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BUCURESCI FEBRUARK
Ieri s’a term inat ln Senat desba 

terea asupra in terpelării d-lul Co- 
g&lniceanu ln privinţa Uni verşi tăţil 
de Inşi; Senatul a primit cu 37 vo
tu ri contra 11 următoarea moţiune 
propusă de interpelator:

.Senatul ascultAnd esplicaţiunile 
.d-lul ministru al Instrucţiunel pu
blice.

„Având ln vedere abaterea de la 
Îndatoririle lor a mal multor pro
fesori de la Universitatea de Iaşi 
cari prin libera lor voinţă Îm brăţi
şând cariere şi ocupaţiunl ce-I pun 
ln imposibilitatea de a ’şl Îndeplini 
misiunea profesorală, afi adus drept 
resultat decadenţa sus zisului in
stitu t de Învăţământ.

,  Regretând această decadenţă a 
Universităţii de Iaşi.

.Iuv ită  cu to t denadinsul pe mi
nistru Instrucţiunii publice ca fără 
întârziere să aplice disposiţiunele a rt. 
10, 390, 396, 398 din legea instruc- 
ţiunel publice ln privinţa profesorilor 
de la zisa Universitate cari afi pă
răsit catedrele lor, şi ast-fel com
promit viitorul unei Întregi genera- 
ţiunl.

.Tot-d’o-datA aşteaptă şi reclamă 
cât maf curând presen tarea unul pro
iect de lege având de scop reorga- 
nisarea şi complectarea Universităţel 
de Iaşi ast-fel ca acest mare insti
tu t  de Învăţăm ânt superior se co
respundă la trebuinţele materiale şi 
intelectuale ale României de su s ; 
şi trece la ordinea zilei.*

Profesorii Universităţii din Iaşi 
loviţi prin acostă moţiune, sunt: d. 
Nicolae Ionescu, ministru-profesor; 
d. Stef. Şendrea, profesor-agent; d. 
Gheorghiu, profesor-deputat, d. Cli- 
me9cu, profesor-deputat, d. Vizanti, 
profesor-deputat-perchisiţionist; d. 
Snciu, profesor-membru la Curtea de 
apei, d. G. Ureche, profesor-membru 
la Curtea de apel.

Vom reveni asupra lor ln unnl din 
numerele viitoare ; pentru astăzi ne 
mărginim a spune că to ţi sunt frac- 
ţioniştl şi că prin urmare, ţin ta, ce 
am presupus o interpelării d-lul Co- 
gălniceanu, ln numărul nostru tre- 
nt, a fost pe deplin atinsă.

Eşecul guvernului ln urma primi 
rel acestei moţiuni, Îndoit de accen 
tuată  prin tergiversarea sa cu ne 
complectarea Senatului de alaltăieri 
este de netăgăduit. Cu toate acestea 
d-nil miniştrii Brătianu şi Chiţu s’afi 
Încercat a da chestiei o in terpretare 
mal blândă, de şi ne pare cu ne 
putin ţă a şterge blamul, ce este cu 
prins «el puţin ln contra d-lul mi 
nistru de Instrucţiune publică.

Un lucru Insă remâne pe care ni 
meni nu s’a Încercat a ’l Îmblânzi 
care nu admite două interpretări 
lovirea de moarte adusă d-lul Ni 
colae Ionescu, ministru — profesor 
fracţionist.

D-sa şi amicii d-sale politici sunt 
condamnaţi prin moţiunea Senatu 
lui, propusă de chiar ta tă l Univer 
sită ţil de Iaşi.

Se şi vorbeşte, In momentul cânc 
scriem aceste rânduri, do retragere 
d-lul Ionescu din cabinet şi de o nouă 
criză ministerială, a patra  s6fi 
cincea de câte-va luni.

Ce fericită a fost ţ£ra sub guver 
nul radicalilor de dincoace de Mii 
cov şi a fracţioniştilor de dincolo

A se vedea telegramele pe pagina lll-a.

EPISTOLELE UNUI IEŞAN 
II.

Domnule redactor,
Am un vecin la ţeară, care nu a 

citit nici pe Gneist nici pe Tocque- 
ville şi care prin urmare nu are idee 
nici de ce este un seif guvernement 
nici de ce este centralizare safi des- 
centralisare.

Cu toate aceste el ş t ie , că 2 
şi cu 2 fac 4 şi că dacă chila de 
grâfi te ţine 7 galbeni şi o vinzi cu 
5, lucrezi cu pagubă.

Acest vecin mi-a făcut o dată ur- 
m ât6rea socoteală, ce nu era lipsită 
de bun simţ şi ale cărei conclusiunl 
mi se par greii de resturnat.

Suma ce noi contribuabilii plătim 
sub titlu  de centiml adiţionale, se 
urcă pe an la J 7 milidne de franci 
a. d. aproximativ la 60 la sută a 
tu tu ror veniturilor directe ale Sta
tului. De vom deduce din acostă sumă 
vr’o 4 milidne ce sunt Întrebuinţate de

bine de răfi pentru adm inistraţiunea 
i târgurilor, răm ân 13 milidne pentru 
sate şi j udeţe, cea ce pe 13 ani de când 
funcţionâză noa organisaţiune jude- 
ţiană şi comunală, ne dă un to tal 
de aproape 150 de mili6ne chiar daca 
vom ţinea seamă că centimele adi
ţionale nu aQ fost to t-d’a-una a tâ t 
de numerâse ca astăzi.

In contra acestor 150 de milirine 
judeţele şi comunele rurale nu afi 
prim it nimic, absolut nimic ; căci ele 
afi servit In mal to ta lita tea  lor a 
plăti numai lefele impiegaţilor.

Nici macar siguranţa publică nu 
este garan tată  pentru aceşti bani, 
din contră cel mal hoţ devine pri 
mar şi sunt oameni c e , in tra ţi ln 
primărie cu patru bol ş’un car, po 
sedă astăzi 200 fălci de pământ fără 
a ltă  speculă de cât acea de-a ad
m inistra pe concetăţenii lor.

Zicfindu’ml acestea, vecinul mefi să 
Întreba, cum înţelepţii de la Bucu 
rescl nu pricep , că cu acest sistem 
mergem la o ruină neapărată?

Am căutat sâ’l liniştesc, citându’l cu
vintele lui Gneist că „Intr'un guvern 
parlam entar reformele nu sunt cu 
putinţă de cât atunci, când viciile 
unei organisaţiunl greşite afi avut 
asupra Statului efecte desastroase, 
ce se manifestă prin fenomene pi
păibile şi prin adânc sim ţite abu 
zurl de administraţiune.** Atunci ve 
cinul med s’a m âniat şi m’a pără
sit, zicându’ml că, dacă ne-am uita 
mal puţin ln cărţi, şi mal mult ln 
jurul nostru, ar merge toate mal 
bine.

Ed Insă m’am gândit mult şi la 
cuvintele şi la mânia vecinului med 
şi de ce mă gândiam, de ce gâsiam 
că are dreptate.

ln  adevăr, cărţile şi teoriile afi 
să ne piarză, căci ln fine ştiinţa 
este ea un lucru absolut I săfi ne- 
fiind alta de cât suma legilor ge 
nerale ce isvorSsc din natura feno
menelor reale, ea variază Împreună 
cu aceste fenomene, ast-fel ln cât 
ceea ce este ştiinţă în Francia, poate 
prea bine să fie neştiinţă ln Româ
nia î şi lnchinându-ne teoriilor culese 
prin universiţăţl fără a studia nici

natura nici gradul de cultură a po
porului nostru, am cere poate de la 
dânsul ceea ce nu ne poate da şi 
am lăsa In părâginire adevăratele 
sale Însuşiri.

Şi aceasta s’a Întâm plat tocmai 
ln cazul ce ne ocupă. Oamenii noştri 
de S tat afi Învăţat că seif governement 
este condiţia sine qua non a unul guvern 
liber şi că descentralizarea este coro
larul necesar a fie-cUruI seif governement 

Afi dat deci ţăre l o Constituţiune 
şi afi crezut, că decentralisează co 
piând legile judeţene şi comunale 
din Francia şi Belgia. Afi u ita t nu
mai un singur lu c ru : că Întreaga 
clădire a unul guvern parlam entar 
este o pură fantasmagorie fără nea
târnarea caracterelor şi că ln poli
tică neatârnarea caracterelor nu se 
poate obţinea de cât deprinzând cn 
sila pe cetăţeni la exerciţiul dato
riilor lor po litice ; căci tendinţele 
fireşti ale intereselor noastre, pre
cum a observat’o un mare pnblicist, 
ne Îndeamnă to t aşa de puţin la 
aceasta ca apetiturile trupeşti la cas
tita te .

Anglia a În trebuinţat sila, de care 
vorbim prin organizaţiunea sa comu
nală şi comitală. Ea a zis cetâţea 
nu lu l: Iţi dafi faţă cu guvernul cen
tra l cea mal mare libertate; ca să 
am Insă garan ţia  oă vel câştiga ex 
perienţa necesară pentru aceasta, vel 
administra Bingur comuna şi comi 
tatu l, dar degeaba şi sub condiţiu 
nile de respundere cele mal grele. 
Cine aspiră a guverna pe o treap tă  
mal Înaltă, trebue să se deprinsă 
Jntâifi a guvernă pe o treap tă  mal 
joasă, şi silindu-te la aceasta, nu 
tu  îmi faci un servicifi, ci efi Iţi 
fac ţie binele cel mal mare ce Iţi 
pot face.

