nimic la întrebările ce privesc acel 
servicia; la binronl de statistică nu aflăm 
nimic, de aceea sunt pentrn a se reduce 
lefurile şi diurnele după proiectul guver
nul uî.

D. Vulturescu <Jice că le {ea de astă4I a 
fost bine primită de d. I. Ionescu, însă i 
se pare prea aspre cerertle şi alegaţiile 
d-lnl Ionescu. Protestez contra fiselor că 
serviciul nostru statistic nn produce ni
mic, căc! a figurat în congresele Statelor 
străine şi a fost la înălţimea celor din alte 
State.

D. P. Ghica susţine cele $ise de d. Io
nescu că serviciul nostru de statistică n’a 
produs nimic şi că putem afla când voim 
cele mal colosale neesactităţ! în lucrările 
sale. Snb ministerul de astă<jl cred că merge 
mal bine şi propune a se amâna şi a cere 
ca ministrul să vie ou un proect complect 
bine studiat.

D. ministru de esterne cere a se primi 
proectul aşa cum e presautat— cn amen
damentele eventuale— iar ceea ce propune 
d. P. Ghica se va face mal târzia cu oca- 
sinnl mal favorabile.

D. P. Ghica îşi retrage propnnerea.
Discuţia se închide.
Cel trei art. se primesc fără disouţie.
Se pnne la vot proectnl îa totul şi se

adoptă ou 64 bile peetru şi 4 contra din 
68 votanţi.

D. Preşedinte annnţă că la votarea bu
getului minist. de esterne s'a hotârit ca 
la luarea în desbatere a bugetului minis
terului de Interne să se den preferinţă ali
pirii serviciului Monitorului şi a tipogra
fi! Statului la ministerul de esterne.

D. Vulturescu raportor dă citire ropor- 
tuluî Comisii delegaţilor şi ardbă că in sî- 
uul comisii s’a8 făcut două propuneri 
una a se unifica directoratul, alta de a 
vinde tipografia Statului.

D. N. Fieva cere a se mănţine un sin
gur director— nn scie de ce directorul de 
mal înainte a avut 1000 fr. iar acum sunt 
duo! cu 500 fr. mal bine unul cu 600 fr.

D- ministrn de Esterne arată că ambii 
director! aa împreună cât nn director de 
minister afară de diurnă.

D. Fleva; şi dinrna este ban !!
D. ministru de Esterne «jice că natnra 

ocupaţiunilor şi lucrul în sine nn permite 
unificarea funcţiilor de la Monitor şi de la 
Imprimerie. S'ar aduce mari confusil; nu 
sunt contra economiilor, însă nnde este po
sibil şi practic. Monitorul este o redacţie 
simplă, imprimeria este o esploatare care 
dirigeată bine ar putea aduce fol6se Sta
tului, ceea ce trebue să îngrijim în viitor 
şi cere a nu se îmbina aeele servicii.

D. N. Fleva (Jice că aci putem face e- 
conomil; ca şi până aci, directorul Moni
torului a fost mult timp şi directorul Im
primerii. D. ministru de Esterne doresce 
negreşit ca aceste servicii să fie bine con
duse, Insă cred că economii se pot face 
lăsând sub directorul Imprimerii însă re- 
roâind numai un director. Citesce amen
damentul în acest sens.

D. Vnltnrescu arată că prin unificarea 
serviciilor nn se desorganisă nici de cum 
şi se face economii de peste 16,000 fr.

Se închide discuţia.
Se citesce amandamentul şi punândn-se 

la vot se primesce, ca Directorul să aibă 
400 lei lefă şi 200 fr. diurnă; sub-direc- 
torul 300 lei pe lună; casierul comp. 300 
etc.

D. Raportor cere a se vota un singur 
arhivar.

D. ministru de Esterne <}ice că aet-fel 
mergând ne vom convinge cât de dificilă 
este desbinarea acelor servicie de aceea a 
cerut mal înainte de a le lăsa despărţite 
pentru a nu aduce confusiune în lucrări.

