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Amiralitatea Marel-BritjUiil a dat or- 
J '.dme ca întreaga flota engleza de P0 
lid iteranea s a  se coneentre imediat.în apele 
I insulei M alta. Numai ‘Re?cancjii» singur 
I  va remânea s ă  staţioneze în apele PireuluL 
j Depărtarea flotei engleze din apele T ur- 
I l'ciel şi Greciei se considera ea resnltatnl 
I  înţelegere! poterilor.

SUCUBESCI
19 FEVBUAIUB 
2 MARTIE.

Speranţă, de pace-! Kncă In scurt 
|  resnmatal îmbucurător al ştirilor ce 

pe sosesc din străinătate. Discursul 
1 împăratului Wilhelm la deschiderea 
■D ietei din Berlin, fără a se pro» 
l/nunţa prea tare In vre-un sens saâ 
[Aîn altul, pare totu ş i prin modera

ţia  sa aecentuată să fi eserdtat a 
supTa cabinetului din St. Petersburg 
o presiune în favoarea unei resol- 
virl ţpal liniştite a crisel orientala. 
Pacea încheiată Intre Turcia şi Ser
bia a fost îndată urmată de o te
legramă oficioasă, care anunţă In 
ceputul desarmăril din partea Ru 
si el, Îndată ce Poarta va fi isbufcit 
a se în ţelege şi cu Muntenegru.

In proporţia, In care spiritele la 
noi se liniştesc In privinţa resboiu- 
lul, ele se întorc ca o îndoită, te
mere asupra pevtnrbvţtel adminis
trative şi constituţionale, In care 
regimul radical a ştiut să aducă ţa
ra In scurtul timp de 11 luni. Cu 
căt mal uşor şi mal iute se face ră
ni, de cât binele!

In privinţa constituţională, mi
nisterul se află In aceeaşi posiţie 
falsă In faţa Senatnlul. Dl Colonel 
SHtaiceanu continuă a şl nimici ca 
ministru, mica reputaţie ce o avu
se mal nainte ca militar, de şi Se* 
natul li respinge propunerile una 
după alta, şi de şi un ministru1 de’ 
Justiţie, coleg al d -sale, denunţă 
Curţii de Casaţie In afacerea Pilat, 
a oţele d-lul Slăniceanu, ca president 
al unei Comisii militare, ca violări 

I de lege şi abusurl de putere.

In unele ţâri se (Jice, că puntul 
ile onoare este cea mai Înaltă, cea 
mal delicată şi cea mal susceptibilă 
Însuşire a unul' militar. După d. Slă
niceanu, această opinie pare a fi o 
rătăcire reacţionară.

Dacă este d. Slăniceanu aşa de 
. . generos-, cum să ne mal» mi

răm de d. Nicolae Ion eseu? D-sa, 
pierdut In cele din afară, nici nu 
mal are răgaz a se uita la cele din 
lăuntru şi nu vede, cu ce repejune 
creşte din zi In zi admirarea con
cetăţenilor săi pentru forţa i de re* 
sistenţă a epidermei d-sale politice;

In administraţie confusia e la cul
me. Schimbarea d-lul Vernesc» şi 
inlOCuirea d-sale cu d. Brătianu la 
Interne atrage după sine o nouă 
schţmhare a personalului-şi mecanis
mului administrativ.-. Ear la finanţe,, 
unde d. Brătianu se făcuse cu totul 
imposibil prin incapacitatea sa; att 
ajuns lucrurile pe măna unul dile
tant care, — pe cât începem a ve
dea, — se Încearcă in zadar a ascunde 
sub strajnice proiecte pe hârtie lip 
sa de idei şi de esperienţă a adevă
ratului om de stat fina-nţiar.

Deocamdată casieriile Statului sunt 
Încă Închise, mandatele sunt Încă 
pretutinde nea refusate , nepilduita 
măsură a suspendării plăţilor In a- 
seiuenea momente de crisâ îşi pro 
duce toate efectele nefericite de care 
ne temeam.

Am dori, pentru binele acestei 
ţâri prea Încercate, ca sflrşitul În
cercărilor financiare ale noului mi
nistru diletant, să nu semene cu In- 
ceputnl lor.

C&te-va reflesiuni asupra recursului In 
Casafiune In oontra sentintei Consiliului 

de Revizie asupra Maiorului Pilat I).

ţiare le  Presa şi Românul aâ adus 
In desbafcerea publică recursul ce

fostul ministru de justiţie, d. Stă- ■ 
tescu, a făcut la Curtea de Casaţi- 
une, pentru a obţinea casarea sen
tinţei Consiliului de reviaie, dată In 
1870, prin care d. Maior atunci In 
neactivitate Pilat se ştergea din con
troalele armatei. Cestiunea presin- 
tând o gravitate Însemnată, credem 
a putea face câteva reflesiuni asu- 
pră’I, fără a prejudeca lutru nimic 
viitoarea hotărlre a justiţiei.

Să stabilim mal lntfeifl câteva con- 
sideraţiunl generale.

Recursul se face de d. ministru al 
justiţiei, după cum se susţine, In 
interesul le g ii; d. Maior Pilat se a- 
sociază la acest recurs pentru a pro
fita de sentinţa favorabilă casării, ce 
s’ar da de Curtea de Casaţiune, spre 
a reintra In oştire. Procurorul şi 
advocaţii d-lul Pilat vor susţine dar 
aceeaşi causă şi aceleaşi argumente 
Cine represintă, pa partea acusată. 
pe fost iii Ministru de Resbel şi pe 
Consiliul de Revizie, spre: a se putea 
lumina Curtea de Casaţie?!

Preşedinte al consiliului de revi
zie, care a dat sentinţa ce se ata
că acum, a fost actualul ministru 
de resbel, d. Colonel Slăniceanu. D 
Stătescu cere casarea unei sentinţe 
pronunciată de un consilitk preşe^ut 
de colegul săli de la Resbel. Cum 
să unim independinţa do caracter a 
d-lul Colonel Slăniceanu atunci când 
a pronunciat sentinţa sa, cu abne 
gaţiunea sa de astă <ji de a suferi 
să fie taxat de colegul s6â dela ju  
stiţie ca călcător de lege şi ca ma 
gistrat lucrând cu exces de putere 
Ce moralitate poate Insufla naţiunii 
Române ş< In special oştirel o ase 
menea procedare?'

Atât ministru justiţiei cât şi apă 
rătoril d-lul Pilat prin acte oficiale 
şi publice Îşi permit a ofensa din 
chiar senin pe fostul Ministru de 
ResbeL, făcând a se Înţelege că In 
actul de dare In judecată, dânsul ar 
fi comis un falş, fiind-că menţio- 
nează că darea In judecată a fost 
aprobată conform legii de Domnitor 
In urma unul raport al sâă, pe când 
acel raport nu ar exista In dosarul 
consiliului de revizie, şi d. Daniilea 
nu In articolul sâft din .Românul*

1) Am ară ta t în tr ’un  număr precedent, 
opinia noastră asnpra discuţiilor ziaristice 
relative la chestiile încă pendante înaintea 
justiţiei. Cu toate acestea na putem în
chide coloanele .Timpului* înaintea im- 
portantnlui articol de mai sus, fiind-că a- 
cesta, fără a se preocupa de însăţi deoisi- 
unea, ce «e rn pronunţa de Cartea de Ca

saţie în afacerea d-lni Maior P ilat, stabi
leşte ca m altă precisie şi dreptate ade 
văratele principii de ordine in această 
materie, mărginindu-se la discuţia proce- 
dureî arm ate de ministrul de justiţie  d, 
Stătescu şi la arătarea istorioulai fap 
tel or. Nota. Red.

pretinzând că chiar de ar exista un 
isemenea raport şi ar fi şi publicat 
In .Monitorul oastel*, totuşi nepre- 
sintându-se In original astăzi după 7 
ani, el nu a trebuit să existe. Ca 
să poată raţiona cineva ast-fel, tre- 
bue să fie In stare sa comită ase
menea fapte, şi val de ţară, dacă 
ar fi să se guverneze mult timp In 
asemenea condiţiunl. Cum ? Acte p* 
blice semnate de ministru se pun 
tn Îndoială şi nu se sflesce noua ge- 
neraţiune, dd. Daniileanu şi Stătes- 
c», a emite asetnenea theoril anar
hice şi răsturnătoare de ori ce sim ţ 
al datorii pentru cel ce ocupă funo- 
ţiunl publice, abstracţiune făcând 
de persoanele ce le ocupă? Fiind-eă 
ţm raport al ministrului se află a- 
şi*z it In alt dosar decât acel pe care 
l’-a consultat ministrul justiţie#, sa* 
fiind că dânsul s’ar fi putut sustra
ge de cel interesat şi la Înfăţişare nn 
s’ar mal presinta în original, de şi 
a fost publieat la timp, Intr’nn ,M o  
nitor oficial,* se poate conchide că 
autoritatea a spus un falş! 1) Cea 
beraţiune, ce lipsă de cea mal mică 
noţiune de lealitate publică, ce ne- 
socotinţă a demnităţi administrative 
şi â respectului datorit de orf-ce 
funcţionar, predecesorului sâti ! Afle 
d ni Stătescu şi Daniileanu că colo
nelul Mann, ministru de resbel din 
1870 a fost şi este neatacabil în 
tot ce privesce onorabilitatea şi ve
racitatea arătărilor s a le !

D. Maior Pilat plecând din ţară fără 
voe, şi aflând după trecere de peste 
15 zile că pentru această crimă a 
fost dat In judecată, voesce a şf re 
gula pos.ţiunea cerând .p ost fa« 
turn* adică după vr’o 20 zile după 
pornire un congediă prin o telegra 
mă In care recimoasce singur că a 
plecat din ţară fără voe. Eară tex 
tul telegramei d-lul Pilat: Circum
stanţele grave indepeudinte de mine. 
m’aă forţat a pleca In st.reifiătarte 
Înainte de a obţine permisiunea, d- 
voastră. Sunt bolnav ş. c. 1., şi minis
tru de resbel ne mal trebuind atunci 
a obţine congediul de la Domnitor, 
singurul In drept a’l da, dacă voia 
să se mănţinâ disciplina In armată,, 
refusâ această intervenţiune, In con
tra cărui refus Insă d. Pilat nu re
clamă la Domnitor.

