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Constantinopole, 9 Perraarfe. e<ra 
Mnntenegrnl a  declarat ci « te  dispus a 

începe imediat negoekţfnnile, pe benele 
dejâ arătate, cu ambasadorul Ottoman de 
la Viena.

Aihena, 0 Fevrnarie, adra 

S’a stabilit înţelegerea în tre Zaimis ţi 
Deligheorglie.

Slra, 9 Fevruarie, sdra 

Bastimentul pe care era îmbarcat Mid- 
hat-Paşa a trecut p’aci. A plecat apoi 
spre Bnndissi.

Londra, 9 Fevrnarie, iera 
Corrcspondcnţa diplomatic* publică o de

peşa adresată de marchisul Salisbury după 
Întrunirea marelui consilii! otoman.

In acâstă depeşă marchisul de Salisbury 
4ice că Snltanul era dispus a adera la pro
punerile puterilor, dar că Midhat-Pnşa, ho- 
tărit a resista, a vorbit marelui consilii! in 
ast-fel de termeni in căi un 'vo t de res
pingere nn putea produce îndoială.

Aceeaşi corespondenţă publică o depeşl 
a lordului Derby din care resultă că Re 
gina a dat fără nici o reservă aprobarea sa 
conduitei mrrchisuluî Salisbury.

Tanger, 9 Februarie.

D. Lesourd, fost ministru in Francia şi 
vechii! agent diplomatic şi consul general 
în Bucure şei, a murit.

Petersburg, 9 Februarie. 
Pinrul *Golos» jice că sferşitul Turciei 

a sosit şi că va peri în curând, victimă a 
des composiţiel din intru. Nu este greutate 
a’î  declara resboî, nn este vorba de cât 
a compta pe timp şi a aştepta.

Londra, 9 Februarie sdra.
Sir Straffor Northecote, ministru de Fi- 

nance, a 4 '3 înaintea cameril comunelor 
că nici un oficer englez, care face parte 
din serviciul activ, n’a fost autorisat a 
lua servicii! în armata Turciei.

Se anunţă pentru 4>aa de luni in Ca
mera Lorzilor şi in Camera comunelor 
mai multe interpelaţiunl in cestiunea O- 
rientulnî.

Lordul Russel va propune o moţiune,— 
care va tinde a rupe ori ce relaţiune cu 
Turda.

BO U. 20 IANUARIE
10 FEVRUARIE 

încă de la apariţiunea ziarului 
„Pressa* ne-am făcut datoria plă
cută de a felicita pe confraţii nos- 
tril de ideea fericită de a reintra 
n arena politică; dâră In acelaşi

timp ne-am făcut o altă  datorie că
tre  cetitorii nostril şi către confra
ţii de la „Prossa*, datoriă de leali
ta te  şi de francheţe, făcând 6re-care 
reserve, nu In privinţa principiilor, 
cum par a crede confraţii noştri, ci 
In privinţa poaiţiunil ce’şl crează a- 
cest organ de publicitate prin denu
mirea de centru ce’şl dă, şi a idei 
inesacte după noi, ce emite, că ar 

În ţ£ră duoâ extreme, extrema 
drâptă şi extrema stingă.

Principiele fa ru lu i „Pressa* le 
cun6scem, cel puţin dâcă ne e per
mis să judecăm viitorul după trecut: 
sunt principiile liberale şi conser- 
vat6re care sunt şi ale nâstre. Pressa 
de azi nu e 6re to t acea Pressă 
care a avut ondrea de a susţine sin
gură şi cu atftta tărie ideile de or
dină şi de libertate care att dat ţâ 
rii cinci ani de stabilitate şi de pro
gres şi care afi retmplăntat In ţârâ 
instituţiunile ce ne guvernă, aşa de 
sdruncinate prin agitaţiunile anar- 
chice ce afi preces venirea la pu
tere a partitnlul conservator? Nu 
este to t acea Pressă care a avut o 
norea şi mal Însemnată de a ţine 
ată ta  timp În frâii uneltirile dema
gogice şi competiţiunile şi mal cul
pabile coalisate contra instituţiuni- 
lor ce ne guvernăf

Ast-fel a fost „ Pressa, * şi sperăm 
ca ast-fel va fi şi In viitor; căci ne 
este imposibil de a crede că ea va 
găsi rele, principiile pe care le-a 
susţinut; sad măcar că va găsi râl, 
pe 6menil pe care p&nă deunăzi II 
credea cel mal capabili d’a conduce 
destinele ţării. Ea a biciuit cu prea 
multă tăriă şi prea adesea mano
pera aşa de des întrebuinţată la noi 
de a tăm&ia astăzi pe aceia pe care 
i-am blestemat eri şi de a blestema 
astăzi pe aceia pe cari i’am tăm âiat 
eri, pentru a cădea dânsa In acest 
pâcat şi de aceea sunten siguri că a- 
ceste manopere vor rămânea ca pănă 
acum partagiul esclusiv al demago
giei şi al coalizaţilor el. Iaca te
meiurile pe cari ne basăm credinţa 
că nu vom avea nici o dată a ne 
plânge de confraţii noştri de la 
Pressa.

Şi tocmai de aceia adoptfind cu 
totul programa sa, pe care o vom 
susţine, ne credem datori a-I spune 
că se Înşelă, când crede, că In ţâra 
n6stră  esistă două estreme una stingă 
şi alta  drâptă şi că dânsa se pune 
In mijlocnl lor.

Căci dâca esistă In ţâră dmenl 
cari voesc a merge dincolo de Con- 
stituţiunea, ee şi-a dat ţâra, unii cari 
chiamă votul universal şi alţii cari 
visează chiar republica, nu esistă 
din contra nimeni care să voâscă 
a se Înt6ree îndărătul ideilor con
stituţionale şi cari se tinză a sta
bili În ţâră  fie aristocraţia, fie pri
vilegii de caste. Dâcă sunt dm^ni 
cari prin agitaţiuni atiarchice caută 
a resturna instituţiunile ndstre şi a 
stabili In ţâră, despotismul mulţime! 
şi nu tolerâză starea actuală de lu
cruri de cât sub condiţiunea de a 
avea In mână puterea şi foldsele ce 
pot trage dintr’îrisâ, nu e din con
tra nimeni care prin violinţe con
trarie se voâscă a resturna institu
ţiunile actuale In folosul despotis
mului unul mic număr. Dacă sunt 
oameni cari ameninţă puterile con
stituite cu mâniea poporului adică 
cu despotismul uliţei, nimeni nu a 
ameninţat vre-o dată ţera  eu vre-o 
mână de fer .«rtri&eu despotismul li
nul singur. Şi, ln tru n  cuvânt dâea 
este In ţâră  o extrema stingă, nu 
esistă nicăeri o extremă d rep tă!

Daca vre-o dată asemeni idei. s’ar 
ivi In societate, daca ar cuteza cir 
ne-va să ridice stindardul reacţiunil 
asigurăm pe toţi că nu noi am ră
mânea cel din urmă pentru a com
bate tendinţele reacţionare, şi ideile 
despotice de la cari nu putem aştepta 
nici un bine.

Dar pân& ce In ţară nu esistă a- 
semenea idei, a se lupta cu ele ar 
fi a lovi In centru, şi iacă de ce 
credem, că .Pressa* nea vând In faţă 
de cât o singură extremă este nea
părat cu voe fără voe nu In mij
loc, ci în tr’o parte.

Şi când afirmă că este o extremă 
dreptă, ea este, ca mulţi alţii, vic
tima unei idei fdrte râspândite, dar 
care n’are nimic a face cu reali

tatea şi care nu e de cât o mano 
peră politică.

In adevâr ideia că ar exista In 
societatea ndstrâ un partid reae 
ţionar, un partid aristocratic este 
numai o calomniă pusă In circula 
ţiune de <5meml interesaţi de a com 
bate partidul conservator.

Există In adevâr In ţâra nostră 
câţl-va 6menl adăpaţi la isvdrele 
celei mal Înaintate demagogii şi vâr 
sate In t<5te uneltirile acestei sc61e 
nenorocite. ,

Aceştia afi format sc61a In ţâra 
n<5stră şi prin calomnii aruncate al 
tora, prin laude a lor sâl, prin ma 
nopere de to t felul afi reeşit a do 
bândi credit pe lângă dmenil ce nu 
aâ destulă inteligenţă pentru a’ 
cumpăni sâfi destulă esperienţă pen 
tru a'l cundşte. El sunt cu a tâ t mal 
puternici cu cât se presintă sub mas 
ca atrăgâtdre a libertăţii şi a pa 
triotismulul. Nimic nu întrece pu 
terea lor de a distruge totul de cât 
incapacitatea lor de a constitui ce-va 
nimic nu Întrece abilitatea lor de 
a resturna pe adversari de cât im
posibilitatea !n care se găsesc a doua 
zi pentru a Înlocui.

El bine, una din manoperile ce 
lutrebuinţeză acâstă scdlă pentru a 
resturna pe adversari şi pentru a-şl 
dobândi trecere, este aceea de a a 
tribui adversarilor idei cari nu sunt 
ale lor şi tendinţe pe cari le con
damnă. Ast-fel el afi atribuit şi atri 
buesc şi astăzi partidului conserva
tor ideea că este reacţionar, că este 
aristocrat, că tinde să reînfiinţeze 
nu ştiţi ce regim odios de tiranie şi 
de despotism.

Acâstă fantomă, mânuită cu abili
tate, a reeşit, Intru cât-va; căci pe 
de o parte a făcut pe cel slabi să 
crâză că el sunt buni de vreme ce 
luptă contra unor idei aşa de neno
rocite, iar pe de altă parte chiar ce
lor inteligenţi şi serioşi, cari ştiţi 
să’l preţuâscă, le-a inspirat un fel 
de repulsiune pentm  partidul con
servator care de alt-mintrelea este 
partidul lor.

