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Servioiiil privat al .TIMPULUI *
(Agenţia Havaa).

ConstantinOpol, 13 Fevruarie.

D-nil Christicî şi Pertew-effendi snnt aş

teptaţi nici pentru Duminica-

Mnntenegrul refnri * trimite un delegat 

la Constantinopole. El persista de a roi 

să negocieze la Viena.
Londra, 13 Februarie, a«Sr&.

i Camera com unelor. D-nul Montagu anunţă 

că Ta adresa o interpelare guvernului a- 

supra chestiune! de n şti, dacă marchisnl 

de Salisbuiy a declarat că Grecii din Turcia 

B(1 dreptul de a se rescula, dacă ar crede 

că reuşesc.

D-nu Burke, sub-secretar de Stat la de- 

partamentamentnl afacerilor esterne, r.ioe, 

c i n’a priimit detaliurl relative la căderea 

Iul Midhat-paşa. El adaogă, că guvernul 

a fost arisat, cil căderea marelui vizir 

na va aduce schimbară în politica inte- 

ri6ră a Turciei şi că reformele vor fi ese- 

cutate.

Sir Northdote, cancelarul echiqnierulul 

răspunzând d-luf Samnelson, constată , că 

la 20 Noemvrie, o depeşă a lordului Loftus, 

ambasadorul Anglrtereî la St. Petersburg, 

conţine espresiunea asigurărilor pacifice ce 

Ţa ml a însărcinat pe ambasadorul angles 

a le comunica lordului Beaconsfield,

Belgrad, 14 Februarie.

D-nil Christicî fi AfeticT, consilierii Sta 

tulnî, aii plecat nstăzî la Constantinopole 

în calitate de plenipotenţiari, spie a urma 

negbţiările relative la pace. Ei snnt înto

vărăşiţi de un interpret, d-nul Bacsicl.

Un decret princiar convoacă Scnpcina 

în sesiune estraordinară la Belgrad pentrn 

zioa de 26 Februarie. Tot acest decret 6c- 

sează alegerile generale pentru 20 al tu

nel curente.

Londra, 14 Februarie, dimineţa.

Jurnalele anglese spnn că Edhem-Paşa 

arată multă confienţă în tncheiarea păcii 

cn Serbia în urma voiaguluî d-lul Christicî 
la Constantinopole:

Tot acele jurnale anunţă că Porta e de

cisă a conceda Montenegruluî rectificarea 

frontierelor, pe care pretinde.

Viena. 14 Pevruarie, 6 ore idra,

Camera representanţilor, după o discn- 

ţiune viă, a adoptat cu o mare majori

tate projectul de a deschide guvernului 

un credit de 600 mii fiorini în vederea 

viitoarei esposiţiunl de la Paria.

Londra U Fevruarie, sera.

Printr’o depeşa cn data de 15 Maiii 1876, 

lordul Derby informase pe Mnssnrus-Paşa, 

ambasador al Turciei la Londra, căcqtâtă

respingerea do către Anglia a memornn- 

dulnl din Berlin, circumstanţele şi senti

mentele ţării să schimbaseră ast-fel de la 

resbelnl CrimeeI in c&t Porta putea conta 

nnmal pe sprijinul moral al guvernnlnl 

Reginei în casai când dificultăţile pendinte 

nn ar fi resolvate.
Roma, 44 Eevruarie. 

Midhat-Paşa a hotărit a locui in Nea- 

pole.
Geneva, 14 Februarie. 

InundaţiunI mari aii loo în Elveţia.

Paris, 14 Februarie.

O esplosiune de gaze a avut loc la una 

din minele de la Grassesac, departamen

tul Herault.

Din şese-̂ ecl lucrători, oarl lucrai! în 

această mină, nnmal cinci aii scăpat de 

moarte.

EPISTOLELE UNUI EŞAN 
L

Domnule redactor,
Constituţiunea prevede In unele 

din numeroasele şi mlădioasele sale 

paragrafurl, că, instituţiunile noas

tre sunt Întemeiate pe un control 

mutual.
Guvernul controlează, pe cetăţeni, 

Camerele controlează pe guvern şi 

ţâra pe Camere.

Aşa cel puţin stă scris.

La serviciul acestui sistem cam 

pesimist şi prepuielnic, tot Consti

tuţiunea a pus o presă liberă, menită 

a forma lumina şi a dirige opinia 

publică, fără care at&ta controlare 

ar fi cu neputinţă.

Aceasta fiind netăgăduit, iafi în- 

drăsneala mare de a mâ Îndrepta 

către d-voastră, ca să mâ luminaţi 

in privinţa unor fenomene politice, 

a unor chestiuni, ce nouă Ieşenilor 

ne vin greii de desluşit din fundul 

depărtatei noastre provincii.

Mal Înainte de toate am dori să 

ştim, dacă e bine şi conform cu ce

rinţele esperienţel politice să avem 

atâtea partide In mica noastră ţâră.

Anglia are pe Whig! şi pe Toryl, 

America pe democraţi şi pe republi

cani, Austria pe federaliştl şi pe cen- 

traliştl, noi Insă avem conservatori, li

berali , conservatorl-liberall-radicall, 

liberi şi independinţl şi In ultimele 

zile s’a mal născut şi centrul (con- 

servator-liberal-democrat).

Unii din noi cred că o dreaptă şi 

o stingă sunt de ajuns, alţii, dara- 

ceştia sunt nişte pesimişti, că stânga 

şi dreapta chinr sunt un lux, ce 

nu stă In raport cu capitalul nos

tru intelectual şi politic; da  ̂ In fine 

nimeni nu poate Impedeca ploaia să 

producă ciuperci şi libertatea să pro- 

ducft partide, şi dacă un om, fiind 

conservator, mal vrea să fie şi libe

ral, sati fiind deja liber, mal vrea 

să fie şi indipendinte, aceasta stă In 
voia lui.

Nu mâ pot Insă opri de a con

stata că aceste titulaturi, din dosul 

cărora se ascund ades apetiturl per

sonale, iar nu interese generale, aii 

perdut cel puţin la noi In Iaşi din 

prestigiul lor şi lumea InCepe a crede, 

că este vreme de a părăsi abstracţiu

nile goale şi de a muta luptele poli

tice din sfera marelor principii ce 

ne par câştigate şi rescăştigate prin 

Constituţiune, pe teremul mal res- 

trlns al legilor speciale.

Cu modul acesta am putea con

trola nn numai pe cel ce sunt la gu 

vern, ci şi pe cel ce vor să vie la 

guvern ; alt-fel vom păţi tot-d’auna 

ceea ce pătimim astăzi.

Când s’a format coaliţiunea ce a 

resturnat pe L. Catargiu, ea a cre

zut că a zis tot, când ş’a dat titlul 

pompo3 de liberalo-naţională, şi ce 

e mal nostim, e, că o mare parte 

din ţâră a primit de bună această 

mistificaţiune.

N’o tăgăduim : e frumos de a fi li

beral, frumos de a fi naţional, dar 

dacă In loc de a se mulţumi cu un 

program atât de vag, ţâra ar fi pus 

coaliţiunel d. ex. următoarele În
trebări :

Ce are de gând ea a face cu In- 

vâţământul public? Vrea ca copil 

noştri sS fie ca pânâ acum prada ig

noranţei necontrolate; vrea ea ca 

prin târguri avocaţii şi prin sate 

notarii să esploateze prin un sol de 

manopere Întreaga populaţiune, men- 

ţinând’o In starea actuală de indo

lenţă ? Sâfi vrea ea să dea lnvâţă- 

mântulul tendinţl mal practice şi 

mal silitoare, In cât o activitate mal 

productivă să dea Românilor nea

târnarea materială, fără de care ori 

ce politică nu este de cât o amară 

decepţiune ?

Vrea ca să dee ţârei o noă orga 

nisaţiune administrativă, ce, simpli 

ficând mecanismul, ar micşora plaga 

burocraţiel şi ar permite financelor 

de-a scăpa de sinecurele ce le Îneacă 

fără folos pentru present şi fără spe 

ranţă pentru viitor? Sâfi umblând ea 

după popularitate, vrea să menţie 

starea de lucruri actuală, ce amin 

tesce ultimele timpuri ale Bysanţiel 

unde jumâtate din populaţiune era 

compusă de oameni In slujbă şi ju 

metate de oameni, ce intrigai! ca să 

le ia locurile ?

Are ea un plan financiar oare-care 

safi mărginindu-se In strigătul vag 

de economii, intră ea nepregătită In 

tr'o situaţiune destul de grea, gândind 

că banii se vor grăbi a curge In ca 

sele Statului la apelurile apocaliptice 

ale d-lor C. A. Rosetti şi Carada 

O repet: ţâra ar fi trebuit să pue 

aceste şi multe alte Întrebări Încă 

Căci cu formele luate de pe cutiile 

de chibrituri, cum a zis un om de 

spirit, nu se merge tocmai departe 

Şi nici nu am mers departe.

Cine va alătură promisiunile coalî- 

ţinnel cu bilanţul resultatelor obţi 

nute In 10 luni, va fi cuprins de o 
stranie mirare.

In administraţiune afi resturnat 

pur şi simplu legea lui Catargiu sî 

în loc de 1400 de primari avem i^ră 

3300 de primari. Cuie trăiesce Insă 

pe la ţâră şi ştie,; ce e un primar 

rural nu va admiră, cred, geniala re

formă a d-lul Vernescu.

In Finanţe, s’afi desorganisat vr’o 
câte-va servicii şi s’a făcut o eco

nomie de câte-va milioane, fără ca 

să vedem nici cea mal mică umbră 

de idee financiară pornind; se vede, 

c61iţiunea tinde la principiul salvator, 

că nu ne trebue idei când avem 

lnspiraţiunl patriotice.

In chestiile militare s’afi vândut 
20,000 de câciule şi s’a dat d-lul 

Slăniceanu un cordon şi 10,000 de 
franci.

In privinţa Învăţământului, s’a 

presentat o lege pe care autorul

Insu’şl a retras’o, găsind’o nesufici

entă.

S’a mal dat sub judecată şi 11 

miniştrii.

El bine, d-le redactor, nu găsiţi, 

că jucâm un joc periculos şi că e 

ridicul de-a schimba zilnic faţada 

casei ndstre, atunci când nu avem 

In ea, nici măcar un pat ca să ne 

odihnim truditul nostru trup?