G ratuitatea funcţionarilor judeţeni 
şi comunali şi responsabilitatea lor 
civilă şi criminală este deci temelia 
chiar a se/f-governetnetUu/uî *) şi numai 
aşa vom putea forma elemente câr-

•) 8e Înţelege, eft nu vorbim aici de reforme 
engleae. Legea oomunală din 1858, care p&rlnşte 
vechile tradiţiunl, a produs ln tendinţele eale 
biurocratice resnltate a tât de rele, ln cAt ac<S«tă 
experienţă greşită e toemal cel mal puternic ar
gument In favoarea ţârei noaitre.

muitoare ce vor avea şi experienţa 
şi neatlrnarea cerută In tr’un guvern 
parlam entar.

La noi Insă nu a vroit nimeni să 
ştie de acest adevăr. Este drept că 
speriaţi de sistemul nostru prea cen- 
tralisator, am da t judeţului şi co
munei un soifl de autonomie, dar ln 
loc de a le subordona >legel, le-am 
subordonat adm inistraţiunel şi sub 
cuvânt, că democraţia trebueşte re
tribuită , am creat lefuri şi parale- 
furl ln  cât singurul dar absolut, sin
gurul resu lta t al legilor noastre de- 
centralizâtoare a fost sporirea biu- 
rocraţilor. Resultatul este că pe cât 
cresc libertă ţile , pe a tâ t degene
rează caracterele şi că, ln loc de 
cetăţenî, nu mal avem de cât pos- 
tulanţf. In sferele de sus intriga pen
tru  ministeril, in sferele mijlocii in
triga pentru locurile judeţene, în 
sferele de jos intriga pentru primă
rie şi no tariat, şi când un guvern 
am eninţă de a ţinea prea mult, ro
mânul, devenit fiinţă budgetară, să 
Îndreaptă ln contra lui. Râpede, ră- 
pede să formează coaliţiunl din ele
mentele cele mal eterogene şi să res- 
toarnă to t ln aparin ţâ pentru că aşa 
o cere libertatea şi naţionalitatea, 
ln realitate  Insă pentru că budge
tu l nu este ln  stare 'să 'satisfacă de
odată foamea tu turor.

El bine, vecinul mefi avea, o re
pet, d re p ta te ; cu sistemul acesta 
mergem spre o ruină m aterială şi 
morală de care nimic nn ne va scăpa. 

Trebue dar fâ ’l părăsim.
Ştifi că fie-care reformă In sensul 

acesta va ridica In contra el majo
rita te a  poporului ro m ân ; am avnt 
deja un mic esemplu cu d. Maiorescu 
la prilfcgiul legii sale pentru Învă
ţăm ân t; când Insă râul ajunge la 
culme, se Întâmplă ad6s, că se ucid 
reformatorii, dar că reformele re- 
mân, şi aceasta este principalul.

Din cele ce preced, a ţi putut ve
dea, d-le redactor, că urmăresc un 
În tre it z e l :

1). Combaterea funcţionarismiilul 
prin simplificarea organiţiunel noas
tre  administrative.

W i w  y m a m
RECENSIUNE.

. . funear T i« ac„tum
reddere quae fervom valet, ex- 
per» ip sa  şocanţii.

Horaţiu.

I. ODOBESCU. ISTORIA ABCHEOLOGIEI
8todib introductiv la aclslă ştiinţă; prele- 

'■erl ^nu ê 1» facultatea de litere din Bucureşti.

1. Anticitatea şi renaşterea. — Bucureşti, 
Soctc C-nia. 1877.

. . .  . S.?a ne Plângem despre nepăsarea pu-
blicnlm românea#.__ , . . .  ..... . pentru întreprinderileliterare . «  « linţifice> ş. ^  ^  & q

expbea prin lipsa de respândire a cnltnriî.
r î r a  na e cn totul fiîrii •* . v ., , . „ * lar“ temeiii; insă n ’ar
trebn. sa mtăm ca publicul >şî-8 aTnt De-
n6dele lui de entnaiaam într’n » , ,, .. , m tr o vreme când
« tar*  cu ltun l era la noi ?i ma,
iată de cât astăzi. Voind âar a fi drepţi
e mal bine a m ărturisi că, intr’o parte d *
tul de însemnată, nepăsarea nu este tocmai
resultatul neştiinţei, ci al decepţiuniloc în_
cercate în atâtea rîndarl.

. ” “tima de a mnnei cât se poate mal pn.
ţin şi de a se folosi oât se poate mal mnlt

este foarte re s lă ţită  în  republica noastră  li
te ra ră  ca şi în restu l societăţii, şi isbânda, 
seîi cel pu ţin  nepedepsirea ’I este aproape 
asig u ra tă  din lipsa concurenţii şl din in 
suficienţa contro lu ln i. De aci bastardarea 
stgrpiciunea şi jig ă rirea  tim purie a a tâ to r  
ram u ri de cn ltu ră  cari la început făgăduiau 
o spornică desvoltare. De aci orbirea ace
lora cari stârnesc în  rup tu l capulnl a se 
închina unor m etoade şi unor idei ce şi-aii 
«fîrşit aiurea tim pul lor de m ai multe ge- 
neraţiunL De aci încercările aprioristice 
«nbstitaindu-se la o răbdătoare cum pănire 
a ®PWor urm ărite în  toa te  locurile şi tim - 
PJ*n  *®i în  fine acea sumedenie de 
P aK,a te  şi de m osaicurl care alcătueşte 
im ensa m aioritate a  scrierilor ce es la lu
m ină in  toate filele.

Ce m irare  dar, ddeu consciinţa societăţii 
no as tre  se revo*lt& faţă cn atâtea  neajun
suri, şi cere apoi a -,i resbniia chi„  în 
p ro tiva  nevinovaţilor T

D in norocire anomaliile 8nnt nnm aI R.  
nomalil, adică nu po t să se prelungească la 
Indefinit, a ltm in tre lea  ar trebni să despe
răm de noi inşine şi de viitorul nostru. Şi 
In tr ’adevăr, nn ne aQ lip sit n ici odată băr
ba ţi de inimă, cari, nesocotind urg ia  amă
gitorilor şi a celor am ăgiţi, aQ ş t iu t a da

lucru rilo r numele ce li se cade, şi s’aQ si
lit, n a  num ai de a m ănţinea şi d e a  reîm 
prospăta  sim ţul adevărului, ci încă de a  ’i 
deschide in nouă d irec ţiun i o zare ne ţă r
m urită .

C ursurile serale oari în  ia rna  din 1874 
spre 1875 se deschiseseră în  şalele pără- 
g in ite l noastre facu ltă ţi de litere su n t da
to r ite  unei in iţia tiv e  din felul acesta, şi 
este pen tru  noi o m are m ângăiere d€că de
osebite îm prejurări aQ silit chiar pe mi
n is tru  şi Camera de acum a redeschide a- 
ceste cu rsu ri şi a le asigu ra  o existenţă 
m al tra in ică. Al cui va fi fost m eritul p rin 
cipal, se va recan6şte m al tâ rz ia , când pa
tim ile zilei se vor fi p o to l i t : deocam dată 
a junge a consta ta  fap ta , şi a  o pune în  le
gă tu ră  cu speranţa unei apropiate regene
ră ri a facu ltă ţii in  cestiune.

Ce se cerea insă da la oamenii în sărc ina ţi 
cu ocnparea nonelor catedre, şi ca ri eraQ 
pretensinnile şi ţ in ta  lor ?

Unii din ascultători, şeii m al bine din 
neascultători, isb iţl de apariţinnea  unor 
în v ă ţă tu ri cari fuseseră şi vor fi pururea 
pen tru  dânşii o carte  ou şapte peceţî, p ri
viră lucrul ca şi cum ar fi fost vorbă de 
p restid ig ita ţiune  seQ de psichografie ; iar 
a lţii mal răutăcioşi, ştiind  ce fel de mijloace

şi de p reg ă tir i se cer pen tru  a profesa fi 
lologia com parată, archeologia şi filosofia 
pedagogică, se în trebară  dacă novatorii eraQ 
la n ivelai acelor celeb rită ţi cari propun a 
celeaşi aciinţe in  un iversită ţile  apusene.

Cine.a fost însă de bună cred in ţă , a  ş tiu t 
p rea bine că aci nn era vorbă de a  ne 
pune de odată  în concurenţă cu naţiunile 
cele m ai v îrstn ice şi m al bogate in  oul 
tu ră , ci num ai de a deschide lum inilor por
n ite  de acolo >o p o rtiţă  lă turaşă spre a in 
tra , cam pe furiş, în  sooalele rom âneşti.* 
T rebnia ca noii profesori, deja ounoecuţl 
pen tru  iub irea şi aacrificiurile îndelungate 
cu cari cultivaseră spontaneiceşte ş tiin ţa  
pen tru  ş tiin ţă , să se încerce de a form 
în ju n a  generaţiune nn criteriQ adevărat 
ştiinţific ce ’i  lipseşte încă, şi să înceapă de 
a o pane ln  curentul m işcării intelectuale 
din s tră in ă ta te , dându-i ast-fe l ap titud inea 
de a s trăbate  singură şi m ai departe, şi 
făcând de aci încolo imposibile acele nefe
ric ite  procederl ca ri ne aQ condus în  pe
dagogie până la teetnrile  didactice de es
tim p, în areheologie până la sculpturile  
lu i Policlet, la lulelele D acilor şi la sabia 
lu i Âbsalon, în filologie, în fine, până la... 
proiectul de d icţionar al com iaiunil aca
demice.

E î b ine ! O am enii aceia, pe câ t le a ier
ta t  vremea, s ’aQ a ră ta t dem ni de misiunea 
l®1’" V olum ul despre care ne vom ocnpa 
a ici este o dovadă din cele m al pipăite în  
favoarea nonelor cursuri, şi a r  fi foartis de 
d o rit ca acea parte , m al cu seamă, a P u 
blicu lu i care n a  avu ca şi noi norocul de 
a ascu lta  în persoană pe d. Odobeecu să 
se grăbească a cerceta deadreptu l valoarea 
aoestel dovezi. ţ y a urm a.)