Şi ast-fel vedem o mulţime de 
tineri fdrte consei vatorl cari se sfi-

esc de partidul conservator şi cari, 
ce e mal rgfi, se aruncă in braţele 
radicalilor numai din causa acestei 
manopere ca nu cum-va să p6tă  fi 
taxaţi de boerl şi reacţionari.

Ecă dar ce este extrema d râp tă : 
ea este o fantasmă inventată de 
demagogiă pentru a speria pe cel 
cari n’ati destulă experienţă pentru 
a găsi ideea sub vorbă sâtk destulă 
tărie de caracter pentru a Înfrunta
o fantasmă.

In acest Înţeles există extrema 
drâptă dar numai In imaginaţiunea 
sc61el de care am vorbit şi In orga
nele de publicitate ale alcestel şcdle : 
şi prin urmare acolo trebue căutate 
şi nimicite.

Şi d^câ In contra el Înţelege a 
se declara «Jiarul Pressa ’I facem 
urările cele mal sincere ca să sdro- 
bâscil acâstă fantomă, să nimicâscă 
acâstă manoperă probând vanitatea 
şi puerilitatea el.

’I urăm să lntrunâscă In giurul 
el pe to ţi acel bărbaţi In adevâr 
conservatori cari Înţeleg că nu pot 
aştepta nici un bine de la radicali 
şi cari n’afi avut curagiul să vie a 
lucra cu conservatorii numai de frica 
fantasmei reacţionare, numai pentru 
că sunt victima manoperei ce se
mnalăm.

Şi lucrând ast-fel Pressă p6te  face 
un bine nemflrginit ţârei căci va 
strlnge împrejurul ideilor consei va- 
t6re şi bine-fâcâtdre td te forţele vil 
cari astăzi stafi inactive când nu 
se duc să mărâscă rlndurile radica
lilor, pentru gloriola de a fi numit 
liberal şi patriot de către organele 
doctrinelor Înaintate.

Cât pentru noi vom fi fericiţi să 
vedem că triumfă, fie chiar prin alţii, 
ideile de conservaţiune şi de liber
ta te  care ne sunt scumpe şi care 
singure ne pot asicura consolidarea 
instituţiunilor ce ni le-afl dat.

D U D E  ÎN C E P E  A N ARHIA

Cu tdte că nu simţim o nemăr
ginită felicitate de a menţiona pe 
improvizaţii noştri 6menl de Stat 
actuali, siliţi ne vedem adese ori de

O  V I A Ţ A  P I E R D U T A .
(Urmare)

Lasă, ta tă ! —11 Întrerupse ea cu 
glas rugător... Nu vorbi de aceste.

Nu vorbesc!—II $ise el,—nu vor
besc.-—Dar mereti port sarcina aces- 
tor cugetări, şi, ştii tn Sevastă, că 
mâ simt mal mângâiat, când vâ$ că 
eft sunt vinovat de greşelile tale, 
şi mâ Împac cu lucrurile, când vâd 
cum ele aii urmatspre a fi cum sunt... 
Acum, după amiază-#, stam la tră 
sura mea. Nu departe, stă o casă 
vechie, c’o uşi u  uliţă, ştii tu, una 
din casele. In care femeile nenoro-

l eite îşi urmâ^ă nenorocirea. 0  vâd 
In tdte fli’ele, sunt obicinuit cu ea. 
nu mâ mal supără. Astă-§i insă uşa 
se deschide şi un preot bătrân ese 
răzemat pe bâţul sâtila uliţa şiina- 
intâză spre mine cu capul în pă

mânt şi cu ochii plini de lacrăml... 
Din uşa deschisă două femei tinere 
cu slnurile desvelite priveaţi cu chi
purile desmăţate In urma lui, 6ră a 
treia se bocea în fundul odăii. — 
M’a trecut un fior rece. M’am gân
dit la mine şi am bine-cuvântat pe 
Dumnezeii vâ^ându-mâ mal norocit 
de cât acest preot. Şi nu şti ti cum, 
nu ştiti pentru-ce, din acâstă clipă 
acel adâpost al nenorocirel îmi pă- 
rea nn locaş sfînt. Căci uşor ne este 
nouă, cari strebatem alesne şi rî- 
?ând prin viaţă, a osândi pe aceia 
cafl în tdtâ clipa ar voi să mdră 
ş* nu pot. Ei sunt adevâraţil âmenl 
( âcl el ne învaţă a sci ce este v ia ţa :
o sarci nă pe care trebuesce să o pur
tăm, mal grea, mal uşdrâ, precum 
Întâmplările ne-o mâsură. Dârm’am 
gândit, că trebuesce să o purtăm. 
Ascultă-mâ pe mine, Sevastă. Efi nu 
am lnvâţat mult, dâr mult am vâ- 
$ut şi mult am cugetat în îndelun
gata mea viaţă. Omul nu e fericit

de cât atunci, când se uită pe sine.
Aşa-i t a tă ! — grăi Sevasta cu faţa 

înseninată. — Dâcă în lume ori In 
noi Inşi-ne e ce-va, care ne face să 
ne depărtăm cugetările de noi, a- 
tuncl parcă nu mal purtăm sarcina 
vieţii. Der când tocmai cugetările, 
care ast-fel ne depărtară . . .

Când tu erai copilă o întrerupse 
bâtrânul, — şi efi gândeam mereti 
la tine . . .

Dâr şi acum gândeşti, tată, — II 
•Jise ea m&hnită...

Da! gândesc. — râspunse el, — şi 
nu ştiti. ce ar fi de mine, dâcă nu 
al fi tu. Chiar de când eşti nenoro
cită, viaţa parcă'ml este mal scumpă 
şi mal plină de farmec. Astă-<jl, când 
am venit acasă, sufletul îmi era greii 
de cugetări, dâr tu ştii, că efi nu 
pot vorbi ; mereti mâ tem, că îţi 
voiţi răni sufletul prin cugetările 
mele. — Uite! urmă el desmerdân- 
du-i obrajii, •— cât de mdle e pe- 
lea feţii tale, ce frumâse Iţi sunt

sprîncenele, buzele şi ochii tăi, uită, 
mari, acoperiţi cu genele dese şi pâ
rul tâd, uită, ce frumos, ce bogat, 
ce mdle este; şi astă-^I, când am 
in tra t în casă. tu nu al privit asupra 
mea. Ştiam pentru-ce! Ştiam şi mâ 
durea inima. Apoi, când am privit 
în faţa ta, am vâijut că Împrejurimea 
nasului şi obrajii Iţi sunt plini de o 
roşaţâ vineţie şi când le-am vâ^ut 
aceste, Îmi era ca şi-când cine-va şi- 
ar fl încleştat mâna în inima mea, 
dâr nu puteam grfti. — Am gândit 
la frumuseţa ta  şi am gândit la ochii 
lumel.

Iartă-mâ taică! — strigă Sevasta 
apucându'I mâna cu amândouă m i
nele. — Mi-e scârbă de mine însâ- 
’ml dar n’am ce face.

Dă! nu al ce face! — E, că n’al 
ce face! — II zise bâtrânul mâhnit.

Singură nu ştiti, cum am intrat 
în acest foc, — urmă ea, — Insă nu
mai atunci sufletul mi-se întunecă 
şi nu mal gândesc nimic, stafi amor

ţită, sunt adese ori chiar veselă... 
Credeam Insă, că tu nu ştii...

Efi pot şti, draga mea, — numai 
lumea să nu ştie. — Când întâia 6râ 
am simţit, ţii tu minte, efi nu ţi-am 
grăit nimic, dar te-am rugat să nu 
eşl din casă, am rugat pe dmenil, 
care locuiatl aici, să se mute, pentru 
ca să nu te mal pdtă vedea şi acum 
de atâţia ani acâstă onsă râmâne de- 
şărtă. — Ştifi, Sevastă, că n’al ce 
face, dar aibl Indurare de bâtrăne- 
ţele mele şi-'ţt ascunde pâcatul din 
naintea lumel, aibl îndurare, Sevastă, 
şi nu îţi risipi frumuseţea, căci ea 
este hrana vederii mele.

Taică! — strigă ea, — nici o dată 
nu o să mal beafi! Să ml se usuce 
buzele, de că ele vor mal atinge bâu- 
tura.

Nu grăi asemenea cuvinte, II ^ise 
bâtrânul cumpâtat. — Ţi mal a- 
duc am inte, că sunt de şâpte-zecl 
şi trei de ani şi nu m’am întors acasă.

(Va urma).



a surprinde In actele şi în comediile 
d-lor acele confesiuni s6â naivităţi, 
care denunţă duplicitatea sâti igno
ran ţa  care ’I deosibesce.

Ast-fel am aurprins In filele tre 
cute urm ăt6rea întrebare ce fostul 
m inistru de justiţie  d. Eugenie S ti-  
tescu adresă d-lul general Florescu 
In S e n a t:

„Nu se ştie, unde Începe Anarhia 
„şi unde se sfârşesce conservaţia?* 
{Românul, 26 Ianuarie).

Acostă fraaâ, culăs& In reperto
riul demodat trebue sâ fi produs un 
mare efect p rin tre  radicali şi p re
ten ţia  nâstră nu p6te fi de a răci 
entusiasmul el. Ne mărginim a ne 
adresa la 6 menii de bun simţ de a 
’I pune In posiţie de a respunde dom
nului Eugeniu Stătescu.

