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IN  TOATA r o m â n ia :

IN  STBAINATATE:
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60

INSIBTICNI SI BICLAMi:
Inia de 80 litere petit, pagina IV. »  bani 
ie paginam, 80 bani, pe pagina 11,1 lei noi

Beolame 2 lei noi linia.

TIMPUL
Un numSr In Capitală 10 bani.

ESE IN  TO ATE  ZILELE DE LUCRU 

BIUROUL REDACŢIEI ŞI AD M IN ISTR AŢ IE I: PALATUL .DACIA.*

A I S r m S T O TXJJR.X 
Se primeio In atr&in&tate: La D-nil Haaten- 
ttein <t Vogler In Vienna, WalfiicbgiUM 10. 
A. Opptlik Io Vienna, Stubenbutei 1 ; Budol 
Mosst In Vienna, SeilenUtte 2; Vmceni 
Hrdkka in Vienna, Teinfaltetrane 17 ; Philipp  
L6b In Vienna, Eichenbaohgaue I I  j L . Lang 
<* Comp. In Peţta ţi H avat-LaffiU -B M itr <* 
Comp. In Parii.

Scriiorl nefrancate nu m primesc.

Articolele nepublicate se vor arde.

Un num&r In Districte 15 bani.

BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privat al .TIMPULUI.*

(Agenţia Havai).

Paris, >3 Jefrutri».

Ministrul a cerat Camerei deputaţilor 
lutorisarea d'a începe urmăriri contra d-lul

1
1’aul de Cassagnnc pentru orticulil în cari 
a injuriat' guvernul Republice!, articulî pu

blicaţi în ziarul *Le Pays.-,

Pelartbarg, 28 Feiruarie

Guvernai rusesc • incunoţtiinţat pe na
vigator! c i s’afl pu» torpile în marea nea. 
gră, pe coasta Bnsieî de la Cancas între 
portul Sucnm-Cale ţi fortul Nicolae.

Roma, 13 Februarie.

Vaticanul a luat disposiţil în scopul d'a 
iregula conclavele în viitor. Aceste dispo- 
isiţil nu ating întru nimic esenţa chiar a 
«onolavelor : ele nu consistă de cftt în nisce 
modificări ale ceremoniilor cari trebue sa 
orecedeze întrunirea cardinalilor.

Londra, 21 Fevrnarie.

| Lordul Stratheden va propune luni la 
ICameia pairilor, o reeoluţie prin care va 
cere a se lua măsuri proprii pentru a îm- 
ipedica ostilităţile din Europa, a asigura 
tmănţinerea tratatelor din 1856, modificate 
id’acelea din 1871 ţi a îmbunătăţi condiţia 
(diverselor rar# din imperiul otoman.

BUCURESCI l  FEBRUARE.
Corpurile Legiuitoare s’afi prelun

g i t  Încă pentru 28 zile, adică până 

la  .15 Martie.

In  Senat continuarea modificărilor 

Blegii comtabilităţil, In Cameră lnce- 
■putul desbaterilor asupra nonei legi 
lelectorale. Noi vom urmări cu luare 
isminte aceste desbaterl; credem Insă, 

’că nu trebue să li se dea o prea 

imare Însemnătate. Fără Îndoială, ra- 
•dicalil din Cameră vor pntea Intro

duce multe d :sposiţiI excesive In noua 
«ege , Insă lucrarea lor va avea să 

Itreacă prin Senat, şi aici suntem 
i Încredinţaţi, că Senatul va dovedi 

1 d‘ lor Dimancea şi consorţi, cu toată 
protestarea d-lor, că este In adevăr 
un corp ponderator.

Şi fiind că vorbim de Senat, să ne 
fie iertat a Întreba: cum remâne cu 
partea politică a votului dat asupra  
Universităţii lassl? Despre resnltatul 

r interpelării in privinţa a chiar ln- 

văţămăntulul Universitar, vom vorbi

mal târzifi. Dar In privinţa situaţie i a 
unor membri al regimului de astă-zl 

chestia este foarte lămurită, şi ne 

mirăm de tăcerea păstrată până a- 

cum. Senatul, esprimăndu ’şl cu mare 

m ajoritate «re g re te le *  asupra deca

denţei U niversităţii, provenite din 

părăsirea catedrelor din partea unor 

jrofesorl-funcţionarl politici, a lovit 

Intre a lţii de-adreptul In D. N ico

lae Ionescu m inistru-profesor, şi In 

d. Ştefan Şendrea, profesor-agent. 

Ce fac aceşti domni ? A fi declarat, 

că renunţă la Profesorat ? safi re 

nunţă mal bine la Îmbelşugatele laure, 

ce sunt m eniţi a culege In cariera 

d-lor politică, pentru a se Întoarce 

la ocupările senine a le ştiin ţelor Uni

versitare, cultivate de d-lor cu atăta 

succes pănă acum?

Lăsaţi In nedomirire asupra re- 

solvirel acestei a lternative, ne vine 
a crede, că DD. Ionescu şi Şendrea 

se fac a nu Înţelege pentru a mal 

putea continua puţin sistemul d-lor 
de manager la chbvre et le choux (In 

grădina Budgetului Statului).

De D. Ştefan Şendrea nu ne m i
răm. Să nu cerem omului mal mult 
de căt poate.

Dar D-lul N icolae Ionescu, minis
tru de Esterne In Bucureşti şi pro
fesor de Universitate In lassl, ne ce

rem voie a ’I aduce respectuoasele 

noastre omagii pentru estrema de
licateţă şi marele respoct de sine 
însuşi, de care a dat probe şi cu a- 
ceastă ocasie.

N o i nici nu ne aşteptam la mal 

puţin din partea D-sale. După ce, cu 

o admirabilă flesibilitate, îşi înce

puse cariera m inisteriala prin a is

căli alăturea cu d. Z inovieff aceeaşi 

convenţie rusească, pe care cu o lună 
nainte o combătuse din toate pute
rile ca primejdioasă Ţării, d. minis- 

tru de Externe N icolae Ionescu re

mâne In Bucureşti pentru a iscăli 
hârtiile curente ale resortului săfi 

pe când d. ministru de Finance Bră- 

tianu ţine convorbiri diplomatice la 
Sibiifi şi merge la L ivad ia pentru a 
se Înţelege cu guvernul rusesc.

Ce va fi ţesut d. Brătianu la Li- 
vadia, aceasta numai d-sa o ştie şi

d. C. A. Rosetti. Ear d. Ionescu In 

toate aceste este inocent ca un 

copil.

Este vechili sfatul ce ni ’1 dă re

ligia  creştină: când primeşti pe un

obraz......o am intire neplăcută, nu te

supăra, ci lntoarce’ţ l şi cel-l’a lt o- 

braz pentru a primi şi acolo ceva

D upă... am intirea neplăcută din 
Livadia, d. N icolae Ionescu ’şl-a În

tors cel-l’a lt obraz şi a p rim it şi de 

la Senat câte seva.

Suntem Încântaţi de creştinismul 

d-sale. Un lucru numai ne „amba- 

rasează*: după ce amândoi obrajii 

’şl-afi prim it partea lor, unde va 
mal putea d. Ionescu să continue 

sistemul d-sale de abnegaţie per
sonală ?

PROECT DE LEGE
pentru

INTERPRETAREA LEGI ELECTORALE DIN 1860 
şi pentru g a ra n ta re a  lib e rtă ţii a le g ă to r ilo r .

Art. I.

Sub acest titlu  s'a pus In desba- 
terea Adunării deputaţilor In aju

nul termenului legal al sesiunel ac

tuale un proect de lege elaborat de 
o comisiune a Adunării, compusă de 

dd. Cariagdi, Hasnaş, Buescu, Con- 
stantinescu, Eraclide şi Sefendache, 

având de raportor pe d. Eraclide.
D. raportore debută, ca justifica

re a presentăril acestui proiect de 

lege, prin o frasă care denotă spi

ritu l agresiv şi de injustă parţia li

tate, ce a anim at pe comisiune In 

elaborarea operei sale, Împrejurare 
care nu poate de cât să ne inspire
o legitim ă defienţâ In privinţa va- 
loarel constituţionale a lucrării co- 
misiunel pentru soluţiunea dificul- 

tâţilorfi ce ne presintă legea noa

stră electorală In aplicaţiunea el. 
Domnia sa ne spune că proiectul 

presentat are de scop garantarea drep
tului de vot şi a liberului Iul eserci- 
(iă; căci „modul cu care s’afi făcut 

.a legerile  sub guvernul trecut a in
dignat toată (eara, că totul a fost 

„pus In mişcare spre a falsifica apli- 

„carea Constituţiunel şi a l e g i i : co

le g i i le  electorale formate In contra 

„spiritului Constituţiunil, ameninţări 
„şi violări de to t fe lu l.4

Si votre ramage 
Ressemblait n votre plutnage 
Vous seriez le plus beau des liote;, 

de ce bois. • .

Am  fi In drept să respundem o- 

nornbilulul raportor al Cameril, dacă 

am voi să facem o revistă  retros

pectivă şi să discutămfi aplicarea 

Constituţiunil şi a leg ii făcută de 

coaliţiune In ultim ile alegeri, şi spi
ritul In care s’afii form at colegiile e- 

lectorale sub administraţiunea libe- 
rală-naţionala. Nu voim  Insă să şica

năm pe liberalul raportore, şi nu 

voim să turburăm satisfacţiunea na

turală ce trebue să simţă văijăndu- 

se In posiţiune de a putea Îndrepta 

nedreptăţile şi inequităţile m iniste

rului Catargi şi regimului atât de o- 
dios al conservatorilor, care nu s’a 

distins de cât prin falsificări, abu- 

surl, risipă eto. etc. Acusaţiunile a- 

duse guvernului trecut tn această 

m atjrie , ca In multe altele, le con

siderăm ca tnluminărl pentru a face 

să reese şi mal mult meritul ope

rei legislative presentate, ca un pas- 

port obligat pentru a câştiga Încre

derea publică; şi deci trecem  fără 

perifrase la esaminarea proiectului.

O impresiune penibilă ce am sim

ţ it  este că găsim o enormă dispro- 

porţiune Intre proiectul de lege com

pus de 73 articol I, foarte lungi şi 

foarte difuşl, şi In tre raportul care 

ca espunere de m otive este de o să 

răcie de idei şi de m otive, desespe- 

ran tă.— Poate că aceasta va fi causa 

pentru care d. Epureanu trim itea 

proiectul la Atenefi, probabil ca să

i se dea, din causa scurtului timp 

de care dispune Camera, o desvol- 

tare academică de natură a face pe 
public să’I aprecieze calităţile mi
robolante pentru Intem eerea mora

lită ţii publice şi pentru asigurarea 

sincerităţii votului. Totu ’şl adevărul 

este că o lucrare însemnată precum 

este un proiect de asemenea natură, 

menit a schimba obiceiurile şi mo

ravurile noastre electorale, prin pro
cedări nouă, ar fi trebuit să fiă în 

soţită de o expunere de m otive com

plectă şi deta lia tă , oare să justifice 

inovaţiunile propuse, şi să lumineze 
perspectivele de Îndreptare cu re

form ele propuse. Din norocire Insă 

ne-am deprins a proceda la  toate 

cu vaporu l; şi n’am putut Încă în

ţe lege că toate su ferinţele şi greu

tă ţile  provin  mal mult din acest 

neprevăzător neastâmpăr de schim 

bări şi p refaceri, do cât din rele 
cugetări.

