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Ziarele publică niseeestracte dintr'o bro

şură intitulată: «O  cugetare politicii, fi 
atribnită prinţului Ion Ghicn. Autorul aces
tei broşuri, scrisa în romfinesce, se silesce 
a demonstra c8 crescerea Rusiei şi decli
nul Europil în aceşti din urraa o sută ani 
trebue să conducă pe România a şi îndrepta 
sforţurile el contra năvălirii Slavilor. El 
conchide că o alianţă ruso-roinâuă trebne 
să se respingă ca contrariă intereselor Ro
mâniei.

Londra. 17 Fevruarie dim ineaţa.

Dap.1 propunerea d-lul Hartington, ca
mera comunelor a amânat pe vineri ar
marea dtscuţinniî interpelaţiunilor asupra 
cestiunil Orientului,

BDCDBSSC1 - i  FEBRUARE.
Avem safi na avem un guvern? 

— Unde voeşbe coaliţiuuea să con
ducă, Ţeara? — aceste sunt două, În
trebări care ati n&scnt în toate spi
ritele şi care insuflă ingrijâri tn toate 
p&rtile. In adevfer, de vr'o câte-va 
s&ptămânl, ne aflăm tn faţa unei 
situaţii din cele mal iBtranie şi care 
In loc de a se limpezi se Încarcă din 
ce în ce mal mult. De abia ne v6- 
zurăm eşiţl din o criză ministerială, 
provocată de retragerea d-lul Ver- 
nescu din minister —  criză care a 
durat mal doufe sflptămânl, — de a- 
bia s’a reconstituit cabinetul I. Bră- 
tianu prin reintrarea d-lul D. Sturza 
şi numirea d-lor I. Cămpineanu şi I. 
Docan, şi de o dată resare sgomo- 
tul unei noi criza ministerială.

Părăsirea portofoliului ministerului 
de Finance de către D. Brătianu şi în
credinţarea acestui portofoliu In mâ- 
nele d-lul D. Sturza, a fost salutată 
cu bncurie de către publicai finan
ciar, de către toţi acel ale Căror in 
terese se află direct lovite de criza 
care bântuie financele Statului. In
capacitate cu care d. I. /Brătianu a 
condus interesele fiscului In curs^dle 
un-spre-zece luni, înspăimânta din c'e 
|n ce mit tare publicai, în cât che
marea d-lal D. Sturza spre a-’l în lo
cui, s’a părut tatulor o adevâratâ

o  -v i -a-T-A.
(Urmare)

Mfi duc!—zise Gostan, apoi se în-

I toarse în grajd, luă o garafă şi 
plecă.

Moş Marian plecă tn urma lai 
până la poartă, aici apoi se opri,şi 

| îl aştăptă.
Cost ane! — grăi el, când il vâzu 

întorcându-se,—puae gai;afa jos, a- 
| pol vino şi-mi ajată să închidem 

poarta.
| Costan puse gamfi, feng& gb&lp apoI

I amândoi se'apucară de poarta ru- 
gfoită în ţtţlnl şi dwp& <e*tă-va opin
tire o'închiseră.

I"  Sevîrşmd acestfluoru, ei b6 domrâ
In grajd.

Dacă befffi, mspoate,—**tse tjfetrâ- 
nul bând din garafă,— mi se desleagă 
^m ba şi îmi perd cumpătul. Şi ade-

provedinţă, o speranţă de mântuire. 
Programul financiar rostit de d nu 
Sturza în Senat, corapetinţa finan
ciară de care acest june ministru a 
voit a da atâta probă prin recen
tele sale publicaţiunl şi discursurile 
ce a ţinnt în sinul corpurilor Le
giuitoare In materii de finance, puse 
in paralel cu slăbiciunea complectă 
de care d. I. Brătianu a dat la rin- 
dul sâfi atâtea probe in administra
rea flnancelor, afi ffttut ca chema
rea d-lul D. Sturza în capul acestui 
minister, să fie, precum am zice, bine 
primită; fie care ş'a simţit resufla- 
rea sa mal uşure, neTniaI având a 
purta ca o piatră pe piept inepţia 
financiară a d-lul I. Brăitianu şi toţi 
afl sperat că se va începe în fine şi 
macar la ultima oară o lucrare seri
oasă, energică şi sistematică, care să 
oprească râul ajuns la culmo.

Mare ne-a fost însă surprinderea; 
căci acâstă laboridsă recon Intuire 
a Cabinetului a fost 'de o ‘ dată a- 
meninţată a se preface în o nouă 
mişti ficaţi une! Noul ministru de Fi- 
nance nu avuse încă timpul de a 
lua alte mfesuri de cât aceea a sus
pendării plăţilor pentru 15 zile la 
tdte casele publice, şi se râspândea 
deja sgomotul unei noul crize mi
nisteriale, prin retragerea din ca
binet a miniştrilor Sturza şi Câtn- 
pineanu. Se asigură că ar fi urmat 
neînţelegeri în cabinet asupra iii fi
surilor propuse de ministerul de Fi
nance. Aceasta nu o credem, căci 
cum se pdte ca oameni serioşi ca dd. 
Sturdza şi Cămpineanu să fi Tdtrat 
In cabinetul Brătiatou fără ca el să 
fi precisat condiţiile cu care întrafl, 
fără ca acele condiţii să fi fost a- 
probate de preşedintele Ministeru
lui şi colegii sfii, când mal ales d. 
Dim. Sturza îşi accentuase progra
mul sSa în Senat vr’o câte-va zilte 
mal înainte de a fi minifttru şi cânid 
d. I. Brătianu a afirmat tot în Senat 
respunz&nd d-lul senatore Deşliu a- 
supra reconstituirii ministerului prin 
concursul d-nulul Sfcurza, că d-sa a 
chemat pe acest din urmă ia mi
nisterul de Finance, tocmai spre ai’şl 
aplica programul sâfl t Nu putem d^r

se-orl e bine să vorbim şi să fim 
mal puţin cumpStaţl.

Aşa o fi, Moş Măriane !— respunsa 
Costan neliniştit.

Dar acum acum să te rog de un 
lucru mare,— urmă hâtrânul cu ră
ceală.

Ori cât de mare!
Un lucru, pe care o pusă viaţa.
Dă! Moş Măriane !—grăi Costan 

apropiindn-se de dânsul.
Cunoşti pe Coconul Iorgu ?
lo rg u  Stroienescn ? — Câpitauul

Stroienescu ?
Nu îl cunosc. Dar îl şti 11 casa.
Pe calea Herestreulul ?
Da, Moş Măriane.
Simţi tu în tine destulă virtute să 

mi-1 aduci aici ?
Cum să-l aduc!
Să-I spui, că îl roagă Sevasta să vie 

la ea, acum numai de cât,—că eh 
nu «unt acasă şi sici nu vifi, şi cfi, 
nu dorm în casă cu ea... N'aibI grijă,

admite să ni se zică, că aceasta ar 
fi causa principală a desmembrărîl' 
de care cabinetul a fost ameninţat.

Se mal zice, 'că  una din cauzele 
nelnţelegerel, ar fi hotărârea preşe
dintelui cabinetului de a împ:nge la 
disolvarea Senatului şi de a disolva 
acest corp, şi opunerea noilor mi
niştri la această mâsurâ extremă. 
In adevfir şi aceasta ar putea fi o 
cauză seridsă de desbinare în cabi
net dacă noii intraţi consideră o di- 
solvare a Senatului ca o mâsură ex
tremă şi' de o osebită gravitate în 
mijlocul urgenţii cu care cer a fl re
gulate tdte interesele financiare în 
suspehsiune; dar şi aci ne este permis 
a ne Întreba cum se poate ca noii 
chiemaţl la minister, să nu se fl aj 
8igurat‘ In1 contra unei asemeni even* 
tualităţl, când chestiunea disolvârel 
Senatului, plana în aer tocmai Iii 
momentul reconstituirel cabinetului!

Dar şi mal mult încă; de abia În
cepea a se alina sgomotul demisionă- 
ril dd. Sturza şi Cămpineanu, şi eată 
că acest sgomot să lnlocueşte prin 
acela al tetragerel d-lul ministru de 
Externe N. Ionescu, din cauza vo
tului dat de Senat tn urma ihterpe- 
laţlel’d-luf Cogălnideanu adresată mi- 
nistrillul Instrilfcţiel [Ihblice. Şi astăzi 
ni se afirmă ca posiiiîvă demisiunea 
d-lul ColonefSlânicfeanu ministrul de 
rfisboiO.

T6te aceste Încurcături aci ajuns a 
fi mal presus de mintea Omenească 
şi nu piltem de fcât a le lăsa în sta
rea lor de enigmă până ce vfilul care 
le înfăşură, se va rupe. Până atund 
însă suntem tn drept a întreba pe 
coaliţiune unde ne conduce şi la 
Ce Capăt voeşte să ajungă?

Puţin timp după formarea minis
terului el sub firma Iepureanu, a- 
cest preşedinte de cabinet s’a retras:; 
cabinetul s’a reformat sub firma I. 
Brătianu înlăturându-se din minis
ter d. Cogălniceanu şi Ferechide; 
de o dată trei la o parte, şi înlocuiţi 
prin treljalţil dd. D. Sturza, N. Io- 
nescu şi Stătescu. N’afi trecut multe 
luni la mijloc şi o noă criză s’a ma
nifestat prin retragerea d-lul D. 
Sturza. Puţin timp după aceasta sur-

că tl va primi mal drăgostos de cât 
pe tine.

Costan stete Încremenit.
II aduc. Moş Măriane !—chiar dacă 

ar trebui să-l aduc tn braţe.
Par te simţi tu vrednic a-1 spune 

toate aceste ?
O! doamne! o ddamne!—Moş Ma

riane !— zise Costan Iriăiluşit, lasă—1 
pe mâna mea.

Dai dacă n’a voi să vie'?
Grigea mea de dfensul. Vine ! li 

ştifi efl pe coconii ăştia, le ţjtîtt fe
lul, le cunosc graiul.

Ascultă, Costane, II zise betre'ndl 
aşezat. Dacă n’a voi să vie, te în
toarce şi te du la fiică-mea, îl spune, 
că din Întâmplare...

înţeleg, Moşf Măriane ! — grăi Cos
tan plecând!—Grigea mea de lucrul 
ăş^a.