Anarhia are deosebite gradurl. A- 
devărata el sc61â e nenorocita Fran- 
ciâ, unde d-nil Rosetti, Brătianu şi 
adepţii lor ca d. St&tescu, a& supt 
binefăcătorul lapte ce devarsă astâcjf 
asupra prea fericitei Românie. A- 
colo anarhia a lăsat nişte urme uri- 
eşe pe care d-lor pot să le admire 
In t 6tă  odihna d£r la suvenirul că
rora omenirea In trigă  se cutrem ură. 
98, Iunili 1848, Comuna din 1871. 
Aceste datine sănger6se spun de a- 
giuns ce p6te deveni anarhia In o 
ţ£ ră  unde ea a putut săpa temeli- 
ele societăţei şi a le Înlocui prin re 
voltă, prin ghilotină şi prin incendii-

La noi anarhia nu a ajuns şi spe
răm  că nu va ajunge la acele culme 
ori care a r fi învăţămintele (Jilnice 
a unor corifei revoluţionari abia cuno
scuţi prin neputin ţa lor. Dăr resis- 
ten ţa  el e netăgăduită astăzi mal cu 
sămâ când ea să resfaţă cu impu
nitate  In presă, In parlament, In gu
vern.

Sa Începem cu presa ca să proce
dăm de la mic la mare.

La noi presa astăzi se desparte In 
două : acea a oposiţiel din care a- 
vem on6rea a face parte  şi aceea 
guvernamentală care lndămnă săti a- 
probă actele guvernului şi a Camerei. 
Care sunt tendinţele şi m anifestă
rile acestei din urm ă ?

DouI-spre-<Jece 6meni de Stat, foşti 
m iniştrii In tim p de 5 ani, sunt puşi 
sub acusaţie. Lăsăm la o parte sim
ţirile Înjosite care ati produs o ase
menea enormitate, reservându-ne Insă 
de a releva modul revoluţionar cum 
s’a procedat In acostă înaltă  causă. 
Ziua de cercetare soseşte. Insă cu
24 ore Înainte un <Jiar compus de 
deputaţi publică următorele :

.Duminecă d6r, cetăţenii, cari ati 
fost victimele violinţelor şi barbariei 
acelui guvern de bată, să fie cu to ţi 
adunaţi la palatul naţiunel din dă- 
lul Mitropoliei spre a vede şi asculta 
pe vit^zul fost general de divisie şi 
pe superbul ex-ministru al drept&ţel!*

întrebăm  pe d. Eugeniu St&tescu 
d6câ acăsta nu e anarhie ?

Un proces Însem nat Intre S tat şi 
d. Godillot se presintă Înaintea Înal
te i Curţi de justiţie şi de Casaţie; 24 
ore Înainte un a lt (Jiar, astă-dată  Zi
arul preşedintelui Camerei , redijat 
cu el de mal mulţi deputatl, publică 
urmât<5rele insulte la adresa acelui 
respectabil corp :

„Aflăm că m&ne Mercurl se va ju 
deca la secţiunea I a înaltei Curţi 
pe Casaţiune un proces devenit fa
in os, dintre d. Godillot şi Statul. 
D. Godillot reclamă numai puţin, 
de 700.000 lei, ca despăgubiri pen
tru  diferite cause. Acest proces a 
trecut deja prin multe peripeţii; s’a 
făcut diverginţă şi m&ne secţiunea
I  se va completa prin tragere la 
sorţi din secţiunea II. D. Godillot, 
sad represintantul d-săle, ’şl dă ne
greşit m ari silinţe, pentru ca ne
norocitul S ta t rom&n s& mal plă
tească şi cu aceşti, 700,000 lei În
crederea sa In concesionarii străini; 
se pare că este Însuşi at&t de con
vins de dreptatea causel d-sâle, In

c&t se asigur& c& pentru a câştiga 
procesul, are recurs la aceleaşi mij- 
16ce pe cari le-a În trebuin ţat d-nu 
Crawley spre a dob&ndi' concesiu
nea sa.*

Intreb&m pe d. Eugeniu St&tescu 
d£c& acesta este anarhiei

Tot acel ^iar, oficios la gradul cel 
mal necontestabil, ea alt&-dat& ini
ţia tiva  unei propuneri care nu a a- 
vut tem eritatea de a se produce de- 
c&t In tim pii cel mal nefaştl a is
toriei francese. Românul Infrunt&nd 
t 6te  credinţele şi t 6te sim ţirele pu
blice, propune vănţjarea bisericelor 
şi transform area lor In stabitimente 
de industrie private.

întrebăm  pe d. Eugeniu St&tescu 
de că acesta nu e anarhie ?

In fine şi ca se ne oprim aicea 
cu presa guvernamentală, sunt câte-va 
tjile un <Jiar Indr&sneşte a Interzice 
suveranului prerogativa de a ’şl alege 
consilierii săi şi declar& c& d6c&, su
veranul se va Încerca a  dep&rta pe 
cel actuali, seva pune afară dinlege... 
şi a lte  multe, c&cl este vorba de cu
noscutul articol din Telegraful, care 
a dat loc la interpelarea din Senat.

Ce nume ar pu tea  g&si însuşi d. 
Egenia St&tescu unei asemenea te 
m erităţi de c&t acel de anarhie ? 
P6te  acel de tnaltă trădare.

S& păşim acum de la presa gu
vernam entală la Cameră, cu t 6te  că 
aşa $isa Cameră colaborezi, cu acea 
capacitate care o deosebeşte, la mal 
t 6te  fia rele  guvernam entale, cu t 6te 
c& mal to ţi brilianţi redactori al acelor 
^iare fac parte  din aşa <Jisa Cameră.

La deschiderea sesiunel estraordi- 
nare, suveranul, Îndeplinind una din 
prerogativele sale, se adresezi la pa
triotism ul deputaţilor şi le ţine un lim- 
bagifi plin de Înalte Îndemnuri. Dar 
care e limbagiul aşa ^işilor repre- 
sen tan ţl al naţiunel? Ori cine a 
c itit desbaterile adresei şi însuşi a- 
dresa cum s’a form ulat a putut pre
simţi al&turea cu cuvintele şi tonul 
care predomina In ea In acele insi- 
nu&rl şi am eninţări care mal In ur
mă aveaţi să se esprime făţiş In or
ganele cele mal autorizate a acelor 
pretinşi suverani. Nu ştim ce fei P rin
ţul nostru, în Înţelepciunea sa, a voit 
se apreţieze acea In d riz n ă ţi  m ani
festare. In ochii noştri ea avea, are 
şi va avea numai an a rh ie !

Un minister Întreg, compus de 
6menl stim aţi de ţă ra  In trigă  şi din
tre  care un mare număr a contribuit 
la Intem eerea libert&ţilor publice de 
care inimicii lor se bucură astă-<JI 
In contra lor, m inisterul Lascar Ca- 
targi ln tr ’un cuvânt, e pus sub acu
saţie de cele mal odi6se abuzuri. Dar 
m ărginitu-s’au acuzatorii la pasio
natul rol ce studiază In întrunirile 
lor oculte safi publice? Lăsat’aft le- 

j gel imperiul el netăgăduit In o ast
fel de supremă cauză ? Lumea In
tr ig ă  e m artură că In dispreţul le- 
gel şi a simplei' echităţi, acuzatorii 
saii transform at arb itrar In judecători 
de instrucţie şi nu aşteptă de c&t 
succesul acestei întreprinderi revolu
ţionare ca să se constitue şi în curte 
de justiţie.

In facia u ror asemenea procedări 
to t omul ce ’şl iubeşte ţ£ra şi iubeşte 
legea a strigat cu n o i: Anarhie!

Ce se .mal vorbim aice de acele 
nedemne perchisiţil Întreprinse de 
către represin tanţi al naţiunel, din 
ordinul representanţilor naţiunel, In 
contra representanţl al naţiunel.

Ne m&rginim la aceste tre i acte 
de Înalt Învăţăm ânt asupra regimu
lui parlam entar de astăţjl ca se nu 
mal remâie Îndoială de spiritul a- 
narhiel care ’l caracterisăzâ şi vom 
term ina acest curs de anarhie trătând  
In fine despre guvernul actual.

ţ)icem guvernul aciuai fiind că es- 
perienţa a dovedit c&, de şi la for
marea lui 6re-care elem ente ponde- 
r a t6re ati fost to lerate In sinul săti, 
acelea elem ente nu ati în tâ rz ia t 
de a fi eliminate şi a face loc unul 
cabinet radical pur.

Eat&-ne în sflrşit în faciă cu oa
menii acelor dou& nuanţe de restur- 
n&torl net&g&duiţl care se chiam& 
Br&tianu-Rosetti şi Ion Ghica şi care 
Împinşi de interese sad resbunărl per
sonale s’ati coalisat în tr ’un ţe l co
mun de o cam dată. Aice vorbim de 
capii regimului actual, nu de acelea 
doublures ca d. Chiţu sa ti Docan, neo
fitul de la Dorohol.

Unul din el, fost servitor intim  a 
lui Cuza-Vodă a conspirat la c&de- 
rea  lui şi ast&-$I în scrieri oculte şi 
In scrieri subsemnate fâţiş de el a 
insu ltat pe suveranul nostru c&ruia 
în  tim p de c&te-va luni a ju ra t  de 
dou& ori fidelitate !

Altul, tln&r avocat de familie, ne
cunoscut în serviciul Statului, se vede 
de o dat& r&dicat la Înalta funcţiune 
de ministru. Lumea se Intrăb& care 
s& fi& titlu rile  sâle misteri<5se la a- 
căsta? Zadarnică cercetare! Singurul 
titlu  al săti e c& a Indr&snit s& strige 
de la tribuna Camerei urm&t6rele 
puţin dinastice cuvinte : „E un abis 
în tre  P rin ţ şi Ţăr&.‘ Negreşit c& 
In trarea  d-săle In cabinet a um plut 
abisul desemnat de d-sea In numele 
României şi ast-fel acum România e 
împ&cat& cu Domnitorul. Negreşit 
ăr&şl c& to t In numele Rom&niel po
ten ta tu l el m andatar a ju ra t dom
nitorului fidelitate.