D. P. Ghica susţine părerea d-lul minis
tru de Externe de a lăsa serviciile sepa
rate.

D. N. Fleva ^ice că d. ministru de Ee- 
terne are mare dreptate şi efi cred că nu 
s'a înţeles amendamentul mea prin care 
am cerut numai suprimarea nnn! director 
iar nn celor-l-alţi amploiaţi şi a contopi 
cu totul acele servicii ce ar fi şi imposi
bili.

Se primesce câte un arhivar pentru a- 
cele servicie.

Bugetul Monitorului şi al Imprimerii 
Statului, cu modificările făcute se pune la 
vot şi se adoptă cn 57 bile albe pentru 
şi 7 negre din 64 votanţî.

Se ia în discuţie proectul pentrn orga- 
nisarea sub-prefecturelor; se înlătură.

Discuţia generală se deschide.
D. N. Fleva (jice că primesce eu satis- 

faoţie acest proect, prin care se va rea- 
lisa în cât-va desceutralisarea, dându-se o 
autoritate şi putere comunei spre a putea 
garanta siguritatea publică. De şi souteui 
mal înapoiaţi ca alte state, totuşi la Ro
mâni vedem că are respect pentru proprie
tatea străină. Pentru a ajunge însă la o 
siguranţă garantată a cetăţenilor cer de 
la d. ministru de Interne ca personalul 
poliţienesc să fie numit şi întreţinut de 
comună şi cred că tote comunele ar tre
bui să se mândrescă că aa în mânele lor 
siguranţa publică, iar nu să depindă de 
la Stat. — Proectul însă nu e destul de 
clar şi cere esplicaţiunl într'un mod 6re 
care. Pănă acum Statul dispunea şi co
muna plătea; este timpul ca comunele să 
'şl ea libertatea şi sigurauţa in mâna lor.

D. Prim ministru ^ice că s’a gândit la 
acest proect încă la 1867. Legea de pănă 
acum nu e destul de esplicită. Adminis
traţia centrală de aiol nu se amestecă in 
numirile poliţienescl. Poliţia nu era de 
cât o uniformă.' Sub tutela puterii cen
trale vor rămânea numai câteva oraşe, d£r 
cu timpul se va îndrepta lucrul după pu
tinţă dândo-se comunelor ce este a lor 
(aplause).

D. I. Serurie (jice că tocmai orsşele cele 
mal inteligente sta3 sub tutelă ca şi Bu- 
curesctl cu nn buget de 1000000 fr. nu 
are poliţia sa; — speră că se vor eman- 
oipi oraşele acestea.

Se pune la vot luarea în considerare şi 
se admite.

D. E. Costinescn propune trecerea po- 
liţiil in sarcina primarilor, afară de 6 oraşe 
principale.

D. Missail ^ice că înţelege ca poliţiile 
lor să trăcă la primari; şi pănă acum plă
tea primaria insă n’avea dreptul — acum 
e timpul să i se dea dreptul.

D. Fnsea crede că după esplicaţiile date 
de d. mini'trn de Interne nn mal are loc 
amendamentele.

D. N. Fleva cere a ee primi art. 1 din 
amendamentul să nu se creeze nici să se 
modifice ceva.

Poliţia acelor 6 oraşe principale o are 
guvernul, iar în cele-l’alte comnne este în 
sarcina Primărie!;

D. Raportor declară că comisiunea pri
mesce amandamentnl d-luî Costinescn.

D. Prim ministru cere suspendarea dis
cuţii căcî cestiunea o importantă şi tre- 
bue bine lămurită.

La ora 5 şi jum. ore se redeschide şe
dinţa.

D. Raportor aonnţă că după ma! multe 
discuţinn! comisia a primit amandamen
tnl d-lul Costinescn cn modificarea >afară 
de oraşele BucurescI, Iaşi, Craieva, Galaţi, 
Iernai], Brăila şi T.-Severin* poliţia ora
şelor trece in sarcina comunelor.

D. N. Fleva adauge la amendamentul 
d-luî Costinescn că servicinl siguranţei pu
blice remâne în sarcina autorităţii domu- 
nale, afară de oraşele principale.

Majoritatea comisii respinge propunerea 
d-luî N. Fleva.

Se pune la vot şi se primesce amenda
mentul d-luî Fleva, la care aderase şi d 
prim-ministru.