Să esaminăm deci proiectul.

Onorabilul raportore îşi pune mal 

ln tăifi Întrebarea, care s’a rid icat 

şi In sănul Comisiunel, de a şei, 

„dacă legea electorală face parte 

„in tegran tă  din Constituţiune safi 

„nu, şi prin  urmare, de se poate 

„safi nu modifica de corpurile legiui- 

„toare, pe calea ordinară*; şi con

chide că In ce privesce principiele 

ce servă de basâ leg ii electorale, 

ca principii organice constituţionale, 

nu se pot modifica de cât pe calea 

extraordinară pe care se poate mo

difica şi Constituţiunea; iar In ce 

„privesce mersul operaţiunilor e lec

to r a le ,  procedura operaţiunilor, le- 

„gea  electorală se poate modifica 

„de corpurile legiu itoare ordinare 

„ast-fel precum se modifică toate 

„ leg ile .*  In  această privin ţă  suntem 

şi noi In deplin acord cu d. rapor

tore, şi n ’avem nimic a obiecta.

N e  Întrebăm Insă daca Comisiu- 

nea s’a m ărgin it In lim itele care 

singură şi le-a pus; daca lucrarea 

este în acord cu principiul emis şi 

aşa de just afirmat.

Să ne erte d. raportor şi come- 

tan ţil săi: Dumnealor s’afi abătut 

de la primul pas de la principiul 

proclamat. Cel d 'ântăifi artico l din 

proiect este In o flagrantă contra- 

dicţiune cu principiul. Este vorba 

de art. 5 din legea  electorală, ca

rele reproducănd textual disposiţiu- 

nea art. 61 din Constituţiune, zice 
că: „fac parte din :il treilea colegiu 
„al oraşelor, comercianţi şi industriali 
, care plătesc către Stat o dare de 80 
„lei:1' Comisiunea restrânge această 

disposiţiune generală numai la oră- 
şanl, şi esclude pe acel care locuesc 
afară in comunale rurale. Această 
restricţiune ni se pare nouă violentă, 

şi contrario spiritului Constituţiunel

F O I  C Ă Z U T E 1)
de

I. NEGRUZZl
(Urmare)

Aceasta era „Revista  Literară şi 
Ştiinţifică* născută la 1 o Fevruarie 
187ft, având In frunte doi directori 
şi ln coadă un com itet de redac- 
ţiune compus din două-zeci şi tre i 

de ° ume> dintre care acela al unul 
profesor francez, a câtor-va bărbaţi 
po litic i romani, a mat mnitor medici

51 * a ’ oc“ ‘ '  *  '■  sfârşit a câtor-™  
persoane nic[ 0

mnra de activitate intelectuala. In

viata ° rm e'  re.
jm ta no Iasă nimic de dorit: hâr

tie buna, format îndemânatic »i f tu. 
moş, tipar plăcut. In  fruntea numă

rului lntăifi, drept profesiune de cre
dinţă se tipări o gluma a d-lul Haş- 

dăfl Îndreptată contra noastră cu de- 

■ Convorbiri literar*,»

plin succes— o mărturisim cu bună 

inimă. Dar cât ţinu această publi- 

caţiune î  Patru luni In ca p ! In  cu- 

rănd unul din directori se supără şi 

se lepădă: puţin după aceea o pă
răsi şi d. Haşdăfi, al doilea director; 
numeroşii colaboratori se luară la 

ceartă, direcţia pe care d. Haşdăfi o 

numise 'sănătoasă,* se îmbolnăvi aşa 
® rătt, in cât închise ochii pentru 

tot-d aluna. Pentru a scăpa a pari n- 
ţe e, de vreme ce se buciumase apari- 
ţiunea acestei fol cu un sgomot ne 

mal pomenit, se publică că ea se 
uneş e in nofi cu Revista Contim
porană. Sub acest nume ea urmă 

Încă ln toamna anului acestuia, când 
abonaţii încetară de a o mal primi. 

— Dacă foştii colaboratori al Revis
te i Contimporane snntln adevăr des
tinaţi pentrn literatură, precum cre
deaţi, e l vor reapărea de sigur când 

▼a şi cum-va ; ear dacă activitatea 
literară a fost numai pretecstul pen
tru a se arăta ln public, lucrările

lor se vor mărgini in ceea ce a cu
prins trupul Revistei, cu dânsa vor 

cădea, eara lte  ju rnaloce vor mal a pă
rea şi dispărea vor mări m oviliţa foi 

lor căzute pintre care va zăcea p ier
dută şi Revista Contimporană. —  

Zioa bună vrednică adversară! Noi 
Iţ i întindem măna ln această oară 

supremă, şi dacă am fi maliţioşi, ceea 
ce nu suntem, ne-am ruga de d-nul 

Bodnărescu ca să facă pentru mor

mântul tăfi „o  epitofă ln forma unei 
epigrame antice.*

In anul trecut aO mal resărit ln 
sfârşit două noul jurnale literare In 

Bucureşti „Revista Junimel* şi „Acera 
Română,* sub redacţiunea unor t i
neri, nu Încă destul de copţi, pen

tru a pricepe seriositatea unei ase
mene inteprinderl, ear ln Iaşi alte 

două „Foaea Fam iliei* şi «Buciumul 
Român.* Presupunem că cele două 
d'ântăifi afi Încetat de mult, căci nu 
ne-a mal ven it din ele nici un nu
măr de timp Îndelungat. Foaea Fa

milia earăşl afi apus, ear Buciumul 

Român duce Încă— pe cât aflăm — o 
viaţă prăpădită care dă puţină spe
ranţă pentru viitor.

Eatâ starea literaturel şi ştiinţei 

in România ln lungul restimp de 
zece an i! Am văzut legi făcute, pre
făcute şi abrogate ; partizl politice 

luptându-se cu înverşunare; liber
tă ţi proclamate şi înscrise ln l e g i ; 
am văzut academii ce discutaO bud

gete şi diurne, şi drept activitate tipă
rind cu multă cheltuealâ un dicţionar 

de cuvinte fantastice, pe care le de
clara cuvinte româneşti spre m ira
rea tuturor Românilor care nu le 

pricepeafi; am auzit pe tribună cu
vinte pompoase de scoală şi bise

rică, de românism, de cultură şi ci- 
vilisaţiune dar cum bărbaţii politici 
îşi lnchipuesc o stare de libertate şi 
de cultură ln tr ’o ţară lipsită de ori 
ce mişcare intelectuală, aceasta n’am 
priceput’o !

Nu putem sfiYrşi ar-.esb catalog, -sati

mal bine zicănd necrolog, fără a po

meni şi de o foaie română din Aus

tria, pe care Convorbirile aâ găşit-o 
ln viaţă şi care s'a stins acum de 
câţl-va ani spre marea noastră mâh

nire. Aceasta^este „Foaea Societăţii 
pentru literatura şi cultura Română 
din Bucovina.* E drept că nu ne 
uneam In totul cu limba ln care se 
scriea şi că ortografia acelei fo l ne 
părea cam hieroglifică nouă din Ro

mânia liberă, dar ori cum, Foaea Bu

covinei era o manifestare de viaţă 
a com patrioţilor noştri de peste Moi
na ; era sămburele sădit ce putea să 
crească şi să se desvăleascâ tn cur
gerea timpurilor. Din nenorocire iu3ă 
tănăra plantă s'a uscat şi a perit. 
Ce vedem In locul el ? O universi
tate germană şi germanizătoare se 
ntemeeazâ In Bucovina. Guvernul 

AustrijI adună profesori din toate 
ârţile  Îm părăţiei şi chiar de prin 

depărtata Germanie, pentru tonta 
fa culţii ţi le şi descopere In f.iţa lor



cu care paradează onor. raportor | şi legea electorala —  nu ca Camera I
spre a justifica inovaţiunen.

Ca conservatori nu putem a-
I legiuitoare ordinară,—  precum pre-1 proba escluderea din colegiul a l 3-lea

Zicem movnţiune pentru că nu I tinde raportorul — ci to t ca consti-1 a unul element pacinic şi conser-
este o simplă condiţiune 'şi o pro-1 tuantă, a precisat înţelesul acestil I vator.

cedură de operaţiune electorală, In I disposiţiunl constituţionale adăogândl —  Ca liberali care trebue se cău-

S E N  A T T T T ..
Şedinţa de la 10 Februarie 1877.

Preşedenţia d-laî vice-preşsdinte M. Co 
gălniceauu.

Şedinţa se deschide la 2 şi jumătate ore
care însuşi covnisiunea recunoaşte I un paragraf In art. 5 din legea e lec -1 tăm la valoarea morală şi in teligen tă doP® 
că trebue să se mărginească ca în -ltora lâ , prin care stâtuează că . fa c la  voturilor, nu putem adm ite că un ^ 8nPra sumarului, d-nil Lee» ţi Cămă

tr ’o limită singură legitimă Consti-1 „parte din acest colegi(1 şi acel cari, I cărciumar, de esemplu, care locuesce I |,**®®00>®er a 86 rectifica partea privitoare
‘a demiaiunea d-lor, din [secretari âi biu 
roului, căci d-lor cred a nu fi fost de*a

tuţională, ci este o condiţiune de ap-1 „fără să fie comercianţi saă industriali, lntr’o mahala la marginea Bucureş- 
titudine şi de clasificare străns legată 
de eserciţiul dreptului electoral con-

,plătesc o dare anuală de opt-zecl I tilor, valorează mal mult de căt un| 
„le i;*  şi In art. 6 mal adaogă că : l  altul carele are un stabiliment co-

stituţional, drept pe care Constitu 

ţiunea l a reservat,— bine safi răfi— 

numai adunărilor constituante.
Nu suntem admiratori orbi al

probaţi de Senat.

După propunerea d-luî vice-preşedinte

şedinţă
produce disposiţiunea art. 63 

Constituţiunel noastre; ea poate să I Constituţiune, se dispune că: to ţi a-1 tele. 

aibă, şi are In realitate defecte foarte I cel care plătesc o dare ma!l mică de 

mari, nu ca concepţiune specula-1 opt-zecl lei formează un al patrulea 

tivă, —  căci In domeniul abstract I «o leg ifi; şi votează indirect prin de 
intelectual, toate concepţiunile se I legaţi In vreme ce toţi cei-l-alţî a 

pot justifica prin operaţiuni d e jlegă torl al celor d’ântâifi colegiurl 
logică —  cî ca concepţiune practică I votează direct.

toate oraşele unul district formează mercial lntr’o comună rurală popu- Senatul decide a se publica în extenso a 

„un singur colegi ii cu oraşul de re-1 lată, safi de cât un industriaş ori ,0ft P8r ê> 4aPa procesele verbale.