Despre domnu Brâtianu ca preşe
dinte de consiliu, Rosetti ca preşe
dinte al Camerei, I6n Ghica preşe
dinte al Senatului, nu credem că 
mar p ite  fi nevoe sâ ream intim  fap
tele lor şi recentele lor am eninţări 
pentru a dovedi credinţa lor" Tro
nului.

D6r facem apel la to ţi 6menil cn 
ju d e c a tă : Oare b&rbaţil care de de
parte saâ de ap r6pe încn rag iari tro 
nul sunt alţii de c&t acel cari pu
rurea ’l-ati am eninţat şi continui a’l 
am eninţa? Oare bârbaţil cari, asigu- 
r&ndu’şl mal ântâiti t 6te elementele 
de putere, ati Întreprins tre p ta t a 
asedia palatului şi prin  t 6te  orga
nele lor vorbesc de capitulaţil, <5re 
asemenea b&rbaţl ati f&cut şi facil 
a lt ceva de c&t a înâlţa  anarhia la 
gradul el cel mal primejdios.

Anarhie In presft, anarhie In Ca
meră, anarhie în guvern ; 6t& tr is ta  
stare de lucruri pe care d-1 St&tescu 
nu a p reţu it’o când a În trebat unde 
începe anarchia! La răspunsul nostru 
de faci& vom adăogi, pentru lumina 
d-lul 'St&tescu, c& ast-fel fiind situa
ţia  la noi şi elaborarea precum şi 
aplicaraa legilor fiind în  m&nele 6- 
menilor de ast&^t, anarchia Îşi schim
bă numele şi se numesce conspiraţie.

E vechie acea conspiraţie precum 
sunt Învechiţi In iniserie acel care 
o urzesc neobosit. Ea se încercase 
In ndptea de 10 Martie. Dar n a  
isbutit graţie „d-lul Catargiu, care 
„a f&cut un sacrificiâ de a primi a- 
„tuncl puterea, c&cl ţ£ ra  era fără 
„guvern.* (Ve^l In „Rom&nul* 26 
lan. cuvintele d-lul Cog&lniceanu).

Avem profunda convicţie c& acea 
neobosită conspiraţie se va mal În
cerca Încă o dat&; dar avem iar&şl 
Încrederea c& astă dat& ea va c&dea 
ruşinat& pentru vecie sub În tre ita  
lov ituri a despreţului public, a cre
dincioşilor tronului şi a acelei înalte  
Putere care se chiam& Dinastia lui 
Carol I.

DIN AFARA.

Imperiul Otoman. Despre c&lerea lui 
Midhat-Paşa nu ne-aft sosit lnc& acirl 
destul de l&murite, ştim numai c& 
acest reform ator şi Indr&sneţ bărbat 
de s ta t a fost trim is la Brindisi 
suntem însă în îndoială despre Îm
prejurările între care, despre 6me- 
nil, prin care şi despre vina, pen
tru  care a trebuit sâ ca<Jă a tâ t  de 
inpripă. Şi în curănd nici nu ne pu
tem aştepta la lămuriri destul de 
m ulţum itdre In aceste p riv in ţe ; în 
Constant'nopol sunt at&tea tain iţe  
nestr&b&tate de privirea profanului 
european, în c&t acela, care ar c&uta 
se pâtrun$& de odat& în măşinăria 
vieţii conatantinopolitane, ar fi ame
n in ţa t de a se perde In prepusuri 
deşerte. Scirea despre un pretins 
complot, In fruntea căruia ar fi sta t 
Midhat, e desminţită. Şi e chiar mal 
probabil, câ a fost resturnat de c&tre 
pismuitoril săi şi de c&tre aceia, care 
ati fost jign iţi prin adm inistraţia lui 
severâ. „Frem denblatt*, presupune 
c& Midhat-Paşa a fost restu rnat prin 
o conjuraţiune a Seraiului şi a Ha
remului. In fruntea c&reia ar fi st&nd 
Mahmud Dumad Paşa, unul dintre 
demnitarii de curte. Sultanul, fiind 
şi el Intru c&t-va slab de minte, ca 
to ţi  membrii familiei s?le, prea lesne 
putea s& fie înduplecat a bănui, ca 
Midhat ar stărui sâ ’l restoarne şi 
prin măsurile sale reform ât6re ar pe
riclita islamismul. Adevăratele ca
use, pentru care Midhat fu restu r
nat, pari-se a fi fost economiile ce 
făcea in td te  privinţele, silind a tâ t 
pe cel din Seraiti, cât şi pe cel din 
Harem  a  fi mal cumpătaţi.

OrI-cum, câderea lui Midhat-Paşa 
este o înt&mplare, care trebuesce să 
ne pue pe g&ndurl. El nu ne era 
prieten; din contra în mal multe rln- 
durl a arătat, c& ar fi dispus să rîv- 
nia8câ la drepturile României. Cu 
t 6te aceste era un om destul de chip- 
zuit, spre a ne putea teme, câ E- 
dhem-Paşa nu cum-va să fie maf răâ 
de c&t dânsul şi tari, In dreptu
rile n<5stre nu ne putem teme de 
c&t de adversari necump&taţl. De 
alt& parte trebuesce s& ne întreb&m : 
dac& Edhem-Paşa va inain ta pe ca
lea croit& de Midhat? dac& va fi mal 
resboinic ? dacă va fi mal mult dis
pus a face concesiuni?

In  F ranţa, în Austro-Ungaria şi, 
întru-c&t putem da creijSmânt ştiri
lor sosite In Germania, c&derea lui 
Midhat a produs o rea impresie. Nici 
nu putea fi alt-fel, de 6re-ee In 
deobşte Midhat da 6re-carl garanţii 
care prin c&derea lui devin ilusoril 
ori cel puţin puse la Îndoială, în 
c&t to t ce 8’a petrecut pânâ acum 
pare a fi fost un lucru zadarnic.

Rusia. Ne-aii sosit şi ştiri, care a- 
runc& vina pentru c&derea lui Mid- 
hat-Paşa asupra Rusiei. F&r& a ne 
da seamă despre probabilitatea a- 
cestel versiuni, sâ ne m&rginim a 
constata, c& pentru Rusia care toc
mai acum trim ite puterilor nota, cir
culară, c&derea omului care a ştiut 
s& netezăsc& lucrurile la conferinţă, 
nu pdte fi de c&t bine venit&.

Nota circulară a Princip. Goroiacoff-
„In urma refusulul, cu care F<5rta 

a respuns la cererile Europei, crisa 
orientală in tră  In o nouă faşă.

Cabinetul Imperial de la început 
a privit-o ca o cestiune europeană , 
care nu p6ţe fi resolvată de c&t prin 
acordul unanim a marilor puteri. In 
adevăr, dup& ce cabinetele afl respins 
orl-ce intenţiunl esclusiviste şi per
sonale, greutatea s’a m&rginit. Intru 
a îndupleca pe guvernul Turciei de 
a guverna pe supuşii creştini al Sul
tanului In mod just şi uman, spre a 
nu espune pe Europa la crise per
manente, care o fac să se revolte 
şi II turbură liniştea.

Era dar o cestiune de um anitate 
şi de interes general.

In urma acestora cabinetul Imp®" 
rial şi-a dat silinţa a face ca pute
rile europene s& se unească spre a 
înăduşi această crisft şi a lua mă
suri ca ea s& nu se mal reivească. 
S’a pus în Înţelegere cu guvernu 
Austro-Ungariel, ca cel mal ime ia 
interesat, spre a face cab.netelor 
europene propuneri, care să serveasc 
d« basa unul acord unanim şi unei

acţiuni comune. Aceste propuneri, 
care eraţi cuprinse In depeşa din 18 
(80) Decembrie 1875 a comitelui A n -  
drassy, ati prim it „adhesiunea* tu 
turor puterilor precum şi pe aceea 
a. Turciei. După ce lipsa de sancţiune 
executorie a făcut zedarnică acăst& 
Înţelegere, cabinetele, pin memoran
dul de la Berlin, ati fost puse In 
posiţiunea de a se pronunţa asupra 
principiului unei eventuale lnţele- 
gfcrl cu scop de a Întrebuinţa mij- 
•6ce eficace spre realisarea ţelului 
comun.

De 6re-ce înţelegerea nu a fost 
unanimă şi prin aeăsta acţiunea di
plom atici a fost în treruptă, cabine
tele s ati unit din nofl în faţă  cu 
crisa devenită mal acută pin „ma
sacrele din Bulgaria,* revoluţiunea 
din Constantinopol şi resbelul con
t r a  Serbiei şi Montenegrulul.

In urma iniţiativei guvernului en- 
gles ele ati ajuns a fi de acord a- 
supra baselor şi garanţiilor de paci- 
ficaţiune, ce avea sâ fie discutate In- 
t r ’o conferenţâ proiectată de a se 
convoca la Constantinopol. Confe- 
renţa în lucrările el preliminare a 
ajuns la un deplin acord a tâ t  în pri
vinţa condiţiunilor de pace, c&t ţi 
a reformelor de introdus. Ea a co
municat Porţii resultatul ca o ce
rere nestrăm utată şi unanimă a Eu
ropei şi a fost întâm pinată cu un 
refus îndărătnic (refus obstin6).