D. Daniileanu conchide din aceasta

1) Raportul poartă nnmărul 11,4011 din 
21 Septemvrie 1870 şi se află publicat în 
,M onitorul Oaste!* din acel au, No. 29, 
pag. 200.

că faptul deserţiuni nu este comis. 
Frumoasă theorie! După d. Daniilea
nu dar cineva puind foc unei case 
şi prinzânda-se asupra faptului, to
tuşi nu a comis crima, căci putea 
pnue foc casei, numai cu condiţiune 
ia  să ceară apoi să i se dea voe să 
o facă. Dar unde ajungem cu ase
tnenea theorii ? Aşa voiţi, domtiildr 
boul guvernanţi» să mănţineţi disci
plina In armată: ast-fel voiţi să sta
biliţi respectul legi?!

Nu sciă ce procedură se urmează 
la  alte ţâri, dar bunul sim ţ Îmi spu
ne, că dacă ministrul justiţiei a cre
zut bine să ceară casarea sentinţei 
data tn contra Maiorului Pilat, atunci 
ar fi trebuit să  ceară mal latăiO iu- 
formaţiunl de la cel ce aă adminis
trat ţara In timpul când s’a petre
cut fu.ptul deserţiuni comise de. d. 
Maior Pilat. Atunci aceia Tar fi pu
tut lumina şi ar fi putut să ’l arate:

1. Că d. Maior P ilat prin trece
rea peste frontaril şi prin intra
rea In oştire streină fără voia gu
vernului ţâri, a călcat atât legea caro 
popreşte pe un oficier de a 'şl da 
singur conc ediO şi care 11 pedepsesce 
când lipseşte In streinâtate mal 
mult de 15 zile cât şi articolul din 
Constituţiune care . popresce pe un 
oficer de a intra In armate streine 
fără voia guvernului ţâri. afară nu
mai dacă voeşte a renuncia la na
ţionalitatea sa de român. Ministrul 
de resbel putea dar urmări pe d. 
Maior Pilat pentru amândouă aba
terile sale. A preferit Insa a lăsa 
la o p»rte şi a ignora intrarea In 
oştirea streină ftrâ voe şi s’a măr
ginit, pentru mănţinerea disciplinei 
In armată, a face să se pedepsească 
numai pentru crima deserţiuni. 0  
cestiune de Înaltă delicateţă politi
că, pe care găsim de prisos a o de
monstra mal In amănunt, dicta a- 
ceastâ purtare a acelui ministru de 
resbel, şi aceasta dovedesce sângele 
rece şi lipsa de orl-ce spirit de par
tid. care a condus purtarea sa la 
darea In judecată a Maiorului ^ilat.

2. Că conform legi Ministru de 
Resbel a cerut aprobarea prealabilă 
Domnească pentru darea In judeca
tă. Dânsa este dată, se află In do!- 
sarul respectiv al Ministerului de 
Resbel (Divizia personalului), a fost 
publicată In .Monitorul oastel,şi na 
Ministru de Resbel de atunci a fă
cut un falş, citând această aproba
re In ordinul de dare In judecată, 
ci d. Stătescu a făcut o omisiune,

D r. Strousberg and sein Wirken, von ihm 
selbst gescbildert. Mit einer Photographie 
and einer Eisenbahu-Knrte. Dritter on- 
verănderter Âbdrnck. Berlin 1876, Yerlitg 

von J . G attentag (D. Collin,) 
(Urmare)

“ ti n’am personaliceşte nimic în contra 
d-lol Teodor Rosetti. Misiunea lu i era pre
determinata, şî dînsnl o îndeplini ca o rară 
îndemânare, fie ţi pentru că era făcut a- 
nume pentm ea, gatS pentru că toate ersfl 
• m  în aroarea D-sale. Rosetti ma era lip- 
« t  de cunoştinje juridice, ceea ce este rar 
a  compatrioţii ]nj, ^  în tru  căt am pu-

vr . ■ ^  eC,’. ero nn e™ incoruptibil.....
Negoţiaţiumle n„ conducea» la nici un re- 
sultat. însuşi Rosetti era un calculator cu 
sînge rece, şi, pe lingi calităţi solide ale 
«ale era îna rm at cuacel şiwtlî0 «are este o 
însuşire caracteristică a tutulor concetăţeni- 

săi. El isbnti, nu numai a convinge, ci 
şi a câştige cu desăvârşire la planurile sale 
pe un jurisconsult dîn Berlin, şi aat-fel 
Începu bătălia. învăţat prin esperienţă, nn 
mă încredeam In d. Rosetti mal departe 
de cât puteam să nn-1 pieiz din vedere,

şi flind-ca, după mişeările guvernului ro
mân, priviam concesiunea ca cum ar fi 
stricată,, lnai o posiţiune cn totul paaivă 
şi lăsaî să ’mî vie orl-ce aanpră-ml.

«Mai multe gazete în toată ţara , şi mai 
ales; Ia Berlin, erau necontenit aprovisio- 
nate de d. Rosetti, când direct, când in
direct, cn materialurile trebuincioase, şi, 
precum se înţelege de sineşi, toate era ii 
destinate a ţinea gmvernul româneec la 
adăpost şi a îndrepta esclusiv« toate a ta
curile în contra mea. Toate încercările d-lul 
Rosetti, pe care nu voesc a le califica aci 
1081 de aproape (fiind-că nimic n a  se cruţă 
spre a ’ml da prilej de a mă mişca), fură 
zădărnicite de pasivitatea mea.»

La încheierea capitolului, autorul adao
gă aceste cuminte remarcabile:

«EB. pot încredinţa, că nici aci, nici la 
căile ferate prusiane n’am întrebninţat, 
faţă cu funcţionarii Statului,, pretinsa mea 
cheiă de aur. Deosebirea este numai a- 
ceasta: in Prusia n’aş fi pnt„ t  să mă ser
vesc cu dînsn; în străinătate ar fi fost însă 
foarte necesară, şi dacă aş fi întrebuinţa
t e ,  aşi fi obţinut nişte resultate cu totul 
diverse. >

(Fine.)

UN MINISTRU RADICAL IN ITALIA
(PROCESUL NIGOTKRA)

III

Noul ministru disolvfi camera, din care 
eşise, hotărendu-se a-şl alege alta pe cât 
se poate de supusă.

La 5 Noembre a. tr. a venii s& se facă 
alegerile de deputaţi în toată Italia. încă 
din vreme m inistrul de interne luase toate 
măsurile spre a zădărnici stăruinţele par
tidului moderat. Prefecţii, snb-prefecţii şi 
alţi diregători, care puteai! să înrîurească 
asupra alegerilor, când unul câte nnnl, când 
cn grămada, aii fost destituiţi ori permu
ta ţi. Afară de aceasta, D-l Nicotera mal 
întrebuinţa şi deosebite alte mijloace, prin 
care făcea ca alegerile să atârne de la vo
inţa Ini şi a Camorel.

La 3 Noembre, adică cu tre i zile îna
inte de alegeri. *Gazzetta d’lta lia , pnblică 
apoi articolul ‘ Eroul de laSapri.»—S ena 
credem insă, că acest articol, a tâ t de compro
miţător pentru ministrul Nicotera, a fost 
aplaudat de către adversarii lui. Din con
tră, cel mai m alţl dintre membri parti
dului ‘ Solia, aii condamnat *pe Gazzetta 
d’ltalia» pentru lipsă de bana cuviinţă.

‘ Gazetta d’lta lia ,  era însă provocată la 
această lipsă de bnnă cuviin ţă

Cu ooasiunea noul banchet din Tu rin, 
Nicotera, fiind deja ministru, a ţin u t an 
discurs, în care afirma, că ‘ Q-azzetta d’l ta 
lia» primea de la guvernul conservator o 
sabvenţiune anuală de 5000 lire. Foile gu
vernamentale numai de cât aii grăbit să 
respâudească această învinovăţire; ‘ Ga
zetta d’ltalia» a dat o desminţire energi
că, provocând pe D-l Nicotera să dove
dească cele, ce a zis; a tâ t Ministrul, cât 
şi organele sale aii tăout însă. Dapă a- 
ceste ‘ Gazzetta d’Italia* a cerat, ca mi
nistrul Nicotera să îşi retragă cuvinte
le, pe care le pronnnţase in discnrsnl
de la T arin ; eară după ce nu a pri
m it nici nn respnns, * Gazzetta d’I ta 
lia» pnblică, pe la sflrşitul lui Octom- 
bre o provocare formală, îu care amenin
ţa  pe D-l Nicotera, că dacă nn va da sa
tisfacţia cerată, se vor publica nişte do
cumente foarte compromiţătoare pentru 
dânsul. Domnul Nicotera şi astă-daiă a tă
cut: din contra, tocmai în zilele înainte de 
alegeri, *Versagliâre,, organul d-lul Ni
cotera, publică nişte articole exorbitante 
contra foştilor miniştri Spaventa, Lan za şi 
BonghL In special, ziarul ‘ Versaglidre,

publică o scrisoare, pe care acum cinci ani* 
IjBiiza a adresat-o către Bonghi şi pe care, 
acest din armă a fost perdat-o, în cât a- 
cnm se afla in mânele ministrului de in
terne. Ast-fel tocmai D-l Nicotera e acela, • 
care începe cn întrebuinţarea nnor mijloace 
necuviincioase, şi articolul din ‘ Gazzetta 
d’Ita lia ,, atacâudu-1, nu face de cât ceea** 
ce a făcut însu-şl.

Domnul Nicotera, ministru de interne^ 
intentează un proces contra redactorului 
ziarului ‘ Gazzetta d’ltalia.» In acest pro* 
ces advocaţii la i aleg o tactică oareşi-cura 
ministerială : ei recnnoscautenticitatea pro
tocoalelor de la 1857, tăgăduiesc însă ve
racitatea faptelor cuprinse în tr’ânsele, sns- 
ţiind, că Nicotera a fost silit să-şi pne 
semnătura.