Iar In art. 7 carele re- comerciant ataşat la o fabrică de

din zahăr, de postav, de sticlărie şi al-1 , . . .
■ - ■ ’ CRr‘ 86 pling de persecuţiumle ce

aH încercat în acel district, din partea pre
fectului Neron, fiind isgoniţi de prin 
tele lor.

D. Camăruşescu în cestiune de regnla-

C. N. Brăiloiu.

DIN AFABA.

şi In raport cu scopul ce şi-a pro
pus legiuitorul şi cu educaţiunea | discuţiune respectă spiritul Conâti

Austro-Ungaria. SituaţiuDea pare 
a se fi lămurit lntru-căt-va. Se asi- 

Intrebăm acum daca proiectul ln ]S P r^ proiectul, de care am vor
bit) în num ferul de e r l. ’a fost prîihît

■ . . . . .  * v „ T de cătră ambele părtl, ■'eu-o mică
noastră politică. — Vo;,m Insă să a- tuţjum de care pare că se preocupă L ohilnbarQ îns& . guvernorul oftfc •

rătăm că Constituţiune^ noastră a la şa  de mult d. Raportor In âiipica jam bii sub-guvernori vor fi* numiţi 
avut şi presintă o idee, o clasifi- lsa  contra guvernului r trecu t; şi daca I de cătră împăratul ast-fel, că ata
care In distribuirea rolului şi drep-Js’a menţinut In cercul restrlns ce şi I bele guverne vor propune împreună t ”ţ

ment, (Jice că de 6re-ce această petiţi- 
une nu este o plângere în contra gu 
vernuluî ar trebui să nn se ia în consi- 
ideraţiuue..

Princip. D. Ghica, crede că sa vor găsi 
trei senatori cari să s.usţină acesta potiţiape, 
efiind eşte vorbji de o cea tiu ne aşa de grava 
caire a făcut sgomol în toată Europa. Nu 
trebue apoi, a se opri dreptul cetăţenilor 
de a petiţiona, un drept înscris în consti- 

inne. Nu trebue asemenea să luăm în
tulul de alegător; şi nu putem a-|a tras, mărturisind că nu poate a-| P® j ^ e' care ln Parte câte | băgare de sâmă litera regulamentului. Este

o cestiune de toată însemnătatea şi tocmai 
ca buni români, trebue să o luăm în con-

O J • y I I ţj« Sili) -
tinge una din acele disposiţiunl or-1 tinge prin calea constituţională ordi-1 ~° i i .  i o r  i Oonrerenţele de partidă se vor ţ i

nea ln cursul săptămânel si se crede, I ^  “ T  ‘ " “T 1’ * « U“ V “ °
. .  n1o Qn 1 . 5 , , ’ sideraţie şi să arătăm Europei că

, e® ele se vor pronunţa pentru ba-1 „ ,, y
firmarea noastră, că proiectul d e le - ls e le  acceptate. Ziarele vieneze nul t i- - ° d 08 88, 1«  ,  nn 4,11

1 r  1 ospitalieri. Propun dară trămiterea de ur
genţă la secţiuni

ganice, fără a turbura întregul sis-1 n^:ă disposiţiunile organice constitu-1 

tem, turburare care poate produce | ţionaleî Noi afirmăm, şi menţinem a 

mal multe inconveniente de căt a 

cele pe care voim să înlăturăm.

□u sunt

ge, ln acest punct este inconstituţio-1 justifică Insă această presupunere.
_|Cu deosebire „Deutsche Zeitung* pu

blică în numărul de la 21 cor. un 
articol întituluat „pănea de toate zi-1

0 Constituţiune politică presintă nai pentru că strămută ln mod vio 
o cestiune foarte importantă In con-1 lent o clasă do alegători dintr’un 

ducerea afacerilor omeneşti, In con-| colegifi în tr’altul, şi transformă ale-1 [gj” . m 

stituirea şi organisarea forţelor so- gătorl direcţi în alegători primari, ghiarl pentru cele maî multe "din 
ciale, cestiune de equilibru ln dis-1 diminuând şi prerogativa şi drepturile I calamităţile, de care sufăr ţările de 
tribuirea influenţelor legitime saă I celor d’ăntăifi. Equilibru între forţe | peste Laita. ,D . Z .‘  îşi dă silinţă a 

presupuse legitime, ce domină în I ce a voit să stabilească constituţiu

D. Deşliu. Dacă aţi observat toate zia
rele din străinătate, cari ln mare parte ne 
sunt inimice, aţi vezut că toate acusările

Z I I  I P0ntru Persecuţiunea Israeliţilor, nn se a-
duo numai guvernului dară mal cu sama 
ţereî îutregi.

Nu trebue să stăm indiferenţi în această

organismul şi în condiţiunile de e

arăta, că sistemul dualistic jigneşte
re 
de

-  i ■- -  •--- — .—  ------ --------------- i — i • - , —  | împrejurare, căci tot răul a provenit de
- n e a  prin clasificarea el, proectul d e l ,  . . ! * ! !  ’j !  acol°  cS am 1Ssat să 80 T>seze temenea

• l u  , • i . u j  i «  i i  .i v  • j  .  , , Jeconomică a productivelor ţări
sistenţă a unei societăţi date. Con- lege 11 distruge; şi dacă sa  produs peste Laitaj de oare.ce ele 8vunt si.

stituţiunea noastră, In  vederea ro-1 unde-va o falsificare a Constituţiunel, I lifee a garanta cu bogăţiile lor pen-
lulul politic ce era chemată Romă-1 acea falsificare este evidentă în pro-1 tru săracia Ungariei.—  Aceste măr-

,e iectul de lege.nia a juca, ca unitate naţională, apr 

a da o mal mare consacrare prin
cipului de autonomiă politică, şi o 1 seamă chemat a represinta nu nu- 

tăriă Monarchil ce institua în gu-1ma  ̂ Pe comercianţi şi industriali,

turisirl apoi de fel nu ne îndeamnă 
Colegiul al-treilea este mal cu |a crede, că reînoirea pactului se va

face cn înlesnire.
In P es t» spiritele nu snnt mal 

mulţumite. Cercurile parlamentare
vernul ţării, a crezut se adopte su-1 propriu zişi, ci afară din aceştia pfl|8unfc î q ceea maj v je ferbere. Se a

fragiul universal care a ajuns a fi I ace  ̂ care represintă un capital I sigură că partidul guvernamental
o credinţă şi o superstiţiune politică 9a*  0 proprietate a căror valoare este hotărlt a lua simplu la cuno-
pentru generaţiunea actuală.— T6ma 96 esprimă prin o dare de 80 lei I ŞtinţA raportul, ce i se va face în z i-
însă că nu cum-va acest principia minimum. Aceasta s’a făcut ca să ele «ceste de cătră Tisza despre

^ f  resultatele conferenţelor din Viena,
se degenereze ln un element de tur-1nu 36 sacrifice intereselor comerciale I

burare şi să devie o slăbiciune or

ganică în conducerea afacerilor, a 

făcut pe constituanţi a adopta, ca 

corectivfi, o clasificare în representa- 

ţiunea osebitelor interese; şi aşa a 

distribuit sufragiul universal în frac-

fără  a se pronunţa tntr’un chip ori 
interesul proprietăţii mobiliare saft in tr’altul în privinţa lor.
imobiliare care nu poate pretinde un 
loc în colegiele 1-itl şi al 2-lea.

B. Horvath, fostul ministru de jus
tiţie, d’impreună cu alţi 11 compar-

0 altă consideraţiune puternică este | tisanl al săi, vor eşi din partidul 

că constituanta, în starea de desor

cestiuni numai între guvern şi Israeliţi. 
Astăzi când suntem sesisaţi, ett vă rog 
d-lor senatori, să numim o anchetă par
lamentară. (sgomot, (lesaprobă rf).

D. Droso zice că s’a făcut deja anchetă 
de către guvern şi propune trămiterea pe- 
tiţiunei la secţiuni.

Se pune la vot această propunere şi se 
primesce.

La ordinea zilei este continuarea des- 
baterelor asupra proiectului de lege pen 
tru comptabil itntea generală . a Statului 
întru cât se atinge de budgete, remasă în 
discuţiune din şedinţa precedentă la art. 2 

D. N. Bâţcovpanu. Lfgea ce disentăm 
este bună însă ’şi are şi partea sa îngre 
uiătoare. Când aşi fi sigur că d. ministru 
actual se va perpetua la minister nn aşi 
avea nimic de zis, căci am mu tă confienţ!

maî aceasta voim să facem noi ca Camera
*ă nu poată vota de cât budgete echili- 
braţe.

Foarte bine a făcut comitetul delegaţi
lor de a propus să nu se mai acopere go
lurile budgetului cu împrumuturi şi ’cn 
vânzări de bunuri, pentru că tocmai aceste 
împrumuturi măresc dările şi aduc impo- 
sitele de cari voim tă scăpăm. Când am fi 
îutr’o stare normală, adică când n’am a- 
vea datoriă flotantă, atunci am putea ad
mite că golurile se pot împlea num*I cu 
scăderi de cheltueli, insă aceasta ar fi a 
Mmite quadratura cercului, căci ett vg de- 
® francamente, golurile nu se vor pu- 

®coperi de cât cu nuoî dări. D. Bâţ-tea

fusionist, declarând, că vor combate în d*sa;. darfi oameniî 9nnt ninritorî P®a
mă îngrijesc de viitor. — Art. 2, zice că.

J ganisare în care ne aflam intrând 1 I badgetele vor Pres9nU un dificit’ dfr

ţiunl, clasificându-1 ln patru cole- m  0 fas& non& de reconstituire po- L  decIarafcj că nu ya reConstrui ca- Lficîttn 80 va acoPeri nnmal .cn, ItnPos,te
‘  - :— **  - -— ' - * M8 adresez la d. Stnrdza şi ’î  zic că nn

trebue să uite că e3te senator şi colegul 
nostru. D-sa dară trebue să scie că acest 
Senat are nn principii! de care rar se de
părtează : acela de a protegia pe ţărani,

giurl distincte. In aceste colegiurl 

figurează colegiul al treilea, zis al 

oraşului, comercianţi fi  industriali cart 
plătesc către Stat o dare de 80 iei.