După ce dăr cabinetele ati dove
dit ast-fel prin sforţările diploma
tice urm ate în curs de mal mult de 
cât un an valârea, pe care marele 
puteri o dati pacificării Orientului, 
dreptul, pe care II ati spre a asigura 
enteresele generale şi firma voinţă de 
a ajunge la un acord unanim, ea- 
ră-şl se găsesc In faţă cu situaţia, 
In care eraţi la începutul crisel, care 
Intre aceste a devenit mal grea prin 
sângele vărsat, prin  pasiunile esci- 
ta te , prin ruinele Ingrăm&dite şi prin 
prospectele unei tr&g&n&rl neprevă
zute a acestei st&rl de lucruri cu 
drept cuvânt condemnate at&t de 
c&tră guverne c&t şi de câtr& opi
nia publică a Europei. P<5rta nu ţine 
semâ nici de angagiamentele el de 
mal nainte, nici de datoriile el ca 
membru al concertului Europen, nici 
in sftrşit, de dorinţele unanime ale 
marilor puteri. Nici vorbă nu e, ca 
să fi făcut vr’un pas spre soluţiune; 
din contră soluţiunea Orientului a 
devenit m ult mal rea, rămâind ca o 
necurmată am eninţare pentru pacea 
Europei, pentru simţimântul de uma
nitate şi pentru conştiinţa pop6re- 
lor creştine.

Maiestatea sa dăr Înainte de a lua 
vr’o hotârîre în privinţa c&il, ce crede 
de cuviinţă a fi urm ată în aceste 
conjuncturi, e interesat a şti ce cale 
vor alege celeilalte cabinete, cu care 
până acuma ne-am dat silinţă a 
merge împreună şi vom dori, ca şi 
în viitor, intru-cât va fi cu putinţă, 
de asemenea sâ fim In acord.

Scopul, pe care marile puteri Îl 
ati în vedere, se Învederezi In des
tul din actele conferinţei. Refusul 
guvernului Otoman atacă pe Europa 
în demnitatea şi liniştea el. Nu ne 
rămâne de cât sâ ştim, cabinetele, 
cu care pânâ acum am fost de a- 
cord, ce sunt ho târlte  a face spre a 
răspunde la acest refus şi a asigura 
esecutarea voinţei lor.

Şedinţa de Vineri 1» 1877.

Şedinţa se deschidă la ora 12 >/. .nb pre- 
ţedinţa d-lu l rics-prefedinte A. SiWeanu 
fiind presanţi S0 d-nl depntnţî.

D P r e ş e d in te  declară că după hotărîrea 
de ieri Adunarea ra  lucra în  secţiuni până 
la or* 2 p. m- când vor fi la ordinea 4>* 
leî mal multe proecte de legi urgente.

La 2 ore se redeschide şedinţa sub pre- 
şedinţa d-lnî C. A. Rosetti.

pe banca ministerială d. m inistru de res- 
bel. Sumariul şedinţei precedente se aprobă. 
Intre comnnieărl se citescs petiţia unor 
locuitori din Romanaţ! prin care reolama 
contra adm inistraţii locale şi altele, şi »• 
trim it la comisiuni.

D. D. Grădiştennu propune » *® ţine şe
dinţe de s£ra pentru unele eererî urgente 
a unor 6men1 în suferinţe.

D. Leoa se unesc» cu cererea d-lul Gră- 
dişteanu; cere oa petiţiile de indigenate etc. 
să se resolre c it curând în şedinţe d« 
sârtL



mei 
disente

D. Dr. Polizu (Jioe că fie-care putere are 
fotele sale (întreruperi). Poterile animale 
e scurg mal iute de c i t  cele elementare 
idee; aşa ţi la noi; (O voce: suntem ti- 
terl).

Cel bătrâni pot dace mal m ult la lucru 
Iar este contra şedinţelor de eăriL 

D. Preşedinte pune la vot propunerea 
le a se ţine şedinţe de sără şi se respinge.

D. N. Fie va cere a se lua iu considerare 
petiţia locuitorilor persecutaţi şi în pri- 
iejdie de a ajunge pe drumuri.
[ D. Preşedinte 4>«« °® 80 va recomanda 
j j .  ministru respectiv şi anunţă că la or- 
jiuea 4iloî este discuţia generală asupra 
jşugetuluî lucrărilor publice votat dupear- 
Lşole.
[ D. Ministru de lucrări publice, (Jice ci 
-a scăpat din condeitl ca deputat multe 

b^nd nu s'a gândit la on6rea de a veni 
be banca ministerială. Acum s’a convins 
cX a greşit ca deputat şi cere ca ministru, 
să se retragă amendamentul relativ la gră
dinile publice pentru cari no s’a alocat 
Limic. JCere a se vota sumele din buget.

D. Preşedinte 4 'ce nn P^mesce
un amendament propus ci să
în general.
| D. 1. Ionescu voesce a reaminti unele
Idei generale ca regulă de conduită. Des-
voltă apoi pe larg că ministerul lucrărilor 
publice primesc# milione pentru poduri şi 
d i  de comunioare fără ca să seva^ă rea- 
lie.it ceva solid; speră că m inistrul actual 
va face mal mult; am luptat pentru a scăpa 
de no ‘boeresc» şi ni se mai pune nn boe- 
wgo după proectul de lege. (D. Epureanu 
ride) d. Epureanu a fost de multe ori la 
Rnnister şi scie cum trec miliânele. Toţi 
[narii noştri ingineri s'ail format prin mij- 
Elâcele lor, de ce vine m inistrul să’I mai 
dum bani pentru elevii de poduri şi şosele. 

(O voce; n 'al voit pomologie!)
Da, am făcut un amendament pentru 

Bcâle de a cultiva viţa şi nu s’a prim it, 
rci a remas to t pomologul. Punem sSii in 
grăsime. Arată câte dificultăţi sunt pen- 

!tru  agricultură, având trebuinţă de rna- 
şine la lucru, căci braţele sunt scumpe. 
Sub regimul trecut ne-am arătat in espo- 
riţii străine şi a^i să nn figurăm în lume 
sub un guvern liberal. Nu cer să se chel
tuiască ca sub d. Odobescu Ia Viena; care 
numai suma de 40 mii fr. pentiu grădini 
publice.

D. preşedinte nn faceţi personalităţi.
D. ministru de lucrări publice 4ice că 

d. Ioneecu vechiul seii amic a atins multe 
cestiunl in portante ca bun patriot, dăr şi 
guvernul va fi gata a face posibilul pen
tru  îmbunătăţiri. Din Paris ni s’a făcut 
invitaţii de a participa la esposiţia din 78. 
Guvernul 'şi va face datoria cu plăcere 
numai Oamera să ’I dea sumele necesare.

D. Tacu cere a se aloca o sumă şi pen
tru grădinile publice din Iaşi.

D. ministru de Resbel care a fost faţă 
la desbaterea acestui buget in locul mi
nistrului de lucrări publice arată cum s’a 
procedat la votare şi cum a fost surprins 
că cifra de 40,000 fr. fără a fi combătută 
a foBt respinsă prin votul Camerei, pe când 
d-sa se ascepta la contrariul. Acea sumă 
feste indispensabilă pentru neece proprie
tă ţi ale Statului, ca grădinele etc. şi to t 
se va lua de ministru prin nn credit es- 
traordinar îu decursul anului.

D. Vernescn vorbesce contra introducerii 
acelor sume în buget după cum s’a votat 
pe articole.

Se închide discuţia.
Se pune la vot bugetul ministerului lu- 

crarilor pnblice in total şi so primesce cu 
75 bile albe pentru şi 6 negre contra din 
81 votanţi.

D. Preşedinte anunţă că w trece la bu
getul ministerului de interne.

D. O. Bagdat <Jice că deputatul de Olt 
nu scie, să stea aci săii să se ducă acasă, 
care verificare# alegerii.

Se pune la vot şi se primesce propu
nerea.

D. Dimancea in cestie prealabilă 4ice că 
alegerea s’a invalidat de Comisie pentru 
eă administraţia a ingerat; cere a se numi 
o anchetă spre a se constata faptul.

D. P. Grădiştlnu cere amănarea până 
nu se va da resultatul de oătre minister 

D. prim-ministru (jice că n’are încă nici 
o relaţie sigurS.
J D .  N. Fleva A  trebn0 M intre 
serios în cercetare coralul şi dup# împre
jurări a nnmi anchett parlamentară sefl 
judecătoresc».

Discuţia se tnebide.
Amânarea pusă la vot se respinge 
Se dă lectură unei telegrame a unor a- 

iegătorl din colegiul II de Olt cari pro* 
testă contra alegaţiilor d-lnl Danieleanu că
ar fi fost ingerinţe din partea d-lul Pro- 
topopescu.

D. L. Sterie «Jice că nn e amic al d-!ul 
Protopopescu nici fost curtesan al d-luî 
Vemescu sub care s'a făcut alegerea şi deci 
va Busţinea alegerea ca amic al dreptăţii 
căci o cameră liberală trebue să primescă 
în sânul săd pe o persână ori care ar fi ea, 
alăsă în regală şi dnpă lege. Combate apoi 
mal pe larg  couolusiele Comisiei care a in
validat alegerea d-lul Protopopescu şi es- 
pune cum s'a făcut alegerea fără nici o 
ingerinţă.

Se miră cum d. Daniileanu protestă 
contra alegerii pe când d-sa nu este ale
gător, acesta este contra legii şi tocmai 
milităză in favârea d-lui Protopopescu.

D. Vernescn spune câte voturi aii fost 
pentrn unnl şi câte pentru cel-l’a lt can
didat adecă majoritatea pentru d. Proto- 
pesen.

D. Dimancea membru din comisie diee 
că este frumos ca să fim cu legalitatea, 
sunt multe punte de vedere din cari se 
p6te privi ori ce cestinne; totul este însă 
a întreba şi a consta ta : sun t ingerinţe 
saii ba ? Fie alesul de ori ce opinii poli
tice va fi bine prim it in tre  noi, insă să 
vină pur şi vergin, căci un representnnt 
al naţinnii trebni să fie ca femeea Ini 
Cesar ce nn suferia nici măcar bănuială. 
T oţi am venit cu principiele liberale nici 
de a lăsa naţiunea liberă în manifestarea 
voinţii so le; arată apoi că in Olt aceste 
principie s’att călcat, principie cari sunt 
mândria şi tăria n â s tră ; espnne cum s’ail 
făcut ingerinţa de adm inistraţie alegen- 
dn-se d. Protopopescu jîn tr’nn judeţ unde 
nimeni nu’l cunâsce pe când d-In Danie
leanu avea şi are acolo majoritatea în par
tea sa. Spune că prefectul local a fost în 
timpul alegerii nn singur în Slatin.i ci 
încă alţi doi prefecţi pentru a  scote diu 
urnă pe d. Protopopescu. Crede că suspici
unile sunt grave şi că alegerea nn se p6te 
valida şi speră că se va vota conclnsiile 
comisiunii.