Art. 2 se primeece.
D. prim-ministru cere ca termen 15 ^ile 

pentrn punerea în aplicare a acestei legi.
D. Voinov crede că este prea mult.
Art. 3 se primesce.
Se pune la vot legea în total şi ge pri

mesce cu bile albe pentrn 58 negre con
tra 3 din 61 votanţi.

SCIRI SOSITE CD POSTA DIN DBHI4
Yt'iia. 5 Fibraarie. 

Soirile alarmatore depre respunsu! dat 
de cătră P6rtă în privinţa garanţiilor ce
rute de Serbia sunt neîntemeiate. Zichv, 
Calice, Werther, Ignatieff, Chaudordy şi 
Corti sunt în Viena.

Viena. 4 Ferraarie 
După iDzionik* Priuţul Alexandra de 

Ueesa ar fi destinat să primescS comanda 
supremă a armatei de sud.

Viena, 4 Feyroarie. 
Generalul Ignatieff soseşte luni sâra aici 

de la Triest.

DEPEŞI TELEGRAFICE
Serviciul privat al TIMPULUI.

Aţen|ia Havas 
Londra, 9 Fevruarie, dimio. 

Corniţele Derby, ministru de Esterne, a 
declarat înaintea Cameriî pairilor că poli
tica guvernului nu s’a schimbat. El a es- 
prim&t încrederea îu menţinerea păcii, re
cunoscând insă că menţinerea păcii atârnă 
de un singur om. El a (jis :

Ţarul p6te sa recundscă că nu*! incnmbă 
numai lui d’a face să se esecute decisiu- 
nile Europei, şi pe de altă parte că Porta 
care apreţuesce gravitatea situaţiei pare că 
vrea să dea satisfacţiă Europii.

Sir StrafFoid Northcole, cancelarul Eşi- 
quieruluî a vorbit' în nnmele guvernului 
iu camera comunelor. Dânsul a <jis că Eu- 
glitera nu este decisă a recurge la forţă 
in privinţa Turciei şi a adăugat: ,Engli- 
tera vrea ca puterile să lucreze in acord. 
Decă Rusia lucrâză isolat, actele el nu vor 
fi scutite de bănuială* şi apoi a mai ^is: 
.Coustituţia Turciei nu offeră nici o ga
ranţia şi uu merită nici o încredere.*

NOUTĂŢILE ţ>ILEI

0- Diaconoviol ne a trimis o copie lega- 
lisată de pe decisiunea Curţii cu Juraţi din 
judeţul Suceva cu No. 2 pronunţată la 4 
ianuaria a. c., prin care d. Nicolao M icu
rase u, care a inserat iu TtmfuJ din 4 Sap- 
tembre anul trecut un articol in contra 
d-sale, este condamnat pentru calomnierea 
d-lui Diaconovic! la amendă de trei-sute 
franci îu folosul fiscului şi la una mie fr. 
despăgubire civilă.

Am fost datori a da acâstă notiţă ca 
urmare la cele publicate in citatul număr 
al Timpului.

* *
D. Manolache Costache s’a întors în ca

pitală.
*

* •
D. Tache Brătianu, trămis de aceet gu

vern pentru a snsţine interesele ţărei la 
Constantinopol, s’a iutors între al săi.
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CUBS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVTSE
Bucureseî, 27 Jamiarit 1877.

V A L O A R E A C«rut« Offeril • Pr«cil
Soat

Oblig. Rurale . lo®0 1864 78*/i ! 80 79t/i
» > eţite la sorţi — 94 I —

Tmpr. Oppenheim 8°^  1866 — — —
Oblig. Domeniale g®L 1871 — 74 78

» » eţite la s^Hjl 
» Credit fonc Rur. 7®'0 69 i/s

98
70 69 %

» Credit fonc. Urban — 58 —
împr. Mun. Cap. 80°^ 1875 — 60 —
Pensii (3O0J doo&n<l& fr. 10 — 120 —
AcţilCftiîefer.rom. 5°/0 l863 — — —

» priorităţi 6°^  1868 — ■— —
Dacia C**# de Assig. — — —
Act. (fr. 500) 8%  1871 — 260 260
Romani a C-** de Assig. — —
Act. (fr. 200) 8%  1873 —X 60
M andate.............................. — — —
Impr. Municipale fr. 20 — — —
Act. financiare Rom&nc8°/0 —
Caile ferate Ottomane — — —