Constituanta din 1866 care, de o 
dată cu Constituţiunea a elaborat | biIâ> surescitată de pasiuni; şi se o

tempereze prin elemente la care

litică, a voit se împiedice în con-1 binetul de cât după-ce i se vor fi |
| stituirea acestor colegiurl prepon- dat garanţii, că va răuşi. 

derenţa unei populaţiunl a căreia * Francia. Crisa ministerială, des- 
opiniune, prin influenţa mijlocului pre care se vorbea în săptămâna

In care se află, este tot-d auna mo-1 trecută, s a Înlăturat. Ministrul Fou-1 care simpatisează foarte mult. Este aici

în Senat adusă o lege pentru urmăriri.rich o n  e a ră -ş l  s ’a  În tors  la  lu crările  

J L  v.vtaviuw  ooitu sale În tre ru p te  de c â te * v a  zile . E I  care nn e făcută de cât pentru ca să iea

pasiunile politice sunt mal puţin I C  P  ** bi#tH t&a” î C86B 08 snnt„ ̂I blicănl cărţii galbme, ducele de De-1 ceea ce însă nn mal poate să dea căci snnt
statua Austriei, voind prin aceasta esc*̂ a '̂e spiritul de ordine mal I caZes va fi fost atacat de cătră ad- 
a le arăta scopul ce trebue să ur-1 pronunciat. I versaril sel politici. De asemenea Jules
mărească, Peste un an ne-a şi ven iţi N e mirăm cum comisiunea Came- Simon a fost atacat lntr’o adunare 
lin Cernăuţi începutul unul frumos | ril a putut emite idea ce combatem, | a stângei parlamentare şi se crede

că urmarea polemicei vil urmate cu 
această ocasiune va fi o nouă crisă 
ministerială. Toate aceste crise şi

tractat de drept civil francez, cu pri
vire specială la dreptul român, trac
tat ce pare mult mal serios decât

de a elimina din colegiul al 3-lea 

din oraş pe contribuabili cu 80 lei,

începuturile analoage făcute la noi I Cai0 0̂CUe8C afară în comunele ru-1 crisuleţe par însă atât de nevino- 
şi părăsite apoi ln grabă. In curănd ra ê' ce Punct  de vedere de in- vate, în cât privite din ţara noastră, 
însă vom vedea fără îndoealâ resâ-1 ^eres politic sa fi de interes moral afi | ele sunt fără vre un deosebit inte 
rind reviste literare, juridice, medi-1 pornit spre a susţine această teorie î 

cale scrise în limba germană. Aceste Deputaţii unei adunări care sună
scrieri ni se vor trim ite ai nnr l«  ■> . . . .
vmn .loanV.; i„  „ •  ̂ aşea de sus cuvintele de suverani-
vom deschide cu curiositate pentru |j. l . • ,x , , . , ..
a vedea ce se petrece ln sora noas-l nat 10nal&» de dreptate, morali-
tră vecină, trup din trupul nostru. I ega lita te , cred dumnealor că 
Ştiinţă vom găsi Inele de sigur, dar I P0  ̂ strămuta o clasă de alegători 
vom căuta ln zadar limbă românescă I d’intr’un colegifi Într’altul cu un fel
Hafi măcar idei inspirate de simţire 
naţională. Vrănd, nevrănd vom com
para atunci starea literaturel şi gra
dul de cultură din ţărişoara vecină 
cu acele de la noi, şi care va fi re- 
sultatul ? Dacă judecăm viitorul după

de r.apilis diminutio fără să calce a- 
ceste frumoase principii, şi fără per- 
turbaţle In mecanismul nostru po
litic 1

0 dată admisă necesitatea şi da-
ultimil zece ani şi după starea pre-1 ^°ria de a respecta Constituţiunea 
sentă, vom vedea dincolo la Nemţi: I şi a nu o modifica prin legi ordi- 
plante ce Înverzesc, dincoace la Ro-1 nare, ca constituţionali ne pronun- 
m ânl. „Fo l căzutei jciâm contra inovaţiunel propusă de

(Pine) I proiect.

res. Trebile înaintează pe calea lor 
obicinuită: acesta e resumatul tutor 
ştirilor, care astă-zl circulează des
pre Franţa.

Germania. „D ie Fost* comunică 
ştirea positivă, că împăratul este 
hotărlt a deschide în persoană se
siunea Reichstagului. Faţă cu puţi
nele ştiri de interes general, care 
circulează despre Germania, aceasta 
e fără îndoială o picătură de apă 
la moara ziaristicei. Poate că cu 
ocasiunea deschiderel Reichstagului 
împăratul va scăpa vre un cuvănt, 
care va trage o mică crăpătură ln 
vălul de reserve, în dosul căreia se 
ascunde politica cea mare a Ger

maniei.

reduşi in sapă de lemn.

După art. 2 se zice că ori de câte ori 
se va produce vre un gol în budget tre
bue să se înfiinţeze noul împoaite. EQ v’aşi 
ruga să facem o modificaţiune şi mai ân- 
teia să respingem articolu comitetului de
legaţilor şi să aprobăm articolul guver
nului sooţSndn-se şi din această dispo- 
siţiune de a nu se acoperi deficitele prin im- 
posite nuoî ci numai prin scăderi de cliel- 
tueli. Vă mărturisesc încă o dată că dacă 
aşi fi sigur că vom avea tot-d a-una pe d 
Studza la ministerul Financelor nu numai 
că aşi vota această lege, dară i-aşl acorda 
să facă tot oe va crede de cuviinţă fără 
o i să mai votăm nici o lege. In vedere 
însă a viitorului, care este nesigur, v? rog 
să votaţi articolul cu modifioările ce v'am 
propus.

D. N. Labovary. Sunt tot de opiniunea 
d-luî Bâţcoveanu şi ored că golurile din 
budget se poate acoperi cn scăderi de chel
tueli şi înoă cu vfinzări de buourl dome- 
niale.

D. ministru de Finance. EM cred că dacă 
veţi şterge din lege artioolul aş» cum s a 
redactat de guvern se perde toată econo
mia legei. V'am espllcat şi eri că de şi 
Camera singură voteaiă budgetele însă toc-

coveanu a zis că Senatul este vrăjmaş al 
impositelor, tot aşa sunt şi eă dară tre
bue să ispăşim păcatele trecutului.— Ca să 
presupunem rea credinţi din partea gu
vernelor viitoare, atunci nn trebue si mai 
facem nici o lege, căci ori cât de eficace 
ar fi ea, tot se poate călca când va esista 
rea credinţă; eăinsă nu admit au guvern 
aşa de vitreg. Este foarte wtevărat aă con
tribuabilii nu mai poi jjlăti, ^  tr#_ 
b*e să facem ? Nu putem astăzi să scă- 
Pîm BrtnaţinTi^a presŞpuiiend că anii vii- 
toţî. vor [fii îmbelşugaţi; am adjuiis astă-iî 
jînjtt o poetţiane când cea mal 'mică gr», 
şeală ne poate duce la p'eriffc, şi deacăaţl 
putea, faceţi articolul şi nnlî rigid, ori-ee 
rigoare trebue admisă în situaţiunea în 
care ne aflăm.

D. N. Lahovari. Cea mai grea ţifră din 
budget este anuitatea de 18 milioane a 
drumurilor de fer, şi când s’a înscris acea 
anuitate era ministru d-nu Brătiann care 
ne-a zis că anuitatea se va plăti cu vân
zări de bunuri ale statului. Să vindem bu
nurile noastre, ne zicea d-nu Brătiano, 
căci ln schimb vom dobândi, pe fie-care an, 

parte de proprietate a drumurilor de fer. 
Acum pentru ce nn ne lasă să vindem? 
Oare ceea oe a zis d-sa a fost eroare? şi 
pol nn vedeţi că această disposiţiune, de 
nu se face împrumuturi, este platonică? 

căci mâne poate veni un gWefn care să 
abroage această lege, cum se abroagă multe 

des pe la noi, şi atunci tot vom vota 
mprumutnril Dacă împrumuturile sunt 

vătămătoare nn mai puţin sunt impositele. 
Cum credeţi dară că cu imposite peste im- 
posite vom echilibra budgetele ? Aceasta 
va fi medicamentul cu care vom vindeca 
ţeara când vom da pe arendaşi pe brânci? 
Cred că imposite nn se mal pot infiinţn 
şi propun echilibrarea prn scăderi de 
cheltueli şi vânzări de proprietăţi ale Sta
tul uT.

D. Gherman. Disposiţiunile pe cari co
mitetul delegaţilor le-a adăogat la lege au 
fost făcute în înţelegere eu d-nu ministru 
de finance. Mă mir cnm. Sunatul care se 
zice conservator, respinge această disposi
ţiune, de a nn se mal face împrumuturi, 
disposiţiune care tocmai aceasta are de 
scop de a nu mai mări impositele. Căci 
d-voastră trebue să vă gândiţi la ziua de 
mâne şi să sciţi că împr’uninturile nu se 
pot plăti de cât tot cu noul imposite.

A echilibra budgetele uu [va să zică a 
se împrumuta şi a ne vinde averea pe care
o mai avem.

Istoria noastră de zece an! încoace ne 
spune aceasta. Ce am făcut în aceşti 10 
ani P Am cheltuit tot pe datorie tmprn- 
tându-ne. Cu această sistemă resursele ţă- 
rei s'aă sleit, pentrn că a trebuit să adăo- 
găm dări peste dări ca să facem faţă an- 
gagiamentelor noastre. Aceasta este isto
ria noastră de alaltă-eri, cu care am ajuns 
la o datorie de 80 milioane aproape. A- 
cum admitându-se sistema împrumuturi
lor, ai trebui ca să ne împrumutăm cn 80 
de milioane. Putem noi însă astăzi sa con
tractăm nn împrumut-? ar trebui să plă
tim sută în sută căci credite nn maî avem. 
Pe de altă parte nici vânzări de proprie
tăţi nn am putea face, pentru că în crisa 
în care ne aflăm ar trebui să le vindem cu 
preţul pe jumătate. Dacă vom vinde de 
câte 18 milioane, pe fie-care an, proprie
tăţi de ale statului pentru plata annităţel 
drumurilor de fer, câştigăm în compen- 
saţiune, o proprietate de 2 sau 8 sute de 
mii de lei în liniele ferate; cu acest sistem 
vom ajunge ca peste cât-va timp nu vom 
mai avea ce vinde. Aşa dară, d-lor, e3 crcd 
ţg este bine să votaţi articolul aşa cum 
g'a propus de oomitetul delegaţilor.

D. Drosso propune nrmătorul amenda
ment: ‘ îndată ce la votarea budgetului a- 
nual de către Adunarea Deputaţilor, ge 
produce un deficit budgetar, guvernul va 

‘ propane Corpurilor legiuitoare pentru a- 
coperirea acelui deficit scăderi de cheltu- 

«eli de o potrivă ou suma deficitului, şi 
«în  cas de n e a j ungere, creare de resurse 

aonl.»
Se consultă comitetul delegaţilor asupra
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acestui amendament ţi declari prin d-nn 
raportore că'l respinge.

D. ministru de finnirce. Inel o dată 
d-lor senatori, v8 declar ci menţin art. aşa 
cam s’a redactat de comitetul delegaţilor.