D. Prim ministru. Se miră şi nn scie 
tn favârea cui pledeză d. Dimancea. Se 
miră de asemeneni cum alegătorii şi-aii 
schimbat candidatul după drapelul de pe 
prefecturi. Alegătorii aii fost liberi şi 
cum de n’aU făcut us de dreptul lo r?  Ce 
mirare că s’aii întâmplat 3 prefecţi in  Olt ?

D. Dimancea n ’aţl ascultat to te !
D. Prim ministru. Asta e principalul, 

căci după argum entaţia d-v. prefectul de 
Olt era contra d-lni Protopopescu şi cer 
să aeceptăm alte argumente mai puternice 
şi să se închidă discuţia (proteste).

D. Prim ministru gice că a u ita t că e 
pe banca ministerială şi invită a urma.

D. D. Geani cere a nu se considera nu
mai împlinirea unor forme grosiere; sunt 
şi alte consideraţiuni şi Împrejurări de 
luat in băgare de semă ingerinţa nu vine 
numai de la administraţiă, suporioră sau 
nferioară, şi sunt sigur că nici n’a venit 

de la administraţia centrală, dar sun t şi 
alte moduri şi căi de a infiuinţa; sunt di
ferite manopere posibile; nn nnmal prin 
presiune oficială ci şi prin amiciţii se face 
nfluinţa in alegeri ca şi pretutindeni. Noi 

no-am propns a face alegeri libere, la lu
mină, iar nu la intunerec- D-sa arată ce 
infiuinţă p6te avea odată şi ce infiuinţă 
altă dată asupra diferitelor persâne un sin
gur cuvân t; 4ica că cant impresiunî, sim
patii şi privind cestinnea din acest punct 
de vedere arată câte ingerinţe s’aii făcut 
la acea alegere de către persanele anga
jate.

(Zgomot; se aude mal cu semă d. P. 
Grădişteanu şi d. col. Leca.)

D. Preşedinte 4ice că d-lul Grădişteanu 
n n e  permis a se necăji fiind ju ra t.

D. P. Grădişteanu: Mi-aţI ară tat caleaI 
(întreruperi şi observaţii surde)

D. Giani continuă 4icftnd că d. Danie
leanu nu e pronunţat în politică, d. Pro- 
topopeecu este cu noi, însă tocmai aeesta 
«ă ne facă să cerem ca să vină curat în
tre noi (întreruperi).

D. Giani; nu vorbesc de spă lă tu ri! Mai 
bine ingerinţe pe faţă de cât ascunse! Ca
mera insă să spele o administraţiune o- 
nestă, compromisă de nişte persâne necu
noscute. — Protestalorul însuşi 4>ce că a 
sens 25 bilete, deci to t aşa planează bă- 
nneala ţi asupra altora şi a operaţii în
tregi. Conchide cerând invalidarea alegerii 
şi a nn se arăta Camera prea indulgentă 
către amici.

D. Sefendache susţine că Adunarea nu 
p6te afla viciată alegeră, nici o violare a 
legii. Alegerea în totalitatea el o privesc 
ca o epopee, căci vede luptători de ambe 
părţile — Văd de asemeni un zeU tutelar 
pe d. P. Bordea; văd telegrame şi depeşî,
dar nicăeri ingerinţe administrative, şi 
dacă aii fost, apoi numai în favorul d-lui 
Danieleann aO putut fi acele inflninţe ad
ministrative. D. Danieleann este iubit şi

stim at de to ţi dar alegerea d-lnl Proto
popescu a fost In regulă. Aud 4icându-ne 
că a fost advocat unor persâne influente

(Sgomot şi v o c i: a lui Elins)
D. Sefendache continuă că nimic nu pro 

hezîi că alegătorii n ’aii fost liberi în eser 
ciţiul dreptulal lor (sgomot.)

Conchide că n’a fost ilegalitate nici in' 
flninţe şi cere validarea alegerii.

Se cere închiderea discuţii.
D. N. Fleva este contra închiderii dis 

cuţit pentru a se lumina Camera şi a nn 
da ocasie adversarilor de a afla erori, căci 
le caută, mal cu semn fiind cestinnea de 
licată.

D. Holbări vorbesce pentrn închidere.
D. Preşedinte oitesce propunerea d-luî 

Griidiştcnu de a se alege o comisie pentrn 
cercetarea alegeri.

D. Furculescu cere a se numi un co
mitet care să procedă jndiciarmente 
causă.

D. Vernescn esplică art. 6 şi 7 din re
gulament şi arată cum se procede la cas 
de contestare din vre-o parte şi 4 'c® ®ă 
cine are minte sănătâsă va vedea.

D. P. Grădişteuu. AI minte sănătâsă 
(protestări.)

D. Vem escu; nn me adresez la persâne 
(sgomot.)

D. Preşedinte nn aud nimic, nu pot face 
nimic.

D. Vernescn continnă şi arată că după 
Regnlament nu se mal pâte face contesta
ţie astă4I fi crede că nimeni nici d. Fleva 
nici d. Grădiştănu nn va cere amânarea 
la calendele grece a acestei alegeri. (Voci 
închiderea discuţii)

D. Dimancea combate pe D. Vernescn 
interpretând din contra regulamentul, că 
se pâte alege o comisie din Adunare, (se 
încinge o conversaţiune generală)

Se închide disenţia.
Se pune la vot amendamentul prin care 

se cere numirea comisinnil judiciare şi se 
respinge cu 45 bile albe pentru şi 40 ne
gre contra din 85 votanţi.

Se pune la vot conclusiile raportului care 
cere casarea alegerii şi se respinge cn 25 
bile albe pentru şi. 45 negre contra din 70 
prin urmare alesul col. II de Olt este pro
clamat depu tat

D. Dimancea declară că se retrage din 
comisia verificătâre a titlurilor.

D. P. Grădişteanu vorbesce în cestinne 
personală şi d. Vernescn îl răspnnde.

Incidentul închi48ndu-se.

Şedinţa se rădică la 5 şi un sfert p. m.

NOUTĂŢILE ZILEI

A-l-altă-erl a fost ultimul bal dat de 
d-nu şi d-na Grigore Suţu.

Societatea bncurescănă datoresce o vie 
recunoscinţă d-lui şi d-nel Gr. Suţu cari 
aii deschis în acest carnaval cn atâta  os
pitalitate salânele d-lor.

* **
Micul pianist Rosenthal. care a dat câ- 

te-va concerte în laşi, acum se află în Bu
ca rescî. In cnrând vom avea fericirea d’a’l 
aaiji.

Libertatea damocratieă In Bârlad. D-nu 
primar de Bârlad, C. Costache, şi-a dat dr- 
misia motivată din fnneţia sa; din adresa 
d-săîe către ministernl de interne cn data 
24 Ianuarie estragem următârele :

In filele treente e8 afl&ndu-mă in con
gediu pentrn neapărate trebuinţi, domnii 
consiliari cu ocasiunea revisuirel anuale a 
listelor electorale pentru deputaţi şi sena
tori, protestând că el ar fi chemaţi, nstăijî 
în hypotesa art. 17 şi 18 din legea elec
torală, a forma din noii liste electorale, 
iară nu de a revizui pe cele vechi; aii 
trecut peste puterea în care legea ’i măr
gineşte, şi ei, fără a fi contestaţiuui de In 
nimeni şi nesocotind listele formate şi tr i
mese de consiliile comunale din jadeţ, aii 
pus mâna de aii şters din liste atât pe toţi 
alegătorii patentarl rurali din oolegiul al 
IlI-lă, care plătesc dare de 80 lei, cât şi pe 
mal mulţi alegători din colegiul I-id de e- 
semplu d-nil fraţi SonţeştT, Panait Radu, 
Nicu Laffari şi alţii, toţi proprietari mari 

Consiliul comunal de Bârlad a violată 
ast-fel art. 32 din legea electorală, care 
declară listele odată formate de permanente 
şi eare nu dă consiliilor de cât dreptul de 
revisuire peutru înscrieri nuol, iar nici de 
cum de ştergere cu ocasia revisiunei anu
ale, ştergerea ne fiind permisă de oât in 
temeinl de reclamuţinni făcute în termen 
şi judecată (a r t 37 legea electorală.) 

Ast-fel dar Coneilinl afl demoştenit de

dreptnl lor de alegător sute de cetăţeni I în acţinne. Chandordr şi Corti astă4I plăcă 
care duc sarcina impozitelor de sînge şi I de aici. W erther a plecat pe două 4ile.
de bani şi oare atftţl an i acum ad figo- Constantinopele, < Februarie.
ra t necontenit în listele electorale, si chiar I j  vi rw. ’ '  ‘ intre-condiţmmle propuse de către Pârtă
acum figur&jă în listele electorale venite I pentrn înebeiarea păcii este şi aceea, ca 
de la autorităţile lor respective comunale I Serbia să dea jidanilor dreptnrl politice, 
din judeţ ( a r t  38 legea electorală;) — Ce I Paris, 6 Februarie,
se face, d-le m inistru eu aceste sute de I ,M oniteur, combate apreţiările 4iarnlnl 
cetăţeni când legea electorali (art. 5) când I »Tinies, asupra notei cirenlare a Rusiei, 
atâtea voturi ale Camerilor şi decisianea I orientală, 4>c« iMonitenr,» tre»
C arţî

lor? ■ nici datorii, nici respons
de cele-l’alte puteri.înscrişi în nici o listă.