Bfitrfinul privi puţin în urma lui, 
apoi se- opri la uşa grajdului. Nu
mai acum simţea din tot adinsul

veni o retragere mal gravă, acea a 
d-lul Vernescu, care fie !zis în trea
căt eia considerat ca o garanţie In 
minister In contra dominaţiunel es- 
cliisive a elementului demagogic. Dis
părând d. Vernescu, dispăru de o 
dată şi d-nu Stătfescu. Pentru ce? — 
nu’ să ştie precum nu s’a ştiut nici 
cât a fost la putere, pentru ce a 
intrat în minister. După aceasta, o 
nouă surprindere: D-nu Sturza re
intră sprijinit de d. Cămpineanu şi 
D ocan!

Aşa dar bilanţul ministerial al 
COaliţiunilln curs de un-spre-zece luni, 
se rezumă In 9 demisionărl de mi
niştri şi 12 individualităţi trecute 
prin minister! De uhspre-zece luni, 
câhd ţara crede că are un guvern, 
guvern nu are : ' Iată popa, nu e 
popa!

Ministerul coaliţiunel a ajuns a fi 
tan adevfirat fealeidoscop.

Dabă avem a aştepta ca toţi ca
piii coaliţiunel şi dublurele ior să 
Caiete satisf:teţiunea de a trece prin 
dttorlle ministeriale, atuncea... Val 
de Ţară a cărei interese nu pot de 
<iftt să se pericliteze în mijlocul aces
tei frământăturl de ambiţii insaţia
bile.

MICITOBI .-PABLAHENTABS
DRtPTA, s t â n g a , c e n t r u .

n  *)
In luptele politice se întâmplă ca 

partidele militante se adopte câte 
un termen la un de losincă al că- 
ria punct ne încântă şi devine un 
fel de superstiţiune, fără să ’I înţe
legem bine sensul, şi care de multe 
ori, ne duce la confusiunl deplora
bile.

Aşa de esemplu, la noi de când 
am Început a trăi o vieaţă politică 
sa  format un partid, carele este as
tăzi la putere, adorator revoluţiu* 
nel francese ca symbol de emanci
pare pentru popoare şi care ne pre* 
sintă revoluţiunea ca unică perspec
tivă de libertate, de patriotism, de 
progres şi de glorie. După această 
şcoală orl-cine nu adoarâ revoluţiu-

*) Veil , Timpul* de Ia 1 Ferruarie.

greutatea faptei, la care se pregă
tea. Şi era hotărît la ea.

El intră în gtajd cu un susp’în 
grefl.

Cârlanul începu să nerliieze încet 
printre d inţi; tşl întoarse ap’6I ca
pul spre Itâpânul sâQ şi bătrânul 
vâzu strelucirea gălbinie a ochilor 
lui tharl.

Cârlane!—zise el.— Şi in acest sin
gur cuvânt era cupirinsă toată du
rerea lui.

Calul âe stnâhci de la grajd, se 
întoarse înapoi şi, dându-fc! capul în 
pământ, îşi alipi grumajil de stăpâ
nul sfiti.

MOş Mârian se cutremură. îşi a- 
duse aminte noaptea de o mal odi
nioară, când sta ţiind cuţitul In mâna 
încleştată, în vreme-ce fiică-sa vor
bea cu Costan; se vâzu plângând 
caşi atunci, pe grumajil calului, prea 
slab sjpre a putea cumpăta pe fiică- 
sa în o clipă de isbucnire pătimaşă.

Nu se poate!— strigă el Îngrozit.

âea, nu este nici liberal, nici patriot, 
hicl amic al progresului, nici amic 
al gloriei naţionale, şi prin conse- 
cuenţă. reacţionar, partisan al re- 
gimelor odioase de privilegia , des
potism, trădător —  (termen consa
crat) — De aci terminologia par
lamentară (?) de stânga şi dr£pta, 
de partid liberal şi partid reacţionar.

Ast-fel am ajuns la supferstiţiunea 
fatală, pentru tinerimea noastră ca 
şi pentru vulg, că revoluţiunea este 
synonimă ca liberalism, cu patriotism 
şi că orl-cine nu este [revoluţionar, 
este reacţionar, partisan la privile
giilor şi al despotismului.

Ne întrebăm dar dacă este bine 
ca bărbaţii, ca onorabilii noştri amici 
de la Presia, cu care am lucrat îm- 
prehhă mal mulţi ani, şi cari aâ 
putut să ne cunoască, dacă este bine, 
zicem, se consacre o aşa supersti- 
ţiune — care este şi odioasă — cu 
numirea de centru. Dumnealor scitt că 
noi nu ne închinăm la idolul revo* 
luţiuneî, pentru că revoluţiunea la 
ochii noştri este eclipsa raţiunel o- 
mulul şi a liberului sătk arbitru, im
periul fatălităţil care turbură min
tea popoarelor în Întunericul necu
noscutului din care pot eşi t-6te tră
dările şi Wte nenorocirile. No6 ne 
place progresul regulat, care nu se 
râtâcesce în căi necunoscute, care 
admite toate ameliorările bine chib
zuite şi asigură marşa legitimă a 
societăţii cu toate resursele de vi- 
eaţa de care poate dispune. Intre 
aceste doă căi, între progres şi în
tre revoluţiune, nu pdte fi nici un 
termen de m ijloc; prin urmare nu 
poate fi centru, revoluţiunea sau pro
gresai. De altmintrelea, daca prin 
dreapta ţi stânga se face alasiune 
la clasele vechi ale societăţii ca re- 
presentate astăzi prin dreapta şi stân
ga, la boârl şi neboerl, clase care 
ar fi în luptă şi in vrajbă, divisiu- 
nea este şi mal primejdioasă pe lin
gă că este cu totul factice. Şi atancl 
este întrebarea să seim ce clasă ar 
represintă Cehfru. Oare clasa burge- 
siel ?

tn Francia, în Anglia, în Germa
nia, în Italia, burgesia are nn sens .

Ett nu îl pot ucide!—Să fie voinţa 
tatălui 1

Şi grăind aoeste, se repezi ca un 
nebun în urma lui Costan.

XII.
Sosind la uliţă, Moş Mârian se gândi 

p'dţin, apoi aplică ceea mal scurtă 
'cale. Din ultţă tn uliţă el strâbătea 
Căşi Când ar fi gonit ori ar goni pe 
cine-Va tte moarte. La fieşte-care pas 
dishăd&jduirea lui creştea ; la fleşte- 
care cdtlturâ el îşi iuţea pasul.

In sfârşit sosi la C'âsa lui Iorgu 
fără să fl ajuns pe Costan.—A in
trat? n’a sosit încă?.. A făcut ce
va?— n’a făcut nimic?... El privi 
împregiur şi vâzu prin întunerec, apoi 
în lumina unul felinar, pe Costan.

C e-iî—Moş Măriane, ce-1?—îl în
trebă Costan înspăimântat.

E bine 1—zise bâtrânul. Lasă pe 
Căpitanul. Mâne să îţi pul calul la 
căruţă şi să te întorci a-casă.

Ea?



T I M P U L

ea amintesce o clasă, de oameni o 
populaţiune, populaţiunea oraşelor, 
care a existat şi există, care are in
dividualitatea el, tradiţiunl de na
ţionalitate şi politice. La noi bur- 
gesie n'a exitat şi nu există; şi a- 
ceasta pentru un simplu cuv6nt.

In ţările Europei occidentale pre
cum Anglia, Francia, Italia şi Ger
mania a existat nobleţea feodalâ, care 
represinta o mulţime de mici suve
rani militari conspiratori, represen- 
tanţl al invasiunilor barbare şi ger
mane, dup& căderea imperiului roman. 
Pe lftngă aceşti mici suverani s’aâ 
găsit şi s’aâ format centrurl de po- 
pulaţiunl In oraşe, cele mal multe 
colonii romane saâ refugiaţi Învinşi 
representanţl al unei civilisaţiunl 
care aâ c&^ut În stare de inferio- 
sita te vis-k-vis de şefii militari feodall. 
Aceşti din urmă pretindeatl singuri 
privilegiul drepturilor politice. Bur- 
gesi, adică locuitori burgUor, orăşani, aâ 
fost siliţi să se ţină In luptă cu şefi 
feodall. El representaâ mal cu osebire 
civilisaţiunea imperiului roman că^ut, 
elementul societăţii civile, pe c&nd 
seniorii feodall representaâ elementul 
militar conchistator. După ţări bur- 
gesia ca In Englitera, s a aliat cu 
nobleţea, In Francia cu regalitatea, 
In Germania şi Italia ş’aâ ' menţinut 
independenţa sub protecţiunea im
periului saâ a unor seniori locali, 
mireni saâ religioşi.

In t<5te aceste ţâri, burgesia re
presinta o stare de civilisaţiune, cu 
tradiţiunile el, cu o individualitate 
proprie, cu o legislaţiune şi cu insti- 
tuţiunl municipale locale; burghesia 
era organisată prin charle, prin consti- 
tuţiunl locale; ea forma nisce guverne 
mici, nisce suveranităţi mal mult 
saâ mal puţin populare, democratice 
precum seniorii feodall representaâ 
guverne aristocratice In comitatele 
şi ducatele lor. Totuşi este adevărat 
că burgesia aşia constituită a dat Eu
ropei, oameni remarcabili, bărbaţi de 
Stat, comersanţl, legi şti, savanţi de 
tot felul şi chiar 6menl de resbel. Când 
aceste mici suveranităţi, feodale şi 
municipale aâ fost conduse prin ac
ţiunea, mal cu seamă, a principiului 
şi a autorităţii regale, a se uni spre 
a se reforma In mari unităţi naţio
nale, fie-care din ele aâ venit cu 
un contigent de tradiţiunl şi cu un 
fond de civilisaţiune, care aâ con
tribuit la fondarea Statelor euro
pene în monarchil constituţionale.

Aâ putut dar fie-care din aceste 
elemente, cu individualitatea lor, 
să se Împartă in grupuri, care ex- 
primaâ tot de odată şi origina şi 
natura instituţiunilor ce represintaâ 
şi aspiraţiunile lor pentru viitor.

Tu, Costane!
Pentru-ce, Moş Măriane?
Nu Întreba!— II zise bătrănul mâh

nit.—Fă, cum Iţi zic. Da! Moş Ma
riane!— respunse flăcăul, apolremase 
privind In urma bătrlnulul.