°  V l - A - T u A .  P I E R D U T A .

(Urmare)

Era buiguit, gândirile afi fost În
ce ta t a se mal schimba In capul lui, 
simţirea i s’a fost timpit. Merefi ve
dea pe fiicâ-sa Imbrâcişând pe iubi
tul el, o vedea eşită din fire, o ve
dea căzută jertfă  8lâbiciunel,—şi altă 
nimic nu mal putea să vază.—Daca 
ar fi un copil uşor de minte, care 
Îşi dă seamă şi nu se mustră de pa
sul ce a făcut,—îşi zise el In tr’un 
târgifi,—dacă ar fi cum poate că era 
cu1 zece ani ln urmă, când nii su-



2). Gratuitatea impiegaţilor auto 
noml al judeţului şi a( comunei.

3). Responsabilitatea tfcestor din 
urmă s& fie mal mare şi mal se
rioasa de cat este astăzi.

Nu intra In intenţiunea mea de 
& vă da un text de lege, cu a tâ t mal 
puţin, cu cat mărirea prefecturilor 
şi crearea pe lângă aceste noi cen- 
trurl a unei representaţiunl provin
ciale, precum eraţi la  Elats înain
tea revoluţiunel francese, nu precum 
sunt astăzi di Landtăge In Germa
nia, nu comporta o lungă desvălire.

MS voi Întinde Insă asupra organi- 
saţiunil comunale rurale şi aceasta va 
face obiectul viitoarei mele epistole.

Ui l«?»an.

PUTEREA JUDICIARA IN ROMANIA

testaţiunile cele mal legitime, admi 
ţând pe cele mal puţin justificate 
amânând pronunciarea otărtrilor spre 
a ţine In o suspensiune, une-orl cal- 
culată, eserciţiul dreptului de vot 
escludând categorii de alegători, de- 
plasandu-le dintr’un colegifi In altul 
şi variand In jurisprudenţâ In un 
mod scandalos dintr’un an In altul 
dintr’o zi In alta, fără nici un prin 
cipifi, fără nici o normă ; ci numai 
dupe capricifi şi dupe suflarea vân
tului politic pornit din diferite re 
giunl mal mult sâfi mal puţin înalte 
şi In acelaşi timp aceeaşi clasă de 
alegători votând ln tr’un district la 
un colegii! şi In altul la altu ; pre 
cum s'a Întâmplat cu alegătorii care 
plătesc contribuţiunea de 80 lei. Nici 
poate fi alt-fel cu o magistratură a* 
movibilă a căreia positiune este lă-

Legislaţiunea n6stră civilă şi cri
minală dâ tribunalelor atribuţiunl 
f6rte importante. Ele pot pronuncia 
penalităţi aspre, condemnaţiunl de 
Închisoare pană la cinci ani, inter- 
dicţiune de drepturi civile, poprirea 
dreptului de vot şi altele; şi această 
mare putere voesc reformatorii noş
tri economi să o Încredinţeze unul 
singur judecător, amovibil carele se 
schimbă la venirea fie-cărul ministru 
nofi adus la putere de mişcările po
litice t Se poate oare numi aceasta 
justiţie ? Nu este oare o enormitate 
puţin liberală de a lăsa la discreţiu 
nea unul aşa judecător drepturile 
interesele şi ondrea cetăţeanului?

Judecătorul amovibil sub influenţa 
politică sub care este numit s6fi 
menţinut In postul săfi, nu poate cu- 
n6sce limita unde Încetează pentru

tarde, eşitft dintr’un amalgam de 
atribuţiunl, pe care un eminent ma
gistrat frances ’l-a qualificat de a- 
devărat adulterii).

Noi In loc să căutăm a degaja 
din ce In ce mal mult magistratura 
n<5strâ de lanţurile politice, ne si- 
lim la t6te chipurile a o Încurca 
şi mal mult In aceste lanţuri, sub 
felurite pretexte, cand cu pretext 
de economii, când că personalul este 
prea mare, când că ne lipsesce ele
mentele; şi nu Toim să vedem că 
constituind pe un ministru suprem 
apreciator al cualităţilor magistra- 
ţilor, şi lâs6nd Adunării facultatea 
de a reduce personalul s6fl emolu- 
mentele cu legea budgetară anuală, 
Încurajăm confusiunea puterilor, de- 
preciăm şi diminuăm puterea judi
ciară. comnromitem lihm-tju-.ila

REFORMELE PROIECTATE 1).
Punctele fundamentale sub care 

se p6te considera importanţa insti- 
tuirel judiciare dupe rolul ce’l acordă 
legea s u n t:

Intâifi, punctul de vedere politic 
ca putere constituţională menită a 
asigura ponderarea şi echilibrul pu
terilor Statului.

Al duoilea punct de vedere este 
relativ la administraţiunea justiţii, şi

Al treilea relativ la moravurile ju
diciare şi la influenţa lor asupra mo
ralităţii publice.

Din câte am zis In articolil noştri 
precedenţi, am văzut câ In condiţiu- 
nile esterioare d<j recrutare In care 
se gâsesce expusă la remanieri brusce 
şi violente care In tot-dâ-una Îşi afi 
motivul lor In consideraţiunl de influ
enţe cu totul streine instituţiunel, 
puterea judiciară la noi, n'are nici 
o autoritate In mişcarea mecanismu
lui . . .  Ne Înşelăm. . .  ba are o au
toritate diu cele mal vătămătoare 
care o compromite, o desconsideră, 
compromiţând chiar representaţiunea 
naţională şi puterea esecutivâ.

In adevăr tribunalele noastre fi
ind chemate de lege a resolva con- 
testaţiunile electorale, lipsite de imu
nitatea inamovibilităţi! care le-ar a- 
sigura independenţa, devin prin forţa 
lucrurilor instrumente a puterii ese- 
cutive şi organe legale a influenţii 
administrative In constituirea corpu
lui electoral, şi cu modul acesta să 
viciază representaţiunea ţărel.

Am văzut In adevăr sub t6te re- 
gimele, şi mal cu sămă sub regimele 
unei' politici impaciente şi esclusive, 
numiri de judecători fâcute ad-hoc 
In ajunul şi In timpul contestaţiu- 
nilor electorale; am văzut tribunale 
constituite ast-fel, respingând con-

1). Veijl4 «Timpul, din 25 Ianuarie 1877.

satâ In discreţiunea unul ministru 
silit şi el a’şl acoperi responsabili
tatea In faţa partidului săfi şi a 'şt 
apăra posiţiunea. — O posiţiune falşă 
ca şi un principii) falş, produce nea
părat resultate falşe; şi din aceasta 
tot echilibrul puterilor publice se gă 
sesce falşificaf, şi funcţionarea lor nu 
se face regulat şi fără perturbaţiunl 
care pot lua proporţiunl une-orl pri
mejdioase.

Puterea judiciară este unul din cel 
trei factori al suveranităţii, şi fie
care om carele va voi sâ cugete, va 
ecunoasce lesne câ este contra in

teresului public şi contra unei re
gulate funcţionări a ordinel consti
tuţionale de a reduce acţiunea el 
prin reforme de natura a'I diminui 
autoritatea.

Administraţiunea justiţiei are să 
sufere mal cu s£mă In un mod f6rte 
simţitor prin reformele proiectate.

Ceea ce contribue la Întărirea uni
tăţii şi la puterea Statului nu este 
numai unitatea de legislaţiune, dar 
mal mult unitatea jurisprudenţil. U- 
nitatea Insă in jurisprudenţă nu se 
p6te dobândi, când nu este omoge- 
nietate in constituirea magistratu- 
rel; şi omogenietate nu p6te fi când 
instanţele inferioare sunt reduse la 
unităţi de individualitate, precum se 
proiectase, in loc de corpuri de au
torităţi, şi unde amovibilitatea jude
cătorilor distruge permanenţa auto
rităţii şi împedică orl-ce şir şi ori
ce stabilitate de tradiţiunl. Ori cât 
s’ar sili Curtea de Casaţiune In re
giunea el Înaltă, a stabili prin in
terpretările el, uniformitate de ju 
risprudenţâ, travaliul el varemânea 
steril şi nu va prinde rădăcină in 
regiunile inferioare unde judecătorii 
se schimba pe tâ tă  £ioa ca nisce 
sentinele isolate şi rătăcite fâră con- 
sciinţă de o datorie socialâ.

dânsul datoria de supunere câtre su
periorul său care i se impune prin po
siţiunea efemeră In care se aflâ. şi 
unde Începe datoria sa de m agistrat 
şi respectul legii. Legalitatea cu a- 
semenea judocâtorl devine un ce e- 
chivoc. Situaţiunea sa nu’l dâ des
tulă putere ca se poată popri poli
tica de a nu depâşi cu resbunârile şi 
cu injustiţiile el, pragul uşel tribu
nalului.

Aşa fiind, slăbiciunea magistratu- 
rel şi autoritatea el, devin o infir
mitate organicâ In constituirea cor
pului judeţiar, fâră garanţii pentru 
administraţiunea justiţii şi pentru 
interesele justiţiabililor! Ministrul 
remâne judecătorul cel mare cu su
prema influenţa.