Din esplicările ce am cre4nt de cuviinţă 
a avea cn colegii mei, aii resultat pentrn 
mine evident că d-lor constitu iţi în tr’un 
partid voesc a pregăti căi bătute pentrn 
lupta electorală, ără niei de cum a înde
plini datoriile ce le impune legea.

*
* *

S unt câte-va <}ile de când un rSQ, care 
ameninţă a fi incurabil, a lovit' pe d-nu 
Cesar Boliac. Jum ătate corpul ’I s’a para- 
lisat. Chiar vorbirea ’i-a devenit neînţelăsă

Sperăm Insă că, mulţămită bunel îngri
jiri, răul va fi în lăturat şi d. Cesar Boliac 
va fi redat 4iaristiceî.

Viena, 7 Februarie. 
Se susţine, ca Midhat Paşi a fost res- 

tu rn a t prin inflainţa Rnsiel.

Viena, 7 Februarie.
Se vorbeşte ca positiv, că eri s’a înche

ia t In tre  România şi Rnsia un trac ta t pri
vitor la trecerea arm atei peste teritoriul 
Românesc, fără însă ca să se hotărăscă ce
va în privinţa cooperării României.

BULETIN METEOROLOGIC

** *
Temperatura.—  In n â p te a d c jo l 27 spre 

Vineri 28 Iannrie termometrograful s’a sco-
O mulţime de servitori vagabon4! daţi I borit la 8 şi jum. grade centigrade subt 0.

-_v j . __ . .* , - , , . .  I Adî Vineri 28 Ianuarie... 9 ore dimiue'ta,afara din serviciu, umplu cafenelele şi c a r -1 . A T . „ , , „ , . , ,r  1 I la 0..... însă la umbră, iar la sore, la 11
ciumele, cântă pnn tâ te  mijlâcele a co-1 Qre. g>a nrcat ja ţ j  grade centigr. mai
rumpe şi puţinele slugi bune cari aii mai I sug de 0.
rămas, să fac gazdă şi instigatori spargeri- I înălţim ea Barometrică este de 755 şi 
lor şi hoţiilor oari se fac în capitală. A- I Jnm- milimetre, depresiunea, începută de

. I alaltăeri, forte însemnată ieri, a fost uncum aceşti iudivi()î operesă cu cea mai indiciS de schimbarea temperatnrel, prin

A. Sc. Ghica.

mare cutezantă. Poliţia este însă datâre a I micşorarea gerului şi tim p frumos, iar nu 
face să înceteze impunitatea acestor indi- | prin ploae, cea ce se putea presupune, dăcă 
vi4I periculoşi. Pe cei fără servicii! să ’l I barometrul nu s’ar fi urcat de ieri cu 7 
rădice, scoţându’f din cap ita li şi trăm in- I milimetre, spre variabil. 
ţându’I la local de nude sunt, cum face | 
poliţia în tâte oraşele bine păzite. Reco
mandăm asemenea o priveghere din cele I p r | m a r n l  C O m U Iie î B u C H rC S C l. 
mal severe şi asupra servitorilor cari sunt I
1» stăpâni |  I N S C I I N Ţ A R E

Conform art. 33 şi 34 din legea 
electorale, consiliul comunal din ca- 

In momentul acesta priimim de la pitaift prin înţelegere cu cele-lalte 
R&mnicu-S&rat urm&t6rea telegramă: I consilii din judeţul Ilfov a procedat

D -lui redactori a l diarulut TIM PU L. la rivisuirea şi formarea listelor elec
torale provisoril (de Camera şi 8e-

Consiliul Ramuicul-Sărat, pentru capn- ■ .. , . , „ , ,.v v I nat) pe anul corent 1877, avfind deciu, me esclude din listele colegiului al II, I , .  .  . . . . . .1 basâ ultimele roluri de contribuţiunl
. . .  . . . . .  o , , formate acum din noii pentru pe-cantat pe pnm ar şi membrii ca să dove-1 • « . . . .  , . „ , n „n  n ,. , vt. •* • I nodul vntor de cinci ani 1877 — 81.abca AAMan I l\J am rfrt ni F na aa IU ’a . I

Aceste liste electorale provisoril 
pe anul curent s’afi şi afişat !n 
cea d’&ntâi Duminecă dupe cincl- 
spre-^ece Ianuarie, adică la 16 ale 
acestei luni.

Pers6nele care nu se vor vedea În
scrise In fisele liste şi care vor În
suşi calităţile cerute de lege rSmăn 
in drept a reclama consiliului comu
nal In .term en de trei sdptămănf de 
la data afişerel* Înscrierea d-lor

t a - 1 • . i seti ştergerea orl-cărul individ omispersone sianta cnminicatura, era la amiada-1 ,
«li a „rimit Vv'n 70 . x L  9<ţfl nedrept m scris In lis ta  colegiu-

dese eeuBiil. N ’am găsit pe nimenea. N ’a- 
vem cal contesta alegatori! recrutaţi f&ra 
cens.

Gr. Damian.

SCIBI SOSITE CD FOSTA Dffl URMA
Roma, fi Fevruarie 

Papa a dat astă4i la vr’o două-^eci de

4i a primit vr’o 70 persâne. Starea sănă
tă ţii Papei e îmbucurătore.

St. P e te rs b ir ţ ,  6 Fevruarie.

Londra, 0 Fevruarie.

Iul In care el Însuşi face parte, con
form art. 37 din lege.

^isul termen de .tre i sâptăin&nl* 
Depeşa circulară a Rusiei a fost trămisă I acordat de legea electorală se 80- 

Ambasadorilor din Berlin, Viena, Paris, I cotesce „de la 16 Ianuarie curent 
Londra şi Roma. I ,păuă la ş6pte Februarie viitor in-

Pesta, 5 Fevruarie. I „clusiv la ş6şe ore sera®, In care 
In cestiunea băncel naţionale se aştăptă I timp consiliul comunal va ţinea şe- 

pe mâne o hotărire definitivă. I dinţele s61e In permanenţă conform
Tlena, « Fevruarie. Arfc- 9* 44 din va Primi

Corniţele Audrasy a a v a t a s tă 4 1 între- I oi de reclamaţi uni, relative
vorbiri cu Ambasadorii Werther, Corti ş- I listele electorale. După expirarea 
Qhaudordy. I acestui termen acordat de lege, nici o

1 reclamaţiune nu se mal pâte priimi. 
Autoritatea comunală d£r a găsit 

, Times,* vorbind despre nota circulară I de trebuinţă a pulica şi prin presă 
a Rusiei, 4ice că fără îndoială, guvernul I disposiţiunea lege! spre sciinţa tu- 
engles, tn înţelegere cu parlameatal, va da I turor domnilor alegatori din capi- 
la acesta notă un răspuns, în care va de-1  tală, şi mal cu semă pentru cjl cari 
clara, că ţiind sămă de interesele sale şi I atk dreptul a face parte din colegiul 
mănţinerea păcii, este hotărit a aştepta I I I  şi al IV şi care mulţf din d lor 
mersnl evenimentelor. Dică Rusia ar voi I fiind chiriaşi sunt siliţi a’şl schimba 
să intre numai de cât ia acţiune, nu ii I domiciliul in fie care an, şi ast-fel 
rămâne de cât să o facă ; pe răspunderea I p6te să nu fie toţi scrişl In roluri cu 
sa. Nota lai Gorciakoff anevoiă va patea I adevăratul d-lor domiciliu, şi prin 
să micşomlo neîncrederea Engliterei: din I urmare nici In liste, care după lege 
contra ea va fi privită ca o provocaţiune I (art. 33) se revisuesc şi se pregă- 
spre a începe resbelul, din care, intru cât I tesc In fie-care an după rolurile de 
Turcia ar rămânea isolată, negreşit Rusia I contribuţiunl.
va grăbi să tragă folos. I De aceia persanele care se inte-

Boma « Februarie. rese^ft de listele electorale proviso-
In cercurile diplomatice se vorbeşte, că rir Pe a„nul cufenfc 1877  V ™V° d°-

în curând ar avea să se încheie intre Rn- | resc a fi lnscrl5f f acfc defi
nitive, sunt invitaţi să bine-voiască
a veni la Primărie la serviciul se-
retariatulul In arStatul termen de

sia şi Eranţa an tractat, în care ori-ce 
a tic  îndreptat contra tractatulnî de la
Paris ar fi declarat de oasus belii. De altă | c ,  , . .
parte se vorbeşte, că Salisbury ar fi îa- tr e I  S fiptăm ănl (ad ic ă  p ă n ă  la  şdpte
credinţat Pe MelegarI, că Incaş de resbel F eb ru a rie  ™ to r)  l a  ori-ce ^ i şi oră

de lucrare, spre a vedea listele, care 
sunt puse la disposiţiunea fie-cărul 

Tleua, 6 Februarie. I alegâtor conform legel.
Nota circulară a Rnsiel e aici privită I Primar I G MAND.

ca un act, prin care îl dă Europei a în- I Secretar General / .  /. StSnetuu.
ţelege, eă este hotărîtă a intra şi singnră | No. 866 1877 Ianuarie 19

Anglia va rămânea neutră.



u

Uă damă,Bucurtsct, 29 Iamtari* 1877,
Strada Stirbey-Vodă No. 33.

Stabilim entul Gaudinean, Valle & C-ie, 
trecând .in posesiunea sub-sem uaţilor încă 
din Maiil espirat, — D-uu Valle represeu- 
tan ta l vecbel firme, nu mat are nicî un fel 
de amestec RtSO dreptnri în acesta afacere.

Anton I. Engels & Teirich.
389.8-1.