XIIL
Intorcându-se, Moş Mărian stre- 

bâtea din uliţă In uliţă cu aceea-şl 
iuţeală, cu care a fost venit. Cu
prins de neastlmpăr, de Îngrijire, de 
frica unei nenorociri nehotărlte, el 
grăbia şi tot mal mult grăbea spre 
casă. Să vază pe fiică-sa, să-I spue 
singur nu ştia ce, să plângă In tă
cere, şi earâ-şl temăndu-se de nă
vala patimelor lui.
Cuţitul, pe care l'a fost ascuţit astăzi, 
mereâ II sclipea In ochi şi mereâ 
să temea, că In clipa unei isbucnirl 
va putea să 11 apuce In mână.

Sosind acasă, grăbi spre uşa fiicei 
sale. Era încuiată. El ascultă şi nu 
auzi n-suflarea el. Apucă lncuietoa- 
rea şi făcu sgomot.

Ca să luăm de esemplu pe Fran
cia, pe care ne-am obicinuit a o lua 
de model, în clasificarea partidelor 
politice, vedem că la 1789, când s’aâ 
convocat Statele generale. (Etats g6- 
nâraux), trei partide saâ grupuri po
litice s’aâ destinat; nobleţă, clerul 
şi tiers-âtat, adecă burgesia (repre- 
sentanţi oraşelor). Când în urmă a- 
ceste trei ordini se contopiră In o 
singură Adunare după noaptea de la 
4 August, vedem formându-se succe
siv partide politice ; monarchiştl 
saâ partidul Curţii, constituţionali, 
girondini, jacobinl, montaniarzl, mo
deraţi, republicani, thermidorianl. De
numirile de dreapta, stânga, centru 
nu le vedem introduse în limbagiul 
parlamentar de cât târziâ sub res- 
tauraţiune. In faţa tendinţelor de 
reacţinne ale partidului pur legiti
mist burbonian, se formă atunci par
tidul opus, compus de republicani, 
şi de partisani imperiului, partid 
hostii Burbonilor, ca partid revolu
ţionar; şi ca temperament al aces
tor doă estreme, se formă partidul 
centrului care se raliă la dinastia 
Burbonilor, fără se renunciă la con- 
quistele liberale ale revoluţiuni. Si
tuaţi unea Franciel, luptele el recente 
justificaâ formarea unul centru ca 
partid de conciliaţiune între partide 
opuse cu tradiţiunl şi cu aspiraţiunl 
opuse. Centrul exprima partidul care 
accepta charta constituţională în dy- 
nastia Burbonilor; el exprima aci 
situaţiunea politică; şi represinta 
mal cu osebire burgesia cu tradi
ţiunile el de guvernu representativ, 
de sciinţă, de travaliu, de industrie, 
de libertate individuală, de libertăţi 
politice. In tradiţiunile el Francia avea 
societatea militară representată prin 
aristocraţia feodală, societatea civilă 
representată prin burgesiă, şi prin
cipiul politic al unităţii naţionale, 
representat prin legalitate, tot-d6- 
una în luptă.

La noi nimic din aceste. Nici su
veranităţi locale feudale n’am avut, 
care se fi lăsat o aristocraţie puter
nică şi privilegiată, nici burgesie cn 
tradiţiunl de instituţiunl municipale. 
Nici duci la Normadiă saâ de Bur- 
gonie cari se fi disputat suprimaţia 
politică a unei legalităţi, represen- 
tând unitatea naţională ca în Fran
cia, nici cetăţi considerabile cu charte 
municipale representând industria, 
comerciul, sciinţa şi revendicarea 
drepturilor societăţii civile.

Pfe cât aâ ţinut domniile pămân
tene, am avut un guvern militar re
presentând individualitatea noastră 
naţională, şi care s’a luptat contra 
Polonilor, Turcilor şi Tătarilor pen
tru conservarea naţionalităţii n6stre.

In casă nu se m işcă nimic. Acum 
văzu raza de lumină strebătând prin 
gaura cheii. Sângele i se redică în 
cap şi cu o mişcare răpede apucă 
săcurea din apropiare, o redică, apoi 
strigă „Sevastă !*... Deschide Sevas- 
tă !—El bătu tare In uşă!— Nici un 
respuns.

Ca eşit din fire isbi muchea ae- 
curel [în zăvor, încât uşa se des
chise departe Înaintea lui.

Securea îl căzu din mână şi el re- 
mase încremenit pe prag.

In mijlocul odăii Sevasta zăcea în
tinsă pe spate. Cuţitul ascuţit de că
tre tatâ-1 săâ era încă în mâna el 
Încleştată, sângele curs din pieptul 
el desvelit aburea in Încă răceala er- 
natică ; dar sinul nu se mal mişca, 
resuflarea l-a fost încetat.

Fără mişcare o privi betrftnul el 
părinte, fără suspin, fără un singur 
glas de durere. Ca deşteptat apoi 
din somn, el se mişcă, închise uşa, 
se apropie şiîngenuchiă lângă densa.

Dar un guvern pur militar, orl-cât 
de puternic l’am presupune n are 
lungă durată; şi să epuis^ză în lupte.

Guvernul deci militar al domnilor 
români s’a epuisat şi s’a transformat 
în o simplă adntinistraţiune locală cu 
venirea domnilor Fanarioţi. In tot 
timpul cât aâ durat aceste domnii, 
ţerile române aâ căzut din starea 
de guverne în starea de administra- 
(iuni provinciale. Guvernul politic era 
în Constantinopol şi în St. Peter- 
sburg.

Convenţiunea de la Paris şi în 
urmă unirea Principatelor sub Dom
nitorul Cuza; dar mal cu seamă in
stituirea unei monarhii sub Princi
pele Carol ca Domnitor heriditar, 
aâ ridicat Principatele române de 
la starea de provincii şi de admi- 
nistraţiunl locale la starea de stat 
politic, şi aâ pus în relief naţiona
litatea noastră. Guvernele vechi până 
la Convenţiunea de la Paris, nu eraâ 
guverne propriâ zise guverne poli
tice; ci semple administraţiunl unde 
respectul machinal al stăpâniră, a 
rangurilor, era singurul resort poli
tic. Nobleţea, boerimea era o no
bleţe administrativă, care representa 
mecanismul administrativ, împrumu
tat în mare parte de la imperiul bi
zantin. A voi dar o reacţiune este a 
voi o imposibilitate, căci ar fi se voim 
a ne Întoarce la condiţiunea de o 
simplă administraţiune provincială, 
şi a renuncia la starea de Stat po
litic. Şi nici un om de bun simţ nu 
o poate dori, căci ar fi o adevărată 
sinucidere.

Cuvântul dar de reacţinne n'are 
motiv şi nici un sens la noi. Tot a- 
tât nu Însemnează nimic niel cua- 
lificările de dreapta stânga, centru.

Societatea noastră, ţâra românea
scă este astăzi în stare de forma
ţiune ; ea luptă ca să se afirme şi 
să se constitue ca stat politic, ca 
guvern naţional. Aci este singurul; 
fapt important al situaţiunel n6stre 
chestiunea dară pentru noi se re
duce la nisce termeni f6rte simpli. 
Este vorba să seim prin ce proce
dări şi prin ce mijl6ce să ne con
stituim şi să ne lntemeem dacă 
voim să avem un guvern saâ nu, 
dacă voim ca guvernul să funcţio
neze prin autorităţi regulat consti
tuite saâ prin revoluţiune şi mani
festări de strade; dacă voim să gu
vernăm prin împăcare saâ prin per- 
secuţiunl; dacă ţinem la Constituţi- 
une şi la monarhie, saâ voim repu
blica; dacă voim să avem guvernul 
legilor saâ guvernul oamenilor.

Este o chestiune de dilemă, nu 
este o chestiune de basculă. Prin ur
mare cuvintele de dreapta, stânga,

Moartă! —Moartă!— grăi el rîzfind, 
— Ucisă de măna sa, cu cuţitul pre
gătit de mine!— Moartă!—Sevastă! 
copilul meâ nevinovat!

El ÎI luă cuţitul din mână şi tăie 
cu el cămaşa de pe trupul moartei. 
După aceea se redică, aduse vasul 
cu apă rece şi începu să II spele 
rana şi trupul de sânge. Sevârşind 
aceasta, o ştearse pe trup, o luă In 
braţe şi o puse în patul aşternut. 
In urmă deschise dulapul, scoase o 
cămaşă curată, II tăie spatele, o Îm
brăcă ca dfinsa, II despleti părul, 
apoi se aşeză liniştit la picioarele el 
şi ramase privindu-o în tăcere.

Peste câtâ-va vreme bătrânul se 
rădică, II sărută fruntea, ochii, bu
zele, rana din preajma inimel şi pi
cioarele, apoi căzu în gequche, îşi 
făcu cruce şi zise tatăl nostru.

Când se îndreptă In picioare, faţa 
lui era aspră şi hotărîtă.

El eşi din casă şi peste puţin se 
intoarse cu un braţ de lemne, pe care

centru sunt cuvinte cu totul impro
prii, şi n’ar trebui se figureze în dic
ţionarul nostru parlamentar, căci ni
meni nu le Înţelege fiind că nu co
respund la o clasificare politică ce 
s'ar putea justifica prin tradiţiunile 
noastre istorice şi cu luptele poli- 
tice ce aâ precedat regimul noâ, con- 
stituţiunea. Ori câtă silinţă ne-am 
pune de a le esplica n’am putea reuşi 
a le face să nu remână obscure şi ne
înţelese.

C. N. Brăilolu.

WIN AFARA.
Rusia. Din toate părţile vin ştiri 

despre disposiţiunile răsboinice şi 
despre pregătirile de resbel ale Ru
siei. încă pe la J1 Fevruarie scrie 
de la graniţele ruseşti un corespon
dent al ziarului „ Allgemeine' Zei- 
tung: “ Atitudinea resboinică care 
cu câtâ-va vreme în urmă era atât 
de manifestă în cercurile guverna
mentale ale Busiel, a dat acum loc 
unei procederl mal chibzuitoare; să 
ne ferim însă a crede, că această 
aparentă linişte ar Însemna înceta
rea pregătirilor Rusiei pentru ac
ţiune, ori chiar renunţarea el la rea- 
lisarea planurilor, ce are In Orient. 
Din contră totul înaintează cu paşi 
mal moderaţi şi tocmai pentru a- 
ceea mal hotărlţl. Rusia nu aşteaptă 
de cât cooperarea unul aliat: a tim
pului. îndată ce acesta va fi fa- 
voritor pentru Întreprindere, se va 
Începe acţiunea, care poate că, deo
sebit de planul deja adoptat, se va 
concentra cu deosebire în Asia. Pre- 
cauţiunea cu care se pregăteşte Ru
sia, este o urmare naturală a deo
sebitelor desamăgiri, ce a întâmpi
nat în timpul din urmă. înainte de 
toate împărtăşirile cuprinse în car
tea ' albaştră a Engliterel aâ arătat 
destul de Învederat, cât de zadar
nice ilusiunl şi-ar fi făcut guvernul 
din St. Petersburg, dacă ar fi con
tat pe ajutorul vr’unein dintre pu
teri. *

Alăturea cu aceste „N. W. Tag- 
blatt* susţine, că după informaţin- 
nile positive, ce are. Rusia a dis
pus mobilisarea a 500,000 soldaţi, 
precum şi a tuturor casacilor împăr
ţiţi în trupe iregulari.