In timpii de mal ’nainte, In re
gimul vechiâ, pe când Domnul era 
judecătorul suprem, In capul diva
nului săfi domnesc şi sub Regula
mentul organic, pe când Domnul 
conserva âncă unele prerogative, cari 
II dafi dreptul să lntâr^scă otărlrile 
justiţii saii să refuze Întărirea sa, 
şi să Întoarcă cu observaţiunl la 
înalta Curte otărlrile, el, săj6ce ro
lul unei secţiuni de reclamaţiunl 
ca să defere înaltei Curţi otărlrile 
Curţilor de apel, şi să dea desle- 
gărl tribunalelor, justiţiabilul aler
ga la dreptatea domnească, după lim- 
bagiu consacrat. Constituţiunea n<5- 
stră ne-a lăsat dreptatea Curţii de 
Casaţiune. Noi prin menţinerea a- 
movibilităţil magistraturel in Cur
ţile de apel şi tribunale şi prin re- 
ducţiunile ce să propune In persona- 
ul Curţilor şi tribunalelor, fără es- 

cepţiune de Curtea de Casaţiune, 
voim sâ câdem In dreptatea miniş
trilor şi a partidelor politice din A- 
dunare, cea mal rea şi mal înjosi- 
t6re dreptate — d6că cuvăntul drep- 
ate se p6te aplica unei puteri bas-
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blice şi libertatea individuala, con
tribuim a demoralisa şi justiţia şi 
pe public; şi ajungem prin o con- 
sequenţă fatală Ia un regim despo
tic in administraţiunea justiţii care 
este cea mal delicată şi cea mal im
portantă din t6te ramurile unei ad- 
ministraţiunl publice. De aceea şi 
vedem că şi in $iare şi în Adunare 
s’afl produs atacuri violente şi cri
tice ofensâWre contra magistratu
rii ndstre, precum afi fost insinuă
rile brutale şi necalificabile contra 
Curţii de Casaţiune cu procesul Go- 
dillot, vehementele acucaţiunl con
tra  Curţii de Iaşi şi tribunalului de 
Roman, şi destituirile ce le-aii urmat.

Ceea ce ne-a Împiedecat până a- 
cum de a consacra prin legi ina
movibilitatea magistraturel, este că 
ne-am preocupat In tot-d’auna de 
consideraţiunl secondare de actuali
ta te ; şi nn vedem câ cu asemenea 
preocupări alunecăm din ^i in $i 
mal mult In o practică prin care 
alterăm şi mal mult instituţiunea. 
Tribunalele n<Sstre seamânâ mal mult 
a juriurl numite ad-hoc de fie care 
ministru nofi venit.

Inconvenientele unei asemenea stârl 
de lucruri se simt din ce în ce 
mal mult şi se produc cu o ascu
ţime neliniscit6re la fie-care crisâ 
ministerială. Suntem der cu toţii in
teresaţi a căuta şi a consacra sin
gurul remedifi ce ne p6te mântui şi 
care nu p6te fi altul de cât inamo
vibilitatea magistraturel, şi actual
mente abţinerea de la orl-ce mă
sura de natură a’I turbura situa
ţiunea.

Deja mal multe propuneri şi pro
iecte s’afi făcut In anii 1809, 1870 şi 
1871 in Senat pentru consacrarea 
inamovibilităţii; din nenorocire Insă 
n’afi isbutit, şi situaţi unea magis
traturel a remas tot precariă şi mal

ferea sâ fie mustrată pentru gre
şeala, ce a făcut, — dar astă-zl. . . 
astâ-zl!?

Ochii bătrânului se impaingenirâ, 
sângele i se Îmbulzi spre cap, nu se 
mal ştia pe sine, era aproape sâ Îşi 
iasă din fire.

Da!—grâi el,—mal bine sâ moa
ră !.. Nu !—urmă el scrlşnind dinţii. 
Să nu moară! Şi totu-şl ar fi mal 
bine sâ moară mal de vreme de cât 
mal târziii... Ah! Pentru-ce nu am 
sfărmat efi atunci pe omul acela!— 
Da să ll fi ucis şi nu ar fi fost om, 
nu lege, care m’ar fi osândit!... Nu 
pot!—un lucru este in lume, cu care 
nu mă pot Împăca, e aceasta!

El eşi cu paşi hotârlţl şi Îşi luă 
calea spre odaia fiicei sale.—După 
câţl-va paşi se Întoarse, privi lm- 
pregiur, apoi Începu sâ caute In toate 
pârţile.—In sflrşit scoase din dosul 
unei poliţe un cuţit lung ca de două 
palme şi lat ca de două degete. Plâ- 
•elele de os erafi lucii şi albe ca de

ceară; insu-şl cuţitul era insă ne
gru şi In tăiş erafi două scirbiturl. 
Bătrânul privi câtâ-va vreme cuţi
tul, ll sterse cu aripa sumanului, 
apoi ll puse pe masă. mal mult ll 
aruncă cu dispreţ, se aşeză pe pat 
şi remase pe gânduri,

Earâ-şl se redică. Intr'un colţ era 
o secure răzemată de părete ; o luă 
şi o puse pe masă, apoi eşi şi se 
Întoarse cu câte-va bucâţl de sti
clă In mână. Dupâ ce aşe^â şi pe 
aceste pe masâ, luâ un toporaş 
din cui, şi puindu-le pe muchea se
curii, Începu se sfârame bucâţile 
de sticlâ cu muchea toporaşulul. Era 
o muncâ anevoiasâ, dar bătrânul, o 
urmă Încet după ce văzu sticla sfi- 
rlmată ca praful.

Acum el Îşi desbrăcă sumanul, il 
Întinse pe masă, presără praful de 
sticlă pe colţul unul pulpan apoi a- 
pucă cuţitul, ţiind cu dreapta plâse- 
lele, earâ cu stânga apăsând asu
pra tinghilel şi ast-fel Începu sâ 11

frece pe sumanul plin de praf aspru.
Din ce In ce cuţitul se curâţi... 

In sflrşit nu mal remase nici o vrlstă 
Întunecoasă pe dânsul. Bătrânul 11 
privi mulţămit, 11 mal frecă de câte
va ori de mânecă, apoi luâ o cute 
şi Începu sâ II scoaţe sclrbiturile şi 
să II lndrepteze ascuţişul.

In toată vremea aceasta el era li
niştit şi părea a nn gândi de cât la 
lucrul săfi.—Când cuţitul fu ascuţit, 
dupâ ce ’l mal polei câtă-va vreme 
de dunga mesei, ll privi Încă odată 
mulţămit, ll puse pe masă, işl scu
tură sumanul şi 11 Îmbrăcă.

In clipa aceasta intră Sevasta. Să- 
curea, toporaşul şi cuţitul sclipitor 
erafi pe masă.

Ochii el se apriră asupra lor.
N’aveam ce face, grăi bătrânul cu 

un zlmbet amarnic, şi m'am pus să 
mal lndreptez cuţitul ăsta.

Dar cât de frumos e,—grâi Se
vasta apucându-1 In mâna şi des- 
merdându-şl degetele cu dânsul.

Pe Moş Mârian 11 treeurâ fiorii. 
El II lua cuţitul din mâni şi ll puse 
In dosul poliţei, de unde l’a fost 
luat.

Aşa! zise el, astâ e făcut! In du
mineca viitoare va sâ mă pul şi la 
toporaş.

El puse toporaşul in cuitt, săcurea 
in colţ, adună fărâmăturile de sti
clă şi le aruncă afară, apoi se în
toarse la fiicft-sa.

Intrând, mal mult căzu de cât se 
aşezâ pe patul de alăturea. Sevasta 
se puse lângâ dânsul, puse capul pe 
umărul lui, apoi îşi redicâ ochii şi 
II privi In faţâ.

Eşti trist, ta tâ !—şopti ea.
Nu sunt. draga mea.
Eşti triat,—zise ea.—De câte-va 

zile al suferit mal mult de cât În
treaga ta  viaţă... Vezi! efi m ultte- 
am amârlt. Iartă-mă ta tă ! Aşa-I, câ
mă e r ţ l ! f

El nu 11 respunse nimic, dar ea

slabă. Deprinderea de a remania 
magistratura n<5sfcră pe t<5tă $iua 
Şi cu ocasiunea fie-care schimbări 
de miniştrii a devenit o b61â cro
nică în proporţiunl din ce în ce mal 
mari. Prestigiul autorităţii judiciare 
scade în aceeaşi proporţiune, şi in
teresele justiţiabililor se alarmdzâ 
cu drept cuvânt. Nimic nu p6te in
teresa mal mult o societate ca o 
bunâ justiţie şi din nenorocire o 
buna justiţie n’avem şi nu putem 
avea pentru câ nu seim şi nu voim 
a respecta acăstâ supremă autori
tate  socială care se chiamă puterea 
judiciară. Justiţia este pânea socie
tăţii quotidianâ; şi pentru noi nici 
o instituţiune politicâ nu p6te egala 
o patere judiciară respectată, inde
pendentă şi inviolabila.

C. N. Brălloiu.

DIN AFARA.

Austro-Ungaria Crisa ministerială 
din Ungaria a intrat ln tr’un stadifi 
pe cât se poate de problematic. 
Ti8za a fost Însărcinat a reîncepe 
negoţiârile cu ministeriul Auersperg, 
adisă cabinetul Tisza remâne, ori 
Tisza e însărcinat a compuue uu 
nofi minister; toate la uu loc, în 
Ungaria lucrurile remân cum afi fost. 
Acum întrebarea e, daca la ţările 
de peste Laita lumea va fi mulţu
mită cu acest resultat. Ziarele diu 
Viena, fârâ nici o deosebire de par
tid, susţin, ca ministerul Auersperg 
nu va putea sâ facă maghiarilor 
nid o concesiune peste cele de până 
acum, fâră ca sâ intre în conflict 
cu parlamentul. Dacâ ar fi lntrade- 
vâr ast-fel, atunci reintrarea Iul 
Tisza In activitate însemnează o 
inâsprire a crisel. Poate câ in cu
rând ministerul Aaersperg va fi si
lit a se retrage: poate că Reichs- 
rathul va trebui sâ fie disolvafc. In 
tot caşul Austro-Ungaria este ln tr’o 
stare, la cât e grefi a prevedea, 
cele ce vor trebui sâ urmeze. Zia
rele din Viena privesc noua situa- 
ţiune ca o creaţiuae a Comitelui 
Andrassy. Aceasta ar justifica în
tru  cât-va ştirile, în înţelesul că
rora demisiunea cabinetului Tisza 
ar fi avut şi oare-şl care Însemnă- 
tate pentru politica esterioarâ.