Spre a dovedi aceasta, aii adunat o mul
ţime de oameni, cari direct ori indirect 
luaseră parte la espediţiunea de la S apri; 
aceştia aveaQ apoi să dea mărturie, oă pre
venitul Nicotera s’a purta t corect şi în- 
tr ’adevăr ca un »Eroe di Sapri.* Alăturea 
ca aceste susţiu, că distăiunirile, pe care 
Nicotera le făcuse în privinţa Muratiştilor, 
avead de scop a duce pe poliţia bourbo- 
nistă în rătăcire şi a scuti pe conjuraţii 
republi6ani de urmăririle lor. In afirşit,



sperăm nevoluntarii, pentru a induce lin armată, a nn mal interveni pen 
în eroare. Itru acordarea voel şi a lăsa cursju

3. C& un oficier acusat fiind că a I decăţil comisiei criminale, dinaintea 
comis o crimă, codul penal ostăşesc căria era trămis cu şciinţa şi apro 
de atunci prescria instruirea crimei I barea Domnitorului.
(art. 11 pr.) prin o comisie cerce- Din toate cele ce preced result 
tătoare. Aceasta se făcea Înaintea I pentru noi că interesul disciplinei li 
dări In judecată, pentru a lumina armată, interesul respectului datori 
pe Ministru de trebue saâ nu să lucrului judecat, interesul unei re 
trămită pe oficier Înaintea comisiei gulate funcţionări a guvernămfentu 
criminale şi s’a şi făcut (vezi dosa- lui in o ţară. cernaâ să nu se i 
rul m. de resb. div. personalului), tingă această sentinţă. Ne pare r{ 
Dar când crima era vfidită, cum era I să vedem tineri, carii pot aspira să 
In caşul de faţii absenţa csnstatată I ia frfinele guvernului In rn&nă. pre 
a maiorului Pilat recunoscută de chiar I cum domnii Stătescu, Pascal şi Da 
dânsul, ce instrucţiune pregătitoare I niileanu, că se lasă a se atrage pe teră 
mal Încăpea! Cu toate acestea mi-1 mul pasiuni şi pe terămul interesu
nistrul de resbel de atunci, spre a 
nu se putea reproşa nimic in pri
vinţa procedurii, a pus Însărcinam 
conform legii (art. 121 pr.) comisiei 
criminale a complecta instrucţuuea, 
d6că ar crede-o necesar pentru a se 
lumina.

4. Că scopul citaţmnil, după cel 
mal elementar bun simţ este de a 
parveni citatului, pentru a cunoas-

lul personal al unul membru din par 
tidul radical, astăzi a tot putini* 
In ţară.

DIN AFARA.

Rusia. O corespondinţă din Şt 
Petresburg, ne semnalează impresia 
rea ce aâ produs In Rusia desbate- 

ce ziua înfăţişării şi a putea face I r^e parlamentului Engles, din care 
obiecţiunile sale. A da citaţia p r in |es ê dificil, în adev&r, a trage altă 
telegramă safi prin o autoritate po-1 conclusie de cât aceasta: nu este de 
liţienească oare-care, este indiferent, I comptat pe Englitera că va obţine 
pe cât timp maior Pilat a probat 10 îmbunătăţire în starea lucrurilor 
cunoscinţa ce avea despre citaţiune I din Turcia, 
prin faptul că atunci numai a ce-1 «Atitudinea cabinetului engles* 
rut congedifl, şi că avea timpul să I adaugă acel corespondent va putea 
se Înfăţişeze la Comisia criminală s& aibă de resultat grăbirea deci 
şi să facă Intlmpinările sale, pe cari | sielor cabinetului imperial, pentru a
le-a şi făcut înaintându’J un memo 
ria aflat la dosar.

5. Că faptul deserţiunil (vezi art. 
12 c. p. ost.) este o crimă şi că ur
ina a se judeca de Comisia crimi
nală cum s’a judecat, iar nu de o

I eşi dintr’o situaţie care nu este nici 
pace nici resbel. dar car<{ impune 
Rusiei sacrificiele resbelulul, însă fără 
nici o compensare.*

Cititorii noştri cunosc planul de 
I Împărţire a Turciei, pe care '1 pro

comisie corecţională, nici de un con- Pusese genei aiul Ignatiefî. „ Allge-
silitl de anchetă, şi că acostă co
misie la aplicarea pedepsei avea a 
consulta atât codul penal civil, cât I 
şi cel ostăşesc, precum şi legea po- 
siţiunil oficerilor după natura crimei 
comise.

meine Zeitung1 din Augsburg comu 
ni că un plan al lui Ignatieff, privi
tor la împărţirea Turciei asiatice. 
După acest pian aproape întreaga 
Anatolie ar avea să cază sub stăpâ
nirea Rusiei, fiind Angora capitala

Ne pare straniii să vedem un doc-1 acestei provincii ruseşti. Constanti- 
tor în drept ca d. Daniileanu înţele- n0P°^û  ar avea 3ă devie un franco- 
gfend aşa pucin articolul I al legii po- Por  ̂ 5' tot-o-dată capitala unul fel 
siţiunl oficierilor. Acest articol spune Împărat bizantin. Siria s ar
cnrat că destituirea nu se poate a]ie^a la Egipet. Eară cele-l-alte pro • 
pronuncia de cât prin consilii de v*nc^ ar f°rma o confederaţione sub 
Resbel, corespunzătoare atunci cu tri- protectoratul Rusiei, 
bunalele militare iar nici cum prin I Scirile despre apropiata plecare a 
cbnsilil de anchetă, şi adaugă apoi I ai matei ruseşti se menţin;  ̂
că destituirea se mal poate pronun-1 sunt însă slăbite prin unele
cia afară din crimele coprinse In co-I desminţirl datate din St. Petersburg, 
dul penal, şi pentru absenţa peste Icare nelncredinţează, că de-o-cam- 
15 zile în străinătate. dafcă Rusia va observa o atitudine

6. Că d. Maior Pilat nu a cerut Ireserva^* 
congedia înaintea plecării în străi- Germania. Kodnische Zeitung a fost 
nătate, ci a plecat fără voe şi nu-1 dureros a' insă în afecţiunile el pen- 
mal după ce a aflat că este dat în Itru Turcia, de discursul deschidere! 
judecată atunci a voit să ’şl apere Reichstagului German, 
respunderea, cerând voia, impusă de „ Atitudinea amicală a Germaniei 
lege; dar atunci era prea târziii. faţă cu Rusia este cunoscută, — zice

Intr’adevfir dacă d-nu Maior Pilat I ea, — şi se scrie că in cas când. ar 
fcerea voe înainte de a porni din ţară, isbucni resbelul. Germania se va forţa 
ministrul de Resbel era dator de a să’l localiseze.* Foia «Renană* zice 
face Aport la Domn şi a Interveni că discursul împăratului Wilhelm n’a 
pentru acordarea saii refusarea voel fost de cât confirmarea acestei opi- 
cernte; dar Îndată ce crima deser- nil. Un singur lu^ru consolează p’a- 
ţiuni era comisă, atunci ministrul de cest ziar, acela că discursul imperial 
^Resbel avea dreptul după toate re- pare a nu considera imposibile ca 
igulile pentru mănţ;nerea disciplinei I Poarta să esecute In grabă refor

mele ; Koelnische Zeitung n’a observat
însă că aceea ce împăratul Wilhelm 
a proclamat de o .necesitate Euro
peană* este esecnţia, nu a refor
melor anunţate de Poartă ci a celor 
hotărîte de Conferenţă.

Austro Ungaria. La 26 Fevruarie 
s’a ţinut un consilia de miniştri sub 
preşedinţa împăratului. In acest con
silia, la care aa luat parte miniştri 
Auersperg, Lasser, Pretis, Tisza, SztMl, 
Wenckheim şi Trefort, s’aa discutat 
toate punctele privitoare la cestiu- 
nea băncel, luându-se hotărlrl defi
nitive. In privinţa renoiril pactului 
dualistic s’a hotărît, ca Încă Înainte 
de feriile Paştilor să se presente par
lamentelor proiectele respective.

De altă parte ni se anunţă, că 
mal multe fracţiuni ale majorităţii 
din dieta Ungariei s ’aa aliat atât 
Intre dlnsele. cât' şi cu oposjţiunea 
spre a combate politica d-lul Tisza.

Francia. încă în septemâna tre
cută Procurorul general Leffemberg 
ceruse de la cameră încuviinţare pen
tru urmărirea deputatului bonapar- 
tist P. de C assagnac pentru delict 
de presă. Se asigură, că partidul re
publican va declara, că condamnă 
ntreaga activitate ziaristică a lui 

Cassagnac; va refusa însă, fiind din 
principia e contra urmărire delicte- 
or de presă.

S H 2S T A T T J L .

spre ciinos-

Şedinţa de Mercw'l 16 Februarie 1877. 
Şedinţa se deschide la 2 ore sub preşe- 

denţia d-lnî M. Cogălniceanu, vice-preşe- 
dinte, fiind presenţ! 86 d-nî senatori.

Se comunică senatului adresa d-lul pre
şedinte al consiliului prin care înaintează 
nn tablon de cheltnelile arm ate cu oca- 
sinnea concentrărel armatei, 
cinţa d-lnî Deşliii.

Se votează projectul de lege pentrn ce- 
area a done case din oraş o] Giurgiu, pe 

seama districtului Vlaşca.
La ordinea zilei este mal întâii! interpe- 

rea d-lnî Drosso relativă la uecomplec
area consiliului judeţean de Iaşi.

D. Drosso. Interpelarea m$a are de ob- 
ject calcularea legea consiliilor judeţeane. 
Când s’a convocat colegial 1 de Iaşî la 
zioa fixată după lege consilinl judeţean a 
zis că alegerea nu este valabilă pentrn că 
se deschisese colegial fără ca să fie pre- 
senţî 25 alegători. Mal întâill cit această 
invalidare nu ’mî pare legală de oare ce 
cestiunea, de a se sci dacă colegiul nn se 
poate deschide şi fără 25 alegători, este 
conseverată: Ca toate astea, fiiud-că con
siliul în suveranitatea sea a decis ast-fel 

u avem ce zice. Ceea ce me preocupă şi 
pentra care cer esplicărî, este pentru ce 
d. prefect local, nu s’a .conformat disposi- 
ţiilor esprese ale legeî şi în urma acestei 
invalidări, nn a convocat, la termen, din 
noii colegiul pentra ca să se proceadă la o 
none alegere.