D. I. Ghica. ‘MI pare cî£ tont» discuţi- 
nnen provine dintr’o neînţelegere. Dorinţa 
tutnlor este de a nu încărca ţeara cu im
pozite noi. Să vedem care era mecanismul 
,, terior pentru echilibrarea bugetului. Ve- 

| neA an miuistru şi propunea o lege care 
; prevedea oare-carl cheltuelî. Se Întreba de 
ande se va acoperi cheltuelile şi se răsr 
pundea: bun e D-zeB, se va dnari cutare 
saB cutare venit, şi ast-fel legea se va 

} vota. Cu acest mod cheltuelile ce trebuiaB 
Menta, venea ii peJie-care an a mări da
toria flotanta a ţăreî, care a ajuns astăzi 

• la 43,000,000. Statul e bine ca să nu cum
pere lucrări pe datorie, ci numai pe bani 
ga tai. Legea presanta voesce această îndrep
tare. După dânsa cfind Statul ar voi să 
facă o cheltuială trebue si ne «pună ca 
saB are să ia cheltuiala din cutare fond 
ce se va crea, saB că are sa ic*4® 
altă parte o cheltuială oor8spun<Jătoara. 
Vedeţi c& cu acest sistem, într an m edin* 
direct, scăpăm ţear* de impositele grozave 
cari în câţl-va aal * r trebui a i apesd'asu
pra Bl.

D. Luhov«ry «Jice: nu pot să admit şS 
ca să nu se acopere bugetele fără a se 
vinde bunuri d'ale Statului. Aceasta este 
o objecţinne nedreaptă, căci nu este bine 
ca să vindem bunuri d'ale Statnlui de câte 
13 milioane pentru ca să câştigăm peste 
70 de sol proprietatea drumurilor de fer. 
Nu'e mal puţin adevărat că şi eti me în
spăimânt de noile imposite ce aii să se 
mal înfiinţeze, dară trebue să luaţi în 
considerâţiune că bugetele se vor echili
bra nu numai cu dări noi dară şi cu scă- 
| derî de cheltuelî şi de acea cred cil arti
colul este forte bine conceput.

D. P. Casimir. Lecţiunea presentă este o 
c estic ne de vitalitate a ţărel. Noi în sec
ţiuni am votat proiectul cum s’a propus 
de guvern, vedem Insă că acum, ca prin 
farmÎBc, se aduce în desbaterea Senatului 
o disposiţiune cu totul nouă. Noi nu seim 
caro va fi cifra deficitelor, dedalul minis
terului de finanţe ne este necontenit; soim 
însă că asiste un deficit. Credeţi d-voastră 
însă ,cS acel deficit se va putea acoperi 
numii cu scăderi de cheltuelî şt cu im- 
posife ? Dară imposite nu se mal pot crea 
şi scăderile de cheltnell trebue să meargă 
până la un loc. Nn voeec ca, sub pretext 
de economie, să desorganisăm tot, să se des- 
orgauiseze chiar poliţiile şi Bă nu mal 
nibă cine să n e păzească a casă la mine

Vedeţi că nimic nu este mal posibil dară 
ilecâiea să avem trebuinţă de un împru
mut ntD. Mal bine ar fi să votăm nişte 
asemenea disposiţinnl prin care chiar per
soana noastră na mal e in siguranţă.

In Cameră se pot adopta asemenea legi, 
pentru că Camera este compimă de alt-fel 
de elemente, ca să $ic a şea contrarii nou?.

"■ Vice-preşedinţe. Vă rog d-Ie comisar, 
nu vorbiţi de Cameră ast-fel, pentru că şi 
acolo sunt 2 eolegie de proprietari.

p .  Cav8imir- P ^ te  să fie, şi tocmai în 
1 e r*  Senatul este conservator, şi un 
corp matur carelucr^ă în linişte, trebue 
sa redactăm articolul ast-fel cum s’a re
dactat prin amendamentul d-lul Drosso.

D. Baţcoveanu propune un noii amen- 
| dament.

D. Leca crede că acest articol nu este 
de nici o însemnătate, şi că s’ar putea 
şterge din lege. Articolul nu este de cât 
o declaraţie de principia. Poate ca el să 
fie aplicabil pentru anul acesta ; dară nu 
vedeţi d-voastră că, mâne daca ar veni un 
alt Senat, va avea şi el dreptul de Suve
ranitate ca şi noi, şi că prin nrinare va 
.p>.tea, pentru o împrejurare anume deter
minată, şi să şteargă acest articol. Prin 
urmare articolul nu poate să aibă nici o 
"seninătate practică şi propune şterge

rea loL

D. Haralambie. Susţine articolul cum a 
03 r . ac^ t  de comitetul delegaţilor.
. „ m' ^legaţilor oonsultându-se, de- 

c ar respinge amendamentul d-lui Bâţ- 
coveanu. 1

ar^ v e a rLUr ^ dn‘ le8e 0 văd căar avea aerul ca pe ^ itor A  DQ

facă împrumuturi Când am v ^ a t  legea

am voiţ sa şeii ce s c ă d e r i i  făcut, dară
nu mi s a putut spune. „
L .  .. ^ “9®* «® acum efl
P u cunosc situaţiunea resursain^____
V k /..„j , _ y ar*«ior noastre.
r<u creţ dara că necunoscând -__________ ____

In secţiune legea era alt-fel re lactată, I D. P. Ghica vorbesce pentrn amânare în 
însă a chemat pe d. ministru în secţiune sensul d-lul Grfdişteanu; căci aci e vorba 
şi d-sa însuşi a propus modificările ce s’att Ide o nouă lege electorală, pe când încă nu 
Ucut, şi apoi comitetul delrgaţilor are seim cum stă ca comuna, ou judeţul? 
drept să facă ori-ce modificări va găsi de D. E. Stătescu. Se miră cum se poate 

Cuviinţă.  ̂ I schimba ordinea zilei, contra votului dat.
Venind la cestiune, d-sa ijice că a sn-1 S’aii constatat lacune în legea electorală şi 

prima art. 2, este a suprima legea întreagă, trebue înlăturate cât mal curând. 
Cestiunea stă aci, prin ce mijloaee putem Voiţi să se mal facă alegeri iu condi-
scăpa situaţiunea, prin împrumuturi satt I ţiii0 din 1875? Ceaeţ! să amănăm la ca
prin noi dări? I lendele lui Popa-Tache?!

D. Casimir. Cestiunea este intempestivă. D. prim-ministru zice că aci nu e o lege
D. Gherman. Eu o cre<J foarte oportună electorală cum a zis d. P. Ghica, care ar

*** f lŞ g W *  tocmaI PentrQ BC8asta fi contra constituţii. Trebue să revenim la
T* rog M Votttţl l*gea aşa cum s’a redactat, opera noastră, căci sciţi că noi am m aiin- 

D. Ministru deFîWftflie. Bupăoum a spus terpretrat o dată această lege, însă adver- 
d. Gherman, este foarte aŞeverat că eii am sării noştri politici prin Senat aii respins 
propus modificările ce se văd în proiect acea îmbunătăţire. Să facem acum cn o
pentru că am crezut să fac legea cât se 
poate mal riguroasă.

Alt-fel d-lor, vă asigur că finanţele nn 
se mai pot regula şi nu veţi mat găsi nici 
uu ministru oare să voiasci să le regu
leze.

D. Casimir. Ba da!
D. Ministru. Acest da este sis cu nşu 

rinţă mal cu seamă când e ijis de d. Ca 
simir care ne-a declarat că nu are nici o 
cunoscinţă de artuaţiunea tesaulut D. Mi-

oră mai nainta ceea ce suntem datori că' 
tră ţară.

Se cere închiderea discuţii şi nu se ad
mite.

D. L. Sterea zice că legea aceasta face 
pajte din Constituţiune şi prin urmare nu 
se pot atinge basele ei, ci putem numai 
interpreta şi esplica ceea oe a prevăzut 
Constituanta. D„ Sterea .demonstra că pro- 
ectul de interpretare este anti-constituţio- 
nai, fiind că Introducă reforme (intreru-.. < -—J j v" WWUVH- twsvtuiv I Mi vi 04 U”

nistru argumentează din noii că perirea1 perl foarte dese). — Este contra penalită- 
Statulul român aste sigură daoa nu se va I ţilor ce se Introduc: satt este o lege elec- 
vota această lege, şi termină apostrofând torală sau este un cod penal! Penalităţile 
pe d-ni! senatori,” că blestemul va cădea | să se introducă în codul penal, iar nu aici!
asupra capetelor d-lor şi că vor fi răspun
zători înaintea naţiune! dacă nu vor în
griji a lua măsuri de pe acum de viito 
Tul el.

Se cere închiderea disonţiunel 
Voci. Să nn se închidă disenţiunea, să 

se amâne pe mâne! (sgomot)
Alte VoeL Sunt cinci orei 
D. Vice-preşedinte. Consultă Senatul dacă 

voesoe a închide disenţiunea şi producân- 
du-se un mare Bgomot, d-sa chiamă de 
mai multe ori la ordine pe mai mulţi se 
natori.

D. Cestor constată că majoritatea este 
pentru a se închide disenţiunea, remănând 
ca votarea să se facă mâne.

Şedinţa se rădică la 5 ore şi jum.

C A M E R A

Şedinţa de "Vineri 11 Februarie 1877.

cr*Z dară că necnnoscând aceste re
curse nu putem să votăm legea pentru că 
wu seim care sunt nevoile ţâre!; ^ ea ^  
» B mă unesc cu opininnea d-lul Lecca de 
11 suprima cu totul acest articol.

D. Gherman. Voesc să vă esplie farme- 
*ol prin care acest proiect se află înain- 

,a <1-voastră. D-sa arată că intr’aderăr

D-le Pătârlăgene, oare mă intrernpl, drep
tul politic, este uu drept sau o sarcină? 
Este un drept şi prin urmare cum mă poţi 
pedepsi pentru dreptul meii 1 ? Voiţi să 
vă atingeţi de principiele stabilite de Con 
stiluţiune, atnnci calea este deschisă altor 
gnverne spre a ne înlănţui pentrn tot-d’a- 
una! Cer a nn se lua în considerare pro* 
ectul aşa cum este 

D. raportor Eraclid arată că Comisia nn 
a atins basele legii electorale, cuprinse în 
tr ’adevăr în Constituţiune.

Unii cer înohiderea discuţii, alţii sunt 
oontra; zgomot.

Se primesce închiderea discuţiunii apoi 
punendu-so la vot prin bile luarea ta con
siderare se admite cn 6o bile albe pentru 
10 negre contra din 70 votanţi 

Şedinţa se suspendă pentru 5 minute.
La redeschidere d. prim-ministru cetesce 

un mesagiîi Damnesc prin care sesiunea 
adunării se prelungesce până la 15 Mar
tie.