Rusia. Relnsânâtoşarea Marelui 
duce Nicolae de pe o zi pe alta face 
progrese to t mal lmbuourâtire ast
fel , In c â t , cel puţin de o cam 
datâ, nu mal e vorba de schimbare 
in comanda aupremâ a armatei de 
sud. Ştirea, câ ţa ru l ar intenţiona 
sâ inspecteze armata de sud se des- 
minte.

Polemica iscatăjjlatre ziarele ru
seşti şi cele germaae se urmeazâ 
neîncetat. „Golos* declarase, câ 
Ruşii ţin la amicia Germaniei, şi 
credea Insă câ această amiciâ va pu
tea asigura libertatea de acţiune a- 
tâ t  a Rusiei cât şi a Germaniei. 
La aceste , National Zeitung* res-

işl putea tălmăci respunsul din ochii 
lui.

Aide, Sevastâ,—du-te susj—M aţisa 
el redicându-se.—Se Intunecâ şi efi 
mal am sâ merg unde-va astâ-zl.— 
Mă voi întoarce cam târziii,.. Du-te 
sus, câcl efi mă duc sâ daâ pe Câr
lan In grijea lui Costan.

Ea plecă Încet; earâ Moş Mârian 
remase privind îndelung In urma el.

XI.

Costan şedea In grajdul întune
cos. Câud auzi paşii bâtrâuulul, se 
redicâ şi plecâ spre uşă.

Costane I—II zise Moş Mârian a- 
şezat,—sâ te duci sâ-ml dai rachifi.

Pentru ce,—Moş Mărianel ll în
trebă CoBtan în îndoială.

Nu întreba, pentru-ce, ci îţi ia bani 
şi te  du.

(Va urma).
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punde: .Aceste cuvinte ne par cam 
misterioase. De o cam-dat& ne-am 
deprins a vedea pe Rusia stăruind 
mereO la in dependenţi şi libertate  
in acţiunea internaţională; din con
tra ; nu ştim ca Germania s& aib& 
vre un interes a pretinde şi pentru 
dfensa o asemenea libertate dc ac
ţiune. Âst&zl vedem o acţiune in- 

; ternaţională la graniţele Rusiei, nu 
\ lns& la ale Germaniei. Dac& lns& 

aceste cuvinte ale ziarului „Golos 
Însemnează o renunţare la ajutorul 
Germaniei In »acţiunea in ternaţio
nală* atunci n'avem de că t să de
clarăm că şi noi suntem  de acord 
cu .Golos.* — Mal clar: .National 
Zeitung* e de părere, că Germania 
nu e dispusă a da Rusiei oare-şl 
carf ajutoare ln tr 'u n  resbel eventual.

c a m e b a

Şedmfa de la 4 Fevruarie 1877. 
Şedinţa se deschide la ora 12 fi jum ă- 

U te eub preşedinţ» d-Inl A. Stolojan. Pre* 
aenţî 83 don. ni deputaţi.

După îndeplinirea formalităţilor ordinare 
«e ia in deebatere proiectai de buget al 
m niaternlol de Interne.

D. P. Ghica cere rectificarea unor erori 
streourate in jMonitor,* prin oarl se schim
ba gennsul cuvintelor din Cam eră; acesta 
o face fi d. Mârzescu, d. Zugrăvescu; după 

, 6re cari diacuţiuni asupra ordinii (Jileî la 
■care participă domnii Maniu, Zugrăvescu, 
f N. Eleva, d. m inistru de Instrucţie, se pri- 
mesce a se desbate bugetul m inisterului da 
justiţie.

D. raportor Protopopascu dă lectură ra
portului comitetului delegaţilor asupra unor 
modificări aduse in legea de organisarea 
judecătorească.

Deschizându-ae discuţia generală, vor- 
beace d. Pruncu contra suprimării Curţii 
de Focşani, prin care Moldova reni fine nu
mai cu o Curte, susţine fi recomandă pro
iectai guvernului, ca ja s t fi destul de e- 
conomie.

D. preşedinte in trlbă cine vorbesce contra. 
V oci; to ţi suntem pentru Curtea de Foc

şan i
D. Gherghelî: proteste», ed sunt contra 
D. Dimancea face apel la Adunare spre 

I a ’-l asculta. ţ)ice, că ceşti unea s’a pas pe 
a n  teren de provincialism (întreruperi şi 
d. Mărzescn ijice că minoritatea să na îa - 
trerupă pe majoritate).

D. Dimaneea continuă fi gice că nn e 
▼orba aci de minoritate sa9 m ajoritate; 
fie-care vine cu opinia sa; d-nu Dimancea

I
a pol arată pe larg, că interesul general t  re
tine Inat in considerare; înainte de tote că 
ftrebuesc economii(d. Mârzescu cu voce tare: 
florării la Mitropolie! d. Qhergbel întrebă: 
ca a fost acfataf fi d. Mârzescu respaade: 
principiul de economie al m ajorităţii, (fo
toliul prefed. il ocupa d. Rosetti).

D. Dimancea continuă (Jicând, că ma
joritatea n’a venit aici preparată de îna
inte, cu idei fixe, premeditate, ci a venit 
aa discute pe calea principielor, să se cioc
nească ideile fi să parviaă la la m ia ă ; se 
declară pentru suprimarea Curţii de Foc
şani, susţinând că este nn lax, că ju stiţi-  
abilii nu vor suferi fi justiţia se va pu
tea îm părţi; că trebne să facem lâte sa
crificiile posibile în starea de pennrie in care 
ne aflăm ; cere a se ptimi proectul Comi
tetului fi ţeara ît va aproba fi viitorul va 
[arăta că bine a făcut.

8e cere închiderea discuţii fi după ce d. 
Mărzescn vorbesce contra şi d. Nicoreanu 
jpentru închidere, se pune Ia vot şi se pri- 
mesce închiderea discuţii.

Se pune la vot luarea in considerare a 
■Toectulul (întreruperi sgomotoase; d-na 
*  leva cere cuvântul asupra punerii vota
ş i  fi crede a se de pr# cădere proşetalal 
guvernului. (întreruperi).

D-nu ministru de justiţie esplică că îa 
jproect sunt 3 art. fi s’a discutat nnmal 
a n u l ; deci luarea îa considerare a proec- 
tulul guvernului na prejudecă in tra  nimic 

Idecisiunea ce se va lua în privinţa Curţii 
■de Focşani.

Se pune la vot prin bila luarea in con
siderare a proectul al guvernului ,i se pri- 
toesce ca 69 bile albe p ^ tr u  fi 10 negre 
ţontra din 79 votanţi.

La cărţile de ape l:

° .  G. Mărzescn, susţine pr<wcţul nu- 
’ernulul care mănţine 8tatul-qu0 ţn pr j_ 
inţa Curţii de Focşani; voiţi d-v, aăor- 

Şanisaţî ţa ra  aceasta ? Credeţi că faceţi 
iceasta atacând legile fundamentale ; dina- 
aitea principelor de echitate fi de econo- 
g ’e’ credeţl că are raţiunea de a fi ată.

Prefectura, atâtea Tribunale? Să pa* 
tem p« tertmul de adevărat orga nisa to r ;

de ce să nu alipim prefectura de Iaşi lingă 
cea de DorohoiH? etc. (intreruperl). Aşa e 
fi in arm ată cu divisiunile teritoriale. Să 
n a  ne atingem de legile fundamentale ale 
ţăreî; să facem economiele posibile; sa n t 
deprinderi contractate, de cari legiuitorul 
trebue să ţină cont. (d. Dimancea în tre 
rupe şi d. Mârzescu ii observă că domnu 
Dimancea e din m ajoritate fi la florării 
n ’a redus etc.) Conchide propunând a se 
vota art. din proectul guvernului.

D. Vulturescu vorbesce pentru desfiin
ţarea Curţii de Focşani din punct de ve
dere moral fi economic. (Este în tre rup t a- 
deseorî, mal cu s£mă când rjice, că acolo 
nu e centru de lumină).

D. preşedinte invită pe d. Lecca a veni 
pe fotoliii preşed. pentru a ’l putea în tre
rupe şi d-sa.

D. Col. Leca regretă că Focşanii n ’att 
o personă ca d. Vulturescu spre a fi cen
tru  de lumină (ilaritate) şi cere a nu se 
lacra nici pentru centralisare, pe când am 
venit cu principiu de descentralisare; este 
contra suprim ării C ărţii de Focşani, voind 
a înlătura suferinţele justiţiabililor, iar nu 
a advocaţilor. Voiţi să aduoem Basarabia 
la Bucuresci ? (ilaritate) cere a nu se su
prime Curtea de Focşani, ce îm parte jus
tiţ ia  la 7 judeţe.

D. Preşedinte citesee nn amendament 
oare n a  se primesce.

Se cere închiderea discuţiimiî şi după 
oare-carî discuţii pro şi contra se primesce. 
(voci: apel nominal).