Act (fr. 400) 3% — — —
Renta Română . . . . . . — —

CDPOANE
Oblig. Rurale p. Octomb a. o. — 97 —

> Domeniale . . . . — 97 —
> Fondare rurale . . — — —
» Comunale . . . . — — —

DEVISE 
Paris . . . . . . . . . . 9960
Marseil le . .  * .................. 9980 9940 —
bruj--i.es.......................... .... — — —

— __ —
— — 2510

l.^n-1»**» d -m :c il .................. — —. —
Hambarg . .......................... — — —
Amsterdam.......................... — — —
V i e n a .................................. — — . — ..
Berlin 122 l l 2 '/« I 22i/s

— —
Eaoom pt.............................. 12 — —
Lira Ottoman&.................... _ — —
Galbenu austr. . . .  • • 1 — —
Agio c. Argint................... | — . — —

CURSUL YIENE1 
Viena. 8 Februarie (st. n.) 1877.

M etalice.......................... 62 95
Naţionale........................... . 68 45
Renta în anr . . . . 60
L ose ................................... . 111 50
Acţiunile bancel . . . . . 836
CrediturI
London ...................................
Obligaţi ani rurale ungare . 

> tempşvar . . .
» transilvane . .

Argint în mărfuri . . . .
Dncatnl . ...................... ....
N apoleonul..........................
Marc 1 0 0 ...............................

148
123
78
71
71

114

20
45

75
75
50

9 85 '/, 
60 60

SALA CIRCULUI
Juol, 27 Ianuarie 1877

B A L U  M A S C A T U

Mus'ca Militară a Regiment. l-ifi snb con
ducerea D-lnî Capeln aestru SCHOLTISCH.

va esecuta cele mai noni arii de Dans 
şi plăcută banda de lan târî sub conducerea 
D-luî SERBAN (fostă pub conducerea de
cedatului NIŢĂ COLŢATU) va esecuta ce'e 

mai nouî arii Naţionale şi de Salon.
Incepnttil la 81/* ore săra

n i l  I rnPOrll avocat strada Colţei 
Ui AlJi Lui uOuD No. 63. Consnltaţiuni 
In t6te ^ilele până la 11 ore diminâţa şi 
de la 6—8 ore sâra. 831.

A D M I N I S T R A Ţ I  U N E A
seminarului

NIFON MITROPOLITUL
No. 15. A N U N C I O

La 20 ale corentel ne presentându-Se a- 
matoril spre a ooncnra la licitaţia pentru 
antrepriza îndestulării cu carnea şi pâinea 
necesarii elevilor şi personalului de servicii! 
a seminarului pe anul corent, se publică 
din noa <Jiua de 1 Februarie cftnd D-nil 
concurenţi vor bine-vol a se presenta la 
cancelaria EpitropieT, Strada Filnretul No. 
2 de la orele 12— 4 p. m.

MOŞIA CÂRSTlăSCA, duoft poştil de
părtare de BucurescI, şi 1 poştă, de 
Ploescl, — de la St. George 1877.

Doctoru Turn eseu
388,3-1. BucurescI calea moşilor No. 56.

S O C I E  T A T E A
pentru

ÎNVĂŢĂTURA POPORULUI român

(SECŢIUNEA CENTRALE)

Domnii membri sunt invitaţi a se în
truni in şedinţS, la 30 ale curentei, la orele 
1 p. m., in localul Eforiei Spitalelor civile, 
la ordinea ţjirel fiind: numirea comisinnel 
pentru verificarea socotelelor pe anul trecut, 
votarea budgetului pe anul curent, alege
rea comitetului precum şi alte cestiunl de 
interes pentru Societate.

Preşedinte: C. Bosianu.
Secretar: NI- Paciurea.

Noul şi cel mai mare magas de în in- 
ălţăminte pentru bărbaţi, dame şi copil 
ub firma:

SAL. WEISERMAN
La Vultur, strada Cartl I . No. 6.