Se deschide la ora 12 şi trei sferturi sub I D. P. Milescn retractează cuvintele sale 
preşedinţa d-luî C. A. Rosetti, fiind pre- I de ieri adresate în supărare d. Col. Leca 
senţi84 domni deputaţi. anume: «musca pe căciulă, şi «mâna în

P* sterea roagă ca Comisia de indi-1 sac, şi roagă a nn se trece tn procesul 
genate să sa oonpe mai serios. I verbal.

r> *n*raraPe’ I D. preşedinte : se va trece în procesul
• A , **  : n” e‘e indigenate privesc I verbal retractarea d-v6stră.

c mr dnnarea, (Aci întro « i i »  cereri este D. raportor citesce art. I din proect. 

nrin» I  r  Mi llescu pe care acum l’am D. P. Ghica face omagiO d-luî prim-mi

Voeî* N  *  *®°- nistru care preeintă o garanţie sufioientă
Voei Nu e parlament»; s'a retractat! de legalitate şi onestitate in orl^e materia, 
D. 8 t e r « t  a W I  * , t « g  şi efi cnvintole I dar constată că art. este anti-constituţional 

acestea, constat insă că d. Franţ Millescu şi modifică cu totul legea electorală. Se face

mod e a n L ^  ^  ^  într0dnS “  pr9Cedent P^cu los pentru Camerile

d F r M W n  Î  fi nnT ' ' F rT n d Tiit° are’ Prec° m 8 acnt în timP âe5 ani 
* n  tT l eMU ®sclns din Cameră. I reacţiunea înainte de noi

Pre?«dinte Zice că se va trimite pro- D. Pătărlăgeann vorbesce oontra d-luî
punerea la şecţ.nnl, unde se va face In- P. Ghica susţinând redacţiunea din proect 
mina pe deplin. cn 0 micS rectificare

oe admite. I i? v-j*
n  .y . I -berichiai propune espresianea juri-

v inu  ^  1 rnr tf  0n m p are ÎU Pri- dioă <donlici,iH* în loc de , locuinţă.*.
em nî  de Glar^ a «î a tacselor D. N. Blaremberg probează din testul le- 

ce se percep la port. I y • , , IT
n  D m .  , I gu  că in col. I I I  nu sunt numai cel cari Ia8
D. P  Ghica anunţă o interpelare d-lul domicilia in oraş oi toţi cn un cens de 

ministru de Instrucţie pentru mlrebuin- 80 leî; tot aşa şi orăşenii trimit delegaţi 
ţarea fondului Nifou ş, Bsşota. l in  col. IV. D-sa nu se asociază cu păre

D. ministru cere 3 zile pentru a aduce rea, că se poate interpreta Constituţiunea 

n  , IP 8 ca ê legislativă, căci făcând noi ince-
i i «  «  ?  aml“  °ă a O0rnt °°- Pntnl. alt «  vor continua şi din Constitu- 

pie legalisata dupe bugetul Eforiei Spiţa- ţiune nu va mal remânea nimio! Va vota 
lelor, la care d, Preşedinte respnnde că se I contra art. I.

vapnblica în .Monitorul Oficial.» D. prim-ministru combate modul dein-
U. ministru de Resbel zice oă a inain- I terpretare al d-lul Blaremberg si cere vo

tat mal mnlte proecte de legi şi a cerut tarea modificaţii propuse 
Precădere; roagă pe secţiuni a ’şi grăbi Se închide discuţia,
ucrarile. —  Citesce apoi două mesage dom- I Se citesce amendamentul d-luIP Ghica

nlnPentrU. î “ prnmntal de «O .» » »  D- Prim-ministru nu’l primesce; este con
a w iju , şi altul pentru alipirea I tra Constituţii!

D9” l C r  A mdin j0fd‘ R am»ni,°-, PaSti°  i?f de870ltS » ”>8»^m eutn l prin
D. Preşedinţi. T cnT*ntal 1 care 88 Pnne capăt fraudei de a se intro-

Sterea nn mnr °aTI8a d' nu dace a g e n ţ i  şi patentări fictivi în listele
Să ia î »  T avea cnvâatnI- electorale

tru i n t e r p r e t a r e a î # ^  Disontiunea 89 Snchide-
D. P. Grădişteanu e a , .. Amendament6,e d- P - Ghi“ , al d. Pas
D. Preşedinte după 6r^cart r  x r L" *  &1 d‘ Feriohidi ««'resping

«  « — . I  î>. p. o m »

alegători în col. IlI-lea; aici Comisia a lăr
g it dreptul, pe când în art. I il restrânge 
căcî nn se spune dacă nn profesor cn tit
luri academice, domiciliiud la ţeră, po ite 
fi alegător. Respinge interpretarea Coini 
siuniî.

D. Ministru de Culte combate pe d. Lă' 
ţescu şi susţine că sub , profesori* legiu
itorul a înţeles pe toţi membrii corpului 
invăţămâutulul; trebue iusă ca Adunarea 

să facă distincţiunea ce va crede de cuvi
inţă între profesorii publici şi cel privaţi.

D. N. Blaremberg declară că va vota 
Contra art. prin care se modifică Cousti- 
tuţiunea.

D. Raportor annnţă că Comisia retrage 
art. 2. apoi citesce art. 8 relativ la col. IV .

D. Nicorescn propune un amendament, 
ca delegaţii din Col. IV. să poată fi aleşi 
din ori-care alt colegii). (întreruperi, sgo
mot; voci: lăsaţi să vorbească!).

D. Dim. I. Ghica Zice că va combate 
din principia şi din alte multe punte de 
vedere amendamentul d-luî Nicorescn (în 
treruperi; v o c i: să ne lumineze). Propune 
un alt amendament mai bnn şi mal just.

D. P. Ghica : Cer cuvântul.

I Preşedinte: D. Raportor are a’şîspune 
paraponul !

' D. Ghergol: Numai să fie scurt cu pa
raponul!

D. P. Ghica se declară contra tntulor 
amendamentelor şi contra acelui art. care 
este un atentat la libertatea individuală- 

După 6re-carl esplicărî date de d. Ra
portor, d. Blaremberg face un amendament 
ca să se lase libertate alegătorilor din col. 
IV  de a’şî alege delegaţi din orî-ce colegia, 
şi acestî delegaţi să aibă dreptul de a vota 
şi în colegiul lor respectiv.

D. Vernescu: Nu se propune un a r t  
nofl ci luminăm pe cel esistinte!

D. Gherghel: Aşa ! îl luminăm !
Voci: închiderea discuţiunii! (zgomot) 

Inchizendu-se discuţia se pune la vot ş 
se admite amendamentul d-luî Blaremberg 

Şedinţa se rădică la 5 ore şi jnm.

lucrări, d-nu primar a înlăturat fără nic 
un motiv, de Ia orî-ce discuţiune şi voi 
tare chiar pe trei din consilieri, luând ast
fel parte activă numai d-nu primar şi a«l- 
jntorul se« care avea interes la acea ca- 
nalisa re.

Acest interes se vede din pripa cu care 
a lucrat, ţinând licitaţia singur contra art. 
8 » litera m. din legea comunală, iar nu 
in asistenţa consiliului de oare ce Incra- 
rea se nrcă la valoarea de peste 7000 fr.

A  Rustras cu. această ocazie fără vire- 
mint fondurile de prestaţiune de la desti- 
naţiunea ce consiliul le angajase.

Mai mult încă nici a cercetat, dacă te
renul pe nnde urmează a trece acel canal 
este al comunei, fapt care a dat naştere 
la acţiuni de despăgubire în detrimentul 
comunei după legea de espropriere.

{D in  Precursorul).
*  *

Erî deputatul Leonida Sterea a cerut 
Camerei depărtarea deputatului Franţ M il
lescu din sinul el, pe considerente ca d-nu 
Millescu nu este român, iar drept probă n 
presintat Camerei dosarul respectiv din 
arhiva eî, unde se află cererea d-luî Mil
lescu de împământenire din 1865, cerere 
care nici pănă astăzi nu s’a resolvat; 
pnn urmare Millescu este straiu. Camera 
. trimes moţiunea d-lul Sterea la sec

ţiuni.
** '

* *
O nouă le c ţ ie  guvernu lu i. — Senatal a 

•mal dat o lecţie gnvernulnl actual. In 
urma demisiei celor doi secretari de la biu- 
rou, d-niî Lecca şi Cămătăşescu, partisnni 
ai guvernului, 8enatul a ales alţi doi sec
retari, însă nu roşii, ci conservatori.

N A IV 1 T A Ţ I R A D IC A L E

SC1EI SOSITE CU POSTA Dffl UBMA
VIena, 20 FeTraarie.

După ziarale polonese armata de la sud 
a Rusie! va fi sporită cu 150,000 oameni

Parii, 10 FeTruarie.

Ambasadorul otoman desminte ştirile 
despre starea sanitară a Sultaanlal

VIena, 21 Ferrnarle.
Ambele guverne aB isbutit a se înţe

lege în cestiunea băncii. încă astăzi se vor 
face împărtăşiri deosebitelor fracţiuni ale 
partidului amicilor constituţiune!. — fRo- 
mănia a încunoştiinţat pe guvernul de 
aici, că va păstra cea maî strictă neutra
litate, reducând toate trupele la efectivul 
normal.

Constantfnopol9 31 Fevrnari©.
Mai mulţi dintre adherenţiî lui Midhat 

Paşa aS fost arestaţi. La Poartă domneşte 
temerea că Rusia va începe resbelu! în A - 
sia, spre a despărţi puterile Turciei. De a- 
semenea se crede că esistă o alianţă se
cretă intre Rusia şi Persia.

Constantlnopol, 21 Fevruarie.
. 0  notă a Porţii către representanţiî săi 

din străinătate desminte toate scirile res- 
pândite despre o nouă schimbare în V iri- 
riat.

ilartrld, SI FeTraarie.
«Gaceta oficiale, publică un decret de 

amnestie pentrn toţi Carliştiî, afară de a- 
ceia, care sunt vinovaţi de crime comune.

(Şedinţa Camerei din 10 Fevruarie).

D. Milescu cere cuvântul în cestiune per
sonale contra d-lul vice-preşed. Leccn.

D. v.-preşedinte : ’L  aveţi, d-le Milescu, 
d.ir mai îutdiQ sK mS cobor d’aicî.

D. A. Stolojan ia locul presidenţial.
D. Milescu arată că a fost nedreptăţit 

de d. vice-preşed. Lecca.
D. col. Lecca: Iţi cer scuzele mele. Ce 

mai vrei mai mult ?
D. Milescu: Te-am prins cu mâţa în 

sac.
V o c i: A... A... protestăm.
Sgomot.

^ lonescu: D. col. Lecca nu fură- 
A lţn  fară. SS mă ierţi d-ta, d-le Milescn.

— • v*ce_Pr fŞedinte chiamă la ordine pe
Milescn, care ’ş! retractează cuvântul.
Sgomot. Dialoguri.
V o c i; Da, da. Protestăm.

' '̂ arS>nritescu cere a nu se trece n- 
C9astă cestiune în procesul-verbal.

Dnpă oare-cari esplieaţionî, incidentul 
se închide.

D. vice-preşedinte întreabă, daca trebue 
sa pună la vot propunerea de a nu se 
trece acest incident in procesul-verbal.

D. Milescu protestă. Zicând că aci s’a 
petrecut acest incident, prin urmare tre
bue să se treacă în procesul-verbnl.

Dnpă oare-care sgomot, d. vice-preşe- 
dinte declară că intidentul este închis pnr 
şi simplu.