Noi o credem In Iaşi, şi de aceea 

lăsând partidele să fiă partide, mâ 

voifi Încerca a provoca în viitdrele 

mele epistole o discuţiune — nu 

asupra principiilor generale, căci In 

acostă privire suntem prea bogaţi, 

dâră asupra reformelor reale ce ne 

trebuesc şi fărâ care vom râmânea 

săraci, chiar dâcâ am da sub ju

decată 22 de miniştrii şi chiar dea- 

că am vinde nu 20,000, dâră 200,000 

de căciule. .....  Un Ieşean.

LISTELE ELECTORALE
IL

Etă acel articol cum era In proiect 
(art. 10): .Termenii din art. 33 din 
lege prin înţelegeri cu cele alte consi
lii comunale din judeţ Insemnâză nu
mai prin corespondinţă oficială cu 
primarii comunelor rurale privit6re 
la formarea şi complectarea listelor.*

Ceva mal mult, d. E. Lapati ne
găsind Încă textul de clar, adăogi un 
amendament pe care’l esplica ast-fel:

„Dacă am lăsa ca fie-care consi
lia comunal rural să'şl publice lis
tele sale cu doi safi trei alegător), 
căci negreşit Intr’o comună rurală 
qu pot să fie mal mulţi de cât doi 
sau trei alecătorl pentru colegiul 

IntSifl şi al doilea, dacă am lăsa a- 
oeastă sarcină consiliilor comunale 
rurale, apoi legiuitorul nu ’şl-ar mal 
atinge scopul sâfi, pentru că de ce 
oare se publică listele electorale? 
Pentru ca toţi acel cari afi drept 
In acel colegifi, să poată vedea cari 
sunt membrii acelui colegifi, dacă 
sunt bine safi râfi Înscrişi, să vază 
dacă afi remas nelnscrişl acel cari 
se cunosc că afi dreptul să facă 
parte din acele colegiurl. Dacă dară 
s’ar afişa de fie-care comună rurală 
din judeţ aceste liste, cari s’ar ră
dica la doue safi trei sute .să ne În
chipuim că un primar Înscrie In listă 
pe un proprietar oare-care; acum 
Întreb de unde un alt primar, din

O VIAŢA PIERDUTA.
(Urmare)

Picioarele abia 11 mal ţine aii, ca- 
pal 11 era grefl şi cuţitul 11 căzu dm 

mâna descleştată. El intră Încet In 

grajdj se apropie de Cârlan, II co- 

prinse grumazul ;u amândouâ bra

ţele şi remase plângând ca un co

pil, eară calul gemea Încet de du

rerea stăpânului sâfi nenorocit.

vm .

In ziua următoare Moş Mârian 
găsi pe fiica-sa dormind un somn a- 
dânc şi copilăresc. încet, pe yirful 

degetelor se apropie de pat, apucă 
mâna el şi o atinse cu buzele.

Iorgule ! ah, cât sunt de fericită 
■ -şopti ea prin somn.

Bâtrânul II privi câtă-va vreme

la faţa palidă şi liniştită, apoi eşi 

cu un suspin grefi din casă şi se a- 

şezâ la scări.

Soarele era sus, când Sevasta s’a 

ivit In uşă. Vâzând pe tatăl-sâfi, ea 

grăbi la dânsul veselă, aproape sbur- 

dalnică.

Te-al supărat ?—II gise ea, apu- 

cându-1 de mână şi ducându-1 spre 
odaie.

Nu m’am supârat, fata mea,—II 

respume bâtrânul, Îmi pare bine, că 
a! putut dormi.

Mal mult el nu putfi grăi.

Da! am dormit bine. şi mâ simt 
veselă, ijise ea turburată.— Dar tu 
vel fi flămând.

Nu, am mâncat,— zise el aşezân- 
du-se.

Ochii lor se Întâlniră şi nu mal 
putură vorbi.

Ea lncepn să aşeze prin casă, 

eară el remase neliniştit pe scau
nul sâfi.-

Nu eşi ?— îl Întrebă ea mal târziii.

Nu !— răspunse el cam silit;—nu 

sunt tocmai bine şi Cârlanul schio- 
pătă de un picior.

Cât e de bine,— strigă ea apro- 

piându-se de dânsul şi puindu-I mâ

na pe umâr. — Atunci poţi veni cu 
mine.

Efi ?! — cu tine! ? — Întrebă Moş 

Mărian redicându-se uimit şi Îmbu
curat.^-Dar unde?

La Casandra şi Anica, apoi să du

cem florile şi porumbelul.

Bine, fata mea, prea binet—grăi 

privindu-o cu ochi Înveseliţi.

După amiază-zl Moş Mărian eşi 
cu fiică-sa In oraş.

Nici când nu s’a simţit mal feri

cit de cât In vremea, ce strâbăteafi 
uliţele unul lângă altul.

El a fost Îmbrăcat cămaşa curată, 

peptarul strimt, a fost Încins şer- 

parul iinpodobit cu flori de fir, eară 
ea, de sus până jos, era In negru, 

numai brobodul, ce 11 avea pe cap, 

era alb. Haina el şi scurteica de pe

trup erafi croite cu Îngrijire şi alipi- 

cios, In cât la orl-ce mişcare ochiul 

par-că vedea strebătând la vedere 

viaţa lnvâluită Intr’ânsele. Era peste 

putinţă, ca cine-va să treacă pe lângă 

această pereche de oameni, fără ca 

să ’şl oprească privirea asupra lor 

El un bâtrân cărunt, cu ochii ve

seli şi cu obrajii rumeni; ea o fe- 

mee tlnârâ cu pârul negru, cu pri

virea Îngreunată şi cu taţa albă ca 

marmura poleită.
Sevasta apucă braţul bâtrânulul 

sââ părinte, se răzemă de dânsul şi 

ast-fel braţ de braţ el Îşi urmară 

calea până la Casandra, de la ea la 

Anica şi de la Anica la prăvălia, 

unde Sevasta vindea lucrul mânelor 

sale. Pretutindenea bâtrânul se sim

ţea bine-vâzut şi se bucura de buna 
primire a oamenilor.

In toată vremea atât Sevasta, cât 
şi Moş Mârian erafi veseli şi vorbă
reţi. .

îndată Insă, ce sa apropiară de

casă Începură să fie tăcuţi. Pe când 

sosiră acasă, In odaie era Intunerec. 

Sevasta că^u obosită pe un scaun, 

eară bâtrânul o privi câtă-va vreme, 

apoi se apropiâde dânsa, şi II cuprinse 

grumajil cu braţul.

Nevinovatul mefi copil!—£ise el 

cu glas Înăduşit.

Sevasta privi Înspăimântată In 
faţa lui.

Mâritâ-te, Sevastă!—grăi el,—mă
rită-te.

Ea se ridică râpede şi remase cu 

privirea aţintită In ochii lui.

Mărită-te după Costan! — $ise el 

fricos şi aproape inspâimântat de cu

vintele, ce a rostit.

Sevasta se aruncă cu un ţipet tn 

grumajil lui şi Îşi ascunse faţa.

Iartă-mâ, tată !—şopti ea I—Iartă 

ruşinea, ce ţi-am făcut.

(Va urma).



altă comună, unde acelaşi proprie
tar ar avea asemenea dreptul s& fie 
Înscris, de unde aeel primar de la 
cea-l-alt& comună ar putea să scie 
că acel proprietar este Înscris şi In 
altă comună şi de unde chiar pro
prietarul ar şti că este Înscris In 
mal multe comune?.... Prin urmare, 
după ce consiliul comunal de reşe
dinţă, prin Înţelegere cu t6te cele- 
alte consilii comunale, formează lis
tele, este dator consiliul reşedinţial 
să publice acele liste pentru cole- 
giele 1, 2 şi 3.*

Toţi oratorif oposiţinnil, d. Carp, 
d. Cogălniceanu, d. Lahovary spri
jiniră acest amendament, iar domnu 
Brătianu veni la rândul s6Q şi se uni 
cu oratorii oposiţiunel.

Etă ce îcea d-nu Carp:
„Aui cerut cuvântul ca să sprijin 

şi efl amendamentul d-lul Lapatti şi 
am căte-va cuvinte de adăogit, ca 
să vă pun Înainte un argument In 
privinţa permaninţel listelor, pe care 
d-lul ’l-a uitat.

„Se vede că primarii n’afi înţeles 
ce va să $ică permaninţa listelor, 
şi afl gândit că este de ajuns să nu 
afişeze pe cine-va la timp ca să 'şl 
pearză dreptul, acel cine-va, d’a a- 
lege.

„Efl socotesc că această listă să 
fie afişată la primărie, pentru ca un 
alegător care ar fi fost şters din 
eroare, să reclame Înscrierea şi la 
timpul alegerel să probeze ’naintea 
colegiului alegătorilor cum că el ’şl 
a făcut datoria şi este într’adevăr 
alegător.

„Aceasta o <Jic, fiind-cămi s'a în
tâmplat o Împrejurare In acostă ceş
ti une; am fost înscris Intre alegă
torii colegiului lntăifl şi consiliul co
munal a găsit de cuviinţă să mă 
ştărgâ din acea listă şi Împreună cu 
mine şi pe alţii, şi c&nd a venit 
timpul alegerilor, primarul a tră- 
misfi uă listă in care erafi numai 
şease alegători din cel trel-zecl şi 
cinci; toţi cel alţi eraţi şterşl. Ne
am dus la primar şi ’l-am Între
bat pentru ce ne-a şters, ne-a <Jis 
să ne ducem la comuna n6stră unde 
avem proprietăţi, să vedem că p6te 
vom fi sorişi acolo. E& m’am dus la 
comuna mea şi, cerănd liste din 1866, 
acea listă nu se mal afla acolo.' 

D-nu Cogălnicean :
„Vă rog, d-lor, fiţi cu mare luare 

aminte in privinţa amendamentului 
d-lul Lapatti. Amendamentul d-lul 
Lapatti este cheia alegerilor. De veţi 
respinge acest amendament, crede- 
ţi-mg că lăsaţi alegerile in mâna 
prefecţilor şi primarilor. Iată, d-lor, 
ce scifi efi, mal ales dincolo peste 
Milcov; nici un primar n’a Înţeles 
spiritul şi pot <Jice chiar textul le- 
gel ; t6tă greşala legel este c’a ui- 
tut cuvântul central s6â de reşedinţă, 
— şi In loc d’a $ice consiliul co
munal de reşedinţă, a (Jis consiliele 
comunale.