D. ministrn de Interne. Eu am venit la 
ministerul de Interne numai de la sfâr
şitul lui Ianuarie şi prin urmare nu cred să 
am răspunderea predecesoreluî meii. Este 
adevărat că colegiul nu s’a convocat la 
timp, şi d-un prefect nu a fost corect, 
dară am luat măsuri de Îndreptare, şi co
legial se va adnna cât mat neîntârziat.

D. Drosso. Sunt foarte mulţumit că răs
punsul d-lul ministru. Voesc numai sa’I 
întreb dacă n’ar fi bine ca 8ă statuăm de 
acnm ca la cas când colegiul n-ar pnteR 
întruni 25 persoane, să nn se mal invali
deze alegerea.

D, ministru de Interne. M'am pronun
ţa t şi aici şi îu Cameră în alte ocâsiunî 
ca eîl sunt contra acestei interpretări a 
legeî de a nn se putea deschide un co
legii! care în tot să nu poată întruni a- 
coastă cifră.

D. DroBso. N'ar fi maî bine să votăm 
o moţiune prin care să stabilim acest prin* 
cipifi ?

După o scurtă discuţiune, d. Drosso îşî 
retrage moţiunea şi incidental se închide.

D. raportor Drosso dă citire raportului 
şi projectnluî de lege pentru organisarea 
poliţiilor de oraşe.

Conclnsiunile raportului sunt pentrn res
pingerea projectuluî.

D. v. preşedinte declară deschisă discn- 
ţiunea generală :

D. Deşlin. Eu cred că trebue să vor
bească maî întâi d-nn ministru de oare 
ce se cere respingerea legeî.

D. ministru de Interne. Aşi voi să vă 
auz maî întâii! pe d-voastră.

D. v. preşedinte Cogălniceanu. Eii nn 
pot să fac educaţia parlamentară a nimu- 
lui d-la Deşliu. Deacă d. ministrn nn vo 
esce să vorbească efi nn pot să ’l con
strâng.

D. Leca, in cestiune de regulament, cred 
că de oare ce nu a cernt nimeni cuvân
ta i asupra luărei în consideraţinne trebuia 
să se proceadă la votarea pe articole.

D. Deşliu. E8 am să ’mi fac atonei da
toria şi să vorbesc şi în această cestiune.

Disposiţiunile din această lege nu sânt 
nouî. După regulamentul organic, poliţiile 

j  erau in sarcina comunelor. Nn văz însă 
nicăerî eficacitatea acestui proiect. Poliţia 
se întreţine cu banii cetăţenilor contribu
abili; ori aceşti bani saii că s'ar da gu
vernului sad că s’ar da Comunei tot nna 
face pentru cei cari plătesc. Pe de o parte 
însă, fiind căjse face o economie reală tesa- 
nrulnî public, eu crez că ar fi bine să vo
tăm acest proiect de lege, şi trebne să ne 
gândim la economii, pentrn că cu toate 
reducerile de 9 milioane şi mal bine fă
cute în cursul acestni an to t mal esiste 
un deficit de 14 milioane, şi trebue să 
îngrijim de acoperirea lnî.

D. Bâţcoveann, în cestiune de regula-'- 
ment. Avem înaintea noastră nn raport 
prin ale cărnî conclnsiunî se cere respin
gerea proiectnluî. Prin urmare eii cred că 
mai nainte de a vorbi despre proiect, tre
bue să discutăm conclnsiunile rap rtului.

D. V. preşeeiute. Apoi tocmai aceasta se 
discută.

D. Bosianu. Mărturisesc că nu m’aştep- 
tam ca comitetul delegaţilor să se pronunţe 
contra acestei legi. In Constituţiune avem 
înscris principiul desceritralisăreî. Cum se 
poate acum când poate pentrn prima 6ră 
ni se presintă nn project de lege In acest 
sens, care va scoate comunele din starea 
de dependinţă în care se afin, d-voastră să 
voiţi a'l respinge? Raportul zice că, oomu- 
nele in sarcina cărora se pune prin acest 
project delege serviciul siguranţeipnblice, 
snnt destul de împovărate de «dări» pentra 
ca să mai poată suferi şi altele nouă.

Apoi este un alt principii! mai mare, 
este principiul acela de a face din comună

o personalitate politică, oăci no mai atunci 
comunele vor putea prospera.

8e zice apoi mai la vale in rap o rt:
Că, de vreme ce contribuabilii de prin 

oraşe plătesc dările lor către Stat pentrn 
ca cn părţi din ele să li se dea siguranţa 
publică, nn se cuvine să fie supnşi la a 
doua contribuţie pentrn speciale trpbuinţe, 
preenm aceea din menţionatul project de 
'e£e> punendn-se sub un oare-care privi
legii! oraşele mari arătate in project.

Dară cine vă spâne d-voastră că guver- 
nnl ne va cere de done ori această plată ?

Acestea nn snnt consideraţiani serioase, 
pentru ca să respingem legea. Termin d-lor 
5! Primitf lege» pentru ca ast-fel
8 8 1 'ţ î  principiul independenţei comunale, 
şi pentru că noi nu vom avea indepen-
dinţă comunală.

D. N. Lahovary. Acest proiect ’l voi ii 
combate maî ântSia din punctul de vedere 
economic pentru că el nu produce nici o 
economie particolarilor.

Şi apoi din Punctu l de vedere autoritar.
Nu înţeleg eu cum se poate da pazasigu-
guranţei publice, unui primarîâivp j v . .  " r care se a-
ege, dnpă curo sciţi, sub influenţa m»l
multor împrejurări. Nu voesc să îngrijea,

casa mea oameni cari se aleg prin con. 
carsn atâtor circumstanţe, şi cred din 
coni ra că respunderea siguranţei publice 
re ue sa emane de Ia guvernul central, 

răspunzător în faţa societăţeî.
D Ministrn de interne. ’Ml pare răi! că 

sunt consţrius să iaii cuvântul în această 
cestiune Ma. ânUia raportul, nu zice cum 
zice D. Lahovary, că este în contra prin
cipiului descentralisăreî, dară că nu sunt 
încă regalate raporturile dintre primari şi 
poliţaii! şi cere o amânare până ce se ra 
face o asemene a nume lege. D. Lahovari | 
ne zice alt ceva; d-sa ne spune că sigu
ranţa publica trebue să emane de la gu
vernul central. ’Mî pare curios cam d-nn 
Lahovari. care a ocupat atâtea fnncţinnî 
nu cunoasce cât nn se poate amesteca gu
vernul în interesele locale ale fie-cărdl ca
pitale de jndeţ.

Dară asfcă-zi tot se poate zice că poli
ţiile in districte depinde de primăria ; şi 
într’adevăr că mai toate cheltnelile se su
portă de ele.

In privi vin fa cheltneli/or, vă asigur că 
nu vă va costa maî mult, din contra snnt 
signr ca comunele îşî vor întreţene poli
ţiile cn cheltuială pe jumătate căci vor 
lipsi unifoemele şi alte cheltuelî inutile; 
to t de o dată snnt încredinţat că mai co 
seamă siguranţa publică va ii maî bună.

D. Haralambie. Mă voi sili să vă arăt 
pentru ce am respins proectul de lege.

Am vorbit maî întâii! să no împovărăm 
comonele co cheltoele noi. Orî-cât de pn- 
ţină ar fi cheltuiala ce s'ar face tet este 
o grentate pentra comane.

S’a vorbit de principial descentralisăreî. 
Apoi atonei pentro ce oo se face des- 

centralisarea mai întâii! în oraşele cele 
mari. In adevăr, în proiectul de lege ve
dem că cele mai însemnate oraşe nnde co
munele ar trebui mai ales să fie indepen
dente, tocmai ele se scutesc de sarcina po
liţiilor. Acea cu Bucuresci, laşi, Craiova, 
Brăila, etc. Apoi această descentralisare se 
chiamă.

Prin urmare de oire-ce nici economii nu 
se poate face, nici principiul desceotrali- 
zăreî no se poate stabili, soot contra ioi- 
reî îu considerare a legei.

recunosc, că Nicotera se bacara de oare-şî- 
icare favorî pe timpol arestului preventiv; 
{susţin însă că toate mijloacele de corup- 
|ţiq n e  aii rămas zadarnice, ne putând ho- 
jtă r î pe Nicotera să facă vre-o destăinuire 
icOmpromiţătoire.
■ Apărătorii ziarului »Gnzzetta d’ltalia* 
&’at! mărginit a pune la indoială valoarea 
'acestor deposiţinui faţă cu nişte documente 
Autentice. Afară de aceasta apoi,, Gazzetta 
şî Italia* maî pnblică o scrisoare a luî Pa- 
icifico, în care de asemenea se afirmă, că 
Nicotera a făcut deosebite destăinuiri pri
mitoare la conjuraţiune, numind încă pe 
icâţî-va dintre conspiratori.

In sfîrşit pnblică şi biletul de botez a 
«lui Nicotera, din care se adevereşte, că în- 
j t r ’adevăr , Baronul* Giovanni Nicotera nu 
ieste de cât fiiul nnui simplu Felice Nico- 
1 tera, şi cu prin urmare republicanul Nico- 
’ tera şi’-a arogat numai titlnl de , baron.*
i Pin aceasta ,Gazetta d’Italia* a in trat in
■ analisa vieţii private a ndversarnlni suQ.
- Constată pin nn act autentic, că Felice
- Nicotera, tatăl ministrului actual, dispa- 
‘ nea de un venit anual de 200 galbeni.