Un alt corespondent, al ziarului 
.Deutsche Ztng.‘  spune că la Aker- 
man, Bender şi Hotin neîncetat se 
fac manevre cu corpuri concentrate, 
cu deosebire spre deprinderea la arti- 
leriâ şi cavaleriă. .Oameni jde spe
cialitate, care aâ luat parte la ma
nevrele de la Hotin, susţin că ca
pacitatea de manevrare a trupelor 
nu lasă nimica de dorit.*

.Generalul Kossinski, inspectorul 
spitalelor de la armata de operaţi
une, este Însărcinat a pregăti toate 
cele necesare spre a Înfiinţa ambu
lanţe In toate districtele mărginaşe. 
In Basarabia vor avea să se înfiin
ţeze cu totul 12 asemenea staţiuni 
de ambulanţă, avănd a se Înfiinţa

îl aşeză încet subt pat. — Apoi a- 
duse al doilea braţ şi 11 aşeză şi pe 
acela, luă cuţitul, rase sângele de 
pe podele şi aruncă răsăturile în a- 
propiarea lemnelor.

După aceste el eşi, Închise uşa In 
urma sa şi se duse în cuină. Lada îm
podobită cu flori tăiate în lemn era 
la capfttul patului; el o rădică In 
spate, o duse şi o aşeză în mijlocul cur
ţii. Acum privi înpregiur. Era pustiâ.

Moş Marian se întoarse în casă.
In toată vremea de când a fost 

luat cuţitul din mâna fiicei sale mo
arte, el era cuprins de adăncâ du
rere, dar liniştit şi senin. Acum în
cepu să plângă amarnic. Şi eară-şl 
căzu asupra moartei şi o cuprinse 
în braţele sale

A fost trecut miezul nopţii, când 
Moş Mărian se rădică, luâ lampa şi 
o răsturnă pe patul, în care zăcea 
moarta. Patul începu să arzâ. El luâ 
focul în mână şi ’1 aruncă în toate

spitaluri mal mari în Cherson, Kiew, 
Jekaterinoslaw şi în Crimea.* In 
cercurile militare se asigură că toate 
trupele din Rusia europeană vor fi 
mobilisate. Comisiunea de mobilisare 
din St. Petersburg e zi şi noapte 
în activitate. De o cam dată se vor 
da întăriri armatei de la Caucas, 
care va fi sporită la 5 corpuri, cu 
14 regim, cavalerie. 48 sotnil de ca- 
sacl iregulari şi 480 tunuri. Armata 
de sud va fi urcată la 280 -  300,000 
oameni eu 482 tunuri.

„8e asigura ca positiv, ,că s’a ln- 
«cheiat un tractat important cu Ro- 
, mânia.* Timp mal Îndelungat gu
vernul român a fost representat aici 
prin câţi-va ofiţeri superiori, care aâ 
încheiat respectivul tractat. Idea de 
a statornici pe teritoriul român pen
tru armata rusească o zonă neutrală, 
a fost respinsă. Şeful statulul-major 
a arătat, că e peste putinţă, ca Ru
sia să renunţe la anumite linii, de 
oare-ce comanda supremă a armatei 
în caşul unei eventuale operaţiuni, 
va trebui să aibă deplină libertate 
de acţiune. S’aâ luat însă măsuri, ca 
populaţiunea română nici lntr’un 
chip să nu sufere de mişcările tru
pelor imperiale. Comanda armatei 
ruseşti nu va jigni întru nimic drep
turile guvernului româu. Guvernul 
român pe un anumit timp, va tre
bui să sporească numărul organelor 
sale administrative, fără însă ca el 
însuşi să poarte cheltuelile acestei 
sporiri. Lucrurile toate sunt ast-fel 
regulate, în cât România poate fi 
pe deplin mulţâmită cu ele.4

In sflrşit .Polit. Corrp.* publică 
următoarea telegramă dela 14 Fe
vruarie: .Generalul lgnatieff a so
sit la St. Petersburg şi a fost pri
mit de câtrâ Ţarul. De-asemenea a 
conferit In mal multe r6ndurl cu 
principele Gorciakoff. Toate ştirile 
despre retragerea Iul Gorciakoff sunt 
neintemeiate. De-asemenea e neinte- 
meiată ştirea, că cuartierul general 
ar avea să fie mutat dele Chişinău 
la Odesa. Situaţiunea e îndeobşte cri
tică.

Eară .Post" scrie: Din Bucureşti 
ni se scrie la 11 Fevruarie: Pe ba- 
sa unor informaţiunl positive v6 poţ 
comunica, că podul cel mare peste 
Şiret, aceasta chieâ a posiţiunei in 
spre orient, va fi intărit şi, cu în
trebuinţarea tuturor mijloacelor dis
ponibile, pus în stare de apărare.

Generalul rusesc Cantacuzino, în
soţit de colonelul Ismailoff a făcut 
o călătorie da inspecţie pe căile fe
rate române dela Ungheni până la 
Turnu-Severin.*

Imperiul Otoman. Negoţiările de pace 
cu Serbia s« urmează fără întreru
pere şi se crede că pacea va fi în
cheiată la vreme, chiar şi dacă ne- 
goţiârile pentru lncheiarea păcii cu 
Montenegro ar rămânea fără de re- 
sultat. După ştirile sosite din Bel
grad, guvernul Serbiei ar fi ordonat 
să se deşerteze s olile Întrebuinţate 
ca localuri pentru spitale şi să fie 
predate misiunel lor. De-asemenea 
funcţionarii publici din armată aâ 
fost chiâmaţl la funcţiunile lor.

părţile, încât de odată întreaga o- 
daie se aprinse.

După aceste eşi, se duse încet a- 
fară, coborî treptele şi» ajuns In mij
locul curţii, se aşe^â pe lada sa, 
privind îngrijit J» răspândirea fo
cului.

p este puţină vreme flăcările în
cepură să iasă pe ferestre, acope
rământul aruncă scântei şi din ce 
In ce focul se răspândi peste casa
lntr^gâ.

Pe când lumeaîns pâimfintatâ veni 
să aducă ajutor, Moş Mărian şedea pe 
ladă, jălind patru-zecl şi unu de ani 
din viaţa sa.

După trei iile eşea din Bucurescl
o căruţă cu un cal. bfitiân li- 
niscit, nepăsător şi s®n'n 
şezând pe o ladă împodobită cu flori 
tăiate în lemn, ţinea frânele şi şl 
lăsa Cârlanul In draga sa voie.

Şi mâna Moş Mârian fără ca să
mal privească md6r6pt. L ^



Despre Midhat Paşa gircolft deo
sebite şi lntru-c&t-va opuse ştiri. Toa
te Inse convin lntr'aceea. câ Midhat 
mal de vTeme ori mal tftraiu va n 
rechi&mat la postul sfefl. Unele zia
re susţin c& mal nainte el va visi- 
ta curţile europene, Dupft o depeşft 
r  ziarului .N.W. Tagblatt, lnsfl Mid- 
hadt Paşa ar fi deja pe deplin re- 
h abilitat şi rechi&mat la postul sefi.

.Deutsche Ztng.» primeşte ştirea, 
c& guvernai otoman a cumpSrat In 
America încă, 200,000 puşti de sis
temul martini şi 80,000 revolvere,—  
Spre a simplifica administraţia şi 
spre a face economii, guvernul o 
toman a Împreunat, toate insulele 
din Archipelag, Intre care şi Cyprul, 
într’un singur guvernament cu cen
trul In Rhodus. Creta va avea, ca 
şi pftnâ acum. guvernul sâfi propriii 
earâ Insula Samos va remftnea In 
posesiunea beiului.

Germania. Marchisul Salisbury a 
f&cut multe şi importante mărturi
siri In parlamentai englez. A decla
rat Insă,, că, despre cele ce i s’afi 
zis din partea principelui Bismark, 
nu poate vorbi. Toată lumea se În
treabă: pentru ce? Şi fără Îndoială 
principele Bismark trebuia să zică 
ceva deosebit, ceva de oare şl care 
importanţă, pentru ca să aibă mo
tive de a cere deplină discreţiune 
din partea marehisulul Salisbury. 
Nimeni nu se lndoeşte, că cuvintele 
principelui Bismark eraţi Îndreptate 
contra Rusiei. Cu atăt mal surprin
zătoare sunt dar ştirile aduse de 
către foile din Viena, In Înţelesul 
cărora de present cestiunea orien
tală s’ar fi .dislocat* la Berlin. Se 
pretinde că Cancelarul Oermaniel 
şi-ar da toată silinţa a hotărî pe 
Corniţele Andrassy să susţie pe Ru
sia dacă nu ca aliat activ, cel pu
ţin ca un sincer neutral. Ne vine 
Inse greii a crede că Bismark nu 
este încredinţat, că Austro-Unga- 
ria Intre lmpregiurările de astăzi 
nu poate fi dispusă a da Rusiei vr'un 
ajutor real; tocmai pentru aceea co
municăm ştirile foilor din Viena nu
mai ca un lucru, care ne face să 
găndim.