„Această omitere a singurel frase 
de reşedinţă a avut de efect că fie
care primar, fie urban safi rural, a 
făcut liste speciale. Hei bine, să ve
deţi ce s’a întâmplat acolo ; s’atl 
făcut liste aşa : alegătorii din co
legiul I aii fost unul safl doi, din 
colegiul II doi safl trei, din colegiul 
III nici unul şi colegiul IV nu intră 
în categorie. Cum era să se recla
me? C&nd mergeai la comuna de 
reşedinţă, acolo nu găseai nici o 
listă, căci primarul ce <Jicea ?

„El care nu se ţinea de lista per
manentă a anului trecut, 4>cea: „Aş
teaptă să vină de la comună." Dăr 
când vinea? Vă pot încredinţa că 
în judeţul med, judeţul Fălcifl, a 
urmat corespondinţe şi trămiterl de 
liste electorale până In Septembre. 
Am văzut chiar şi în Octombre, când 
se făcea6 alegerile, viind primarii 
din comunele rurale şi înscriind, când 
ca proprietari mari. când ca advo
caţi, când ca comercianţi şi cele alte; 
am vft^ut 6menl cari veniafl să fie 
Înscrişi fără ruşine In colegiul I 
fară să fie proprietar mare, în co
legiul II fără să fie proprietar mic, 
In colegiul III ca advocat şi In co
legiul IV ca ţeran, şi când n’afi 
fost admişi, afi protestat, şi protes
tarea figurează în dosare.

„Aşa dearâ, iată cum socotesc să 
se ijică.: consiliul comunal de reşe
dinţă trebue aă ia lista permanentă 
a judeţului Întreg din anul trecut

şi să ţină corespondinţă In termenul 
prescris pentru omitere safl adăo- 
gare, şi apoi să afişeze lung şi lat 
lista alegătorilor din judeţul Întreg, 
pentru ca să scie alegătorii din co
legiul I unde să reclame, asemenea 
şi alegătorii din colegiul II şi III. 
De unde scifl efl, bună-oară, ce se 
petrece la Bănâss , Văcăresc! safl 
DobrenI?*

D-nu Lahovary :

„D-lor, fiind-că avem ocasiunea să 
interpretăm legea electorală, efl vă 
rog să priîmim amendamentul d-lul 
Lapatti şi să desluşim lntr'un mod 
precis şi definitiv ce se Înţelege prin 
acăsta espresiune, de formarea lis
telor. Dăcă nu vom desluşi acăstă 
cestinne, efl, d-lor, vă <]ic că putem 
de acum să luăm doliul, ca să zic 
aşa, a representaţiunel sincere a o- 
piniilor din ţeara ; daca nu deslu
şim ce va să zică formarea liste
lor, liste electorale, publicare de liste 
electorale, putem gice că această o- 
peraţiune va fi lăsată arbitrariulul 
şi va deveni o operaţiune f6rte ne
cesară, f<5rte abilă şi care va fi ne- 
deslipită de sciinţa de a guverna; în 
fine vom vedea că listele electorale 
«e vor forma prin o preocupare de 
partid, prin o preocupare de inte
rese politice s6fl de mal multe ori 
de interese miserabile şi locale. A- 
ceasta ar da loc la abusurl neau
zite cari in alte ţări ar speria chiar 
i magi naţiunea.

„Voiţi să aveţi o listă sinceră, a- 
devărată, care să coprinză pe cei 
cari sunt în drept să fie alegători? 
El bine, observaţi că mal ântăifl, 
cum a <Jis fdrte bine d-nu Cogălni
ceanu şi d. Carp, primarii nici chiar 
al oraşelor de reşedinţă n’afi băgat 
In seamă, sâfi n’afi voit a băga in 
seamă un articol din legea electo
rală, care zice că legile electorale 
sunt permanente şi definitive. Ce se 
face, d-lor? Un primar, maltot-de- 
una vă asigur, vă asigur cel pucin 
la oraşele din provincii nu se mul- 
ţumesce de a revisui ceea ce se chia- 
mă listele electorale în fie-care an, 
adecă de a face o operaţiune măr
ginită, de a şterge câţl-va cari din 
împrejurare afi atunci dreptul, pre
cum când cine-va s’a Îmbogăţit săfi 
când un tănăr a ajuns la vârsta le
gală.

„In loc de acostă operaţiune sim
plă, de cancelariă, de administra- 
ţiune, se face In fie-care an o ţe
sătură savantă: fie-care administra- 
ţiune ca să zic aşa, şi care la noi 
este f6rte schimbătdre, ia acele liste 
electorale şi procede la refonta lor 
complectă. Cari sunt preocupaţiu- 
nile, ideile, cari derig pe adminis- 
traţiune săfi pe primar în asemenea 
refontă? Puteţi să vi le închipuiţi, 
le sciţi mal bine de cât mine; nu 
voi osteni dară pe onorabila Cameră.

„Va să zică să facem să priceapă 
primarii că formarea listelor elec
torale nu va să zică îefonta lor ; că 
el n afl dreptul de a decide cari sunt 
acel cari afl drept de a fi alegători, 
şi prin urmare să scie ori cine că 
nu primarul ci condiţiunile legel ’1 
face alegător, că nu este alegător 
din buna voinţă a unul primar de 
sat să fi de oraş, dăr prin voinţa le- 
gel, când are condiţiunile ce i se cer.

„Acest adevăr elementar, nu s’a 
respândit Încă In ţeara noastră, din 
nenorocire, mal cu seamă în districte.

„ Al doilea adevăr tot aşa de trist 
este Încurcătura de atribuţiunl cari 
esistâ Intre consiliele rurale şi ace
lea ale oraşelor de reşedinţa, este o 
lucrare care nu s’a desluşit încă bine. 
După mine aceasta trebue să fie In 
organisarea listelor, o lucrare cen- 
tralisată, o lucrare de o singură au
toritate, care să aibă în sfârşit un 
cap 6re-care. După mine nu consi
liele comunale, ci primarul consiliu
lui comunal de reşedinţă lntocmesce 
listele, el le publică, el le revisuesce, 
la dlnsul să reclamă, la dânsul să 
judecă, în contra lui se face apel şi 
recurs în Casaţiune.

„Şi ce sunt consiliele comunale pe 
lângă dânsul ? 8unt, ca să ^ic aşa, 
ca nisce agenţi subalterni, cari dafl 
reinsemnămintele, cari dafi materia
lul pe care se zidesce acest ediflcifi, 
o listă electorala. Această lege Insă 
şe interpretă după voinţă, după a- 
narhie, câte o dată se aplică lntr'un 
fel şi altă dată în alt fel, după per

sane. Este o nenorocire acăsta, dar 
trebue s’o spunem: sunt persoane 
cari se şterg f&ră drept din listele 
electorale. Şi sciţi, d-lor? Efi sunt 
sigur că mal nici o dată nu s’a im
plicat art. 42 din lege, adică nu cred 
să se fi făcut cunoscut vre o dată 
aceluia care s’a şters din liste, cel 
mult in trei zile cum zice legea, şi 
vedeţi că In caşul acesta nu este 
nici o sancţiune. Când cine-va se 
duce să reclame pentru ce ’l-a şters, 
’i se respuade : „Primarul te-a şters, 
şi acum a trecut timpul de recla
mare. * Dacă zîce apoi: „De ce nu 
’ml aţi făcut cunoscut ?* i se res- 
punde : „Cum era să te lnsciinţez 
când d-ta şezi in cutare loc. tocmai 
în BucurescI săfi pe vârful munţilor?* 
Dacă mal întreabă de ce nu s’afi a- 
fişat listele, ’i se respunde iar că 
s’afi afişat în cutare comună, în cu
tare vârf de munte.

Spunând acestea, nu vorbesc de 
loc pentru guvernul actual, nu am 
nici un spirit de oposiţie, ci numai 
în interesul demnităţel representa
ţiunel naţionale, căci noi, d-lor, e- 
şim din alegeri şi alegerile es din 
liste. Nu trebue să lăsăm ca In vii
tor sursa representaţiunel naţionale 
să ăsă aşa de necurată, să ăsă din 
asemenea arbitraritate, provenită 
de multe ori din reaua credinţă. Nu 
trebue să priimiţl a se face refonta 
listelor, când legea ne spune că se 
face numai revisuirea lor.

„Acostă reformare de liste nu se 
face nici odată cum prescrie legea, 
şi de aceea Încă odată zic: până 
acum legea electorală în privinţa 
confecţionărel listelor este o literă 
m6rtă.

„Maniera cnm s’a esplicat până a- 
cum legea, este isvorul celor mal 
scandaldse abusurl....

„Trebue să aplicăm legea In spi
ritul el, să ijicem că consiliele ru
rale nu fac de cât o listă pregăti
toare şi că t6tă on6rea, sarcina şi 
respunderea este pe seama consiliu
lui comunal de reşedinţă al distric
tului ; negreşit, dă că acesta a pri
mit relnsemnăminte false, nu este 
vina lui, dăr cel pucin afişarea lis
telor în oraşele de reşedinţă va pre
vesti pe orl-cine şi ast-fel va avea 
timpul să reclame la tribunal şi la 
Curtna de Casaţie.

„Dăcă nu vom lua precauţie în 
privinţa aoăsta, vă declar Încă o 
dată, va fi o anarhie, o destrămare 
şi nu putem suferi ca representa- 
iunea naţională să easă din ase
menea arbitrarităţl şi ilegalităţi.*

D-nu Brătianu:
„Atât efl căt şi onorabilii mei co- 

egl după banca ministerială, pre
cum şi amicii mei politici, susţineam 
aoăsta de la Începutul aplicărel le
gel. Consiliele comunale rurale afi 
mers şi mal departe de cât a <Jis d. 
Lahovary; ele afi dat sentinţe ju- 
decâtorescl, afi dat dreptul de ale
gători mari In urma afişerel liste
lor şi in urma contestaţiumlor, în
tocmai ca Curtea de Casaţie. Prin 
urmare, d-lor, a<J[ când suntem toţi 
convinşi, să nu mal discutăm, să vo
tăm toţi In unanimitate*.

Eată deară propriele cuvinte ale 
d-lul Brătianu.

Sub guvernul conservator listele 
preocupară pe oposiţiune mal cu 
seamă In 1875 când trebuia să se 
aleagă in cursul anului, noua Adu
nare.