M icu l p ia n is t  M. R osen tha l (în vârstă de 
2 ani) mâne duminică va da al doilea şi 

cel^dm jirm ă concert în sala Ateneului. 
Toţi câţi au avut prilegiul să ’ l asculte, aB 
remaB in mirare de precocitatea şi pute
rea acestni talent şi s’afi convins c’att fost 
meritate laudele ce ’ i-au făcut L is t 

M. Sa Doamna, anZind p'acest copil, 
l-a chiămat chiar in logea sa şi ’ l-a in- 

curagiat. Ori nnde a fost auZit, a aţiţat 
admiraţia tntulor.

Ne credem datori a atrage atenţia pu
blicului, pentru a nu scăpa ocasia d’a ad
mira precocitatea unul adevărat talent.

N O U T Ă Ţ ILE  Z IL E I

este diverginţă de opininnil 

D. P. Grădişteanu vorbesce pentru amâ
nare, ca mal ântâiB să se legifereze asu
pra comunei, a judeţului şi apoi asupra 
Statului.

Cariagdi este contra propunerii d-lul 
Crldişteanu.

pe d. raportor a nu face spirit, nici a ca
lifica amendamentul unui deputat.

D. preşedinte: S’a zis numai că e anti- 
constituţional, nn s’a fScut'spirit!

La  ari. 2
D. B. Lăţescu crede că legislatorul n’a 

înţeles sub «profesori, şi pe institutori ca

Un primar radical din Târgu-Jiulul. La 
19 Ianuarie^ espirat, consiliul comunal din 
Târgn-Jiulni a dat, un vot de ne înoredere 
în persoana d-luî primar Franţ Milescu 
deputatul colegiului al II, resumând prin 
încheiăre in mod clar că, d-nu Franţ Mi
lescu este incapabil şi de rea credinţă, că 
numai aB încredere a’î lăsa în mână , ad
ministraţia comunei şi bani publici* şi în 
fine că, nu va vota Budgetul pănă ce d-nu 
prefect nu va cere, safl revocarea d-luî 
primar, saB desolvarea întregului consilia.

Acest vot a fost precedat de lucrarea 
comisinni Budgetare CBre, prin tr’nn ra
port din parte-I a espus faptele următoare :

I. Că primarul a degradat serricial co- 
munel desfiinţând fără votul consiliului, 
posturile de comisar! municipali şi de şef 
al biuroului de servitor!;

II. Că contra constituţii, a monopolisat 
vinzarea pâini, a contractat cu o singură 
petsoană şi cu’n preţ aşa de urcat cum 
n’a fost nici o dată în acel oraş şi tocmai 
acum când esportaţia fiind slabă, grâul 
este mai mnlt de cât eftin.

Condiţiile contraotulul se asigură că sunt 
aşa de premeditate în cât nu lasă motiv 
de reziliare,

IU. Că a dus în eroare pe doî consilier! 
cu care a votat, facerea unul canal de 
scurgerea apelor ce intră in oraş, lucrare 
care era hotărâtă de consilia a se începe 
tn anul 1877, când se spera a se avea 
planul de situaţiă şi de nivel al oraşnlul.—
3 a mal găsit că cu ocazia votărei acestei

UNIVERSITE DE BUCARE3T 

Cours d'histoire litleraire. 
Dimauehe, ’ */§* Fevriâr, â I heureaprâs 

midi, M. de Marsillac fera une conference 
sur la dirertion imprimie ă fesuri/ humain 

| par Ies (coles du moyen ăge.

C O N F E R IN Ţ A  A S T R O N O M IC A
DUUIXIOL 13 KKYHUARIK 1SÎ7

La orele 2 şi jumătate post-m. In 

Palatul Universităţii, sala Facultăţii de Drept 

DOMNUL CAI'ITAN CiPITANKANU
▼a vorbi dfsprft

PROGRESUL ASTRONOMI STELARE
I'

Probabilitatea Creării lumilor
dedusă In urma unei espuncrl fidelă a sistemului 

lor, precum şi a legilor care le guvernează.

CHANCELLERIE DE L ’AGENCE DE FRANCE
AVIS IMPORTANT

Mr. E. Daristo, rue Dionisie 2 â Buca- 
rest, ayant abuse de la con fi an ce des per- 
sonnes, qui 1 avaient cliarge de recouvre- 
ments en Ronmanie, tonte r^lation a cesse 
entre lui et l ’Agence de France. Le pu
blic est mis en jţarde contre tout pnie- 
ment fait entre Ies mains de Mr Da rişte.

Ponr tons eclaircissompnts s’adrester â 
la chancellerie de I’Agonce de I lieure â 
4 heures.



CDRS DE EFECTE PUBLICE SI DE D E M
Bucurttri, Î l  Februariâ 1877.

V A ’L O A R E  A Cerat* Offcrite P reci fi 
ffteut

Oblig. Rurale . 10% 1864 787*1 70 19
> »  e|ite la sorţi — — —

Impr. Oppenheim 1866 — — —
Obiig. Domeniale 8% 1871 728/4 78 123/4

» , eşite la sorţi 69*/* 70 6978
> Credit fonc Rur. 7o/o — — —
> Credit fone. Urban — ' -- —

Impr. Mun. Cap. 80% 1875 — -- —
Pensii (300) doo&nd& fr. 10 — 120 —
AcţilC&ileter.rom. 6% 1868 — —

> priorităţi 6% 1868 
Dacia CM* de Auig.
Act. (fr. 500) 8% l87l 
Roman ia CM* de Assig.

— 860

A et (fr. 800) 8»/0 1878 — 55 —
M andate......................... — — —
Impr. Municipale fr. 30 — — —
Act. financiare Rom&ne8% 
Căile ferate Ottomane

—

Act (fr. 400) 8% — — —
Renta Rom&nft . . . . . . — ““

CUPOANE
Oblig. Ruralep.Octomb a.c. — 901/4

, Domeniale • . • . — 9el/a 96* 4
, Fondare rurale . . 1 — — —
» Comunale . . % . : — —

DETI9R
—  . 9960 —

Marteille . . . , r . . . — ! — —?
— — —
— 9940 ■ — »

Londra . . . . . . . . . —- 25121/a 25111/4
Iy'T'ţr»» lomicil • • . m  • — — —

— —
— —
— — , - r  p

B e r l in .................. ... . . — IM 1/* 1221/4
L ip sea ............................ — 1 — —
Escom pt......................... —

— . — —
— —

Agio e. Argint................ —

C'VBSDL TIENE1 
23 Februarie (st. n.) 1877.

Metalice...............................•’  62 55
Naţionale................................... 67 50
Renta în anr . ....................... 74 —
................................................. 109 25
Acţiunile băncel................... . 886 —
Credit u r i .................................. 149 —
London................... . . . . • 124 15
Obligaţi ani rurale nngare . . .  73 75

> temeşvar..................... 71 75
,  transilvane . . . .  71 30

Argint ln m ărfuri...................  113 10
Dncatnl . . . . . . . . . .  5 90
Napoleonul........................... ...  9 921/2
Maro 100 ...................................  60 90

CUBSUL DE BERLIN 
23 Februarie (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 12 45
Obligaţiunile române 6 %, . . . 49 30
Priorităţile cailor fer. rom. 8%  . 53 75
împrumutul Oppenheim . . .  84 25
Napoleonnl...............................  16 27
Viena, termen B c u r t ................  163 60

, , lung . . . . .  162 65

S A L L E  D E  L ’A T H E N E E  
D i m a n c h e 13/*6 F e v r i e r 1877 

2-me KT DERNIER

C O N C E R T
donnâ par

MAURICE B. ROSENTHAL 

On commencera â 3 heures du soir

E  P  I T  R  0  P  I  A
seminarului

NIPHON MITROPOLITUL 
No. 23. PUBLICAŢIE

Fiiud că la licitaţia ţinută în (jitia de 
1 FebruariB curent, pentru antrepriza a- 
provisionăreî cu carne necesară pentru nu
trimentul elevilor şi personalului de ser
vicii! pe anul curent , nu s’a presentat^ in 
destui concurenţi: Se publică din noB <}iua 
de 1 Martifl viitor, când d-nil amator! de 
a se însărcina ou acostă antrepriză sunt 
invitaţi a se presenta la cancelaria Epi- 
tropiei Strada Filaretu No. 2 de la orele 
12__2 p. m. spre a concura.

No. 24. La 1 Martitt viitor se va ţine li
citaţia la cancelaria Epitropii Strada Fila- 
ret No. 2 pentru următ6rele antreprize.

a) Arendarea pe termen de 5 am a mo
şiilor Bâţcovenii din judeţul Vlaşca şi Kiaj- 
na din judeţul Ilfov cu condiţiile elaborate 
de administraţie, oare se pot vedea în ori
ce <ji de lucru în cancelarie.

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

c) Vânzarea productelor aflate la moşia 
Kiajna din recolta anului trecut şi anume :

79 kile Grâu.
140 > Porumb. :

4 ,  Ovăz.
4 clăi fltn.
2 > Pae de ovăz.

Amatorii se vor presenta în arătata iji de 
la orele 12— 4 p. m. însoţiţi de garanţiile 
cuvenite spre a concura la licitaţie.

No. 26. La licitaţia ţinută in ^iua de 
Februariii corent pentru darea prin an

trepriză a aprovizionării seminarnlnl cu 
pâinea necesară pentrn nutrimentul elevi
lor şi personalului de servicii! pe anul co
rent, ne resultând preţuri satisfăcătore, se 
publică din nou, ^iua de 19 corent, când 
d-niî concurenţi vor bine-voi a se presenta 
la cancelaria Epitropii 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 faina bună şi c6ptă 
bine şi bună la mâncare.

student ie facultate,
care cunosce 

j bine şi a prac
ticat mal mulţi ani stndiele programulnl 
liceal, doresce a preda lecţiunl particulare.

A  să adresa la ad m enistr aţiun ea acestui 
jiar, Palatul , Dacia*.

o p n r a t i  tFitesa,“ 5E i " £
limba germană, doresce a găsi un loc chiar 
de pe acnma. Adresele respective se va priimi 
din complesenţă la Tip. Thiel & Weiss.

«

Prix des placcs: l-eres 10 frs. 2-mes 5 frs.

Lea billeta ie trouvenfc au Magasin Gebauer, tfc 
U toir du Concert â la Cais se de l ’Afchsnde.

" " s o c i e t a t e a
pentru

în v ă ţ ă t u r a  p o p o r u l u i ro m ân

(Secţia cen'roM)
Domnii membri al Societăţi sunt invi

taţi a se intruni Duminecă, 13 Februarie, 
ora 1 p. m. în localul Eforiei, Strada Col- 
ţel spre a numi o comisiune pentrn veri
ficarea conturilor pe l876, a vota budgetul 
pe acest an, a alege comitetul, precum 
şi a resolva cestiunl importante.

Preşedinte, C. Bosianu.
Secretar, HI. Paciuraa.