Austro-Ungaria. Conferenţele ţinute 
In cestiunea băncii pănă acum nu 
aft avut nnl un resultat positiv. De 
altmintrelea se asigură, că ministe
rul Auersperg nici nu a primit a 
reîncepe negoţiârile cu Tisza de căt 
cu reserva de a nu fi silit să se 
angagieze definitiv de căt după-ce 
va fi obţinut adhesiunea partidului 
amicilor constituţinnel. Ast-fel după- 
ce Tisza şi Auersperg se vor fi unit 
asupra punctelor discutate, resulta- 
tele vor fi comunicate clubului de 
partidă şi acesta va avea să hotă
rască, dacă guvernul ţ&rilor de peste 
Laita poate ori nu poate să facă ma
ghiarilor concesiuni. .Deutsche Zei- 
tung* e de opiniune, că partidul nu 
se va Învoi chiar nici la concesiu
nile făcute p6n6 acum, de 6re-ce d. 
Herbot, oare-şl cum capul acestei 
partide şi unul dintre cel mal in
fluenţi membrii al parlamentului, 
este un adversar hotărlt al princi
piului de paritate, a căril recunds- 
cere o pretinde Tisza.

In timpul din urmă se vorbesce
mult despre posiţia comitelui An-
dra«sy. El e atacat din tdte părţile. 
Sunt chiar partide cu mare influ
enţă, Intre care de căte-va flile chiar 
şi acea a amicilor constituţiunel, ca
re blamează politica lui şi jşi d’atl

I t6tă silinţa spre a’l resturna. Un
* corespondent al ţjiarulul .Czas* sus

ţine că Intre altele şi generalul Ig-
natieff ar fi intrigat In acest Înţe
les cu ocasiunea petrecere! sale ln 
Viena.

c a m e r a
Şedmfo de Sâmbătă 5 Fevruarie 1877.

8ub preşedinţa d-luî C. A. Rosetti, se 
deschide la orele 1 p. m fiind presenţî 
8 5  d o m n i  d e p u ta ţ i

Intre comunic&rî «e citesae o petiţie a 
unor arendaşi cari cer a M lna 0 resoluţie 
ln privinţa nnel petiţii anterioare, d. Ghica 
eerând urgenţa pentru acea petiţie, c icl 
conform regulamentului Sâmbăta este des
tinat» petiţiilor, urmează odisouţiune foarte 
animaţi-----Unele voci cer a m  vota bu
getele, alte voci susţin că şi petiţia aron
daţilor este o cestiune bugetară. — D. j ^ r.  
*#scu zice, cu d. prim-ministrn a fixat 3

zile in cari bugetele trebue să se voteze 
fiind-cft este crisă constituţională, la care 
d, prim-m inistru protesta că nu s’a espri- 
mat ast-fel căci deacă ar fi o  crisă con
stituţională n’ar ins ista atăta pentrn bugete.
In fine să decide ea raportul comisii relativ 
la acea petiţie să se imprime după propune
rea d-luî Cernătescu. De asemenea se face di- 
ecuţiune nu mai puţin animată asupra de- 
claraţiuuil d-lul Voinov care presistă in 
demisie; d-1 Furcnlescu este de opinie 
a se primi demisia căci d. Voinov s’a ară
tat nedemn de onoarea ce i s’a făcut.

D. lepuresnn vorbesce contra ca şi d. 
Vernescu şi susţin că nu trebui să acu- 
săm pe nimeni In lipsă ; — (urmează dia
loguri fortnnoase intre d. Fnrcnlescu care 
califică de falşe cuvintele d-lul Vernescu — 
şi alţi d. depntaţt)

Punându-se la vot se primesce dimisia 
şi se declară vacantat colegiul din Putna.

D. Furcnlescu interpelează, pentru ce d. 
ministru de Instrucţie a destituit pe nn 
profesor de la gimnasial [Mihaiii B ravu l; 
interpelează al doilea, pe d. ministru de 
Interne pentru abnsnrl administrative, ju -  
deciare din Teleorman ; —  al treilea, in
terpelează pe d. ministru de Finanţe in 
privinţa unor sume datorate de Manciu- 
lescn Statului; al 4-lea interpelează pe d. 
ministru de lucrări Publice (ilaritate şi pe 
banca ministerială).

D. Furcnlescu. Rideţl, (cătră banca mi
nisterială) dar cine ride mal in nrmă, ride 
mal b in e ; aţi mal rîs odată şi la^l869 
aţi p lin i I — (citesce 6 interpelaţinnî.)

(O voce: numai atât? Unde este a şeap- 
tea ?)

D. Furcnlescu ! Va veni timpul (ilaritate'i 
D. Manolache Costache ia cuvântul pen

tru a’şl desvolta interpelarea şi zice că n’ar 
fi nsat sâfi abusat, preenm n ’a făcut nici 
pănă acum, de libertatea cuvântului, dacă 
interpelarea sa n’ar fi cerută imperios de 
împrejurări. Se va restringe insă in ar
gumentarea ideii d-sale cât se va putea 
Să nu se crează că voesce a face oposiţie 
guvernu lui; nu nrmăresfie nici o recrimi- 
naţiune; această interpelare nn e perso
nală, nu e acnsare, dar este un drept a 
cere ca cele promise prin circnlările mi
nisteriale s i devie o realitate. In starea de 
slăbicinne a instituţinnilor noastre snnt 
neajunsuri comise independent de voinţa 
celor de la gnvern, căci nu sunt destule 
garanţii nici pentru guvern. Trebui sa a- 
aalise o  situaţie Întreagă, cn toată reserva 
Insă cătră unii miniştrii in acnsare. —  A 
văzut sub CatargiQ, care ’ l credeam get- 
beget Moldovean, făcândn-se teorii aduse 
din streinătaţe. d. Vernescu atunci a a- 
nunţat o interpelare. La alegeri s’aii făcut 
desordine, cetăţenii se plâng la Tribunal, 
care pune teTmine de a m ţ^ re ; fin  apoi hâr
tii şi plângeri la noi cari eram pnţinl ln 
Camera de snb d. Catargiu; n’am putut 
face nimic, nici n’am avnt viaţă ln ngă; 
am luptat cu armele constituţionale, cu 
prtsa şi iatrnnirile publice. Stam la pândă 
oe va face guvernul şi am văzut că s'a 
deaolvat Senatnl. In alegerile ce aii urmat 
noi am eşit învingători.— Comitetul libe- 
ral-naţional in  apelul sSQ denunţa ţărij 
slăbiciunea instituţiilor noastre şi chiar a 
cetăţenilor cari nn 'şl îndeplinesc datoria 
de cetăţean ; idea mamă a asociaţiunii noas
tre, asupra căreea voifi reveni.

In Bncure8ci se formase nn partid, jnna 
stângă, care se ferea de voi, cel bătrâni, 
compromişi (se întoarce către d. C. A. Ro
setti). (D. M. Costache arată ce a făcut 
guvernul actual de când a venit la pu
tere, că a scăpat chiar ţâra de lăcustele 
ce ast-fel nimiciaă holdele.

(V oci: prea bine.)
In privinţa listelor electorale crede că 

va avea alături cn D-sa pe d. ministru de 
interne, de finance, şi pe Dimancea, d. N. 
Fleva, şi In fine voi# avea pe toţi alături 
cu mine. Uă va intreba cine-va de ce mă 
ocup de listele Senatulnl ? De on. Adunare 
nu p6te fi nici o nmbră de Indodu, pe când 
n Senat este spirit de o oposiţie sistema
tică (o voce : sunt petrolişti). Menirea Se
natului este de a avea idei moderătâre, con
servatele in jocnl constituţional şi trebui 
să dorim o concordanţă, o armouie intre 
ambele corpnri. Tocmai sub guvernnl ac
tual putem spera aceasta şi de aceea să ne 
preocupe alegerile Senatoriale.— D. M. Cos
tache inepe a arăta că la Bârlad, s’aU şters 
unii din listele electorale, alţii introduşi 
in mod clandestin. Aţa a fost şters fra
tele d-lul I. Radu, p« care D. L. Coatin 
il declarase de Tudor Vladimirescu al Bâr
ladului.

D. 8. Costin : Nn ett ci d. Nicorescn: 
n’am atins ţărâna lui Tudor, am liaat’o 
aşa (ilaritate).

D, lorgn Radu senator care era faţă

zice d-le preşedinte, nn-I da cuvântul (ila
ritate, risete).

D. M. Costache continnă, că deşi pe 
bancele ministerială sunt bărbaţi in cari 
avem t6tă Încrederea, însă maşina merge 
tot ca mal Înainte, s’aU schimbat numai 
maşioiştil.- De unde vine aceasta? Iu uite 
State constituţionale veţi vedea că de la jan 
darm până la ministru toţi sunt inamo
vibili; judecătorii ca şi profesorii snnt 
inamovibili. La noi toate depind de la 
fluctuaţiile politice şi drepturile alegăto
rilor de asupra cărora stă atârnată sabia 
lut Damocle. — Când se schimbă un mi
nister, prefectul şi presidentul Îşi găteşte 
geamantanul. Aşa este in lume, suntem 
oameni! Ministru are rudele sale, are apoi 
prieteni, cunoscuţi (aplanse) poate să nn 
se intereseze de e l?  Aşa se aleg candida
ţii agreaţi ministrului. Interesele alegăto
rului nu sunt garantate contra fluctuaţiu- 
nilor politice.— Guvernul trebui să ne den 
concursul in contra celor cari atentă la 
drepturile noastre. — Aceasta aştept de la 
gnvern.

D. Furculescn. Cer cuvântul 1 
D. M. Costache cere ca d. Furculescn 

să nu intindă discuţia alt-fel, decum faca 
d-sa care va fi obiectiv, nici de cum sub- 
jectiv, la care d. Furcnlescu respunde că 
şi d-sa va face numai teorie.

D. M. Costache. Continuă că a resărit 
o teorie nouă in constitnţionnlismul nos
tru, că o cameră poate lucra fără Senat 
(întreruperi) sunteţi pentru sa a contră?

(Voci: şi pentru şi contra)
D. M. Costaehe. Efl aştept o desmin- 

ţire din partea guvernului in contra a- 
ceastel teorii care este moartea constitn- 
ţionalismnlul (aplanse). Partea politică a 
interpelării mele o  resnm şi intreb pe d. 
ministru de Interne, dacă circulara pro
misă eite de ajuns şi dacâ nn e bine să 
desmintă acel zgomot, care va face şi mai 
mare răii posiţinnii noastre şi finsnţelor. 
(In privinţa puntnliil financiar din inter
pelare, se suspendă şedinţa pe 5 minute.)