D-nu AgaricI în şedinţa de Ianu
arie adresă o interpelare d-lul Las- 
car Catargi şi acesta conform cu 
dorinţa esprimată de Cameră dete 
o circulară cu data de 15 Ianuarie 
în care stabileşte cinci puncte care, 
deacă ar fi observate, ar asigura le
alitatea alegerilor în ţeara noastră.

1. Obligaţiunea pentru consiliul 
oraşului de reşedinţă de a publica 
o list& generală la 15 Ianuarifi co- 
prin^ănd pe toţi alegătorii judeţului.

2. Publicarea acestei liste ântâifi 
la oraşul de reşedinţă—al duoilea în 
t6te comunele districtului.

3. Dreptul de contestaţiune atât 
la comuna rurală cât şi la comuna 
de reşedinţă în cele trei săptămâni 
ca să fie la Îndemâna tutulor.

4. Competinţa esclusivă pentru a 
judeca a consiliului de reşedinţă.

5. In fins principiul că listele sunt 
permanente şi că nici un consilifi n’are 
dreptul de a şterge de la sine pe

vre-un alegător fără o contestaţiune 
în regulă.

Acăstă circulară arată cât a fost 
de leale intenţiunile guvernului con
servator.

Câte-va ţjile In urmă, D.- Lascar 
Catargiu fiind interpelat de d. Ma- 
nolache Costache în privinţa unei 
întârzieri ce se făcuse In publica
rea listelor la Bârlad din causa ln- 
ţrerupţiunel comunicaţiunilor (se scie 
iarna grea ce a fost în lunile Ianua- 
nfl şi Februarifi 1875), d-lul res
punde că crede că termenul de 3 
săptămâni în acest cas curge de la 
data publicării efective, şi d. Mano- 
lache Costache se declară satisfăcut.

Eată dără precedentele In acăstă 
cestiune. Atât guvernul roşu cât şi 
guvernul conservator n’afi sprijinit 
practica „publicărel fracţionate şi 
clandestine a listelor prin sate, aşa 
In cât falsificarea să fiă asigurată 
şi controlul cu neputinţă. Şi cu tăte 
acestea, acest sistem de amăgire s’a 
aplicat pe scara cea mal întinsă sub 
ministerul d-lul Brătianu în 1868 şi 
astăzi cu a doua ediţie reîncepe din 
nofl. La Neamţu, la Putna, la Vâl
cea etc. listele nu sunt publicate 
până astăzi, săfi cele ce sunt, sunt 
numai ale oraşului, proprietarii cu 
„mii de galbeni venit* sunt sterşi 
din col. 1 şi înlocuiţi prin 6menl 
care afi d’abia o sută şi mal puţin; 
contestaţiile sunt, cum am arătat, 
cu neputinţă. Primarul de Bârlad, 
D. C. Costache, ’şl-a dat demisiu- 
nea motivată în urma unor aseme
nea nelegalităţl. Eată starea de lu
cruri şi pe aceste sincere base d. 
Brătianu va propune mâne M. Săle 
să se adresele la acest corp elec
toral, care să judece Intre d-lul şi 
adversarii săi politici!

DIN AFARA.
Rusia. Mal multe ziaro, între care 

cu deosebire „Deutsche Zeitung* şi 
„Allgm. Ztng.* se ocupă mal din 
adins de starea armatei de sud. Se 
susţine, că efectivul acestei armate 
a fost urcat la 280,000 şi că în cu
rând va fi urcat chiar la 300.000 oa
meni, bine echipaţi şi prevăzuţi cu 
toate cele necesare, în cât in tot 
momentul sunt gata de plecare; A- 
ceste s’ar contrazice intru cât-va cu 
nota circulară a Rusiei, care, pre
cum Îndeobşte se crede, nu dă de 
/el destule motive de bănuială. Tre- 
buieşte insă să se dea notei ruseşti 
înţelesul, pe care 11 dafi Rusii şi a- 
tuncl vom găsi poate că cele două 
‘apte lntr’adevăr numai pare a se 
contrazice.

Unul dintre principalele ziare ru- 
reştl, „Golos,* apreciază nota lui 
Qorciacoff prin următoarele cuvinte: 
„E grefi a pune puterilor Europene o 
Întrebare In mod mal clar şi mal cate
goric. Acum nu mal e cu putinţă a res- 
punde prin şovăituri şi cuvinte nede
terminate. Astă dată cabinetele pu
terilor apusene, chiar şi ducă ar dori, 
nu vor putea respunde cu frase ge- 
gerale. Chiar nici acea nu mal e cu 
putinţă, ca ele să caute a refusa un 
respuns direct sub pţetest, că nu 
cunosc indestul intenţiunile Rusiei. 
Vorbind fără reservă, cabinetele eu
ropene ştiu pe deplin lămurit, că 
guvernul Rusiei este hotărlt a nu 
suferi ca refusul Porţii, care este o 
vătămare pentru Europa întreagă şi o 
ameninţare pentru pacea Europei, a 
nu suferi ca acest refus să remâie 
fără de a urmări; In acest sens do
reşte însă a procede împreună cu 
cele-l’alte puteri.

Cabinetele acestor puteri vor a- 
vea acum să răspunză: dacă ele 
sunt hotărlte a remânea şi mal de 
parte unite cu Rusia şi a întrebu
inţa mijloace silnice contra Tnrciel,— 
ori voesc să remâie In neactivitate. 
In caşul, când ele ar refusa a mal face 
încercări pentru pacificarea orientu
lui, Rusia va procede singură la re- 
solvarea cestiunel.*

Austro-Ungaria. Demiaiunea cabi
netului Tisza a fost primită şi Ba
ronul Sennyel a fost însărcinat cu 
formarea noului minister. Sennyei e 
astăzi capul partidului conservator, 
aristocratic, poate chiar reacţionar. 
Cel puţin, în mal multe rânduri el 
nu s’a sfiit a mărturisi, că între a- 
numite lmpregiurărl ar fi contra uua-

lismulul şi pentru deplina unitate a 
Imperiului. Tocmai aceasta însă ne 
face să credem, că ÎI va fi foarte 
grefi să alcătuiască un minister şi 
cu atât mal grefi să se susţie faţă 
cu dieta din Pesta, în care partidul 
conservator nu are de cât puţine 
voturi. El nu se va putea dar sus
ţinea de cât fiind susţinut de Tisza. 
Ziarele din Viena atacă insft pe Tisza 
tocmai pentru că ar fi lăsat în urma 
8a o situaţie atât de încurcată, in 
cât orl-ce alt minister să devie peste 
Putinţă. „Deutsche Zeitung*1 organul 
partidului german, merge chiar până 
a califica situaţiunea de resbel civil, 
ori cel puţin de o stare, care prea 
puţin se deosebeşte de resbelul civil.

După depeşele sosite In filele din 
urmă, orl-ce combinaţiune ministe
rială a devenit peste putinţa, earâ 
Tisza a reînceput negociările în ces- 
tiunea băncii. OrI-cât de mult ne- 
ar surprinde aceste scirl, ele se po
trivesc cu starea critică In care este 
Ungaria.

După o altă serie de depeşl nici 
nu este adevărat, că demisiunea ca
binetului Tisza ar fi fost primită şi 
că Sennyei ar fi fost Însărcinat cu 
formarea noului cabinet. Aceste deo
sebite scirl insă mal mult de cât 
orl-ce altă ne încredinţăzădespre con- 
fusiunea generală, în care afl Intrat 
afacerile In Austro-Ungaria.

Englitera. Marchisnl Salisbury a 
făcut parlamentului impărtăşiri în 
cestiunea orintală. Deja în instruc
ţiunile date Marchisulul Salisbury 
Lordul Derby mărturiseşte, că nu 
crede Poarta capabilă a introduce 
reformele- binefăcătoare. Salisbury 
spune, că, petrecând In Berlin, Îm
păratul Germaniei ’i-a făcut aproape 
asemenea mărturisiri, recunoscând, 
că politica Rusiei să justifică prin 
asupririle populaţiunilor creştine din 
Turcia. împăratul Austriei i-a de
clarat, că interesele Austro-Ungariel 
sunt identice cu ale Engliterel; earâ 
Melegari l a Încredinţat, că Italia ar 
fi contra ocupăril provinciilor res- 
culate prin trupe streină. Discuţiu- 
nea, ce s’a urmat în parlament, nu 
ne este încă cunoscută; fără îndoială 
insă, ea va arunca multă lumină 
atât asupra atitudinel parlamentu
lui engles, cât şi asupra Intregel 
crise orientale.

Imperiul Otoman. Midhat Paşa a so
sit la Brindisi. Se pretinde că la so
sirea sa a declarat, că numai In urma 
unor intrigi personale Sultanul s’a 
hotărlt a-1 exilia şi că prin urmare 
exiliul săfi nu are nici o însemnă
tate.

De alt-mintrelea căderea lui Mid
hat Paşa a făcut chiar In Constan- 
tinopol foarte rea impresie, în cât 
de pe o zi pe alta rechiămarea lui 
devine tot mal probabilă. După o co
respondenţă a ziarului „Allg. Zeitg,* 
Încă de pe acum se vorbeşte in Se- 
raiu, că Midhat Paşa nu a fost exi- 
liat de cât pentru de ocamdată şi 
ast-fel publicul se prepară pentru 
rechiămarea Iul.

S E n S T A T X JL

Şedinţa de Mar/l 1 Fevruarit 1877.

Şedinţa se deschidă la orele 1 f  nn sfert 

p. m. sub preşed nţa d-lnî I. Qkica fiind 

presenţî 42 domni senatori.

Pe banca ministeriali•' d. ministru in

strucţiune! publice fi d. ministru de Es

tonie.

Sumariul şedinţei precedinte se adopţi 
după o mici rectificare propusă de d. Că- 

mărSşescu.
O petiţie a unor profesori se trimite la 

comisiunî.
D. ministru de Finanţe citesce un pro- 

eot de lege financiarii care si ra tipSri d«

urgenţă.

D. Cămărăjescu anunţă o interpelare d-lul 

ministru de Finanţe : care e causa ds nu 

se esecuti binil datoraţi de unii proprie

tari, Statalul, care este în mare penurie.

Se da 3 ^ile d-lul ministru pentru a 
răspunde.

La ordinea <}ileî sunt roal multe inter

pelări.