Sub-semnatul am on6re a aduce la cu- 
noscinţa onor. P. T. Public, că am aran
jat în sus-ijisni magazin nn bogat asorti
ment de tot felul de încălţăminte En gros 
?i En delai/, atât în ceea ce privesce ghe
ţărie, cismărie de lues şi de tot felul, cât 
şi şoşoni şi galoşi francase şi germane, din 
fabricele cele mal renumite tn Europa. Preţu
rile mai eftine de cât ori unde. — Fac 
plecata mea invitaţiune tutulor d-lor cum
părători şi rog a me onora cn visitele d-lor 
spre a se informa atât de fină cualitate 
a mărfurilor cât şi de eftinătatea preţurilor.

Cn stimă
Sal. Weiserinan.

0  G O D Y E R N A H T A

doreace a intra cftt se p6te mal de 
grabnic lntr’o casă distinsă la copil In 
etntede 10 ani In sus. Ea vorbesce lim
ba franepsâ. germană şi englesă. In cas 
p6te şi intra numai pentru (Jioa. A se 
adressa la Tipografia Thiel & Weiss.

I M I ^ . C 3 - - A - S l ] s r U X j
SB AFLA IN CALEA MOGOSIOEI V 2 0 ,  VIS-A-7IS DE BRAND HOTEL DE BULEVARD CASA ( M Â N U  

C E L M U LT IN CA NUM AI 14 D ILE

!! CĂTRE COMDTENTII NOŞTRI!!
IN BUCURESCI SI DIN DISTRICTE

m io p i l o r  H o o t .  >  L m l m ţ l ,  « * r l  . «  « » i l  ,P0« m *  S S  î S r t t  ^
pentrn un scurt timp. uwrcr»

Luând cont cicumstanţele cele grele ale situaţiunei actuale, am făcut incă
în acest oraş încă

ţunlor curente mal jos notate. Representantul Societăţeî fabrice! de Olandă si Albitîrl
PREŢUL CURENT DUPE SCAţBMENTUL DE 45*  CU PREŢUL r S S S

Batiste a V* duzină ”  “ "
Batiste de copil a ........................................ fr. 1 10

» > Olandă a ........................................... 1 80
» 1 Lino > • • • • • • • * • .  ^
» > bordnse color, şi cusute . . .  ,
> (soie ecrue) bucata........................... ,

Prosdpe şi Şervete a V» dozină
Prosope de aţă c n r a tă ............................... fr.

» » d a m a sc ..........................................  »
Şervete de masă (aţă) . * .................................  ,

» » > dam asc....................... .... . >
» » fru c te .............................................. »

Feţe de mese a 1 bucată
Pentru 6 persone de aţă curată albă . . fr.

> 6 * - * damasc » . . . >
» 6 » * » qual. L . . »
« ioxa » » >

12
> 12 > y aţa cur. alba . . .  ,

Pan^ărie şi garnituri de masă

4 
6 

' 8 
18 
14 
9

50
25

50
50

50

36 de coţi Pân<Jă de casă . . . , fr. 18
89 > > ,  copii . . . . fr. 25
45 > * Olandă de munte . . • • » 30
58 » Belgică . . . . 60
60 > > Pân<jă de Olandă . . • • * 64
60 » » y > Rumb. . . 84
60 » 9 Toile batiste fine . . . 100

7 bnc. Ciarcef. 3 coţî de lat . . . 40

Şervete cu feţe de mese
de la 9 până la 15 fr. cele mai 
% » 24 .  » 58 » > >

fine

Rufe de Dame
Cămaşe cu şnur de chiff. de fr. 3 —

» brod. de chiff. de fr. 3 50 p.
» brod. de olandă »
> de nâpte ,

Camisâne brodate ,
» » de lux .

Pantaloni cu garnitura .
a , broderie ,

Şorţnrî de copil ,
> > dame ,

Fuste de costm. simp................ f r_
> cu şlepfl ,
» > brod. . .

la 6
5 —  ■
6 50 
3 —
7 — 
3 — 
5 50
1 75
2

5 60
6 50 
9 —

Rufe pentru Cavaleri
Cămaşe din oxford veri table . 

,  » Olanda colorată .
> de Chiffon alb. simplă
> » > » brodată
» > Olandă fină . . .

Pantaloni de pichet de ernă 
» , olandă . . . .

Hlverse

V .
*/*

Duz.