Să, arend&Jâ,
rapa din Prahova, lîngă gările Mizil şi 
Albeşti, doritorii se vor adresa chiar la 
Moşii la proprietar, seă in Strada Crinu
lui No. 15, Suburbia Batiştea.

No. 402. 3 — 3 4 .

cnalitatea cea mal bună numai tufan şi fag

tă ia t şi adus la domioiliQ cu

7 5  P B .  S T 3 3 3 N T «T E IT T J X i 
la magasia de lemne a lui Lessel, lîngă gara 
Tergovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Comămjile se priimesc şi la Typografîa 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

Aii apărut în Iaşi

ALMANAH MUSICAL
de

TEODOR T. BURADA
pe 1877 (annl al III-lea), cuprinzând mal 
multe figuri de diferite instrumente de mu- 
sică aflate in ns la poporul român, pre
cum şi diferite arii de (lanţ naţionale, a- 
ranjate pentru piano.

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

De vendare la tâte lib ră rie le .

B I B L I O G R A F I A

A eşit de sub tipar Ia Librăria 
Socec şi C-niu:

I S T O R I A

ARCHE0L0GIEI
Curs public, ţi unt la facultatea 

de litere (lin BucurescI
de

A.  I.  O D O B E S C U

AHTICITATEA SI BENASCEHEA
Un frumos volum în 8°, de 768 pagine. 

P r e ţ u l  12 L e i  5 0  b an i.

De închiriat, parLoteL°-ile
apartament şi pe unul ori mal mulţi ani, 
Casele din Strada Scaunele’ No. 38 com
puse din două apartamente şi având peste 
tot $ece încăperi, două bnoătăriî, trei piv- 
niţî, osebit grajd, şopron, puţ în curto.

A  se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
Stefănescn, în cancelaria Antreprizei Im- 
positulnl spirtoselor (Hotel Ilillel).

De închiriat, “  Ş*£"‘
grajd de patru cai, şopron de trei trăsuri, 
o odaie şi o cninie, independenţe şi pod 
de fân: Catul de jos, Strada Scaunele No. 
40, casaGeorge Costaforu. Doritorii să se 
adreseze chiar în acele case. Contractul 
de închiriere se p6te face de acum sdQ de 
la St. George anul curent. 401— 6.

H a  o i î n n r l i i i  Moşia Inoteşti, dis- 
U V  d i e i l U d l ,  trictul Prahova se 
areudfi<}“  de la St. Gheorghie 1877. Dori- 
ritoril se vor adresa la D-na N. Bonrki, 
Calea Mogoşoal No. 174.

408. 8 - 1  (].

doresce a 
preda lec-

ţiunî private, şi r6gă a depune adresele 
respective la administraţiunea acestui diar 
sub cifrele S. S. No. 32. 385,6-1.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R

91 se afl& de vftn<]are

L A  T I P O G R A F I A  THIEL & W E I S S
Ş>

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
R O M Â N I E I

Discursuri rostite In parlamentul român
de

D IM IT R IE  A . ST U R D Z A  
P r e {n l  2  L e i  n .

FOSTUL CIRC
Duminecă 18 Februarie 1877

Direcţia D-lul J . D. Joncscu
Se ?a representa pentru prima 6ră piesa:

V R A JIT 0 A R EA
Vodevil naţionvl în 2 acte de D. Carada

D - n a  M A R I  A P O L Y S O
pentru prima orii va ,c(lnta romanţa:

Dedicaţiunea R. T. inu3icai de d-nu 
G. Sckeletti.

D -H A  M A E I B  L E A
va c&nta o cliansonetil francei&.

D-NU J. D. JONESCU
▼a c&nfca chansoneta:

S U E U G I U L .

O -  S I E  B R E  C H I T
R EC O M A N D Ă

B A T O A Z E  DE  P O R U M B
recunoscute de cea mat bună construcţie

P I E T B E  r>E M O A R A

__ ■- PLUGURI DE DIFERITE 8YSTEME
_ ^  CU P RE Ţ URI  8 C A & U T £ ~

Hi K  99
________|—i O m

?> *cc m

Ho. 907.

\ D E  M I I  D E  D O A M N E  R E C U N O S C U T A

R A V I S S A N T E

Preţurile locurilor pentru astă sârfi:
Loja pentru 4 pers6ne, 10 fr. Stal I, 2 fr. Un 

loe la mese, 1,60, Amfiteatru. 1 fr.

ÎNCEPUTUL LA  8 ORE SERA.

T io ,  o  /l o  f  Moşiile BudescI din 
« I  fcM ltld il'j Argeş şi Ostroveni 

din Vâlcea, având, pe lângă cele-l-alte cali
tăţi, peste 1000 pog6ne de arătură în Innca 
Oltului. Doritorii se vor adresa în Bncn- 
roscî la d-nu N. I. Lahovary, iar la Rim- 
nicu-Yâlci la d-nu C. I. Lahovary.

No. 404-8.

$■ RemediS incomparabil ţi nor&t&m&torB penttn înfrumuseţam pălit aprobat autori- 
[  tentio de Dr. LEJOH8E Parii.

Dtpoiiprincipal fi de esptsifiela H. Sch'wârz, Bii'âdptUjJnn irsitătsplats M.2,1, 21 
, Preţii: an flacon mare 6 fr., nn flacon n ic i S fr.

Acest remedia de purificâţihne de pele recunoscută în t6tă lumea, produceln 
moment culorea cea mai tandra şi sănăttsă, purifică şi întineresce pelea, produce obra
zului un colorit fraget, producând elasticitate şi moliciune, depărtând pentru tot-d’a- 
una pete, lintiţe, alnnice, şi reşeţă de nas şi obraz, încât praful de orez s£ii ori- 
cealt dres nu mal e de trebuinţă. Depoul în Bucureşti la d-nu F . Hrtss, farmacii 
a »Şperanţa*. *

DURERILE DE DÎNTI S , °£ s“
când dinţii sunt găuriţi şi vătămaţi, se 
inlătureză la moment şi pentru tot-d’a- 
una prin celebrul Estraot din India. Acesta 
n’ar trebui să lipsescă în nici o familiă 
din cansa efectului escelent. Adevăratul 
estract se găsesce nnmai în singurul de- 
posiţ pentru Bucur esoi la F arm ac ia  Curţii 
a  lui Rudolf Schm ettau şi pentru Focşani 
la F arm acia  Stenner. 383.

SOCIETATEA DE ASSIGURARE

M  A S S I C U R A T R i  C E  D I N  T U I

F O N D A T A  msr A3STTJ3L. 18J3S.

Aducem la cunoscinţa onor. public, că, societatea assigur^ză, 
cuntra daunelor provenite de incendifi la clădiri şi obiecte miscâ- 
6 tre ; contra daunelor causate prin grindină., şi contra daunelor 
causate mărfurilor transportate pe apă,.

Asemena assigur^^ă, ^estre pentru copil ln t6te combinaţiumle 
cerute, şi asupra caşurilor de m<5rte.

Informaţiunile se dă la sub-scrisa agenţiS, generală şi la a- 
genţiile el de prin districte

Agent general pentru România

ADOLF W EIN B ER G
Colţul stradel şi curtea vechie (hana roşiS).

_____________________ II111 I I l I I 11

SE AFLA |  CALEA M0B0S10EI N° 20, V1S-A-YIS DE 5B M D  HOTEL DE BDIEYABD CASA &BECEANP 

CEL MULT INCA NUMAI U  piLE

! ! C Ă T R E  C O I I T E N T i l  N O Ş T R I ! !

IU BUCUHESCI SI DIN DISTRICTE
Spre a evita spesele oele mari de transport a mărfel nâstre, înapoindu-o în străinătate, şi în urma co- 
ilor făcute de comitenţi, cari aii sosit acuma, ne-am hotărât a mal lăsa filiala n6stră in acest oraş inoămaniilor

pentru un scurt timp. ' . . i, . . ___ _
Luând cont cicumstanţele cele grele ale sitnaţinnei actuale, am făcut încă o reducere miwmuată a pre

ţurilor curente mai jos notate. Representantul Sociot&ţol fabrice! da Olan şt i ur.
PREŢUL CURENT DUPfi SCĂpEMENTUL DE 45 «/> CU PREŢUL FICSAT.

1 10 
1 80 
7 — 
2 50 
2 25

50
50

Batiste a V2 duzină
Batiste de copil a .................................fr.

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

Prosdpe şi Şervete a l/« duzină
Prosâpo de aţă cu ra tă ........................... fr.

t 5 damasc ...........................  >
Şervete de masă (a ţă )...............................  >

t  > »  damasc ...............................  >
» )  fructe >

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

»  C »  » damasc > .
,  6 »  ,  > qnal. I.
* 12 »  > » » >
> 12 > y »  > i
,  12 ,  y aţă cur. albă .

Pân^ărie şi garnituri de masă
de coţi Pânijă de casă . . • • fr. 18
> > » » copil . .
, ,  Olandă de munte . .
> > » Belgică . . . .
,  ,  Pân^ă de Olandă . .

fr. 4 —  
6 —  

8 —  

18 — 
14 — 
9 50

se
39
45

G0
60
60

. . fr. 26 —

. . » 30 —
. » 60 —

. . » 64 -
,  ,  Rumb............. , 8 4

Toile batiste fine................. ..... 100 ~
. . ,  4 0 -7 buc. Ciarcâf. 3 coţi de l a t ................

Şervete cu feţe de mese
Pentru 6 pers. de la 9 până la 15 fr. cele mal fine 

, 1 2 »  , ,  24 , ,  68 , »  > >
Batiste fine francese de Lino ou brod&rioadeviSrate. ou ,)rcfurî de tot reduie.
Un mare asortiment do garnituri pentru ame, Uanchete ţi r *
Batiste de Lino cn margine lată ou numeD brodate. l ffi India si Japonia.
Clmche-nez de mlllftBO «i ln t6to c.ulonle, Shwalurl iun* t;tud;ne.
Coinandele de prin provincii vor fi esecutato ou cea mai *

Rufe de Dame
Cămaşe cu şunr de ohiff. de fr. 3 

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

Camisono brodate ,
> ,  de lux

Pantaloni cu garnitura 
, broderie 

Şorţuri de copil 
,  ,  dame

Fuste de oostm. simp,
, cu şlepă »

. brod

Rufe pentru C ava ler i

Cămaşe din oxford veritable .
, ,  Olanda oolorată...............
, de Chiffon alb. simplă . • • •
,  ,  ,  ,  brodată . ■ • •
, , Olandă 6nă ........................

PautalonI de pichet de ărnă . . . .
,  s  olandă . ■ ...................

Diverse

Du*. Ciorapi de Dame . . . .  . .
i ,  de lină . . .
ii * * ,  ,  de fildecosse .
/* * * ,  bărbaţi de lină . ,
/' * * ,  ■ > ,  fildâcosae
i'u * Gnlere de Dame

• ,  Bărbaţi
/’  * PepturI brodate
1 Bnl F lan e le .................

a fr. 5 —

Tipografia Thiel A Weiss Palatul „Dacia*