D. Cogălniceanu cere interrentirea ordi- 

nel <Jileî spre a'al dosfolta interpelarea sa, 

şi se primesce.
D. Cogălniceanu In&nd cuvântul, 4ic* 

că trebue luatî In considerare mal InUiB 

o cestinne, releratt ieri de d. ministru de



Esterne fi d-ea in ace»W privinţă va fl 

cât m  poate de objectiv, iar dacă discu- 

ţiunea va lua o turnură aabjectivă, şi d-an 

m  va servi de armele legale, de care dis

pune. Eli ani fost tratat, zice d. Cogălnu 

eeanu, de autoritar, calificare, ce n’o res

ping, căci autoritate trebne si fie ; că sunt 

mare Vizir şi altele, la oaoi •' am răspuns. 

Ţin însă sîi ’mî deerolt acum interpela- 

ţiunea, la finitul lui Februarie cari acum 

an an s’a călcat un art. din legea in- 

strncţil ţi consecinţe triste a avut.

D. ministru de Esterne a <ji», că la 1865 

am fost demis de Domnitor. Am fost de 

multe ori ministru. Am fost luat de d. 

Radu cu forţa, furat de la moşie şi n’atn 

alergat după putere. Domnitorul şi-a schim

bat ministerul roind sa aducă la minister 

pe un om blând, pe d. Boeianu. E8 mi-»n> 

dat demisia, căci n’am fost curtesanul nici 

unul domn, de şi domnul d’atonoî a fost 

un mare domn (aplanse),
D. preşedinte. Interzice aplausele şi sgo- 

motul.
D. Cogilniceann. Am foit 1“ înmormân

tarea acelui domn; soiîf toţi cum in am 

purtat; aii fost insă şi 6menî cari n aii 

respectat nici laerimele morţii, nici dure

rile unei nobile văduve!
Cetesce apoi interpelaţiunea sa despre 

degradarea morală şi materială a universi

tăţii din IaŞ1, t6te punctele seale (este 

cunoscută) fac» apoi acusele sale d. mi

nistru de Instrucţiune publică pentrn că 

l'a pus în necesitate să vie bolnav în Se

nat; dar şi d-sa a fost in această posiţie 

faţă cu d. ministru de Esterne. Aşi fi foet 

pfanitor faţă ou unul insă lângă d-1 mi

nistru de Instrucţie se află cel de Esterne 

care este competent în cestiune, ca profe

sor de 17 ani la acea şe618. La t6te in

terpelările a - fost d. lonescu ca senator 

satt deputat — de aceea am stăruit a des- 

rolta interpelarea.

D-lor senatori; generaţia bătrână îşi va 

aduce aminte că a fost un timp când am $is 

toţi »unirea* cu bucurie, cu intusiasm, de şi 

Moldova era să peardă, însă Statul, naţio

nalitatea să câştige; s'aO făcut toate sacrifi- 

ciele, a voit insă cel puţin ca laşii să fie re

şedinţa minţii, a sciinţil, în locul tronului şi 

apelatului; în capul tuturor să punem uni

versitatea de Iaşi. D. Gnza a inaugurat 

acea universitate, picând; patriotism, pro

gres, prudenţă; acea universitate n'a avut 

de cât doi adversari; Dr. Davilacare cre

dea că va per de şcâla sa de medicină, nu 

aons ci oonstat; S. D. lonesou care con

damna universitatea de Iaşi. D-sa apoi a 

intrat ca profesor fără grade academice 

însă fiind bătr&n şi capabil a fost bine 

venit; n’am negat meritele nimerul, am 

dreptul să vorbesc, căci am o mică părti

cică la fondarea Universităţii. Cogălniceanu 

ea ministru, Alexandrescu ca director.

Are şi un apărător Universitatea ; d. 

fytţu la serbarea aniversară in discursul 

sătt, a fost drept pentru nn mort şi pen

tru un viii (citesce acel disours) arată oum 

n progresat Universitatea, fără facultate de 

medicină şi de teologie; espuneimportanţa 

teologiei şi a instrucţil mal desvoltate a cle

rului in genere, oare ne lipseşte căci în 

teologia din Cernăuţi trebne să se înveţe 

nemţeşte. Cu timpul Constituţii a intrat 

politica în Universitate; după drept, con

form Constituţiunil, insă cu condiţie ca 

Universitatea să fie şi pentru studenţi 

iar nu numai pentru profesori, cari acum 

sunt senatori, deputaţi, ingineri etc. etc, 

junimea Teclama lumină, prelecţil, părinţii 

reclamaţi şi profesorii se dosiati după Con

stituţie; este însă o datorie sad un drept 

a fi deputat, senator? Cu sila ne face sena 

ton? Voescesă fie director, senator, inginer 
—totul; insă profesorul este apostol şi nu 

e compatibile cu cele-l-alte mandate şi func

ţiuni I Nimenul nu’I vine mandatul ca o 

coroană triumfală, ca eroilor din vechime; 
toţi trebne să alergăm, să luptăm.

Voili citi o desbatere urmată după in

terpelarea d. lonescu către ministrul In

strucţiunii Publice sub Ghica-Vodă. Aci 

d. lonescu admitea ca bine că s’a fundat 

Universitatea şi să se facă 2 rânduri de 

profesori: titulari şi agregaţi;—este foarte 

caracteristică interpelarea tot din Ianua

rie ca acum (citeşte interpelarea d-lnl Io- 
nesen, oare zicea atunci că Universitatea 

por e prin aceea, că profesorii primesc 
alte mandate) arată oum s’a fundat Uni

versitatea din Cernăuţi contra românis
mului şi Universitatea din IMi a perdnt 
lamina.

Acolo profesorii statî la poetul lor- nn 

aleargă dopă funcţii fi mandate pe 1» 
Viena (aplause). Care era datoria oameni
lor noştri in faţa acestui stabiliment strein 

, rival? Trebuia să stea la postul lor ca 

tventgarda românismului, să lupte eon- 

^  rivalolul; (aplause); flcut'atî aceasta?

(oiteşte mal departe din dosar interpela 

rea d-lnl lonescu, analoagă cn cea de as

tăzi a d-lnl Cogălniceanu) ministru de a- 

tuncl a zis; mă supun controlului d-lul 

lonescu senator, dar şi a. senator să per

mită a fi controlat de ministru cum se 

poartă ca profesor, cum işi face datoria, 

(citeşte oorespondinţa între d. Mârzeacu 

ministru şi A. Miclea rectorul Universi

tăţii din Iaşi în privinţa absenţelor d-lnl 

lonescu la 1866—67—68—69,) Ce a fost 

atnncl cu alţi profesori mnlt mal slabi, 

mai indiferenţi, dacă d. lonescu cu talent, 

coneeiifiţies a putut face atâtea Absenţe? 

Ce ad putut învăţa şcolarii? (Citeşte res- 

punsul d-lul lonescu către ministru) d. 

lonescu ne spune deci că făcea in toate 

zilele prelecţil ca să compenseze pe cele 

neglese, însă la Universitate 'nu se face 

aş», nn se indoapă studenţii cn învăţă

tura de odată, repede: săriţi băeţl la în

văţătură că trebne aă mă duc iar la Bu

cureşti! ci trebne regnlat a se face pro

iecţiile, dând timp studenţilor să medi

teze. Vedeţi dar oă d. lonescu cn iot ta

lentul sSti oratoric nn s’a apărat bine. 

Spune apoi cum Senatul a dat blam d-lnl 

Maiorescn pentrn persecutarea profesori

lor ca d. Danieleann etc; i s’a imputat 

d-lnl Maiorescn că a esersat nn control 

afară de lege. Răni insă a crescut, in cât 

toţi ne-am îngrijit fi d. Leca in Cameră 

a ffleut o interpelare ca a mea (citeece 

interpelarea) să cere desfiinţarea Univer

sităţii, că nn snnt elevi; voifl arăta că se 

deefiinţează pentru că profesorii nn snnt 

profesorii (oiteşte mal departe.)

Cine <Jicea acestea în Cameră este nn 

coreligionar, din majoritate, d. col. Leca 

(citesce răspunsul nnul profesor la inter

pelarea d-luf Leca în Cameră). Vedeţi că 

d. profesor Climescn regretă că vede Ins

trucţia angajată In lupte politice (citesce 

cansele răului espnse de d. Climescn rela

tiv la legea din 1864) şi zice că mal bine 

ar fi să stea la catedra sa, iar nn a l&sa 

să cânte cucuvaiea în soolă, (citesce cum 

d. ministru a răspuns că după constitn- 

ţie un profesor poate fi deputat sau se

nator) oine poate nega ? Dar să vază d. 

ministru de Instrucţie cum se face acesta! 

[După 30 zile de absentare nemotivată sad 

neînlocuire, nn profesor se privesce ca de

misionat (citesce c& d. ministru Instruc

ţiunii a zis în Cameră, că profesorii de la 

Universitatea de Iaşi, deputaţi azi, aii 

foat înlocuiţi imediaţii de alţi profeaorî 

colegi al lor eto.) fi venind la înlocuirea 

domnnlnl lonescu prin domnn Caragiani. 