1 Buc. Flanele

» > » de lînă . . .
» » » de fildecosse .
> » bărbaţi de lînă . .
» » > » fildecosse

Gulere de Dam e..........................
, > B ă rb a ţi......................

Pepturi brodate...................... ....Pentrn 6 pers , 12 ,
Batiste fine francese de Lino cn brodărie adevărate.
On mave asortiment de garnituri pentru Dame, Manchete şi gulere eu preţuri de tot reduse 
Batiste de Lino cu margine lată cu nume, brodate.
Chache-nez de mătase şi pilulă, ln t6te culorile, Shwalurl lungi de India şi Japonia. 
Comandele de prin provincii vor fi esecutate cu cea mal mare promptitudine.

50 m f.
— m f.
' • ■
" • w

• w

9 9

• 9

P- fr. 8
» 9

15

fr. 5
» 6 50
» 4 50
> 6 50
S 11 —

>
QO 75

> 4 50

fr. 8 50
• 9 50
> 15
» 9 —
» 12 50
s> 4 50
» 3 —

> 9 —

a 50

Tipografia THIEL & WEISS şi la tâte librăriele din ţeră se află de ven^are :

DICŢIONAR
j P O R T A T I Y
3  G E R M A N O -R O M A N

f  da

L
t h e o c h a r  a l e x i

Preţul 3 lei 20 bani.

CALAT0RIA
DOMNITORULUI

C A R O I j I
ÎS s t k e i n I t a t e  

Cu portretul M. M. L. L. Domneî şi 
Domnitorului 

P R E Ţ U L  5 LEI  NU0 I .

cnalitatea cea mai bună nnmai tufan şi fag

tăiat şi adus la dnmioiliu cu
■76 STEI>TjrE3SrXTX.

la mnsasia de lemne a luiLessel, lîn^ă gara 
Tergovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Corîiăndile se priin esc şi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 3 i4-5-0.

Berger & Beinborn
Succesorii d-lul J AQUES H E R D A N

Podul Mogoşâel, Palatul Dacia 

vis-a-vii de Polifiă

MARE MAGAZIE
de

B i ju ter ie  si A rg in tă r ie  fine
precum ţi de

CESORNICE DE BĂRBAŢI ŞT DAME
Intorcdndu-ne dintr’un voiaţiiS din atrdin&tat°( am 
fost in stare d'a Îmbogăţi asortimentul nostru cu 
lucrurile c«îe mal alese; ţi as»-fel suntem în plâ- 
cuta positi une d a ne recomanda onor. public, ru- 
{ţfindu 1 sa bine-yo^sc& a ne visita, spre a se con* 
mvae atftt de soditatea, c&t ţi de prrţurile cele 
ingl moderate ale tntulor mărfurilor

367.— 12—1

A ti apărut In Iaşi

ALMANAH MUSICAL
de

T E O D O R  T. B U R A D A
pe 1 -̂77 (anul al III-lea), cuprinzând mal 
multe figuri de diferite instrumente de mu- 
*ică afiiite in us la poporul român, pre
cum şi diferite arii de danţ naţionale, a- 
ranjate pentru piano.

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

De vânzare la tdte librăriele.

LECŢIUNI PARTICOLARE
de

3 v r  A  T  E  3 V T  A .  T  X  C I  

C. B railoiu , fiul
47 Strada Scaunele 47.

MERSUL TRENURLIOR CĂILOR FERATE IN ROMANI V
Bucurescl-Bărboşi-Roman-Suceva Viena-Lemberg-I(canî-Suceva

Tren Trenuri de
accel. persOne

BucurescI Plec. 8.25n 10.00a
Chitila 808. 8.29n 10.18a
Plocescl > 9.35n 11.45a
Mizil > 10.39n 1.5p
Buz£tl > 11.24n 2. 5p
Br&ila > 1.43n 5.30p 7.25 a
Bărboşi > 2.25n 6.20p 8 00 aTecuci (1 4.28n — 11.15
Adjud > 5.58n _ 1 10a
Bac&fi 7.26a 3.00 p
Roman plec. 9.05a — 4.54 P
P&ţcanl 10.26a _ 8.58 P
Verescl 11.38a 9.57 B
Suceava 808. l2.03p — 9.55”

Sucâvft'ltcanT-Viena |Tr. ac.| Tren de pers.