Dnpă moartea sa, această avere a fost îm
părţită între mai mulţi copii. ,Ne a im
putat Nicotera, — zice >G. d’It. * — că

am primit o subvenţie de 5000 lire pe an. 
Cum ajunge el la această neruşinare!? 
Noi putem să dăm cont despre mijloacele, 
din care ne susţinem de pe o zi pe a l ta ; 
el nu poate să facă acela-şi lucru! II în
trebăm : Din ce fel de mijloace, s’a sus
ţinut de la annl 1860, pănă la 1 S75, când 
s’a făcut ministrn?! Nn e bogat prin moş
teniri, nu are nici o ştiinţă şi nici profe
siune, prin care şi’-a pntea câştiga pânea 
de toate zilele, nu face comerţ, nu este 
mi om fără de familie, — deci, cum 
pntea Giovanni Nicotera să ducă o viaţă 
pentru care ’l puteam pismni, noi, care 
lncrăm de dimineaţa pănă seara ? — Dacă 
pe vremea procesului de la Sapri, Felice 
Nicotera nu dispunea de cât de 200 gal
beni pe an, şi dacă averea Ini a fost îm
părţită intre maî mulţi copil, întrebăm, 
cum putea Giovanni Nicotera să cheltu
iască câte 40,00) lire pe nn, precum in- 
su-şî mărturiseşte?! De unde avea el acest 
venit!?, La toate acestea d. Nicotera nu a 
răspuns nimic. Cure a fost resultatul? ! — 
«Gazzetta d’Italia* a fost condemnată de 
cătră judecători; dar’ , baronul* Giovanni 
Nicotera a fost condamnat decfttre opinia 
pnblică. — »Gazzetta d’Italia* a ape la t;

pentra Giovnni Nicotera nu maî este nici 
un for apelativ.

Prelegerile /unimel. Dumineca trecută d. 
Vasile Conta a ţinu t prelegerea sa asupra 
fetişismului. După cum era uşor de pre
văzut pentru cei care cunosc individuali
tatea intelectuală a acestui scriitor, pre
legerea sa a fost toarte interesantă şi a 
ţinut încordată atenţia auzitorilor mai 
mult de oră şi jumătate. Precum nici se 
putea nlt-fel, d-nn Conta a judecat des
pre fetişismul antic dnpă asemănarea ce
lui modern ; arătând npoî arme de feti
şism in credinţele de astăzi ale popoare
lor, judecata sa prin analogie ş-’a dovedit 
a fi cn totul corectă, limpede şi fără să
ritură. Cn nceastă ocazie d-sa a desvoltat o 
sumă de cnnoscinţe etnologice în cât fie
care propoziţie conţinca ceva nou ; tot o 
dată a dovedit o cunosciuţă amănunţită 
a mitologiei populare române, a cărei a- 
nalogie cu credinţele populare ale altor 
popoare, a făcut-o cu totul evidentă.

Dar tocmai din causa bogăţiei de cu
noştinţe, desfăşurate cu această ocazie sar
cina unei dări de seamă pe scurt devine 
aproape cu neputinţă. D-sa a dovedit, că

| credinţa în duplicitatea existenţii noastre 
a pornit de la faptul, că fie-care ’şl are 
vmbra sa. De acolo vedem la cei antici 
sufletele în chip de ambre, de aceea după 
credinţa poporului Românesc, cel căruia î 
se ia umbra trebne să moară. Dar fiind 
că toate lucrurile ai! o umbră, dapă cre- 
diuţele primitive toate lucrurile sunt în
sufleţite, ast-fel în cât sălbatecul calcă 
prelutindei)ea pe suflete, din cari cele mal 
multe sunt'rele, şi puţine, anume cele ale 
rndelor şi prietenilor,- sunt bune. Cu a- 
ceeiişl claritate a desfăşurat apoi metoa- 
dele de a omorî sufletele, de a dobândi 
prietinia lor, de a le  servi; a arătat cum 
toate mişcările în natură li-se păreai! pro
duse de spirite, cum vântul e representat 
ca o mulţime de spirite, ce biciuesc frun
zele pădure! şi valurile apelor, cum ş t i 
rul e nn spirit mângăios ce spune povesti 
fiorilor, cari rîd de toate aceste, rămftind 
serioase numai pietrile bătrâne, car® *n 
viaţa lor lungă ştii! cn aceste» sunt de
şertăciuni uşoare. Mai ciudată este cre
dinţa, că fiinţele ni! maî mnlte suflete, 
pentra a cărei ilustrare a n^UR P® 
altele din viaţa sălbaticilor, şi credinţa ţi. 
ganilor că aii cel poţih trei suflete, apoi 
o poveste romăneasoă populară despre un

om cu viaţa vecinică, a cărui vecin iei» constă 
tocmai în tr’acea că ’şl ascunsese sufletele 
foarte bine.

Credinţa, că pe când omul doarme, su
fletul lnî ese din trup ?> umblă pe nnde 
vrea, aii dat apoi nascere la vraja prin
dere! sufletului prin chemări mângăioase, 
a închiderei 1°I ceară şi într o viţa de 
păr şi a nimicirel luî. Strigoii, luarea din 
urmă, făcutul, deochiatul, făcutul de dra
goste toate se reduc în urma urmelor la 
nnul Ş> acela’şî princip: că adică sufletul 
(dapă credinţa primitivă, muritor) în nea
târnare de trop poate fi vrăjit, prins, a- 
servit şi că e supus nnor formule magice. 
Departe de a fi. redat măcar a suta parte 
din mulţimea faptelor, adase de prelector 
şi to t aşa de departe d« a fi reprodus cu
getarea unitară, care le pătrundea pe toate, 
ne mulţămim numai co aceste câteva în
semnări, sperând că d-no Conta va face 
din ele obiectai unî studitl înscris.

(C. d. /«W



D. Lnnpeanu Se declar» în principiu 
pentru această lege. Revenind însă asupra 
modulai cum este’ concepută <}ice că ar fi 
dorit 8& se amâne paeastă cestinne până 
elnd Ta veni In desbaterea Senatului, le
gea com unali 

D. Leca. Cred că Senatul est* destul de 
lum inat VoiB <Jice numaî vre-o doue cu- 
vinte de d-nu Lungeanu. D-sa a început 
mal întâiq » susţine legea ţi  apoi a con- 
tUis să se amâne. Această sistemă de dis- 
ruţinne eil n’am mal văzut-o. Asupra le
liţei, dice oă in tr’adevăr se pot face mari 
economii Consilinl comunei, fiind însiarci- 

Ijiat cu poliţia se poate ca să însărcineze 
[chiar cu funcţiunea de poliţai ţi vedeţi 

câta economie ar face ps fie-cnre an.
D. I. Ghica, ocup# fotoliul providenţial: 
D. CogălniceanU. Când s 'a  convocat Cor- 

Ipnrile Legiuitoare în sesiuue extraordinara 
I» fost mal cu seamă pentru ca să facem 
legi de descentralisare. Pac apel la d. Bră- 
tianu care mî-o fost coleg, să spună 
câtă insistenţă am pus când eram minis
tru ca să se aducă îA desbaterea corpuri-

I
lor legiuitoare legea comunală şi legea con- 
silielor judeţene căci prin acelea se poate 
numai stabili principiul descentralisăril, 
Iprin acelea se poate declara independenţa 

|  comunală, pentru că această ţară nu scie 
nic! să resofle f ir i guvern, şi trebue să o 
facem să mie a se conduce ţi prin ea sin
gură. Apl «a asemenea legi de poliţie cre
deţi d-voastră să introduceţi în ţa ră  acest 
m.irfr'principiă al descentralisărel ? Nu ve
deţi că asemenea legi snnt numai jum ă

t ă ţ i  de măsuri cari nici nu pot avea un 
, cAet real. Domnilor eS crez că ţara^m ea 
■iste destul de matură pentru ca să putem 

■ acorda independenţa com unală; voesce ca 
fie-care cetăţean să participe la adminis
trarea cet&ţei în care trăeace, voesce ca con
siliul judeţea să fie unicnl parlament al 
judeţului şi prefectul să nu fie nimic alt
ceva decât un comisar al guvernului şi 
care să apere interesele locale ale jude ţu lu i 

Eu speram că se vsr înfăţişa acele legi, 
cea comunală şi cea judeţeană.

Ce vedem iasă astă-zî. Q simplă lege 
prin  care prim arii se fac poliţai.

Dara astăzi ce snnt primarii ? Snnt alt 
ceva de cât to t nesce poliţai. Apoî ast-fel 
se înţelege principial descentralisareî.

Apoi aceste consilii comunale cum să 
form e 1 ast-fel ne presintă oare vre o ga
ranţie ? L). ministrn de Interne dacă ’şl va 
da osteneala va găsi un raport al prefec- 
tulni de laşi prin care se plânge că ulti
mele alegeri şeful -sergenţilor de oraş din 
laşi, a năvălit în alegeri împreună cn toată 
banda lui şi a violat alegerile.

Ministrul Vernescn a destituit pe acel 
;ef de sergenţi. Nu vom face dară nici nn 
pas către descentralisare, prin asemenea 
jum ătăţi de mesurî. După legea de la 64, 
se dă in adevăr o patere de poliţie, pri
marilor insă numai de poliţie comunală.

Din alt punct de vedere, adică acela al 
economiei, earăşi nn se poate lua in con
siderare pentru că in oraşele mari acolo 
unde în adevăr s’ar putea face economii, 
poliţiile nu suot date în sarcina comu
nelor.

Destul dâră cu aceste legi parţiale cari 
pun 9 piatra şi scoate două. Constitnţia 
ţărei prevede să facem mal toate legile cn 
raport la descentralisare şi esperienţa ţ&- 
rii de 10 ani eere aceasta.

In*ă nn descentra liga rea aceea care ne 
va aduce terorismul comunal (aplanse)'. De 
aceea eh ml permit a ruga pe Senat câ 
să respingem această lege şi 8ă votăm mal 
întâia legea comunală şi atancî vom fi a- 
lSţuri cn d. Bosiann pentru a merge cn 
principiul ‘descentralisărei p&„ă ntl(le TR 
crede d-sa de cuviinţă. Dacă voim să în
cepem cu descentralisaroa să începem pe 
uşa mare şi să o stabilim pe princip» să
nătoase.

p- ministrn de Interne. Şi elf aş ?rea 
88 T°teze mal ântâiB legea comunală 

ar^ aceasta nn c să se poată.face în timp 
8 aCMt ,  şi când va veni în desbatere 

va s a aaetneDea mai mnlt timp. Prin le
gea presentă noi pnnem 'o piatră la edi-
S  »i «şa încetul vottermină to t edifici0]

De ce se teme d. Cogălnieeanu ? Se teme
ca va srasi comnn» «____

. car® să presiate mai patine garan ţii <]» .«i . .
r .  • i p  u 4 rnmi“tru, prefectul şi poliţoinl. E bine,' u  , J T *  tocm®I aceasta n’o 

«rw. — Pe de altă parte ««u j  ..
* n  c •* i ^  0 C9*tmnebudget Deficitul nu <■ . .  poate acoperi

de <*t cu contnbnţm nl: Apoi drept este 
e* să impunem pe to ţi judeţenii pentru 
P«za unul oraş ? De ce etl proprietar din 
Valea-Mare, să plătesc pentru po liţaii din 
m e se i?  Susţin dară că legea presentă 
•■te an pas către descentralisare şi o ces- 
tiune de bană economie şi vă rog să ’I 
l“»ţl în consideraţiune. (Va urma.)