D. Ministru al Cultelor zice că e greşală, 

iar domnu Cogălniceanu zice că ieri a spus 

adevărul când a zis că d. lonescu nn e 

înlocnit fi va spune aonm de ce nu e în

locuit. Spune apoi cum a cercetat despre 

starea Universităţii; s’a adresat la izvor, 

la tata Universităţii, la d. Şnţu. M'am 

plimbat prin acel măreţ edificii! la 10 jum. 

ore; bătea vântul prin spărturi; tăcere 

mormântală; nimeni nicăirl, niel o vieţă 

de om; dacă era noapte ar fi cântat fi 

cncuveica. Unde sunt profesorii? Unde sunt 

stndenţil? întâlnesc un amploiat care 'mi 

spune că s’aii terminat prelecţiunile. La 

10 jnmătate? Mare minune! M’am adresat 

înscris la rector să ’mi răspundă la între

bările relative. M’am dus apoi la Curte, 

unde am găsit pe d. Suţu şi d. Ureche 

profesori, ca judecători, şi ’ml <J'C la în

trebare, oă aii fost Ia cursuri până la 11 
ore. (Citesce apoi ce profesori şi câte ore 

aii); cel cari aii mal multe ore sunt din 

patria Ini Lizar, sunt transilvăneni; oel- 

l’alţi aii câte 3 ore pe săptămână, (treoe 

apoi la stndenţi arată ce funcţii mai ocupă 

toţi acel profesorii, adecă: judecători, in

gineri, deputaţi, miniştrii etc.) Recunoasoe 

cât de corect a fost d. Chiţu aducând la 

Universitatea din BucnrescI pe d. Nacn, 

o capacitate necontestată; insă nn e tot 

aşa şi la Iaşi, nnde nici n'a fost. întreabă 

dacă cine-va, fie cn capul lui Bismark, 

Cavonr poate fi şi profesor, şi judecător 

Şi suplinitor al altnl coleg ? Una din aceste 

•"te grea pentru comnnnl muritor, va re- 

cun6sce şi d. Chiţu care este un demn mi

nistru, trebui să’I dea acest tribut;— aşa 

urmeză interpelatornl cu toţi profesorii, 

arătând ce urmări funeste şi rele mari are 

cumnlnl de funcţiuni). Numai d. Vizanti e 

bina înlocuit, căci şcoala sa era văduvă de 

studenţi, iar aonm este plină, fiind că pro

pune bardnl Bucovina In scâlă, adecă Pe- 

trino, care bard zice că Universitatea de 

Iaşi nn va pntea lupta cu cea din Cer

năuţi. Se adresezi apoi direot oătră d 

Chiţu şi ’1 roagă să facă profesor de Isto
rie pe acel bard al Bncnvinei. D. Cogăl

niceanu continuă, eă instrucţia nu scie de 

politică, de drăpta, de stânga, de centru 

şi revine la vorbele d-lnl lonescu şi recu

noscând a'I meritele, zice eă n'a avut mal

mare bnenrie de cât acum a redea pe d. 

lonescu ia rândul oamenilor — adecă mi

nistru (ilaritate) pe d-lal care a sfâşiat cn 

farie 12 ani pe toţi miniştrii; insă câud 

va trece de pe acele bănci, cred că va fi 

cn mnlt mal indulgent. Cine inlocuesce pe 

d lonescu ? Nostim. D. Buşcnnu-, fost das

căl la şcoala din Tătăraş sivii TirohilescI din 

Bnffnresci! Acesta suplinesce pe d. lonescu, 

căruia nn’I ajunge la degetul aelS mio! 

Când l'a suplinit, întrebă pe d. ministru, 

care respundo că dnpfi începutul prelegeri

lor. Nu, 4ice d. Cogălniceanu, la finitul lui 

Decembrie (şi oetesce hârtia secretarului 

Universităţii.) Daţi afară pe acest secretar 

acum căci susţine contra d-vâstră. Ascşpt 

acum ca Senatul să 'şl dea sentinţa in ce 

privesce Universitatea de Iaşi, care este 

subminată mal mult de inimicii interni, 

de cât externi, şi care scoală este unicul 

bun remas din eele puse pe altarul pa

triei. Ascept asemeni respunsul ce mi se 

va da de onor. ministrn de Instrucţiune, 

reservânda’ml dreptul de a replica (aplause.)

Şedinţa se suspendă pentru un sfert de 

oră. La redeschidere d. ministru de Instr. 

luând cuvântul, cere scuse dacă nn va fi 

destul de tare fiind bolnav, spre a răspunde 

după aşteptare la t6te întrebările. In rea

litate, la cele mal multe punote din inter

pelare şi-a răspuns insuşl d. Cogălniceanu 

prin informaţiile sale oficioase. Cestiunea 

mal gravă este cumulul de funcţii şi con

secinţele lui. Răul eeistă îl seim toţi, îasă 

răul esistă de oând cu legea Instrucţiunii 

publice. Pană acum nici o Cameră, nici un 

Senat, nici un gnvern n’a remediat răul 

prin articole ce ar fi de introdus saii mo

dificat în lege. Arată apoi că Constituţia 

Însăşi decretă lipsa profesorilor de la pos

tul lor trimiţândul in Cameră sâd în Se

nat; eă parte piin lacune din lege, parte 

prin obiceiii răul a crescut.

D. Tell a destituit pe d. lonescu şi pe 

d. Maiorescn şi aceasta conform legii insă 

după o interpelaţiune a sa. Legea nn spune 

nimic despre înlocnire; p6te unul să fie 

bine înplinit, altul mal răii; este cestiune 

de apreciere, ba şi de posibilitate, căci le

gea nu prescris cum să se facă. D. Maio- 

resca a reintregrat în posturile lor pe d. 

d. lonescu şi pe d. Dinieleanu în aplan- 

sole Senatului, a Camerei şi a opinii pu

blice. Apoi aii să viii să fac ca d. Tell ?! 

Maximum jus, maxima injuria este de multa 

ori foarte adevărat. Am avnt ou6rea a fi 

3 luni colegnl d-lui Cogălniceanu; de ce nn 

m’a luminat d-sa atunci, de ce nu m'a 

încurajat? Răul vechi tl şi adânc nn se vin

decă de-odată; pot ed opri naţinnea să nu 

al£gă pe cine voesce ? Spune, cum a pro

cedat pentru a reţinea pa d. Tzoni profeaor 

la lafl, cum a cercat să readucă pe d. Şen- 

drea, care a refusat de a lăsa cariera di

plomatică şi la an al doilea refus îl va 

destitui. — Espaoe oe este libertatea în

văţământului in Germania, cum se pred aii 

studiile, ce respect fi câtă menajare aii a- 

colo profesorii celebrii, la cari nu se nu

mără orele, ci se privesce intensitatea sci- 

inţifioă a prelegerilor. Ne doare v&JJndu- 

ne atacaţi de chiar părintele Universită

ţii din Iaşi.

Mal departe d. Chiţu apane cam s’a fă

cut suplinirea în regulă a d-lul lonescu, a 

d-lnl Vizanti, a d-lnl Climescn etc. In scurt 

timp va adnee in Cameră un proect de 

lege de a se introduce şi la noi profesori 

agregaţi, doceaţl, prin oare s’ar remedia o 

lacnnă mare din lege.

D. Cogălniceanu întreabă ce «Jice cole

gul d-tale de la finanţe?

D. ministru de Culte, 4' 06 oă este ade

vărat; suntem săraci, dar se pot găsi mij- 

loce. Termină, picând că nn cnn6sce alte 

remedii spre a înlătnra răul dacă d. Co

gălniceanu şi Senatul sciu să’l comnnice şi 

este gata a face după putinţă.

Ora fiind înaintată, şedinţa se ridioă la 

orele 5 şi jum., anunţândn-se cea viitoare 

pe a doua zi, Mercur!.

Şedinţa de l i  31 Ianuatit 1877.

Şedinţa sa deschide la 1 p. m. sub pre

şedinţa d-1 ui vice preşedinţa Al. Sihleann, 

prosenţi fiind 91 deputaţi.

Se citesce samarul şedinţă precedente 

şi se aprobă.

Se acordă nn concodid. Se citesc comu

nicatele zilei.

Se procede la votarea prin bile, anu

lată în şediaţa trecută, a aliniatului din 

proectnl pentru modificarea legel servi

ciului sanitar, privitor la medicii de dis

tricte, cari sunt a se[ trece din serviciul 

Statului in serviciul districtelor, — şi re- 

saltatol este: 47 bile albe contra, 23 
pentru.

D. M. Costacha anunţă următoarea in- 

terpelaţiune :

Adresez interpelare d-lul preşedinte al 

consiliului şi ministru de interne şi d-lnl 

ministru de finanţe, asnpra confecţionare! 

listelor electorale, in rederea eventualită

ţii unor alegeri senatoriale; fapt, care nn 

nnmal desminte angagiamentele luate vis- 

a-vis de ţară, dar ameninţă în acelaşi 

timp cu surparea cn desăvârşire a regi

mului constituţional şi cu distrugerea to- 

tulor elementelor de control prin care s’ar 

putea încerca îndreptarea sitnnţiunil noas

tre financiare.*

D. ministru de lucrări publice, respnnde, 

că d. ministru de interne este bolnav şi 

că până In insănătoşare d-sa este însărci

nat al inloeui intr’on mod Insă cu totul 

oficios. D-sa este convins că răspunsul va 

fi tot aşa de bine primit ca şi interpela- 

ţianea, pentrn că guvernai este decis a 

face să se respecte legea fi nn va tolera 

nici o ingerinţă.

D. M. Costnchi cere voe a nu’şT des- 

volta interpelarea pănă pe Joi, când o va 

desvolta şi daoa nn va fi present d. mi

nistrn de interne,

Camera încuviinţează.

D. Furcnlescn zice, că din causa ne- 

gligenţel celor de la „Monitor" se stre

coară foarte mnlta greşeli în procesele ver

bale ale Adunărel. D-sa citeză mai mnlte 

erori strecurate într’un discurs a! d-sale 

şi cere a se face rectificare,

D. preşedinte respnnde că i se va da 

satisfacţia cerută.

D. Dimancea arată, că lipsind mai mulţi 

deputaţi din acăstă Adnnare fără nici nn 

motiv, fi făcânduli-se invitarea de a veni, 

fără ca el să răspunza măcar la acest aot 

de delicateţă a Adnnărei, propune ca biu- 

ronl să pnnă în posiţiune pe toata cole

giale din ţcră a fi representate în Adu- 

aare.
D. preşedinte eiplică, că încă n’afl tre

cut 10 zile d* la invitarea ce s’a făcut 

acestor depntaţl, şi că singură demisia d-lul 

Candiano este neresolvată de Adnnare, 

conform regulamentului; prin urmare, daoa 

Adunarea voesce, d-sa este gata a pnne 

la vot acesta demisie.

D. P. Ghica zice că trebne să avem mai 

multă consideraţie pentrn espresiunea a- 

legătorilor şi să nu fim mai aspri cu d. 

Candiano, de cât cn alţii.

Se cere închiderea discuţiei şi se ad

mite.
D. preşedinte zioe, că şi daca nn se vor

bea în această cestiune, binroul ar fi a- 

plicat singur regulamentul.

D. Mania: Apoi de ce na l’a aplicat, 

ca să nu se facă atâta vorbă de giaba!

Se pane la vot demisia d-lul Candiano, 

şi se'respinge,

D. Zagrăvescu observă oă la apelul no

minal ai! fost 91 deputaţi, pe când la vo

tul efectiv mai nainte n’nd participat de 

cât 70. D-sa voeşte a şti, deca cel l’alţl 

s’aii abţinut, saii daoă aii dispărut de la 

şedinţă.