Suceva-Iţcanl Plec. 12.49p 11.29n
Lemberg 9.55 n 3.40 n 2.60 n
Viena sos. a doua 4i » 6.03 p 5.08 p 7.18p

Barboşl-Galaţi Tren
accel.

Teren 
de persdne

Barboţl Plec. 2.55 n 6.25 n 7.26 n
Qalatl sos. 8.80n 7.00 n 8.00 n

Tecucl-Berlad — Tren. mixte

Tecuci Plec, ___ 5.00 n 5.85 p
Bdrlad sos. — 7 06a 7.50 n

Păşcanl-laşI Tren
accel. Ttren mixt

P&ţcanl Plee. 7.l9n 10.29 alaţi 8os. 9.87 n 1.20 a _

Tren
accel.

Tren 
de pers6ne

Viena . Plec.
Lemberg sos. a doua 4̂  
Suceva-Iţcanl___________ Ses.

8.08 a 10 53 a 8.88 n 
12.20 p| 6.25 a 11.25 n 
6.46 a| 5.11 p|

Suc6va-Roman-BarboşI-Bucuresci

Tr. ac. Tr.de persOne

Suceva
Verescl
P&ţcanl
Roman
Bac^fi
Adjud
Tecuci
Bar boţi
Braila
Buzdfi
Mi zii
Ploescl
Chitila
Buourescl

Pleo.

Sos.

5.11 p 6 
6.41 p| 7 
7.07 n 
8.45 n 
9.43 n 

Il.l2n  
12.20 n 
2.06 n 
2.68 n 
6.19a 
6.16 al 
7.00 a 
8.18a 
8.80 a

.46 a
44 a 
07 a 
lOp 
17 p 
22 p
45 p 
20 n 
80 n

8.10
8.46
1.50
1.24
2.26
4.15
4.80

Gal&ţl-BarboşT Tren
accel.

Tren 
de persdne

Galaţi Plec. 1.20n 8.26 a 7.80 a
Bar hoţi Sos. 1.66 n 9.00 a 8.05 a

Berlad-Tecuciu — Tren. mixte

Bârlad Plec. 8.40 a 10.00a
Tecuci fi Sos. — 10.60 a 12.00 a

laşI-PăşcanT Tren
accel. Tren mixt

laţi Plec. 7.16a 8.26 p . —
P&ţcanl Sos. 9.46 a 6.33 n

— U|wra a insemneza orele de la 0 dimineţa pân& la 12 diua: p, de la 12 fliua pana 
?J '  “ «Pi®, de la fl -<Sra până la « diminua.
‘-renurile accelerate calatorii se transportă In vagâne de olasa I si II ; cu trenurile de per-

*i i“  tr“ "P°rti iu vagâne de clasa I, II şi III.
Ttl,r ?r in trenurile accelerate pe liniile Bucurescl-V6roiorova, Bucuresel-Homan şi

sunt egale cn preţurile locurilor in trenurile de penxine. Trenul accelerat
cu vannrni r.e 1? V Dumineca spre Craiova va fi in corespondintft la Severin seu Orşovacu vaporul accelerat spre Buaa-Pesta.
accel«Ltt0. ^ . THD!,nd. 0Ut TDPÔ Ql " c?0,eţat de la Viena seu Buda-Pesta vor găsi la Severin trenul 
de core.nnnj;n»«U ure* Pentru Înlesnirea călătorilor, trenurile accelerate trag la Severin in filele 
de oorespondinţi ou vaporul ecelerat, lăngă Agenţia vapârelor.

Vereşti-Botoşam 1 Tren. mixte f t r - BetoşanI-Vereşti 1 — | Tren. mixte

Vereţtl Pleo. 
Botoţanl Soi.

9.32 n 
11.20n

11.48a 
1 36 p

Botoşani Plee. 
Verejtl Sos.