C A M E R A

(Şedinţa de Jo i 17 Fţbruarie 1377;.

Se deschide la ora 12 şi jum ătate sub 
preşedinţa d-lul Col. Leca. fiind 80 domni 
depntaţl presenţl.

Se s u sp e n d ă  ş e d in ţa  p e n t r u  5 minute. 
La red esc h id e r e  fotoliul preşedeuţial este 

ocupat d e  d . T ir ia c h in .
D m in is tr u  Financelor întreabă dacă se 

va pune la ordinea zilei legea asupra comp- 
tabilităţil generale a Statului,

Voci: Da, d a  !
D. ministru Finanţelor ciţesce mesagiul 

Domnesc prin care se înaintează bugetul 
Casei pensiunilor şi altu l pentru cedarea 
unul teren la Bal ta-A lbă pentru constru
irea local de băl.

Se face o mare confusiune in A dunare 
ia p riv in ţa ordinel zilei; d,> preşedinte zice 
că regulamentul nn permite intreruperea 
desbaturiî începută asupra unei legi: d-nn 
Mărgăritescu cere cuvântul în tr ’o cestinne 
toarte im portantă, (sgomot).

Camera după cererea d-lul m inistru, pri- 
mesce intervertirea ordinel zilei lnându-se 
în desbatere legea com ptabilităţii.

D. Mărgăritesou zice că d. Candiano-Po- 
pesen şi-a fost dat demisia ca deputat, îuse 
Camera a făcut un act de deferenţă, respin
gând dem isia; dar d. Candiano-Popescu a 
afişat demuia sa motivată pe stradele, Craio- 
vei, mistificând şi sfidând voturile Camerei.

D. P. Ghica: S’a mistificoat pe sine! 
(sgom ot).'

D. Mărgăritescu ̂ conchide cerând ca co
legiul să se declare vacant, dnpă ce d-nu 
Candiano-Popescu a respins onoarea de a 
veni în sinul Adunării.

D. preşedinte comnnică, că d. Candiano- 
Popescu a annn ţat venirea sa şi dacă nn 
va fece aceasta in term inul fixat, biuroul 
’şi va face datoria.

Deschizându-se disenţiunea generală :
D. ministru Finanţelor zice că proiec

tul ce se supune deliberării Adunării nn e 
o măsură isolată, ci este începutul măsu
rilor ce se vor lua pentru a remedia răni 
ce bântue ţara ; situaţia este grea din mai 
multe canse. Datoria flotantă este o causă 
şi nn răO mare, apoi anuităţile pentru d 
ferite datori?; a treea causă ad fost bu
getele votate cu deficite; în fine cheltne 
li Ie esagerate aii adns ţa ra  Ia margines 
peiriî. Veniturile au fost numai pe hărtie, 
umflate, iar bugetele era ii fantasmagorii, 
neadevăruri. — S’aB creat necesităţi ne
naturale, cheltuieli inutile şi spre a face 
faţă trebuinţelor în adevăr indispensabile 
s’a recurs la manipulări de cifre, la îm
prum uturi grele şi la dări şi mai grele.

Adevărul s’a ascnns m ult timp, nu sciam 
ce aveam şi ce n'aveam, însă cu timpul 
vălul trebuea să cadă dupe ochi, el a căzut 
şi naţiunea s’a văzut fără veste înaintea 
unui spectru real îngrozitor de datorii.

Toţi suntem vinovaţi, dar să ne oprim 
până mal putem. Cheltnell mari s’afl făcnt 
pentru adm inistraţie şi căile ferate. De căi 
ferate acnm nu ne mal putem dispensa, şi a- 
poi ele produc ceva şi vor prodnee to t mai 
mnlt. Răni este că pretutindeni s'a esa- 
gerat. Trebuia să ne fi oprit cu constru
irea de alte căi ferate. A trebuit oare în
dată linia Ploescl-Predeal, Adjud-Oma , 
Iaşi-Ungheni? e tc ! S’a cheltuit prea m nlt 
pentru armată, şi to t n ’avem armată.

D. ministru, arată pe larg, de nnde vine 
bogăţia F ra n ţa ;  spiritul de economie ce 
[domnesce în toate clasele; citează din o- 
perile mal multor au torităţi in materiă 
de economiă politică ; arată, că nu toate 
ţărişoarele pot ţinea armate mari, de lux; 
că arm ata permanentă la noi este o ino- 
vaţinne (citează nn autor anonim).

D. Gherghel. Cine e autorul ?
D. ministru financelor. Este anonim.
D. Gherghel. Cioe nu subscrie, nu scie 

ce scrie!
D. ministru financelor. Soie foarte bine, 
ce este bon să’l luăm ori unde’l găsim! 

™  r°g nu mă intrerupeţl, la rândul d- 
T°astră veţi vorbi pentru armata perma- 

en ti. Trebue să revenim la datinele noa- 
* re. sţramoşesci, cari n’aQ ţinu t armate

ux, căci fiecare cetăţean patriot era 
bun so ldat' * . _• (citează an ton  români cari 
sun t contra u rm .ur*natelor permanente) Apoi 
d-nu mmiatru fac» .„„î r ... .. , aPel la toţi, la eneriria
şi activitatea camerWt . .  *, er* i oa să curme răul, 
să înceteze cu cbeltnniiu ..... . .  . „ nellle esorbitante,
nsipa financiară, căci al-fel »«-• fi s.
luiţl în acnsările aruncate
nanţilor din treen t

Acesta este sensnl legei ce ţ j_

eu
vor fi învă- 

asupra guver-

pre- 
*n realitatesentă. Budgetul trebne să fie 

echilibrat, iar nu pe hârtie, şi această 
•e facă îndată, cât mal curând, alt-fel nu 
mal putem merge înainte. Proectnl de faţă 
■re de scop axtirpareft relelor tradiţionale: 
a budgetelor rectificative, a creditelor es-

trnord inare srxtt extra-bndgetare şi supli 
menta re, apoî a virim entelor.

’D. m inistru  mal esplică unele a r t  
disposiţiuni, cari aii fost neînţelese de d 
raportor al comisiunil delegaţilor, d. e. 
asupra respOnsabilităţei m inistrului de fi
nanţe, etc., apoi insistă ca legea să se vo
teze imediat aşa cnm a fo s tv o tttă  de Se
nat, ceea ce consideră c a 'u n  vot de în 
credere, la din contra nn va mal pute i 
rămânea pe banca m inisterială!

Şedinţa se suspendă pentru 5 minute.
La redeschidere:
D. Holbau, vorbesce in cestinne de re

gulament, şi roagă pe ■ Cameră de a nn 
perde timpul cu discuţii nentile, şi pe d 
preşedinte de a nu permite oratorilor de 
a face kingi digresiuni; apoi întreabă cum 
să înţeleagă cestinnea quasi-m inisterială 
a d-lnî ministru de finanţe.

D. Epureann, protestă contra «Jiselor d- 
Inl Holban, căci nu suntem aici la scoală 
spre a ne ară ta  câ t şi ce să vorbim, mBl 
cn seamă când e vorba de asemepea legi 
importante, şi când se face istoricul rele
lor şi ne ara tă  remediele de întrebuinţat. 
(Aplanse).

D. Gheorghiil zice, că cestinnile finan- 
eiare nu se resolvă nici cu am eninţări, nici 
cn forţa, ci cu calm, cn sînge rece. Roagă 
pe d. m inistrn financelor să amâne pro
iectul, căci începutul ce se face prin pro
iect, trebue să fie finitul. Acum ni se cer 
bani, şi noi să dăm articole de legî? As- 
tăcl prin art. de legi nu se poate intro
duce amelioraţion* în fiUanrte, pentru vii
tor da 1 Deci să se amâne proectnl deo- 
cam-dată, ca să nn perdem timpul!

D. Ministru de finance respnnde că D. 
GheortfhiO doresce înlăturarea acestnî pro
iect. Nu poate primi ca să fie tratat  de 
puţin serios în măsurile' propnse.'Air ânarea 
este respingere pentru D-sa. Cere de la 
Adunare satt să ’l voteze, saQ s ă ’l respin
gă fără nici o am ânare!

D. Epureann combate amânarea şi ar
gumentele d-lul Gheorghiil şi cere luarea 
în considerare a  proectulni.

Disenţiunea se închide şi propunerea de 
amânare se respinge.

In discuţiune generală :
D. V. Manitt face elogiurî d-lnî minis- j  

tru  de finance şi proiectului de lege, care este 
ancora de salvare in acest tim p de cala 
m itate şi de crisă generală şi doresce ca 
să se voteze cât mai curând. (Aplanse) Este 
Insă în nedumerire, văzând că legea este 
adusă aici de la Senat, ceea ce poate 
contra art. 35 din Constituţiune.

D. Dimancea cedează cnvântnl d-lul N 
Fleva care zice că ar dori să audă espli 
cărî satisfăcătoare în ce privesce puntul 
constituţional sulevat de d. Maniu.

D. Ministrn financelor dă esplicările ce 
rute, declarând că n’a fost nicî nn poate 
fi în intenţinnea d-snle de a călca Consti 
tuţiunea, de a lua sati a adauge la pre 
rogativele Camerei saii a Senatulu i; însi 
legile relative la resursele statu lu i se vo
tează de ambele corpuri legislative.

D. Dimancea vorbesce contra luării în 
consideraţiune a proiectului şi citează dă 
rile noi ce propune d-1 ministrn pentrn i 
acoperi deficital de 14 milioane.

D. Epureann : Acele pnnte le-ai citit în 
* T im p u l,!

O voce: Bl al’altă-searn în secţiuni 
u n ite !