D. Fleva în cestie de regulament zice că 
trebue să se voteze mal întâii! amenda
mentul comitetului delegaţilor.

D. Col. Leca declară că se abţine de la 
vot.

Punându-se la vot ameudamentnl desprte 
suprimare se primesce ca 44 bile albe con
tra  35 negre, 2 abţineri din 79 votanţi

D. Col. Leca face deolaraţia că to t-d ’a- 
una a fost coutra centralisării şi d-sa nu 
p6te sta  mal m ult In Camera care vine 
ca legi centralisătore ca sub d. Catargi,

D. G. Prunca îşi dă dimisia motivată 
ca representant din acel jndeţ.

D. Gherghel protestă contra (ziselor d. 
Leca oare compară Adunarea liberală ca 
cea de sub C a ta rg i; roagă însă a nu se 
primi dimisia d-luî Leca.

D. Holban se asociază ou d. Leca. (sgo- 
mot).

D. Vulturescu £ice că s’a insu ltat Ca
mera priu un act de despotism (sgomot) 
se miră cum nnil domni acum se supără 
şi se retrag când e vorba de economii; cere 
a se invita să ’şî retragă demisia cel cari 
aii dat’o.

D. Dim. Pruncu este to t de această o- 
pinie; - - şi d-sa a votat contra suprimă
rii, însă unde am ajunge dacă am demi
siona to t-d’a-una când au ni s ’ar primi 
opinia noastră ? ! Propune ca d-niî cari aii 
dimisionat sa se invite a’şi relua locurile 
în Adunare.

D. Preşedinte pune aceasta la vot fi pri» 
mindu-se, declară că d-nil demisionaţi vor 
fi inv itaţi a’şî relua locurile.— Şedinţa se 
suspendă.

La redeşchidere se citesce un amenda
ment.

D. ministru de justiţie  zice că n’a fost 
faţă câad s’a produs acel iacideut regre
tabil în urma votului dat. Guvernai a ră
mas aeutru, na este bine insă a procede 
ca rapiditate şi propaae a se reveni asu- 
pră’I fi prin urmare să se suspende des- 
baterea până mâine.

D. Fleva propune că, dacă g’a închis dis
cuţia, atunci Bă votăm îa total legea.

D. Dimancea desvoltă amendamentul de 
sas prin care cere suprimarea nnor sec
ţiuni la Cartea din Bucuresci ; i  Iaşi fi 
zice că l’a preocupat numai ideia de eco
nomii, deci to ţi trebne să facem sacrifioil.

D. N. Fleva zice că economiile să înce
teze acolo unde încep a avea de efect de- 
aorganisarea fi roagă pe d. Dimancea a ’fî 
retrage amendamentul.

Amendamentul ne fiind susţinut de 5 
membri se consideră ca retras, 

k» art. 53,
. Schina face nn amendament în pri

vinţa alipirii jud. Teleorman la Cartea de 
Bucuresoî, care se respinge.

D. N. Fleva propune ca districtul Putna 
să fie trecut la oircumscripţinnea terito
rială a Curţii de Apel din Iaşi.

D. Cantili propaae îa priv iaţajad . Te
leorman an amendament pe oare îl retrage 
după oare-carî esplicaţianl ce primesce.

Circumacripţiile teritoriale ale Cărţilor 
ae primesc dapă proect.

D. Cantili zice că Comisia a făcut o ino- 
vaţiane fericită în art. 63; snb Oaţargiu,
*a ®cut o modificare rea contra oăria am 
rădicat vocea.

Arată câte consecinţe rele are numirea

de guvern a preşedintelui Curţii cu ju ra ţi, 
oare acum se propune să fie ales prin sorţi. 
In  priv inţa Camerei de panere în acusa- 
ţiane face nn am endament, prin care să 
se esplice art. respectiv, pentru ca nu a- 
cela, care face instrucţia , să şi judece to t 
odată.

D. ministru de Justiţie  respnnde d-lnl 
Cantili, că este bună alegerea prin sorţi, 
ca judecătorii să nu a tâ rne  de un om ; 
alt-fel arată că interpretarea d-lu l Cantili 
în privinţa membrilor curţii de punere în 
acnsaţie na p6te avea loc.

Discuţia se închide.
A rt. 63 din proiectul comisii se adoptă. 
Discuţia generală şi votarea în to ta l re- 

mâne pentru poimâne.
#’ Se pune la vot transacţiunea din tre co
muna Ploesci şi d G. RadovicI pentru 
stingerea unul proces, remasă ne votată 
de Joi şi votul remâne anulat.

D. Cantili propune ca d. m inistru să 
retragă această transacţiune, care de 3 ori 
nu s’a putut vota. (Nu ae ia nici o reso- 
lnţie ne fiind faţă d. m inistru de Interne.)

La ordinea zilei se pune bugetul minis
terului de Interne.

D. Vulturescu raportor, dă lectură ra
portului comisii bugetare relativ Ia acel 
buget.

In discuţie generală d. Fr. Milescu oere 
ca d. m inistru de Interne să vină cât mal 
curând la Adunare ou legile organisăril co
munale şi jndeţeane.

Până la serviciul eom ptnbilităţii gene
rale se primesc cifrele din proiect, fără 
discuţie.

D. Fleva crede că com ptabilitatea este un 
cuvânt pompos, dar la ministerul de in
terne nu înţelege a tâ ta  contabilitate; pro
pune a se face reduceri. — (Voci: este 
destul de lucru)

D. N. F lev a : Eii m’atn inform at că nu 
e de lucru, afară de fonduri secrete pe 
care le vom casa.

(O voce: de unde scil ?)
D Cantili propune asemeni suprimarea 

şefului de comptabilitate, care este o su- 
perfetaţiune.

D. m inistru de Interne zice că s’a cer
cetat, s’a căutat şi câatărit a se face eco
nomii şi reducerile posibile de că tre  co
misia bugetară, să nu se mal ceară alte 
reduceri căci s’ar desorganisa cu totul ser
viciul, a ţi fost la minister ?

D. Fleva zice că d. ministru îl întreabă 
că a fost la m inister? Am fost, şi ştiţi 
ce am văzut ? Am văzut că nn se lucrează 
nimic; amploiaţii sta ii de vorbă şi chiar 
cu mine aii conversat spunându’ml că n ’aii 
de lucra.—Se vede de la copişti cât este 
de lucru; aici sunt doi copişti, prin ur
mare ce trebuesc a tâ ţia  feft ? (pune la biu- 
roii am andamentul sSu de reduceri.)

D- m inistru de Interne spune că nu se 
poate urca orele de lucru de odată de la 
5 la 10 ore, ou a tâ t maî puţin că nn se 
rennmerează destul de bine. Cansa de ce 
na 1 acrează am ploiaţii nn este că nu e 
de lucru, ci fiind că sun t negligenţe şi 
serviciul sufere, fiind t6te  in restanţă,

Se pane la vot fi se primesce amenda
mentul d-lul Fleva (dapă ore cari înţe
legeri ca d. miuistra) adică de a se su
prima şeful de biaroQ.

La presa autografă d. Zugrăvescu face 
un amendament de a se mări leafa auto
grafului de la Iuterne ca celui de la Es- 
terne şi panândn-se la vot se respinge.

Se primesce cifra din proect.
D. Costinescu propune suprimarea şe

ful ai uşier şi a unor curieri, căci minis
terul de Interne nu este un palat Dom
nesc.
P. D. Gherghel (voind să vorbească este 
iutrerupt). Vă m iraţi d-lor, că iaii cuvân
tul când e vorba de uşieri, mai cu seamă 
d. Baescu (zgomot).

D. Buescn, D-le preş«dinte, aveţi a mă 
apăra! zgomot, protestări).

D. Gherghel cere ca să nn ae an prime 
acele servicii, fiind soldaţi bătrâni cari 
n’att cn ce trăi.

Se puue la vot amandamentul şi se p ri
mesce, precum şi întreg art. relativ la ad
ministraţia centrală.

D. Buriieanu na ştie ce va să zică su
mele pentru mănţinerea ordinel publice, 
adică sute de napoleoni daţi prefecţilor în 
timp de alegeri.

D. ministru de Interue ara tă  că sunt 
caşuri unde nu poate spune la toată lu
mea cum întrebuinţează cutare sumă. (A- 
probări, să votăm !)

D. ministru de Esterne zice că acel art. 
trebui trecut la fine, adică la ministerul 
de Esterne,

D. preşedinte: da, este ceşti une de re» 
dacţiune.

D. prim-ministru. Fie-care trage spuză 
pe tu rta  ea;—-Ministru de Esterne are bani 
pentru presă. — (Dapă oare-carî eaplicări 
date de d. m iuistra de Esterae se puu la 
vot şi se primesc sumele din buget.

D. Furculescu zice că leafa şi diurnele 
prefectului de poliţie san t prea esorbi- 
tante.

(Se citesce amandamentul, in care timp 
se face mare zgotgot prin dialoguri).

Amandamentul oade, priiminda-se ci
frele din baget.

D. Prim-ministru cere a ae adăoga na 
aub şef şi un arhivar la prefectură, aau- 
pra cărui punt vorbeşte d. Buriieanu con
tra  fi d. prim-ministru îl răspunde şi pu- 
nânda-se la vot ae primesce cifra din buu ţt 
ca modificarea cerată de d. prim-ministru.

D. Protopopeaca propuue fi desvoaltu a- 
mandamentul de a ae anprima direcţiile fi 
to ţi amploiaţi de la oomiail, cari sun t ca
rate eiuecnre j mal bine comisarii să fie îu 
prefectura Poliţii, lângă prefect, la înde
mână. . . .