Prtoll
(loutCerute Offtrit®

cb preţuri moderate

Apartamente, Prăvălie şi Localul
CE’LG occupă banca DE BUCURESCI

Oblig. Rurale . 10% 1864 
> ,  eşite la  sorţi

Tmpr. Oppenhrim 8**/o 1866 
Oblig. Domeniale 8%  1871 

,  ,  eşite la sorti
» Credit fone Eur. To/0 
» Credit fonc. Urban 

Impr. Mun. Cap. 80%! 1875 
Pensii (800) dobindft rr. 10 
Acţi\ C&ile fer.rom. 6%  1868

> p rio rită ţi 0%  1868 
Dacia C-1* de Assig.
Act. (fr. 500) 8°/o 1871
Rom an ia C-*« de Assig.
Act. (fr. 200) 8%  1878
Mandate . .........................
Impr. Municipale fr. 20 
Act. financiare Rom&ne8%  
C&ile ferate Ottomane 

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

Preţul I Franc.
Se găsesce de vânzare la Tlpo» 

g ra f ia  T h ie l  & W eis. venfletorii 
priimesc rabatul obicinuit.

MU«l«rVlJdJd Um U l i i  4 • f0‘ i chiar 
când dinţii sun t găuriţi şi v ă tăm a ţi, se 
inlătur^ză la moment şi pentru to t-d ’a- 
una prin celebrul Estraot din India. Acesta 
n 'ar trebni să lipsescă în  nici o familiă 
din causa efectului escelent. Adevăratul 
estraot se găsesce numai în singurul de- 
posit pentru Bucuresci la Farm acia Curţii 
a lui Rudolf Schmettau şi pentru Focşani 
.a Farm acia Stenner- 383

precum şi un

A P A R T A M E N T  I N  P O S T A  C A S A  R E S C H  
în faţa teatru lu i naţional

Informaţiunl la Direcţiunea Societăţii «D A CIA*
MOŞIA CÂltSTESOA, duo6 poştii de
părtare  de Bucuresci, şi 1 poştă de 
Ploesct, — de la St. Oeorge 1877.

Doctoru Turnescu
888,8-1. Bucuresci calea moşilor No. 56.

o lu a  profesoara ie piane iS tl"
ţiun î private, şi r6gă a depune adresele 
respective la adtuinistraţiauea acesta! cjiar 
sub cifrele S. S. No* 32. 385,6-1.

CUPOANE 
Oblig. Rurale p.Octomb a. o,

» Domeniale . • • •
» Fonciare rurale . •
> Comunale • • • •

DE7ISE
P a r is ..................... .... . . .
I fa rs e il le ................. ....
Bnu^i.es......................
Anv^rs ....................
Londra « • • • • • • • •
L^nl*~* dornicii • • • • •
H am b n rg .............................
Amsterdam
Viena • • • • • • • • •
Berlin . . • • • • • • •
Lipsea • • • • • • • • •
Escompt . .........................
L ira O t  tom an&....................
Qalbenu austr. • • • • • 
Agio c. A rg in t...................

Remediu incomparabil şi nev&t&m&torii pentru înfrum useţarea pelil aprobat .autori- 
tentic de I>r. LEJOSSE Paris.

Dtpou principal şi de csptsificla H. SchwarZ, Budapest, UwvcrsitătSplatss Na. 2 ,1 ,25 
P re ţf t; un flacon m are 5 fr .,  un flacon mică 3 fr.

Acest remedii! de pnrificaţinne de pele recunoscută în  to tă  lumea, produceî« 
moment eulârea cea mai tandra şi sănătosă, purifică şi întineresce pelea, prodnee obra
zului un colorit fraget, producând elasticitate şi moliciune, depărtând pentru  to t-d ’a- 
una pe te , lin tiţe , alunice, şi reşeţă de nas şi obraz, încât praful de orez sefi ori- 
cealt dres nu  mai e de trebuinţă. Depoul in Bucureştii la d-nu F. JSruss, farmacist 
la »Spernnta*.

drept contrast la
VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE

Singura şi sigura pază. contra 
m orţeî prem ature şi lângezirei cronice de

Aug. Wilh. Konig.
P R E ţ D L  2 L E I  N C O I.

CURSUL V1ENEI 
Viena, 9 Februarie (st. n.

M etalice.........................................
N aţionale............................  •
Renta în a u r ............................
L o s e .......................... .....
Acţiunile băncel.......................
C re d itn r I .....................................
L ondon ................................   .
Obligaţiuni rurale ungare . .

5 temeşvar . . . .
» transilvane . . .

A rgint în m ă r f u r i ...................
D u c a t u l .....................................
N ap o le o n u l................................
Marc 1 0 0 .....................................

SOCIETATEA DE ASSIGURAIEacum

A P A R A T E  DE E S C A M O T E R I E
şi alte articole de petrecere

şi unelte pentru baluri mascate

Focuri de artificie pentru saMne
Preţurile cele mai eftine.

C A B O L  W E T Z E L  
3. Strada Ca rol 3. 366-3-2.

Aducem Ia cunoscinţa onor. public, câ societatea assigureză 
contra daunelor provenite de incendia la clădiri şi obiecte miscă- 
t 6r e ; contra daunelor causate prin g rind ină , şi contra daunelor 
caasate mărfurilor transportate  pe apă.

Asemena assigurecjă (Jestre pentru copil In tote combinaţiunile 
cerute, şi asupra caşurilor de m6rte .

In formaţiunile se dă la sub-scrisa agenţiă generală şi la a- 
genţiile el de prin districte

Agent general pentru România
SALA CIRCULUI

Duminecă, 30 Ianuarie 1877 11 F̂ISII 1I tffllfII III decom andate de to ţi medici Europei, sunt re- 
l | |  ! | t e j l | | i |  1  tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite 

(EMB „W ater Closette.®
lin  Dupe nenumSrate încercări destul de dificile, am 

reuşita  arang iaasem enearetirade cu re- 
servoire de apă, încheiate herm etic, pen- 
tru  oprirea orl-cărul miros desagrea- 

1 P ^  bil. şi ale confecţiona cu to tu l ga ta  pen-
attra ) Pf! B |||i i |i ||l |y f f  tru  orl-ce lac, ast-fel ca fie-cine să le

M l p 6tăaşe$a; mal ales celoî din provincie 
p l ţ) l j li-se oferă prin sistemul meQ un mijloc

f6r te  uşor de a şi-le procura unde vor voi.
Preţurile se a ra tă  Îndată dupe tră ta re a  măsurel, qualităţel lem

nului şi mărimel maşinel.
In  comun preţurile sunt de la  Franci 120 până la 300.

M ARCUS U TTM AN .

Fabrică de Water- Closette hermetiee 
3 j _2 4_10 Bucuresci, ealea Mogoş6el No. 28.

Colţul stradei şi curtea vechie (hanu roşiii).

Musica Militară a Regiment, l-iii sub con
ducerea D-lui Capelmaestru SCH0LTISCH, 

va eseenta cele mai noui arii de Dans 
şi plăcnta bandă de lăutari sub conducerea 
D-lui SERBAN (fostă sub conducerea de
cedatului N1ŢĂ COLŢATU) va esecuta cele 

m ai noul arii Naţionale şi de Salon.

începutul la  81/* ore s6ra.

imprim ate In ediţiimea ndstr&

Strada Lipseam, palatul >Daoia.

CONSTANTINESCO D., Souvenir de Zizin, V&lse pour pianoforte .
CARLSON C., Quatre morceaux Roumains, pour pianoforte . . . .
FLECHTENMCHER A., Muma lu î Ştefan, pentru o voce ţi pian»
GEORGE8CU TH., DouC suspine, rom. pentru o voce cu piano . . 

w n Spune, rom. naţionala, pentru o voce ou p ian .
KRATOCHWIL A. K.. Hora, ViiSţa României pentru p ian o . . . .
MKDEK J. W., România, Quadrifle d« Conoert pentru piano . . .
M0S1CESCO G , Rânduiala cununiei pentru piâno . . . • • • . • ;
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) fur osîngst. und Clanerb.

B n op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst. und Clavierb.
” ,  op. 4. Grande Etudc pour pianoforte

op. 17. Hora. M ariâra pentru p ianoforte ................ ...  •
’ ” op. 18. Durerea ’mî este mare, Valse brii. pentru piano
,  .  0p. 19. Visuri Ce de ocpil, Qaadrille pentru piano . .
* p La Favorite, Schottisch pour p i a n o .................................
» > ItiW -Polta pentru p ian o ........................ . .
’  ’ op. 20. Apele de IA VAcărescl, Schottisch pour piano .

YIEOS E.. Marche de Cavalerie pour piano .....................................
T6te aceste se vend cu rabat de 25

pentru

ÎNVĂŢĂTURA POPORULUI român

(8 ECŢIONEA CENTRALE)
Domnii membri sun t inv ita ţi a se în

tru n i in şedinţă, la 30 ale curentei, la orele 
1 p. m .,in  localul Eforiei Spitalelor civile, 
la ordinea ^ilei fiind : numirea comisinnei 
pentru  verificarea socotelelor pe anul trecut, 
votarea budgetului pe anul curent, alege
rea comitetului precum şi alte cestiunî de 
interes pentru Societate.

Preşedinte: C. Bosianu.
Secretar: M. Paciurea.

P H A R M A C I A  L A  „ S P E B A N T I A
.6, CALEA MOOOŞOAB1, M.

D E P O U L  M E D I C A M E N T E L O R  F R A N C E S E .
Obiecte de Cauciue şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajez* a efectua orl-ce eo.

mande din ressortul medical. b b i t s .

C E L  M ă i  M A B E  M A G A S 1N

H A L Ă T U R I  d e  S T B T J C
25 franci bucata

[ Coiful B u levardulu i c a s s a  GreclenuJ.