Redeschizându-se şedinţa, d. M. Cos
tache vine la partea a doua a interpelă
rii, voind a demonstra conesitatea intre 
finanţe şi constituţionalism ; căci tot d’a- 
nna când politica a fost rea, nici finan
ţele n’afl stat bine; aii eetit espnnerea 
d-lul Stnrza in privinţa finanţelor, şi d-sa 
sa ocupat cn această materie şi face com
plimente d-lui Sturza pentrn stăruinţele 
sale pe acest teren arid. AfiS insâ o e- 
roare in studiul d-luî Stnrza intre sumele 
relative la drumul de fer.— Intr’o lucrare 
analoagă făcută de d-sa la 1864, în care 
a demonstrat, că guvernul şi Cernerile ar 
fi putut face faţa tntulor cheltnelilor şi 
împrumuturilor, dacă s’ar fi afectat im- 
positele eselnsiv la sarcinele create prin 
câile ferate. Adnce felicitările sale Came
rei actuale care arată atâta energie in a 
face economiile necesare in acest timp de 
mare crisă; aceasta nn s’a făcut mai na
inte din nenorocire.

A  zis’o de mnlt că finanţele noastre 
s’aii tratat ca şi cum bogăţiile noastre ar 
fi neepuisabile. Bogâţia la noi este numai 
naturală, care reclamă bani şi braţe mnlte. 
Olanda săracă de la naturi a devenit bo
gată graţie activităţii sale. —  Este in di- 
verginţă on d. Sturza in priviuţa începe
rii împrumutnrilor. Până la 1863—64 la 
noi]nu s’a ştiut de împrumuturi, iar nu cum 
susţine d, Sturza, care sare de la Ştern 
din 1867 la 1871.— D. Brătianu il crede că 
nu bagăpasinnea în finanţe. La 1869 a lucrat 
lă un raport trei luni, după care!a fost ales 
spre a face o espunere financiară, care 
n ’a fost după dorinţa d-lul Brătianu, poate 
pentru că arăta uşnrinţa ln administra
ţia finanţelor şi înainte de d. Brătianu.—  
Arată cum s’aii urcat cheltuelile din an 
în an. La 1867 cheltuelile aii fost ln doi 
peri. La 1867 Camera a făcut un aet fru
mos neprimind suma de 67 de milioane. 
Insă în altă şedinţă s’a primit 18 mii, 
ca adaos. In această şedinţă lip ra  d. Bră
tianu. Să tragem acum conclnsiunile filo
sofice, cn totul pacifice, adică, majoritatea 
de atunci era prea mare, fără oposiţie (o 
voce: Erai d-ta 1)

D. M. Costache zice că a fost dat a- 
fară.— Se va fi făcut presiune în alegerf, 
influinţa morale saii imorale eum zicea d. 
Ionescu, (sensaţiune) am fost toţi vinovaţi, 
am cheltuit ce n’aveam; ne împrumutam 
de la streini. Nn încriminez deci pe ni
meni.— La 1789 Regele a zis lui Mira- 
bean că nu se mai poate intoarcc trecu
tul ci să stabilească regimul constituţio
nal. Şi noi am promis multe, insănn s’aii 
schimbat de cât persoanele. Noi numai 
prin control nn putem restabili creditul 
In Rusia lângă ministrul de finanţe este 
altul de cofltrol. La noi tonte clasele sunt 
împovărate şi cheltuelile sunt prea mari.

Cer dar ca guvernnl să no dea asigură
rile ce le-am făcut noi, Comitetnl de le 
Maznr-Paşa (aplause).

D. ministru de Finance respinge unele 
observaţiunl şi recunoasce unele adevăruri 
ale d-lu l M. Costache, annme că se chel- 
tuesce prea mult: cât privesce studinl d-sale, 
apoi s'a ocnpnt numai de cel 5 ani din 
nrmă care aii pns coroană la ruina finan
ciară. Nepnnându-se atunci stavile s’a a- 
jnns că miniştrii de finance s’aii încurcat. 
Ministrul trebue să scie cum sta ii finan- 
cele şi să spnnă aceasta Camerilor spre a 
afla corectivul. Regimul constituţional ’şl 
are originea in evnl mediii când guver
nele cheltuiaii prea mult, şi naţiunile aS 
cerut să controleze pe guvern. (Aplause) 
Aceasta este şi datoria d-voastră; peannl 
1877 bngetnl trebne echilibrat căci alt-fel 
ţâra are dreptul de a arunca vina asupra 
noastră.—  In loc de interpelări mal bine 
să lucraţi.

D. I. Ionescu. Adn legi . . .
D. ministru de finance. Lucraţi legile ce 

aveţi. De la activitatea şi legalitatea noas
tră depinde esistinţa ţării. T oţi să fim u- 
n iţl a condamna răni şi pemiserabilii cari 
ap laudă fulşificările, fie in alegeri, fie în 
finanţe; conohide făcând apel la toţi româ
nii a conlucra in reunire: să facem armis- 
tiţia politic pentrn a scăpa de ruină. A - 
cesta cred a fost şi scopnl d-lul Epnrennu 
prin interpelarea sa. Creditnl statului să 
nu fie o armă de partid şi nu aşa aii fă
cut strămoşii noştri când era vorba de a 
scăpa ţăra de pericol, (aplanse).

Se cere închiderea discuţiuniî.
D. Epnreann este contra închiderii, (dia

loguri).
D. prim-ministrn ^ice că d. Epnreann 

are dreptate.
D. Preşedinte. N ’are dreptate.
D. Nicorescn respundend d-1 ni Epnreann 

face teoria legii electorale şi arată care a 
fost motivul adevărat al dimitsii primara- 
lul din Berlad. (In timpnl acesta o mare 
parte din depntaţi es din sala şedinţelor 
spre a fuma şi discuta cu sgomot in bufet. 
V o c i : nn snntem in număr 1

D. Nicorescn terminând, citesce cuvintele 
nnnl ziarist în privinţa luptelor între par
tidele Greciei, cnvintn cari cer concordia 
între cetăţeni şi par a fi scrise tocmai pen
trn România (aplanse).

D . Geani cedează cnvântnl d-luî Epu- 
reanu, căci tinerii trebui să respecte pe 
bătrâni.

D. Epnreann mnlţumesce d-lni Geani 
zicând că bătrânii aii trebuinţă de concur
sul tinerilor. A poi respunde d Ini ministru 
că la apelnl de concordie ce se face va fi 
şi d-lnl dar să se desmintă teoria ce s’A 
semnalat. Poate lucra Camera fără Senat? 
Banca ministerială nn’ml respunde 1 Voiii 
reveni cu interpelarea. (O v o ce : Dnpă bu
gete!) Ba înainte de bngete. Nn veniţi cn 
sabia într’o mână şi In alta ou crucea. In 
contra vrăjmaşului cu sabia, intre noi nu
mai cu crucea 1 Mântuirea este numai în 
sinceritatea politică, alt-fel răul nn se va 
remedia, ci va continua a cresce cu furie.

D. Prim-ministru ziee că pentru d-sa, 
d. Epureanu a fost nemilostiv. D-sa simte 
şi doresce concordia, cere dela noi îusă ga
ranţii precum cere şi Europa garanţii ma
teriale. Este vorba de falsificarea unor liste 
electorale! Tată ce răspnnde prefectul şi in 
privinţa primarului din Bărlad (citesce) c i  
faptul e de resortul tribunalului şi se vede 
c i  lista contra căreea se plânge primarul 
este tocmai compusă de 6meni d’al Ini Ca
targiu şi d. Lahovari, sub cari s’a falsi
ficat. — Noi, <jice d. Brătianu, am fost to
leranţi, condescendenţi, pe când d-lor îşi 
apără cn îndrnsneală abusurile lor ca şi 
cnm ar fi drepturi! Tocmai d. Lahovary 
se plânge şi tocmai d-sa este pe nedrept 
pus In listă! (aplanse). D. M. Costachi a- 
mintesce alegerile n6stre cu influenţe mo
rale saii imorale! Acum nn pot răspunde, 
Insă se va vedea care din noi a făcut ale
geri mal libere, mai nemorale. Până acum 
guvernul a lucrat spre a asigura justiţia, 
nu puteţi să ne bănuiţi măcar că facem 
ceva spre a ne asigura alegerile; până n’a- 
veţi fapte şi probe nn trebue să ne acu- 
sa ţi! Nici un bărbat nici intr’nn minis
ter până acnm nu s'a găsit să foileteze in 
ministerul de finanţe, până n'a venit d. 
Stnrza să ne facă adevărata situaţie. On. 
d. Epureanu să fie încredinţat că compu
nerea ministrului chiar il dă garanţii. Se 
va ţinea cumpăna drăptă pentru toţt. Vom 
fi aspri mal mult contra amioilor de cât a 
adversarilor, (aplause)

D. Gherghel. Cei cari aii abusat vor mal 
reveni şi pe banca ministerială, căci prea 
se străginesce ou judecata!

D. P. Grădişteann. Cum remâne cu te
oria constituţională? Nici o vorbi?

D. Ministru de Justiţie ^ice oă circula

ra în privinţa listelor electorale este gata 
însă o face şi mal tare, iar justiţia va re- 
mânea ln reservă până nn se vor produce 
fapte, când apoi justiţia va intra in rolul 
săQ.

Şedinţa se ridică la orele 5 şi jiun. p. m.

DEPEŞI TELEGRAFICE
Serviciu l p r iva t a) TIMPULUI.

Agen|ia Ha vas 
I.ondra, 17 Februarie, ruptea.

(Camera com nnelor; sfârşitul şedinţei de 
la 16.)

D. Hardy, secretar de stat la departa
mentul de resbel continuă ast-fe l: *NoT 
n’avem intenţiunen de a întrebuinţa nici 
constrângerea materială in privinţa Tur
ciei, nici de n lna armele in favoarea sa. 
Noi sperăm că o presiune morală va fi 
destulă pentrn a produce nn ban resultat. 
Pentrn că t6tă Europa este de acord a a- 
signra integritatea Turciei. Anglitera nn 
este obligată a face resbel dar esteţ obli
gată a menţine observarea tractatelor.

D. Chapelin impută d-lni Gladstone ca a 
vroit să răpăscă guvernului direcţiunea po
litică a afacerilor pentru a o pune la dis- 
creţiunea metingnrilor tumultuose şi ne
responsabile.

D. Northcot", cancelarul Echiquierulnî 
respnnde că d£că disenţinnea care a avnt 
loc actualmente este preliminarul nnor a - 
tacnrl sistematice contra guvernului, gu
vernul este gatn a respnnde.