(Voci: acâsta e centralisare! (ilaritate).
D. Cantili vorbesce contra, arătând că 

desfiinţând direcţiile de Comisii, nici co
misarul n ’are raţiune de a fi, doar aft fie 
ad jutantul prefectului; trebue deci aă ne 
gândim ce punem în locul lor? (Voci: la 
vot, la v o t!)

Amandamentul d-lnl Protopopescu se res- 
| pipge, adoptându-se cifrele din buget cu 
mici modificaţi uni cerute de d. ministru 
de interne.

Şedinţa se rădică la orele 6 p. m. anun- 
ţându-se cea viitdre pe mâine.

Ylena, l i  Fevraarie.
Astă-zl ambele ministeril vor conferi 

d’impreună ca representanţil băncii ia mod 
decisiv. Resaltatele numai de cât vor fi 
comunicate partidului constituţional.

Constant lnopol, 14 Februarie.
Delegatul Sârbiet Christici şi represen- 

tantul P orţii Partenew vor sosi aici D u
minecă. Montenegru persistă a cere ca ne- 
goţiările să se urmeze in Viena. Musteşa- 
ru l m iniaterialal de ju s tiţie  va fi trim is 
în statele apusene spre a studia organi- 
saţia judecătoriilor.

BULETIN TELEGRAFIC
Servioiul privat al .TIMPULUI.*

(Agenţia Havaa).
Londra, ÎS Fevraarie, «ura. 

(Camera comunelor. Şedinţa de la 16). 
Subsecretarul de s ta t Bonrke spune, că gu
vernul este ho tărit a  respnnde la nota prin
cipelui GorciakofF, că insă data acestui răs
puns atărnă de la deosebite împreginrărl. 
El remarcă că de curând s’a petrecut o 
schimbare ministerială la Constantinopol 
şi că s’att iuceput negociărl de pace în tre 
Turcia, Serbia şi M ontenegru; în sfirşit 
zice, că în o causă, faţă cu care în treaga 
Europă e interesată, va trebui ca mal na- 
inte să se ia inform aţiunl (despre disposi- 
ţian ile  celor-l-alte cabinete europene.

L o id ra , 16 Fevraarie , sera, 

(Camera Comunelor, continuarea şedinţei 
de la 16.)

D. Bourke, respunzând la o altă între
bare, zice că Turcia, în tre alte proposiţiunl 
făcute Serbiei spre a servi de basă la în- 
cheiarea păcii, a  cerut ca catolicii, armenii 
şi israeliţil să se bucure de aceleaşi drep
tu r i ca Serbii.

D. Bourka crede că guvernai Sârb a res- 
puns că, cestianea in tră  în atribuţinnile 

| legislative.
D. Bourke ad au g ă : «Să zice că Serbia 

acceptă cele-l-alte propuneri ale Porţii. 
Consulul englez la Belgrad a priim it in
strucţiunea de a lncra la restabilirea bunei 
înţelegeri între Serbia şi Turcia. Guvernul 
Reginei doresce a vedea că se dă dreptate 
istraeliţilor din Serbia şi România şi con
sulul va lucra tn sensul acesta pe lângă 
Serbia.»

L ondra, 16 Februarie , seara . 
«Camera comunelor», sfârşitul . şedinţei 

de la 16.
D. Hardy, secretar de S ta t la departa

mentul de resbel, respunzând d-luî Glad- 
ston», zice că guvernul englez nu se con
sideră ca scăpat de obligaţiunile ce resnltă 
din tratatele de la 1866 şi 1871; el ada
ugă : «Dacă Turcia este angajată prin a- 
ceete tra ta te  faciă, cu Europa, restul E a- 
ropei, o declar pe faciă sus, peremptoriii, 
trebue să fie angajat prin chiar aceste trac
ta te  faciă cu Turcia.

Roma, 17 F evraarie  d im ineaţa . 

Ziarul »Italia* de azi dimineaţă, anun- 
ciă că Midhat-Paşa, ajungând la Neapol, 
a prim it o comunioaţiune im portantă din 
partea Sultanului. De aci se deduee con
jectura ca M idhat-Paşa poate foarte lesne 
fi rechemat la Conatantinopole.

L ondra , 17 Febranrie, râp tea.

i corannelor ;  sfârşitul şedinţei deia I o . j
D. Hardy, secretar de s ta t la departa

mentul de resbel continuă as t-fe l: «Noi 
n’avem intenţiunea de a în trebuinţa nici 
couatrângerea materială în privinţa Tur
ciei, nici de a lua armele in favoarea sa.
Noi sperăm că o presiune morală va fi 
destulă pentru a produce un bnn resultat. 
Pentru ca to tă Europa pate de acord a a- 
sigura integritatea Turciei. Anglitera nu 
este^ obligată a fioe resbel dar este obli
gată a menţine observarea tractatelor 

D. Chapelin impută d-luî Gladstone ca a  
vroit aă răpâscă guvernului direcţiunea po
ntică a afacerilor pentru a o pune la dis- 
creţinnea metingurilor tumultuâse si ne
responsabile.

D. Northcote, cancelarul Echiquierului 
respnnde că decă discuţiunea care a avut 
*oo actualm ente este prelim inarul unor a- 
tacu rl sistem atice con tra  guvernului, g u 
vernul este g a ta  a respunde.

D. H artington cere amânarea urmării 
discuţiunii.

Conatantinopole, 17 Februarie, amias&.
In urma unei noul depeşT in care ma- 

rele-vitir a espus avantngele ce Maate- 
“ S "  avea de a tra ta  Ia Conatantino- 
Pol, Principele Nichita a respuns că dân
sul să învoia la cererea marelui vizir că 
<ra trim ite imediat delegaţi la Constauti- 
nopol.

N O U TĂ ŢILE Z IL E I.

D. Candiano-Popescu, 'd epu ta tu l radical 
din Craiova »(când n ’avem ce face)*, şi-a 
d a t dimisia din Cameră. In tr’o scrisoare 
adresată alegătorilor săi din Dolj, d. Can- 
diano arată, ca motiv al acestei dimisil 
că faptele unul om politic trebue să fie 
in armonie cu vorbele sale, că d-sa îm- 

I preană ou to t partidul naţional-liberal a 
| promis a scădea impositele, dacă s’a r  pn- 
tea, dar In nici nn cas a le spori, că as
tăzi însă vede, că d. B rătiann a început 
prin a spori patentele şi că ast-fel d-sa 
(d. Candiano), nevoind a ’l face oposiţie, 
prefere a nn mai fi deputat.*

* *
Cartea de Ca8aţiunne, secţ. I, a dat Lu

nea trecută o hotărire im portantă. A ca 
sa t decisiunea Curţii de Apel din Bncu- 
reştl, prin care, confirmându-se o Înche
iere a T ribunalului Brăila, să refusa un 
act de cumpărare a unor case din partea 
unui Israelit, Principiul de drept ce ’1 sta
bileşte dar Curtea de Casaţiune indirect 
este : că Israljţil pot cum păra case în oraş.

N A IV ITA ŢI RA D ICA LE

Al doilea dibut al noului ministrn de 
Ja stiţie , d. Câmpineanu. — (Şedinţa Ca
merei de la 1 Fevruarie). — D. m nistru 
de Justiţie , atrage aten ţia  Adnnărei asupra 
proiectului de lege priv itor la compnne 
rea Curţilor cu ju ra ţi, fără de care la Mar
tie suntem am eninţaţi a rămânea f tră  a- 
ceste Cnrţi. D-sa face reapunzătoare pen
tru  această lege pe onor. Adnnare.

D. I. lonescn. Cu am eninţări nu votăm. 
Sgomot. Desordine. D. vice preşedinte 

părăseace fotoliul.
* **

T ot din şedinţa Camerei de Marţi. — 
D. prim -m inistru constată, că vede în 

această Adunare dominând mai m ult in
teresul particular, de cât acel general. Vede, 
că fie-care din d-nil deputaţi se ocnpă de 
interesele persoanelor funcţionare din lo
calităţile d-nealor, iar nu de interesul ge
neral al nnnl serviciu.

D. Maniu. Aşa este.
D. Buriieanu. Protestez, eii nu am nici 

nn interes.
D. Dimancea îl întrerupe.
D. Buriieanu, a  reproşazâ, că d. Di

mancea a vorbit eri in interesul unei rade 
a d-sale, pe când d-sa nn vorbesce astă-zl 
din nici un interes.

D. Maniu. D-nealnl a susţinu t pe un 
grec şi d-ta susţii pe un a lt grec. (Ese 
necăjit din Adunare. Ilaritate).*

Unirea democratica (No. 71) impntă 
servatonlor, că in ei astăzi «simţime |  
«binelui public pare cu totul n â b n l ^ ^ H  
«resbnnarea personală.,

Niţică gramatică, domnilor ji 
la «Unire !> Suntem noi subiectele active 
ale resbunani noastre sad obiectele pasive 
ale re8bunftriî altora ?

3° prefecţi perchisionaţl, 4 prefecţi a- 
re s ta ţt, 11 m iniştri acusaţi — şi to t noi 

! resbunăton ?
Dar nu e departe zio», când aevorră - 

fui toate aceste.
*

Un senator fraeţionist, amic al d-lnl 
Nicolae lonescn, G. L., merge pe calea fe- 

00 carta de liber percurs No. 61, is
călită Gnilloux, locul numelui lăsat in alb, 
fi sub dennmirea ,n n  funcţionar snperior 
al m inisterului de Finanţe.*

Patriotism fi dem ocraţie! Foarte b in e ; 
dar niţică onestitate ?