D. Dimancea, continnă zicând că de nnde 
să mai plătească ţăranul ? Cum putem noi 
cere ea «ă avem şi un escedent pentru a- 
nui viitor? D. Ministru f-ice chestie rai 
nisterială, ameninţă in mod dictatorial daci 
nn se va primi proiectul imediat, nemo- 
dificat, fără nicî o discuţiune! Dar aceasta 
ar fi contra Constitnţinnil şi apoi şe poate 
proba că şi proiectul d-lni Sturza este an
ticonstituţional (cltesce). Cineva a nnm it 
proiectul draconian; ori cnm fie 'acum pen
tru viitor va fi na punt negru în lucrările 
noastre parlamentare, (zgomot)

Se cere închiderea discuţii.
V oci: Cinci ore ! mâne ! mâne! (zgomot) 
Toţi d—nil deputaţi pleacă spre eşire.
D. ministru lucrărilor publice roagă Ca

mera să continue şedinţa până la 6 ore. 
(să reocupă locurile)

D. Epureann. D. Dimancea n’a vorbit 
contra ci a spus ce s’a petreen ţin  secţiu
nile unite. . . .

D. N. Fleva observă că tonul d-luî Epu- 
reanu arată o lipsă de respect către nn co
leg al d-sale. (zgomot g e n e r a l ) .  Tocmai de 
la d. Epnreann nn se ascepta Ia asemeni 
imputări.

D. N. Blaremberg apară proectnl contra 
acusăril că ar fi anti-constituţional.

D. N. Fleva vorbesce, de pe tribunfi, a* 
supra drepturilor şi prerogativelor Adn- 
năril in faţa Senatului; despre constituţiu- 
nea noastră, a Belgiei, a A ngliei; despre 

-Oficii noştri şi al Angliei. A tribuţiunile

A lu i l r i i  su it  m ii u n r î d j câ t ale Sen a-am endă, de şi la prima instan ţă  a fo s ta - 
tnluT. Ce însemnează cuvântul budget ? c h i ta t  făcând apel procurorele. Pnblicnl 
pungă; adică punga ţării; apoi să lăsăm I care nu mal încăpea în şedinţă şi aştepta 
noi ca altul (Senatul) să taie, când vrea, le u  impacienţă verdictul a remas surprins, 
punga de la brîul nostrn. A r t  33 din |  sfiicios şi în tris ta t de o aşa ngoare, cre

zând că cu toată culpabilitatea lu i Cur
tea în vederea pl&nsuluî, bătrâneţilor, a fa
miliei lu î şi a prestigiului religiuneî se va 
înduioşa şi’I va achita saii cel m nlt ii va 
aplica o amendă, pe când s'a întâm plat 
din contra, că judecătorii ne fiind ju ra ţ i  
n ’aQ voit a ţine seama de cât de lege, 

N. FlevB: Aveţi dreptate, d-le Feri- I probe, jurăm ântul ce a depus şi consciinţă; 
să vorbiţi nşa pentru că represen- |  dea Domnul ca toată ţeara se fie dotată

eu asemenea m agistraţi căci atunci vom fi 
siguri de viaţa, onoarea şi averea noastră!

(din Curierul fialasăn)).

Constituţie z ice : orî-ce lege relativă ia ve
n itu ri şi cheltuelf etc. are incepntnl in A 
dunăre, apoî trece la S en a t A tunci cum 
proectnl de astăzi vine aicî de la Senat ?

D. F erich id i: O in terpretare judaică a 
cnvin telor!

Voci: L uaţi cnvântul şi răspundeţi!
D. 

chidc
ta ţi un colegiii .care are drept de ale
gere şi la Senat, eii însă represint un co 
legia desmoştenit (aplause).

D. Ferichidi: Nn e vorba de alegeri !
D. Fleva : Ba da, dar n’o să te mai a- 

leg dacă e vorba aşi, mîe nu’raî pasă. .
Voci: Sunt şease ore; pe mâne !
Şedinţa se rădică Ia orele G seara.

NAIVITAŢI RADICALE

D. Sihleana, vice-prezidentul Ca- 
ultimele I mereI astăzi, publicft următoarea 

scrisoare In R eform a:
10 F evruarie  1877.

Domnule Redacto»,
Apoî şi Pohii s’a făcut gaze tari! 
P rin tr ’un petec de hârtie cn nn ştiQ ce 

a_ I dată; sub nume de Echoa safl voce a nu 
ş tia  cnî; îmi aruncă Anatheme, mă exco
munic ă, mă afuriseşte ca să audă alegăto
rii, să se înfricoşeze, să se b ită  cu pum
nii in piept pentrn că aa  păcătuit dem6rte 
că m’a ales deputat pe mine nelegiuitul 
Al. Sihleanu ! şi d iQ mereu cn cădelniţa,

I cinstiţii sfinţi părin ţi, sfântului Dnb, po- 
Prin faptul scrisoarei mele pnblieată in I gorit in Cameră, iu chip de Vasile şi Ale- 

Telegraful* de la 2 Fevruarie curent, t r e - I  sandrescu şi Ureche, ca doară va mal cerşi 
bue să recunosc, d-nule redactor, că am mers I pentru spiritele lor vre-o trean ţă  din an 
ca devotamentul pentru unul din araiciî I teriul lui Arvinte ! 
meî până la imprudenţă. , I Apoi, a ş i a făcut jupanul Moise cel cn

Raţinnea pentru care trebue, să recu- I cele două-spre-zece lespezi? aşa a făcnt jn -  
xlosc aceasta, este că, pe când ’mK plă-1 pânnl Ilie proorocul? aşa a fScut jnpâuul 
cea să comptez pe m nlţi din amicii met I Irim ia plângătorul ? aşa a făcut jupanul 
ărora să Ie pot confia onoarea mea, din | Ezechiel cel cu tartanele, cu turtele ino-

Comnnicaţia fiind întreruptă, 
scirî din afară nn aa sosit.

NOUTĂŢILE ZILEI

O mieS curiosilate. Se vede că d-nnl 
cela, care provocase prin , Telegraful* pe I 
d-nu căpitan Ghica, a început a se căi 
de relaţiile d-sale cn foile radicale. Cel ] 
pnţin, ne-a trăm is la redacţia noastră u r
mătoarea scrisoare:

nenorocire nn am găsit nicî nnul.
Căci alt-fel nu aş fi provocat prin a -  I 

cea scrisoare publicată în ,Telegrafnl« pe 
intenţinnea de a |-nn Ghica. Ea aveam

do re? aşa aa făcnt to ţi ceî-l’a lţî jupani, 
Procatohî al cinstiţilor sfinţi p ă rin ţi?  aşa 
a făcut chiar fiul Teslarnluî, cn numele 
căruia, de mii de ani, ue zeciuesc aceşti

merge pe câmpul de onoare dar n’am trjt- I cinstiţi sfinţi părin ţi, cn parastase, cu Să- 
t  secondanţi. rindare, cu Paraclise, ou Leturghiî, cn Dis-

ceea ce privesce cele adăogate de ju r-  I curî, şi cu mii de vedre de vin! 
naiul »Telegrafal* că m'aş fi dus în nu- I Scrieaa aceia gazete? Anatematisaa ei ?y 
mele studenţilor,, v o declar d-nnle Redac- I Excomunicau ei! AfurisiaB ei! Cădelniţaa el? 
tor, că redacţinnea aceluî ju rnal m’a în - Se tăvăleaa el cn butoaele de vin! Vin- 
ţeles răa, de oare-ce din m enţionata seri- | dea8 el viaţa vecînică pe gologani şi pe

a r g in ţ i ! Speriau eî copil şi babele cn Dia
volul, şi aceasta to t pentru  gologani, to t 
pentrn a r g in ţ i !

Apoi, dacă cinştiţii părinţi, sun t sfinţi, 
şi încă pea sfinţi, adică mal sfin ţi de cât

soare nu resultă o însuşire de o aseme- 
menea autoritate şi redacţinnea nu trebuia 
să o afirme spre a mă face solidar de un 
prejudicia moral ce ar incumba in sarcina 
altora.

Vă. rog dar respectuos d-le redactor, daţi Bfcn ta l DumnezeB; dacă snn t el spirite, 
puhlicităţei aceste linii spre a mă judeca | peiltra  ce mănâncă, mănâncă şi to t mă-
maî în cunoscinţă de causă pănă la ce 
pnnet snn t culpabil f.»ţă ou împrejurările 
în care m'am găsit.

Prim iţi, d-le redactore, asignrarea ose
bitei mele consideraţinnî.

N. Dr gomirescu.

NB. Din on arn  prin «Telegraful* mi s'a  «ia A. 
Dragomirescu.

*
* * <

Un preot e,mdemnat.— Vom semnala ' de- 
cisiunea severă ce a pronnuciat sec. II. a 
Cnrţii de apel din Iaşi în şedinţa de la 5 
curent şi tabloul dnreros ce presenta acea 
şedinţă.

Pe la orele 12 şi jum . snb preşedinţa d. 
I. Antonin, fiiind d-nil I. Bnrada, T. Mân
dru, I. Fotia membri, G. Dimachi, suple- 

şi fotoliul ministr. Public ocupat de 
d. judec. Al. Theodoriann, deschizândn-se 
şedinţa, se face apelul nominal la oare se 
înfăţişează nn preot cu părul şi barba al- 

în etate aprope de 50 ani, asista t debă.
avoc. T. Cristodnlo; se lădu citire piese
lor din dosare, când se văzn că preotnl e 
de loc din comuna Bălusescî jnd. Tutova, 
se nnmesce Vasile Butncn şi că e acuzat 
că a fora t doi bol de la locuitorul Gh- 
Neagu, din comuna Lipovăţn, jnd. Vas- 
niu. După finirea lectureî preşedintele îl 
nterogă asupra faptului, pe care negând cn 

desăvârşire, începu a plânge cn amără- 
oinne şi implorând indulgenţa se ruga a 
nu 1 necinsti tocmai acnm Ia bătrâneţe pe 
el şi familia sa având nevastă şi 4 copii; 
dândo-se cuvântnl avocatului, acesta prin- 
t r ’o inteligentă şi patetică apărare a ce
r a t  achitarea pe cuvânt că na snnt probe 
suficiente pentrn cnlpnbilitntea clientului 
săa cn care la rândul sed se uni şi repre- 
lentantul minstr. public. Dar în acest in

terval bătrânul preot nu s'a p a ta t stăpâni 
plâns. In armă trecând judecătorii in 

camera de consiliu unde după o delibera- 
ie aproape de două ore (căci se lupta con- 
iinţa cn inima) eşind preşed. rece ca 

marmura declară culpabil pe preot con- 
damnându’l la nn an închisoare şi 300 fr.

nâncă şi nu se mal sa tn ră  ?
Spiritul nn are gură, nu are corp ca 

materia, după cura no spune Sfântul Duh, 
şi Vasile şi Alexandrescu, şi Ureche; şi cu 
toate acestea, eB, de câte ori am avut ne- 
voe de o burtă mare şi rătundă, a trebuit 
să caut să o găsesc in ţa ra  sfintelor spi
rite a sfinţilor p ă r in ţ i!