D. Hartington cere amânarea urmării 
discuţinniL

Constantinopnle, 17 Februarie, arai azi.
ln  nrma unei nonl depeşT în care ma- 

rele-vizir a espus avantagele ce Mnnte- 
negru ar avea de a trata la Constantino- 
pol, Principele Nichita a răspnns că den
sul să învoia la cererea marelui vizir că 
va trimite imediat delegaţi la Constauti- 
nopol.

(Beproduti din numSrul trecut, c&el sorind prea 
târjia, na i'a  putut publica In toate eaeinplarele.)

SCIRI SOSITE CU POSTA DIB DUMA
Xcapoll, 15 Fevruarie 

Midhat-Paşa azi a sosit aici, doreşte să 
petreacă incognito. In urmă pleca la Nizza 
saă Malta, eventnal ln Sviţera.

Coastantinopole, 15 Februarie. 
Marele vizir s'a adresat din noii către 

Principele Nichita cerând a se alege nn 
alt loc pentru negoţiârile de pace, eară nu 
la Viena. Principele a respuns, că, spre a 
dovedi că doreşte pacea, propune a se în
cepe negoţiările la Cattaro.

Constant lnopol, 16 Februarie. 
Poarta a refusat a primi propunerea Mou- 

tenegrulni de a se incepe negoţiările la 
Cattaro, Cerând a se alege nn loc din Her- 
ţegovina ori a se primi ScntarL

St. Petersborg, 16 Fevruarie.
, Monitorul oficial* publici nn raport des
pre recrutările din anul 1876. După acest 
raport s’aii conscris cu totul 196,000 oa
meni, dintre care 2758, din deosebite con- 
sideraţinnl, au fost scutiţi de serviciul mi
litar.

NOUTĂŢILE ZILEI.

DD. Cristici şi Motici, împuterniciţii 
Serbiei pentru negoţierea păcii cu Poarta 
Ottomană, aii sosit Vinerea trecută in Bu
cureşti şi aQ plecat Sâmbătă pe la Giur- 
gin-Rusciuk spre Constantinopole. Pe cât 
aflăm, d. Cristici a esprimat nici încrede
rea, că pacea va fi în adevăr încheiată.

Prin o stranie coincidenţă, la gara de 
la Filaret, in momentul de a se sui în 
trenul pentrn Giurgiu, dd. Cristici s'aii 
întâlnit cn Sadyk-Paşa, noul guvernator 
al vlaietnlni Dunării, şi cn Odian EtFendi, 
care amândoi, venind de la Paris, por- 
neaQ asemenea spre Ginrgiu-Rusciuk.

Un secretar de cabinet al Prinţul□! Gor- 
ciacoff venind din Constantinopole, a sosit 
in Bucureşti cu destinaţia pentru Belgrad. 

* *
Rectificare. D. Ştefan Dessilo din Vas

lui, al cărui nnme fusese trecut piutre 
subscriitoril telegramei in favoarea d-luî 
Neron Lupaşcu, menţionate în No. 18 a[
>Timpului, ne scrie, c i  d-sa uu a subscris 
acea telgramă.

• *
D. Baron Maynfisch, pe care Societatea 

din Bucureşti il cunâsce din primele luni 
ale venirii I. S. Principelui Carol in Ro
mânia, a murit la Sigmaringen in 4 Fe
vruarie.

BULETIN METEOROLOGIC
Temperatura. —  In noaptea de Vineri 4 

spre Sâmbătă 5 Fevrnarie, Termometro- 
grafnl s'a scoborît la 5 grade centigrade 
subt 0. ■ _

In* noaptea de Sâmbătă 5 spre Dumi
necă 6 Fevruarie... la 3 grade c : subt 0.

Astă-zî, Duminecă 6 Fevruarie, Termo
metrul s’a urcat la 5 grade centigrade 
mal sus de 0, la umbră, la orele 11.

Inilţimea barometrici este de 759 mii.; 
iar ieri erea de 761 milimetre. Baro
metrul scăzând treptat de alaltă-erl; este 
probabil că timpul se va schimba prin di
minuarea gerului, chiar noptea şi prin 
ploae saii vânt.

A. 8c. Ghioa.
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Fiind cS la licitaţia ţinută îa <Jiur» de 
1 Febrnariii curent, pentru antrepriza a- 
provisionăreî cu carne necesară pentru nu
trimentul elevilor ;i personalului de ser
viciu pe anul curent, nu s'a presentat în 
destui concurenţi: Se publică din noii,^iua 
de 1 MartiO viitor, când d-niî amatori de 
a se însărcina cu acesta antrepriză sunt 
invitaţi a se presenta la cancelaria Epi- 
tropîeî Strada Fllaretu' No. 2 de la orele 
12— 2 p. m. spre a concura.

No. 24. La 1 Martiu viitor se va ţine li
citaţia la cţnpelaria Epiţropiî, Strada Fila- 
ret No. 2 pentru urmat6r.ele antreprize.

a) Arendarea pe termen de 5 ani a mo
liilor Bâţcdvenif’dib judeţul Ylaşca şi Kiaj- 
na din judeţul Ilfov cn condiţiile elaborate 
de administraţie, care se pot vedea în orl- 
ee 4' de lucru în cancelarie.

b) Arendarea pe termen de trei ani a 
livezi şi grădini Gramont.

c) Vânzarea productelor aflate la moşia 
Kinjna din recolta annlni treentşi anume:

79 kile Grâu.
Porumb.
Ovăz. 

clăi fân.
"Pae de ovăz.

Amatorii se vor prţsentţînaretata <}i de 
la orele 12— 4 p. m. însoţiţi de garanţiile 
euvenite spre a concnra la licitaţie.
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No. 26. La lieitaţia ţinută in ţjiua de 
1 'Febrnariii oorent pentru darea prin an
trepriză a aprovizionării seminarului cu 
pâinea necesară pentru nutrimentul elevi
lor şi personhlolni de servicii! pe anu! co- 
rent, ne Tesnltftnd preţuri satifificStore, se 
pnblieă din nftfl, cjiua de 19 ’corent, când 
d-niî concurenţi vor bine-voi a se presenta 
la cancelaria Epiţropiî Strada Filaret No. 
2, de la orele 12—4 p. m. având şi câte 
o probă de pâine.

Pâinea se cere a fi în greutate de una 
Oca 'fie-care bucată, de făină bnnă şi c6ptă 
bine şi bnnă la mâncare.

CURSUL VIKNK1 
Viona, 17 Februarie (st. n.) 1877.

M etalice...................... .... 02 50
Naţionale...................................... 67 75
Renta în anr . . . . . . . .  73 95
L ose......................................... . 1 0 9  —
Acţiunile băncel........................  885 —
CreditnrI...................................... 146 60
London.......................................124 30
Obligaţiuni rurale ungare . . .  78 25

,  temeşvar........................72 —
, transilvane . . . .  71 25

Argint în m ă rfu r i.................114 60
D u e a t n l ...................................... 5 93
Napoleonul . . . . ................ 9 91
Maro 100 . .................................  60 90

y r  -| j .  venită de câte-
U â dam a,

'  care ar^fcunos- 
cinţă de limba germană, anglă, francesă şi 
piano bine, cântă, nn loc. A se adresa la 
Tipografia Thiel 4  Weiss.

De închiriat, in total ori in 
parte fie-care 

apartament şi pe unnl ori mai mulţi ani, 
i Casele din Strada Scannele No. 38 com

puse din dou§ apartamente şi având" peste 
tot ^ece încăperi, două bucătării, trei piv- 
niţl, osebit grajd, şopron, puţ in curte.

A se adresa, la iproprietarul lor D. Ştefan 
StefKuescu, in cancelaria Antreprizei Im- 
positulnl spirtoselor (Hotel H ilH ).

Recomandate de toţi medici Europei, sunt re- 
m i l m i  tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite' 

„Water Closette.*
Dupe nenumărate încercări destul de dificile, am 

reuşit a arangia asemenea retirade cu re-, 
servoire de apă, încheiate hejrmetic, pen-j 
tru oprirea orl-cârul miros desagrea- 
bil, şi ale confecţiona cu totul gata pen
tru orl-ce loc, ast-fel ca fie-cine să le 
p6tâaşe^a; mal ales celor din provincie 
li-se oferă prin sistemul metl un mijloc 

: f<5rte uşor de a şi-le procura unde vor voi..
Preţurile se ar&tă îndată dupe trătarea măsurel, qualit&ţel.lem-, 

nulul şi mărimel maşinel.
In ,c,omun preţurile sunt de la Franci 120 până la 300.

M ARCUŞ UTTMAN. ,
Fabrică de Water-Closttte htrm etice 

<j.—Î4—1* Bijpnreacl,. calea hjogoşdel No. 28.

f  iu co

L ;

care cnnosce

ticat mai ninlţi « n i , st.udielo. progcawnlnl 
hceil, doresce a preda lecţiunl particulare.

A să ndresa la admenisţraţiunea acestui 
Z'xr, Pnlutnl , Dacia*.

0 bnnă.piaiHgts( 
11 CKţe ştie şi bine

umba germonă, doresce a găsi nn Ioc chiar 
de pe acuma. Adresele respective se va priimi 
din complesenţă la Tip. Thiel *  Weiss.

U  n bărbat !,ine.r lruitIn totc ra
murile fabricajiunel do maşine şi in 
d̂ seran̂ oaute un post potrivit sciin- 
{elor s61e s6q în capitală a<Sn şTîă
terft. Informaţiunl ati'ada Popa-Tatu 
No. 5.

891—8.

WALLER 8 HARTMANN
BUCURESCI & GALAŢI 

(r e c o m a n d a  d o m n il o r  a g r ic u l t o r i  p e n t r u

SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SCĂŞCTE

Batoade d« Porumb
t r a n s p o r t a b i l e  

de cea mal perfecta şi solidă construcţie din

Fata Mor CUM  4 SEDTTLBWORTH
PRECUM ŞI« ffrP L U G U R im

DUPA RENUMITUL SISTEM K O H E i s r p î E i i v r .

MERSUL TRENURLIQR CĂILOR FERATE IN ROMANIA
Bucursscl-Bîrboţi-Roman-Sucâva

Tren
accel.

Trenuri de 
persdne

Bucurescl Plec. 
Cbitila tos. 
Plocesol » 
Misii » 
Buzefi » 
Brăila » 
Bărboşi > 
Tecuci fi > 
Adjud » 
Bacăfi > 
Roman plec. 
Păşcanl > 
Verescl » 
Suceava sos.