BULETIN METEOROLOGIC
Temperatura. — In noaptea de 3 spre 

4 Fevraarie, termometrografal s’a scobo- 
rît la 8 fi jum ătate grade, divisiunea cen
tigrade, subt 0.

Astăzi, Vineri 4 Fevruarie, 11 oredim i- 
n£ţa... la 2 fi jam ătate grade subt 0, la 
umbră; iar la soare, termometrul s’a urcat 
la 10 grade mal sus de 0.

înălţimea barometrică este de 7t5t» mili- 
metre cea ce indică timp frumos cu ger, 
maî ales noaptea.

A. Sc. Ghica.

Toţi detentorii acţiunilor financiare 
sunt invitaţi a se reuni Duminecă 6 Fe- 

fimnT nnnrm n nrr . ___ ____ I vruariil, la ora unu după amiazi in salaSCIRI SOSITE CU POSTA DIN URMA Chnichard strada Stirbeî-Vodît No. 12, spre
a discuta asupra mnl multor cestiuul p ri
vi tore intereselor lor.

€Mai m ulţi acţionari.»
V iena, 14 Februarie.

Resultatul între-vorbirilor diplomatice 
de p&nK acum, e, ca puterile nu vor da 
răspunsuri ideatico la nota Rusiei:A înainte 
de toate va avea să respunză Englitera.

P aris , 14 Februarie.
Ştirile despre retragerea miniştrilor De- 

oazes, Martel şi Fourichon tot mai circu
le ază.

UNIVEKSITE DE BUCA li EST 
Cours d’histoire littâraire

Dimanche, ®|i s Fevrier, â 1 li eu re aprâs 
midi, M. de Mursillac fera ane conference 

I sur ies rapports gui existaţi entre ia tcienee 
I et la IiierU.



SALA CIRCULUIBuemresci, 5 Februari$ 1877,

Duminecă, 6 Februarie 1877Pr«eifi
(leat

CmU Offerit*
RECOMANDĂ

Oblig. Rurale . 10%  1864 
» > oşite la sorţi

Inipr. Oppenhrim 8%  1866 
Oblig. Domeniale 8%  1871 

» » eşi te la sorţi
» Credit fono Ilar. TO/o 
» Credit fono. Urban 

Impr. Mun. Cap. 80% 1875 
Pensii (800) dobândă fr. 10 
Acţil C&ile fer. rom. 6%  1868 

> priori t&ţl 6%  1868 
Dacia 0*1* de Assig.
Aot. (fr. 500) 8%  1871
România C-*® de Assig.
Aot. (fr. 200) 8%  1878
M andate • • « • • • • •  
Im pr. Municipale fr. 20 
Act. financiare Rom&ne8%  
Căi lo ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 8%
Renta Rom&n& . . . . . .

MOŞIA. CARSTESCA. duoâ paştii de
părtare de BucurescI, şi 1 poşta de 
PIobbcI, — de la St. George 1877.

Doctoru Turnescu
888.8*1. Buouresci calea m oţilor No. 56.

ecunoscute de ce a  m a l bună c o n s tru c ţie

p i e t r e r>E M O A R A
şi

PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
CU  P R E Ţ U R I  S C  Ă O U T E

Musica Militară a Regiment. 1-iO sub con- 
dncerea D-luî Capei maestru SCHOLTISCH, 

va esecnta cele mai noui arii de Dans 
;i plăcuta bandă de lăutari snb conducerea 
D-lnî SERBAN (foşti snb conducerea de
cedatului NIŢĂ COLŢATU) va esecuta cele 

mal noni arii Naţionale şi de Salon.

Incepntnl la 81/* ore s6ra

Preţul I Franc.

Se găsesce de vânzare la Tipo
grafia Thiel & Weis. VGn^etoril 
priimesc rabatul obicinuit.

CUPOANE 
Oblig. Rurale p. Octomb a. c.

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

Noni şi cel mal mare magas de în în
călţăminte pentru bărbaţi, dame şi copil 
snb firma:DURERILE DE DINŢI S / 3 2

când dinţii sunt găuriţi şi vătăm aţi, se 
inlăturâză la moment şi pentru to t-d’a- 
nna prin celebrai Estraot din India. Acesta 
n ’ar trebui fă Kpsescă în nici o familiă 
din cansa efectului escelent. Adevăratul 
estraot se găsesce nnmai în singurul de- 
posit pentru Buouresci la Farmacia Curţii 
a lui Rudolf Schmettau şi pentra Focşani 
la Farmacia Stenner. 383.

SAL. WEISERMANDE7I8E
Paria . . 
U&rseille 
liru ..^  .es 
AnvPi-s , 
Lor-lri .

La Vultur, strada Carol / .  No. 6.
Snb-semnatnl am onâre a aduce Ia cu- 

noscinţa onor. P. T. Public, că am aran
ja t în sus-<jisul magazin nn bogat asorti
ment de to t felnl de încălţăminte Engros 
şi lin detail, a tât în ceea ce privesce ghe
ţărie, cismărie de lues şi de to t felnl, cât 
şi şoşoni şi galoşi francese şi germane, din 
fabriceU cele mal renumite în Europa. Preţu
rile mal eftine de cât orî unde. — Pac 
plecata mea invitaţinne tutnlor d-lor cum
părători şi rog a m8 onora cu visitele d-lor 
spre a se informa a tâ t de fină cualitate 
a mărfurilor cât şi de eftinătatea preţurilor.

Cu stimă
Sal. Weiserman.

Hamburg . . . 
Amsterdam . • 
Viena . . . .
Berlin . . . .
Lipsea • • . .
Escompt . . .
L ira Ottoman&. 
Galbenu austr. 
Agio c. Argint.

Un professeur de langues habitant Bu- 
carest depnis 3 2  ans, antrefois guverneur 
dans plusienrs maisons distiuguees, deşire 
de trouver un placement dans qnelque fa
milie distingutSe a Bncarest en y donnant 
tons le jours deux heures d’enseignement 
de frangais, d’allemand et de caligraphie, il 
demande â titre de recompense: „loge- 
ment imnieuble et tontes Ies commodites 
de la maison hormis le blanchissage ponr 
Ini et son eponse.*

Monsenr Nicolas Butculesco et Madame 
B. son eponse, ont bien vonlu dans leur 
extreme bienveillance accorder an sollici- 
teur lenrs recommandations et renseigne- 
mens â tonte demande y faite.

Les condiţiona d’arrangements peuvent 
âtre stipulees deja .d ’aujourdhui* entre les 
contractants car les circonstances du solli- 
citenr l’exigent absolument, que pour regler 
lâ-dessus ses mesnres, son placement ait 
lieu >au plus tard* le 16/a 7 Mars. Youlant 
traiter pour l’arrangement de cette affaire, 
on peut s’adresser aussi directement: Ca
lea Şerban Vodă No. 135. 394,8-1.

CURSUL TIENEI 
Viena, 16 Februarie (st. n.) 1877.

M etalice...................... .... 62 5
Naţionale....................................... 67 £
Renta in a n r ...................... .... . 74 î
Lose ....................................... . . . 1 0 9  7
Acţiunile băncel..........................  836 -
C red itu rI ....................................... 147 -
London........................................... 124 3
Obligaţiuni rurale nngare . . .  73 5

,  temeşvar....................... 70 7
» transilvane . . . .  71 2

Argint în m ă rfu r i ......................114 5
D u c a tu l ...................................", 5 9
N apoleonul................................... 9 9
Maro 100 ........................................ 60 9

BUCURESCI & GALAŢI
RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SC iţC T E

Batoade * Porumb
T R A N S P O R T A B IL E

de cea mai perfectă şi solidă construcţie din

Strada Stirbey-Vodă No. 38.

Stabilimentul Gandinean,' Valle & C-ie, 
trecând în posesiunea sub-semnaţilor încă 
diu Maiii espirat, — D-nu Valle represen- 
tantul vecheî firme, nn mal are nici un fel 
de amestec s£Q drepturi în acesta afacere.

389.3-1. Anton I. Engels &  Teirich.

oliia profesoara Îs jiaiOpS»!
ţinni private, şi rogă a depnne adresele 
respective la administraţiunea acestni cliar 
sub cifrele S. S. No. 32. 885,6-1.

PRECUM ŞI

SE AFLA IM CALEA M0&0S1QEI M° 20. Y1S-Ă-YIS DE GRAflD HOTEL DE BULEVARD CASA GRECEANU 

CEL MULT INCA NUMAI 14 ţ>ILE

DUPA RENUMITUL SISTEM l i O I Î E I S r H E E X n V E .

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL , DACIA.* 

şi la t6te librăriile din ţ6ră
se afl& de vSntjare:

UT BUCURESCI SI DIU DISTRICTE
REGULILE

CE TREBUE P Ă Ş I T E
pentru a

AJONGE LA 0 BATRANETA ÎNAINTATA
PREŢUL 60 CENTIM.

drept oontrast la
VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE

Singura şi sigura pază. contra 
morţel prem ature şi l&ngesirel cronice de

Aug. Wilh. Konig.
P R E Ţ U L  2 L E I  N U  OI .

cu preţuri moderate

Apartamente, Prăvălie şi L ocalul
C E ’LU 0CCUPĂ BANCA DE BUCURESCf

preenm şi un
A P A R T A M E N T  I N F O S T A  CAS A R E S C H  

în faţa teatrului naţional 
In form atiunl la  D irecţiunea Societăţii * D A C IA  *Diverse

Duz. Ciorapi de Dame
Aq sosit chiar acumde fildecosse . 

i  de lină  . , 
„ fildecosse

şi nlteTarticole de petrecere

şi unelte pentru balnrl mascate

Focuri de artificie pentru salrine.
Preţurile cele mal eftine.

w e t z e i *
8. Strada Carol 3. 366-8-2.

Tipografia Thiel A Weisa Palatul „Dacia*