D. preşedinte esplică că aceasta e natu

ral, fiind-că la apelul nominal, între pre- 

senţl se trec şi miniştrii şi deputaţii din 

diferite oomisiuiii.

D. Furcnlescn protestă centra procedă- 

rei biuroului, care a călcat regulamentul 

in disenţia demisiei lui Candiano, d-sea a 

cerut cuvântai contra propunere! de a se 

respinge această demisie şi nu i-s’a acor

dat, dându-se cuvântai nnmal d-lul P. 

Ghica, care a vorbit pentru, după care s’a 

şi închis discuţia.

D. preşedinte răspunde că Adnnarea în

tregii a cerut închiderea discuţiei.

Inchi^ându-se discuţia, d. preşedinte face 

cunoscut ca d. L*on Eraclide, raportorele 

comitetului delegaţilor, a depns raportul 

privitor la interpretarea legii electorale, 

iplause).

Se trimite la tipar.

Se continuă disenţia pe articole a pro

iectului relativ la modificarea nnor arti- 

ticole din legea sanitară, şi dnpă ore care 

discuţie in care se introdne mal multa a- 

mendamente mai conforme ca bndgetnl. 

Mai nainte de punerea votulnl in total,

D. min. de esterne observă, că Adunarea 

a respins articolul privitor la medicii pri

mari de jndeţe prin urmare acel articol 

trebne înlocnit cu ceva.
D. v. preşedinte: Aşa deară votul în 

total ae va face peate trei ijile.

D. P. Grădifteann întreabă cum rgraune 

cu această lege, căci peate trei zile na se 

va mal putea face discuţie pe articule, ci 

numai discaţiane generală. Nn se va mai 

putea introduce atunci nici un amenda
ment.

D. min. de Esterne arată, că ceea ce 

propune d-sea, este să se suspende acesta 

lege, a cărei desbatere nn e tocă termi

nată, pănă când va fi de faţă d. ministrn 

de Interne.

Acostă propunere dă locn unei discu

ţi Unî de regulament, la,care iaii parte mai 

mnlţl depntaţl, şi tn urma căreia Aduna

rea adoptă propunerea d-lul ministrn de 

Esterne d’a se suspenda acest proiect de 

lege pănă mâine.

D. v. preşedinte consultă Adunarea în 

privinţa ordinel (Jilel.

Adnnarea hotăraace a începe cn indige

natele.

Se da citire raportului pentrn indigena

tul d-lni doctor, Elia Zografos, care se 

primeeee.

Adunarea descomplectândn-se, se face un 

al dnoilea apel nominal, după oare se con

stata nnmal 59 presenţl şi se decide a se 

pnblica nomele celor absenţi prin Monitor.

Şedinţa se aridică la 3 fi jnm. ore.

Şedinţa de ia 1 Februarie 1877.

Preşedinţa d-lul Al. Sihleann vice-pre- 
şedinta presenţl 94.

Snmarnl şedinţei de la 2 i Ianuarie se 
aprobă cu oare care observaţii din partea 
d-lni P. Ghioa.

D. ministrn al justiţiei depune la binrod 
mal multe proiecte: pentrn modificarea 
mai multor .articole din legea cnrţil de 
Casaţiă ; pentrn snprimarea a câte an ni 
membru şi proeuror de pe la cnrţile cn 
Apel; pentru modificarea art. 286 din pro
cedura penală.

Dnpă cererea d-luî ministrn, Camera în- 
onviinţează arginţa pentrn aceste proiecte.

Se continuă deabaterea asupra proiecta
ta! de lege privitor la serviciul sanitar. 
Se depun mal multe amendamente.

Camera primesoe anal din aceste amen
damente în cuprinderea că serviciul medi
cal al districtelor trece asnpra lor. Reţi' 
nerile pentrn pensiuni ale medicilor se vor 
vărsa la casa de pensiuni spre a li se men» 
ine drepturile câştigate.

Acest amendament formează articnlul fi
nal la legea sanitară, ale cărei modificări 
se primesc în total ca 54 votnri contra 8.

D. ministrn al jnstiţie! roagă Camera 
să na ne neglige proiectnl privitor la cons
tituirea cnrţilor cu juraţi, căci se va pntea 
ca în Martie aceste ,curţl să nu se p6tă 
completa, să nu se neglige nici proiectele 
cari snnt în legătură ou bngetele.

Să dă citire raportului şi proiectului de 
lege pentru autorisarea guvernului de a 
percepe veniturile după bugetul anului 76.

D. V. Maniu 4'ce că adversarii acestei 
Camere îî vor cere într’o (}i cont pentru 
că mergem din butie în batie,

D. ministru al jastiţiel <]ice că guver
nai n'avea trebuinţă să ceară autorisare 
putea dnpă lege, ae nrmeze cu bngetul pre
cedent, când cel actaal na e votat.

D. Barilănn cere ca guvernai să facă 
caloale spre a se vedea daca bugtftul pe 
1876 nu e mal scăzut de cât acele pe 1877 
care are multe adause. Atunci ar fi mal 
bine să votăm pe cel de pe 1876.

D. ministru de justiţie respunde că nu 
se p6te constata de d. Burilenu; guvernul 
e însufleţit inaă de dorinţa pentru iconomil. 

Lnarea iu considerare se primesce.
Aaupra art. 1. d. L 1 jnoscu dice că Ca

mera a fost chiamată in sesiune estraor- 
dinară ca să voteze bagatele şi eacă sunt 
atâtea luni, şi ele tot nevotate sunt, căci 
ni se cere ereditu. Este de părere ca gu
vernul să urmeze după bugetul scăzut de 
venituri pe care l'a votat deja Camera.

D. Codrescn (jice că bagetu! de venitnri 
este o simplă evaluare, prin acest pioect 
se autorisă guvernul a percepe veniturile 
după bugetele votate in 1876. D-sa crede că 
se va sfârşi o dată cu această atare anor
mală şi se vor vota bugetele.

Dap& aceste esplioări se votenză pe ar
ticole proiectul peatrn autorisare iar în 
total se primesce cu 60 voturi contra 3. 

Camera treoe apoi ia secţii.

Şedinfa de la 2 Fevruane 1877.

Preşedeuţia d-lul Rosetti; presenţi S5. 
Samarul şedinţei precedente se aprobă. 
Se ia în desbatere proiectai pentra tran- 

sacţiunea dintre comuna Ploesci şi d. G. 
RadovicT, presintată încă de supt minis
terul Catargi.

Mai mnlţi deputaţi, susţin această trau- 
sacţiune, alţii propun oa Camera să o în
lăture şi comuna Ploesct* să meargă înain
tea justiţii.

In nrma desbaterilor, se pune Ia vot lua
rea in considerare. Votul e nul, de oare
ce n'a întrunit maioritatea reglementară.

Se ia în desbatere proiectnl pentru a- 
brogarea legii din 186 j care prevede in- 
fiiinţare de membri şi procurori pe lângă 
apel.

După mal multe observaţii din partea 
d-lul P. Grădişteanu, se pnne la vot lua
rea in considerare şi se primes:e; art. unu 
se primesce fără disenţiă. Proiectul îa to
tal se primesce cu 60 voturi şi 1 contra.

Se iea in desbatere proiectul pentru re
ducerea personalnlui la grefa curţii de Ca
saţie şi a unui procuror de secţie.

Proiectnl se primesoe pe articole, dupe 
ore-care desbatere, ou neînsemnate modi
ficări ; ast-fel procurorul de secţiune, în
sărcinat oa proenror general va avea lefa 
de proenror general. De la grefă s'ad re- 
dus primul grafier, şeful de biuroii şi mnî 
mulţi copişti.

Proieotnl in total nn s’a putut vota, căci 
mulţi din deputaţi plecaseră.
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Strada Stirbey-Vodă No. 3®.

Stabilimentul Guudineau, Valle & C-ie, 
trecând îu posesiunea sub-eemuaţilor inca 
din MaiiS espirnt, — D-nu Valle represen- 
tantul veche! firme, nu mo! are nic! un fel 
de amestec seil dreptar! in acâstâ afacere.

Anton I. Engels & Teirich.
389,9-1.

LE BODQIET IMIIISTERIEL
Preţul I Franc.

Se gitsesce de v&n̂ are la Tipo
grafia Tliiel & Weis. Yfen^etorii 

priimesc rabatul obicinuit.

ITB8 UL YIENEI
Viena, 14 Februarie (st. n.) 1877.

Metalice.............................
Naţionale.......................... . 67 80

Lose......................  . • . . 111 —
Acţiunile băncel............... . 835 —
Crediturl.......................... . 147 70

Obligaţiuni rurale ungare . . 73 40
y temeşvar . . . . 71 50
* transilvane . . . 71 50

Argint în mărfuri . . . . . 114 75
D uca tu l.................. . 5 92
Napoleonul...................... . & 88 7,
Maro 100............... ... . 60 80

t ţ  *  1 w venita de cate-

Uă damă, ».«*»>■ *«.
care are cunos- 

cinţă de limba germani, anglă, francesă şi 
piano bine, canta, nn loc. A se adiesa la 
Tipografia Thiel & Weias.

DE ARENDAT
MOŞIA CÂRSTESOA, duoS poştil de

părtare de BucurescI, şi 1 poştă de 

Ploescl, — de la St. George 1877.

Dootoru Turnescu
388,3-1. Bucureeol calea moţilor No. 55.

U n  bărbat
murile fabricaţiunel de maşine şi în 
desemn, caută un post potrivit sciin- 
ţelor sele seti în capitală s6(l şi la 
ţărâ. InformaţiunI strada Popa-Tatu 
No. 5. 391—3.

SALA CIRCULUI
Sftmbătă, 5 Februarie 1877

BALU MASCAT
Nlusica Militară a Regiment l-ifi sub con
ducerea D-lui Capei maestru SCHOLTISCH, 

va esecnta cele mai non! arii de Dans 

şi plăcnta bandă de lăutari snb conducerea 
D-1n! SERBAN (fostă sub conducerea de
cedatului N1ŢĂ COLŢ ATU) va esecuta cele 

mai noni arii Naţionale şi de Salon.

începutul Ia 8 7* ore s6ra

THEATRU ITALIAN
Vineri la  4 F tbruari* 1877 

Representaţiune extraordinară

IN BENEEICIU D-REI ALICE SPAAK
prima donna assoluto ţi al D-lul

A U G U S T O  F I O R I N I
prixho basso an sol a to.