8.2 5 n 
8.29n 
9.35n 

I0.39n 
11.24n 
1.43n 
2.25n 
4.28n 
5.58n 
7.26a 
9.05a 

10.26a 
11.38a 
l2.03p

lp.OOa 
10.18a 
11.45a 
l*5p 
2. 5p 
5.30p 
6.20p

7^5a
,8.00a
l!.1 5 a
MOp
3-2°P *•54 „
«•58n 9-57 ”
9.55"

Suc^va'IţcanT-Viena Tr. ac. Tren de pers.

Suc^va-Iţcanl Plec. j 12.49 p 
Lemberg > 1 9.5$ n 
Viena sos. a doua » 1 5.03 p

11.29 ni 
3.40n 2.50n 
5.08 p| 7.18 p

BarboşI-Galaţî Tren
accel.

Teren 
de persane

Bărboşi Plec. 
Galaţi sos.

2.55 n 
3.30n

6.25 n| 7.25 n 
7.00 n| 8.00 n

( Tecuci-Bârlad — Tren. mixte

[ Tecuci Plec. 
j Bârlad sos. -

5.00 nI 5.35p 
7.05 a| 7.50 n

PăşcanMaşI Tren
accel. Ttren mixt

Păşcanl Plec. 
Iaşi 8os.

7.l9n 
9.37 n

10.29 a 
1.20 a _

Viena-Lemberg-I|canl-Suc6vs

Tren
accel.

Tren 
de persâne

Viena Plec. 8.08 a 10 53a . 8.38 n
Lemberg sos. a doua 4* 12.20 p 6.25 a 11.25 n
8uoe?a-Iţoanl 3es. 6.46 a 5.1 lp ! — 1

Suceva-Roman-BarlioşI-Bucuresci

1Tr. ac. Tr.de jersdne

Succta Plec, 5.1 lp 6.#6 a
Veretcl > 5.41 p 7.44 a _1

» 7.07 n 10.07 a
Roman - 8.45 n 12.10p —
Bacftd Sos. 9.43 n 1.17 p —
A il j ui » ll,12n 3.22 p —
Tecuci > 12.20 n 4.45 p _
Barboţl » 2.06 n 7.20 n 8.10 a
Braila > 2.58 n 8.30 n 8.45 a
BuzSG > 5.19a — 1.50a
Misii > 6.16a • — 1.24:i
Ploescl * 7.00 a — 2.25 p
Cbitila 8.18 a — 4.15 p
Bucurescl » 8.30a — 4.301

Galaji-Barboşi Treil
accel.

Tren 
de persdne

Galaţi Plec. 1.20 n 8.25 a 7.30 a
Barbosl Sos. 1.55 n 9.00 a 8.05, a

Berlad-Tecuciu Tren. mixte

Bârlad Plec. _ 8.40 a 10.00a
Tecueifi Sos. 10.50 a 12.00 a

Icşl-Păşcanl Tren
accel. Tren mixt

Iajl Plec. 7.16a 3.26 p _
Păşcanl Sos. 9.46 a 6.33 n

— —

Vereşti-Boloşani Tren. mixte I —
Vereţtl
Rţitoşanî

Plec.
So<.

9.32 n 11.48 a 
llhlOn) 1.80p|

jBucurescT-Vtrciorova (Orşova) — Tren Tren 
jde per. - mixt

uesiuşiri. — Litera a însemnezi orele de la 0 dimin^ţa până, la 12 <Jiua; p, de la 12 ţjiua
la 8 sera şi n insemn^sft n6pte, de la 8 sdra p&nă lai 8 diminua.

Cu trenurile accelerate c&l&toril se transportă in vagine de clasa Iţi II; cu trenurile de.per*
8<Sne şi mixte se transportă in vagdne de clasa I, II şi III.

Preţurile locurilor in trenurile aecelerate pe liniile Bueurescl-VârciorOTa, Bucnreseî-Roman şi 
Roman-Sucdya-Ijpanl sunt egale cu prp.ţurile locurilor in trenurile de persane. Ţr.cnul accelerat 
care plrfcă din Bucurescl Joia şi Dumineca spre Craiova va fi in corespondinţ& la Sererin pdu Orşova 
ou vaporul accelerat spre Budapesta.

Cftl&toril veţipd cu vaporul accelerat de la Viana sefl Buda-Pesta vor g&si lâ  SAferin trenai 
accelerat spro Bucurescl. Pentru înlesnirea călătorilor, trenurile accelerate trag la Severin in diLele 
de oorespondinţă ou vaporul ceelerat, l&ng& Agenţia vap6reloT*

Bucurescl
Chitila
Ti tu
G&eştl
Goleşti
Piteşfcî
S la tin a
Balţ
.Craiora
Pileaşl
T.-Sevprin
Verciorova iO^şpva)

' Plec.
• SOB.

8.00 a 6.05!n 
8.18 a 6.88; 
9.22 a|. 8.09 
9.56ai 8 66n 

I0.44a ÎO.Oljn 
J2.66aJ0.15n 

1.50p| —
I 3.00 pl —
| 8-Mpl ~

5.24 p -  
7.58'n -

|.9.01i>l -

Boloşani-Versţti Tren* mixte

Botoşani
Vereştl

Plec.
Sps.

Vere i oro va (Orşova) 
Bucurescl

•' Verciorova (Orşova)1 Plec. 
T.t Severi* Sos.
Piliaşl a
Craiora ,
jgalf >
Slatina ,
Piteşti ,
Qoleştl ,
G&eştl %
Ti tu %
.Chitila 9
Bucurescl .

5;20n 
7.14 a

3.80 p 
5.24 p

Tren 
de per.

Tren
mixt

I
I 6.45 a

7.20 a 
10.17a
11.19 al
1.20 p! 
1.41 P 
4.22 p 
4.55p'
5/4Sp'

7.15 
7.2 a 

8.33 a
6.28 n 9.20 a
7.28 n 10.54 a 
7.40 n 11.20a

Btic4iresd»6iurgui>(3mârda) şi vice-versa

I Tren. mixte
Bucurescl (Fii.) 
Comana

iiinr̂ iu
Smârda

. Plec.
.(Sos.
\Plec
/Sos.
\Plec.
• Sos.

9.15(1 
10.17 di 
10.27 dj 
,11.40 d| 
11.50 d 

Il2.— a!

5.10 s 
6.13 a 
6.23 s 
7.38 s

Sm&rda
Giurgiu

Comana
Bucurescl (Fii.)

Plec.
/3os.
\Plec.
/Sos.
\Plec.
Sos.

Tron. mixte

9.— a 
10.16 d 
10.26 d 
11.27(1

4J)7 • 
4.47 a 
4.(7 • 
8.13 s 
8.23 a 
7.25 si

Mersuiti vafiorcloru pe Dunăre ccnncidendu cu trenurile eăieloră ferate
Giurgiu-Orşova-Baziaş-Pesta-Viena

VAPOARE DE PASAGKRl 
Din Giurgiu la Orşova: Marţi, Vineri şi Dumi

necă lai 2 ore p. coincidânaîi cu brenulu mixtu 
care sos^sce in Giurgiu ,de la Bucurescl. la 
4.20 s.

Din Orşova la Pesta: Joi, şi Duminecă dim.
> Pesta la Viena: In t6te filele .la 8 ore s.

VAPOARE AQCEţiERATE
> Giurgiu la Pesta: Mercurl la 51/* ore s.
> > » Baiiaş: Sâmbătă la 0 f/t ore s.
Ambe aceste curse coincicle(jă cu tren. ^ ixt 
care sos. in Giurgiu din Bucurescl la 4.20 s.

Sos. vaporului 7a: ; Vineri şi Lnnl s.
> > > Pesta: Duminecă d.
> > » Viena: Luni s.

Plică din Giurgiu la-Calafatu: Marţi, Vineri, 
Dumineca şi Jo.uia, .,1a 2 ore după nmia.jl, 
coincid^ndu prima cursă cu trenul îi mixtd 
oare sos. la Giurgiu din'iBucurescî la 4.20 s. 
de,călători qare sos. înAuicgiu din,Bucurescl 

la 11.50 d.

Vlena-Pesta-Baziaş-Orşova-Giurgiu

ore

11

VAPOARE DE PASAGERI 
Din Viena la Pesta: In tdte jilele la 6 

dimindţa.
Din Pefta la Orşova: Marţi şi Vineri la 

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

la 9 ore dim. coincidândti cu trenulfi mixtâ 
care ple'că din Giurgiu la Bueareg«1 la 
12.40 a.

VAPOARE ACCELERATE 
Din Viena: Dumineca la 8*/i ore d.

> Pista: Luni la 7 ore d.
> Batiaş: Marţi şi Vineri la 9 ore d.

Sosesee la Giurgiu: Mercurl şi S&mbătă la Îl
ore d., coincîdftndQ co trenulfi mixtfi • 5 r 
pl^că din Giurgia la Bucureşc! la 12.40J

C E L  M A I  M A R E  M A G A S f N
X > E

HAINE COSFECTIOIATE si de ARTICOLE de flODi
X 1 T  R O M A Î T I A

A - t i  1 1 .  A  f l  « « .  o n u n i D / t u i i
Colţul Bnlevardnlut cassa Grecianu.

n cele f i apS' l t 8J i n n t r d e ^ m ^ i n ! ^ ! ? cu. »&rfurile, ne^m decis a le vinde cu preţuri lacâ şi mal reduse, preemn se p6te
visita i»pre a iso convinge ti numai la noi se pot găsi hainele

W * »  prin cele « p ^  “
« 1 .  moderne, croit, i » , , f  jurnalele eel, mar none, cn preeiuril. in adevSr . W U , d e  et a e  "

P - 1 i x « .  X  1 -  T f f . n  • n ^  R E C O M A N D A M :rauone a ia Lord SalisDury j In tot-da-«“a 8e g&.,esc si un mare deposit de:
eoaite chiar acuma. ZE3ZA_IZtSTZE] HnTZEZ1C3 -ZB?/B :

C e l  maI mare asortiment de Articole de modă. — CAMASI, cu frascl 5/65 bucata.
te„*a,şfeetui§zâ CU coamnl mar» . i--------------------------  A L B .  <5c J " ( p s .  O T l t r a S T B  A .X J J s4 :.

f  Coiful BuleyardtHuî cassa 6rseisnu].

I I A L Ă T U R I  d e  S T R U C
25 franci bucata.