— ■I 6.20 n 
[ 7.14a

8«80p 
6 24 p

BucurescI-Verciorova (Orşova] —
Tren 

de per.
Tren
mixt

Vereierova (Orşova) 
BucurescI — Tren 

de per.
Tren

mixt

BucurescI
Chitila Sos. 
Titu » 
G&eţtl > 
Goleţtl > 
Piteţfcl > 
Slatina » 
Balş > 
Craiova > 
Fileaţl > 
T.-8everin * 
Verciorova (Orşova) >

1 
1; 

II 
II 

I 
1 

II 
II

8.00 a 
8.18a 
9.22 a 
9.58-1

10.44 a 
12.66 a 
1.50p
3.00 p 
3 67 p 
6.24 p 
7.68 n
9.01 n

6.0&n 
6.36 n 
8.09 n 
8 t « n  

10.01 n 
10.15 n

Veroiorova (Orşova) Plec. 
T.-Severia Sos. 
PiliaşI .  
Craiova > 
Balş .  
Slatina » 
Piteşti » 
Goleşti > 
GăeştI ,  
Titu » 
Chitila ( 
BucurescI »

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
| 

1 
|

I 6.45 a 
7.20a 

10.17a 
[Îl.19a 

i.20p 
1.41 p 
4-22 p 
4.65 p 
6.46 p 
6.23 n 
7.26 n 
7.40n

_

7.16 a 
7.2 ai 

8.33*  
9.20 a' 

1064 al 
11.20 a1

BucurescI (Pil.) 
Comana

Giurgiu
Sm&rda

Plec.
/Sos.
ţPlcc.
/Sos.
\Pleo.

Bucurescl-Giurgiu-(Sm ârda) şi v ice-versa

Tren, mixte 
“gllBd 5.108 
10-17 d 6.18 s 
10.27 d 6.23 s 
Il.40d 7.88 s 
11.50di

SmUrda
Giurgiu

Comana
BucurescI (Fil-L

Tren. mixte
Plec. 4.3 7 s
/Sos. 4.47 s
\Plec. 9.— d 4.67 s
/Sos. 10.16 d 6.13 8
\Plec. 10.26 d 6.23s
Sos. 11.27d 7.25 a

narau ---------  ----  ~ ~ /♦->»nuvîI* ffivsifai
~M ersulU  v a p b r e lo r i l  p e  D u n ă r e  c o in a d b ţM ^  . i -----------

------ -------  = 11 yiena-Pesta-Baziaş-Orşova-Giurfliu______
6iuralu-0rşo»»-B»lia? Pe8la'Vieila

VAPOARE DE PA8AG|fRl 
Din Giurgiu la Orşova: Marti, Vineri si Dumi- 

necă la 2 ore p. coincidândâ cu trenul fl mixtu 
care sosesce In Giurgiu de la BucurescI, 1* 
4.20 a.

Din Orşova la Testa: Joi ţi Dumineci dim.
,  Pesta la Viena: In tdte jilele la 6 ore e.

VAPOARE ACCELERATE 
_ Giurgiu la Pesta: Mercurl la 6 1/* ®re *’
9 > > Baeiaf: S&mb&tft la  6 /* 0 , ,
Ambe aceate curse coincicld^ă ° u fcreD‘ 
care sos. In Giu»fciu din B u ourescl ia 

Sos. vaporului la Basias; V in eri 8* .
,  * > Pesta: Duminecă d.
> * » Vtetiai 8* w .-iv Vineri

F IM  din Giurgiu la dupV  nmi^Jl,
Dum-.oea «  Jouia, la * o trenFu,fl mixta
co.nculondu BucurescI la 4.20 s.
care sos. la Giurgiu m u ___

VAPOARE DE PASAGERI 
Viena la Pesta: in t6te filele la O’ /t ora 

dimineţa.
Din Peţta la Orşova: Marţi şi Vineri la  11 

ore s.
Din Orşova la Giurgiu: Joi, Duminecă f  Marţi 

la 0 ore dim. coincidgndu cu trenulfi mixtii 
care plâcli din Giurgiu la Bucuresol la 
12.10 a.

VAPOARE ACCELERATE 
Din Wena: Dumineca la 91/1 oro 

Pesta: Luni la T ore d.
Basiaş: Marţi şi Vineri la 9 ore d.

Sosesc, la Giurgiu: Mercurl şi Sâmbătă la  Î l  
ore d . ,  c o i n o i d t o d f l  ou trenulfl m ixta «are 
p l i c »  din Giurgiu la  Bucurefcl la  12.40 a.

Tipografia Thiel A Weias Palatul .Dacia*