DON P A S Q U A L E
O peri comici In 8 acte de Maestro Donizetti. 

Spectacolul se va sfîrşi cn:

L A  G A R A  D ’ A M O R E
Operă comică într'nnil actS, compusă de 
maestro Bianchi, intradins pentru D-ra 
Alice Spaak, D-lor Rampini-Boncori şi 

Fiorini. 
începutul la 8 ore tlra.

a payer.
Un professeur de langues habitant Bu- 

carest depuis 32 ans, antrefois guyerneur 
dans plusieurs maisons distinguees, deşire 
de tronver un placement dans qnelqne fa
milie distinguee â Bucarest 6n y donnant 
tons le joura dens heures d'enseignement 
de franţais, d'allemand et de caligraphie, il 
demande a titre de recompense: „loge-
ment immeuble et toutes Ies commodites 
de la maison hormis le blanchissage pour 
Ini et son epouse.*

Monseur Nicolas Bntculesco et Madame 
B. son epouse, ont bien voulu dans leur 
extreme bienveillance aceorder an sollici- 
tenr leurs recommandations et renseigne* 
mens â tonte demande y faite.

Les conditions d’arrangements peavent 
et.re stipulees deja „d’anjourdhui* entre les 
contractanta car Ies circonetances du solli- 
citenr l'exigent absolnment, qae poar regler 
lâ-dessus ses mesures, son placement ait 
lien >an plus tard* le 1*/*t Mars. Vonlant 
traiter pour l’arrangement de cette affaire, 
on pent s’adresser anssi directement: Ca
lea Şerban Vodă No. 135. 394,8-1.

RECTIFICARE
Se rectifică cele publicate In „Tim

pul" No. 4. In „Telegraful* No. 4 
şi în „Monitorul* No. 3 pag. 79 din 
auul curent despre numerile bonuri
lor acolo indicate, punîndu-se In ve
derea tutulor, că acele numere nu 
sunt ale seriilor, ci de ordine; c&cl 
Numerul seriilor este 65 al tutulor 
acelor bonuri, afară de acela de 500 
lei vechi, indicat sub No. 4314.

Fotake Radovitz.
Piteact, 1877. 898.

U  x  SE AFLA IU CALEA MOfiOSlQEI N° E  V1S-A-YIS DE GRAND HOTEL DEfLEVABD CASA GRECEAWJ 

f i  CEL MULT INCA NUMAI 14 piLE

i ! ! C Ă T R E  C O M IT E N T »  N O Ş T R I ! !
or BUCURESCI SI DIN DISTRICTE

Spre a evita spesele cele mari de transport a mărfel n6stre, înapoindn-o în străinătate, şi Sn urma co- 
măn<Jilor Rente de comitenţi, cari aii sosit acnma, ne-am hotărât a ma! lăsa filiala n6stră îrf acest oraş încă 
pentru nn senrt timp.

Luând cont cicnmstanţele cele grele ale sîtnaţionei actuale, am făcnt încă o reducere însemnată a pre
ţurilor curente ma! jos notate. Representantul Societăţei fabrioel de Olandă şi Albituri.

PREŢUL CURENT DUPă SCĂpEMÎINTUL DE 45 o/, CD PREŢUL FICSAT.

Batiste a 7* duzină
Batiste de copil a ..................................fr.

> > Olandă a ................................ ...........  >
9 > Lino > ............................... >
> > borduse color, şi cusute . . .  »
,  (soie ecrue) bncata . . . . . . .  »

Prosdpe şi Şervete a Vi duzină
Prosope de aţă curată..................... fr.

> > damasc . . . . . . . . . .  >
Şervete de masă (aţă).........................  >

> » » damasc . . . . . . . .  »
» » fructe ........... .................. >

Feţe de mese a 1 bucată
Pentrn 6 persone de aţă cnrată albă . . fr.

> damasc > . . . >

1 10 

1 80 
7 — 
2 50 
2 25

7 50 
4 50 
7 — 
2 —

6
*6
12
12
12

qnal, 1.

aţă cnr. albă

4 — 
6 -  

8 —  

18 — 
14 — 
9 50

Pântjărie şi garnituri de masă
coţi Pân<jă de casă

> > > copil
> Olandă de mnnte
> > Belgică . . ,
> P&mjă de Olandă
> » , Rtimb.
, Toile batiste fine .

CÎHrref. ’ coţi Hm lat

fr. 18 — 
fr. 25 — 
, 30 -  
,  60 — 
» 64 — 
, 84 -  
, ion —
,  4n _

S p rv t .

i er-, fii

fi ţi' <1. nune
fr. ĉ Ih mal

Rufe de Dame

Cămaşe cn şnur de chiff. de fr. 3 —
,  brod. de chiff. de fr . 3 50 p. la 6 50 m. f. 
» brod. de olandă
» de n6pte >

Camisone brodate „
,  , de lux

Pantalon! cn garnitare 
„ „ broderie

Şorţur! de copil 
> > dame

Fnste de coatm. simp. . . . .  fr.
> on şlepii > . . . . >
> , b ro d ................  ,

la 9 — 
12 —  

7 — 
15 — 

6 —  

10 —

5 60 p. fr.
6 50 .

li i er*, di- I» ’ | 'H nM |h 1

12 , .  ,24 „ „ S»f „ ,  , j

»i*■ fini* fr>inrpi,p <ip Lino cu Hroiiirie aiii*vfirat®.
Un

fine

Rufe pentru Cavaleri

Cămaşe din oxford veritable...............  a fr.
„ > Olanda colorată...............  ,  ,
> de Chiffon alb. aîmplă . . . .  ,  ,
> i  > > brodată . . . .  „ ,
> > Olandă fină 

Pantaloni de pichet de 6rnă
> „ olandă.

Diverse

*/a Duz. Ciorap! de D am e .................. fr.
\r » > > » de lină i . . ,
/, » » » > de fildecosse , ,
‘/t » > > bărbaţi de lînă . . ,
'/» » » » . . , . » *  fildecosse »
'/i , Gulere de Dume . . . . .  >
'/» > > Bărbaţi..................... ,
'/• > Pepturi brodate................... ...  t
1 Buc. Flanele .....................................  ,

Un mari* a«orumi>nt d# (jumiturl pentru Dam», Manchete şi (ţulfre cn preţuri de tot reduse. 
Hivtift e de L no cu mursine lat& cu nume, brodate.
Chacbe-nes de m&taie ţi pin<Ja, În t6u* culorile, Shwalurl lungi de India n Japonia. 
Com»ndele de prin provincii vor fi oaecutnto cu cea mal mare prompt'tudine.

WALLER & BARTMANN
BUCURESCI & GALAŢI

RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SCĂŞUTE

Batoade d« Porumb
T R A K T S P O B T A-Rtt ,-p

de cea mai perfectă gi solidă construcţie din

l i a  D-lor CLATTON & S I f f i E f l l
PRECUM ŞI

^ r PLUGURI'*<>
DUPA RENUMITUL SISTEM H Q H "R lN r- R P .m v r

«DE ÎNCHIRIATEI
cn preţuri moderate

Apartamente, Prâvălie şi Localnl
CE'LU 0CCUPÂ BANCA DE BUCURESCf

in

P A L A T U L t  „ D A C I A *
preenm şi nn

A P A R T A M E N T  I N FOSTA CASA RESCH 

în faţa teatrului naţional 
InformaţiunI la Direcţiunea Societăţii , DACIA*

LA TYPO&RAFIA THIEL & WEI8S
PALATUL „DACIA.*

şi la t6te librăriile din ţ6ră 
te afl& de v^rxjarp:

METODA DE C U M  NATURALA
drept contrast la

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
Singura şi sigura pas& contra 

morţel premature şi l&ngezireî cronice de

Aug. Wilh. Konig.
P R E Ţ U L  2 LE I  NUOI .

REGULILE
ce  Tr e b u e p l p i T E

pentru a

AJUNSE LA 0 BATRANETA ÎNAINTATA
PBEŢUL 60 CENŢI».

SOCIETATEA DE ASSIGURA IE

UDA MUMEI! 1  TRIE
F O N D A T A  I3ST A N T J T j  1 8 S S .

Aducem Ia cunoscinţa onor.'public, că societatea assigur^ză 
contra daunelor provenite de incendifl la clădiri şi obiecte miscă- 
tdre; contra daunelor causate prin gnndină, şi contra daunelor 
causate mărfurilor transportate pe apă.

Asemena assigur^ă ţlestre pentru copil In t<5te combinaţiunile 

cerute, şi asupra caşurilor de mdrte.
Informaţiunile se dă la sub-scrisa agenţia generală şi la a- 

genţiile el de prin districte
Agent general pentrn România

A D O L F  W E I N B E R G
Colţul strade! şi curtea vechie (hanu roşifl).

O P E R I L E  MUSICALE
Imprimate În e di ţi unea n 6 * tr l

T H I E L  S c  W E I S S ,  T Y P O G B A F I

Strada Lipscani, palatul »Daeia.*

OON8TANTXNE8CO D., Sonvcnir de Zirin, Talae pour pianoforte. . 
CARLSON C., Quatre moroeaux Roumaina, pour pianoforte. . . .  . 
K-LECHTENMCHER A., Muma Iul Ştefan, pentru o voce y pian# . 
GKORGB8CU TH., Dou8 sunpinc. rom. pentru o voce c* piano . . . 

_ „ Spune, rom. naţionali, pentru - ** • •  eu Plan
KR TOCHW1L A. K.. Hora, Vidta Romaniol pen.ra p iano.................
MkDEK J. W., România, QuadriUc d C on^ t pentru piano . . . , 
MUS1CE3C0 Q., R&nduiala cununiei i>entr» r iinO • . . . . * .• * • 
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) fBr ooin^t. und Olavierb.

op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst. und Clavierb.
op. 4. Orande Etude pour pianoforte ................................
op. 17. Hora. Mandra pentru pianororte................ ...  . .
op. 18 Durerea ml e»to mare, Val ne brii. pentru piano .
on 19 Viguri Ce de ccpil, Quailnlle pentrn piano . . •
La Favorite, Schotţiach pour p la n o ................................
ItiV-Pollra pentru piano . ........................................ ...  . . •

» op. 40. Api*lo de l& Vftciretol, Bchottiicb pour piano . •
YIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano .......................................

Tâte aceste ao vSnd eu rabat de 35 'fr.

FR. O.
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1 20
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