Se apelpisesc sfinţii părinţi, căci am zis 
că sunt guri in u tile ! dară spue, mă rog, 
ce prodnceaB sfiinţiile lor, ce ne daB in 
schimb pentrn sutele, miile şi milioanele 
ce consumă afară de minciuni şi făţărni
cie ? EB nn văd, un aud nimic a lta! Măn- 
ţin  dar că sun t gnri netrebnici, mal ne
trebnici do cât trân torii din uleiul Al
binei.

Cât pentru sfinţenia lor, un ştiu nu voiB 
sa ştia, acum de o dată, nu ni'amestec, nu 
voia să m’amestec acnm de o-dată. 

Sănătate şi voe bnnă.
Al. Sih le inu.

PREFECTURA JUDEŢULUI ILFOV 
Publioat'nne.

Conform decisianeîonorabilulnî Consilia 
general al acestni judeţ prin car-* sala a- 
thenenlnî din localul judeţian a remas a 
se închiria de a dreptul de comitetul per
manent, acesta prin incheerea No. 59 * a 
formulat condiţiunile urm ătoare:

I. Ori-cine ar voi să ia sala athenenlui 
pentrn concerte saB serate musicale să se 
adreseze Ia comitetul permanent in loca- 
lnl judeţian strada Mihni Vodă No. 3 ..

II. Costul pentrn o seară este de lei şese- 
zecl pe cari am atora ’i va versa la casie
ria judeţnlnl şi va presenta 'Comitetului 
recipisa spre a se da antorisaţinne pentrn 
deschiderea sălel.

III Ecleragiul, aranjamentul şi curăţitul 
privesce pe amator.

IV. A dona ti  dupe representaţie va preda 
sala şi mobiliern in bnnă stare.

V. Aiimtoru va plăti nşiernlni Athenenlnl 
trei lei pentrn fie carş seară iară Inten
dentul va avea intrarea liberă pentrn a 
putea priveghea.

Se publică dar aceste condiţiunl pentru 
cunagcinţa amatorilor de a avea Sala A- 
theneulul. Prefect, C. Ciocârlan.
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Oblig. Rurale • lWfo  1864 
» > fşite la  sorti 

Inipr. Oppenijpia 8̂ /0 1806

80 T’ 801/ 80 |
— ]— -

ObHg. Domeniale 8%  1871 73 V 78®/ I 8I/4 t
» » eşi te la sorţi — 96 —  1
> Credit fonc Bur. 70/f 70 7o y

11 70 P» Credit fonc. Urban — —
fmpr. Mub. Cap. 80%  * 1876 
Peiwil (300) 4ol>And& fr* 10

' — 71 ___ |l  
[ 1

, — 120 — <
AcţilC&ile fer.rojn. 6%  1868 — ' — -  1

> priorităţii 6%  1868 — — —
Dacia C-i* de Aasig. — I
Act. (fr. 500) 8o/p l 87l — 260
Romani a C-*» de Ateig.

56
£

AcL (fr. 200) 8%  1873 -* — t
M a n d a te ..................... .... . —• — 7 ~ , , n
Im pr. Municipale fr. 10 — f 9 18)/,
Act. financiare Romflije 8% . — — A
C&ile ferate Ottomane 6

Act (fr. 400) 8 /̂e — — —  C
Renta R o m â n ă .................. C

ta
CUPOANE li

Oblig. Rurale p.Ootomb a. c. 
» Domeniale . • • • _

97
97 97 tx

» Fondare rurale . . — Tp —. O!

» Comunale . • • • — — —  le

DE7 TSE n
— 9940 -  j
— —

Z  M— __ de
2^02 Va 2501V4 di

ly'nHr-» 1 om .cil . • • • • — — —
B am burg............................... — — — 1

— — —  1
— —* —
— l* 23/8 —
— — — 1

B s e o m p t............................. — — “ ■ I
— , — —  '

Galbenu austr. . • • • • — —
A gio c. A r g in t . .....................

a
Un profosseur de langues habitant Bu-

nble et toutes Ies commodites

i l  OII OUU wa/wwov.
Monseur Nicolas Butculeaco et Madame

IOUD «» MW «VW J —
Les conditions d’arrangements peuvent

lernent: Ca- 
394,5-3.

bu n ă  p ian is ta , 
ţ cara  ştie  ţ i  bine

De închiriat, “
grajd de patra cai, şopron de trei trasări, 
o odaie şi o cninie, independenţe şi pod 
de f&n : Catul de jos, Strada Scaunele No. 
46, casa George Costaforu. Doritorii aii se 
adreseze chiar in acele case. Contractai 
de închiriere se p6te face de acnm se ii de 
la St. fieorge anal carant. 401—6.

T )  a  Q l ^ D n r l o t  Moşia Inoteşti, dis- 
- L 't /  <*i t/U vA diL j trictul Prahova se 
arend^S de la St. Gheorghie 1877. Dori- 
ritoriî se vor adresa la D -m  N. Bonrki, 
Calea Mogoşoaî No. 174.

108. 3 -a  ij.

doresce a 
preda lec-

ţiunî private, şi r6gă a depune adresele 
respective la administraţiunea acesta! <)i;ir 
sab cifrele S. S. No- 32. 385,6-1.

care cnnâsce
Cfl Stuuuui uu xuuunuiui bineşi a prac
ticat mal mulţi ani stqdiele programnlnt 
liceal, doresce a preda lecţiunl particulare.

A să adresa la admenietraţinnqo acestui 
•jiar, Palatul , Dacia*.

Să a r o n d ^ S ^ E r e
rapa din Prahova, lingă gările Mizil « 
Albeşti, doritorii se vor adresa chiar la 
Moşiă la proprietar, s&l in Strada Crinu
lui No. 15, Suburbia Batiştea.

No. 402. >—S (j.

V in u r i  n e g re ,  ro ş ii  ş i
r» 1 V \a  vechi şi noul in butoe, de ven
a l  U C j cjare la sub-aemnatul, Strada Coa
ma, No. 5. — Se recomandă în special vi 
nul negra vechia de cea mai bună qua- 
litate.

N<x 406,-3. A. Manolescu.

t l R S l  L V1ENEI 
1 Martie (st. n.) 1877.

Metalice.......................... 62 75
Naţionale....................................... 67 45
Renta in a u r ..............................  74 05
Loae. . . ...................................1®® 26
Acţiunile băncel..........................880 —
C red itu rI......................................  150 20
London, , , ..............................123 50
Obligaţiuni rurale ungare . . .  74 —

,  temeşvar....................... 71 75
, transilvane . . . .  71 25

Argint in mărfuri v ..................113 50
Ducatul ....................................... 5 90,
Napoleonul...................................  9 871/*
Marc 100 .......................................  60 65

CURSUL DE BERLIN 
|1 Martie (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 12 40
Obligaţiunile române 6 °/0 . . . 50 —

■ Priorităţile căilor fer. rom. 8°/, . 56 —
împrumutul Qppenheim . . .  84 25
Napoleonul  ..................  16 26
Viena, termen s c u r t ..................  164 25

» > l u n g ......................163 10

FOSTUL CIRC
Direcţia D-lul J . D. Jonescu

Astfc$ şi In fie-care <J‘

REPRESENTAT11 TEATRALE

cualitatea cea mal bună numai tufan şi fa,g 
tăiat şi adus la domicilii} cu 

7 6  P E .  S T E N J E I s T X J X j  
la magasia de lemne a luiLessel, lingă gara 
l ’ârgovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Comăndile se priimesc şi Ia Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

Moşiile BudescI din 
U kj (Xx. t )U U .c tv (  Argeş şi Ostrovuni 
din Vâlcea, având, pt) lângă cele-l-alte cali
tăţi, peste 1000 pogâne de arătară în lanca 
Oltului. Doritorii se vor adresa în Bucu- 
rescl la d-nu N. I. Lahovary, iar la JJim 
nicu-Vâlci la d-nu C. I. Lahovary.

No. 401 -8 .

SE AFLA IU CALEA MOGOS1QEI N° 20- YIS-A-YIS DE GEAHD HOTEL DE BPLEYABD CASA GBECEAMO 

CEL MULT INCA NUMAI U p iL E

!! CĂTRE COMITENT» NOŞTRI!!
UT BUCURESCI SI DIN DISTRICTE

Spre a evita spesele cele mari de transport a mărfel nâstre, înapoindu-o în străinătate, şi in urma co- 
măndilor făcute de comitenţi, cari att sosit acnma, ne-am hotărât a mal lăsa filiala n6stră în acest oraş încă
pentru un scurt timp. y

Luând cont cicumstanţele cele grele ale situa ţiunel actuale, am făcut mea o reducere însemnata a pre
ţurilor curente mai jos notate. Representantul Sooietăţel fabricel de Olandă şi Albituri.

PREŢUL CURENT DUPE SCĂţEMENTUL DE 45 •> CU PREŢUL FICSAT.

ca
PROGRAMA VARIATĂ.

ÎNCEPUTUL LA 8 ORE S&RA.

ANUNCIU
De vânzare un Pianu, calitate snperi6ră 

şi în bune con d iţi unt Amatorii a se adre
sa la administraţiunea acestui 4 âr> Fala- 
tul , Dacia*.

iiisM făcând
Studii

practice în termen de 20 anii în agricul
tură, doresce a se angaja ca administrator 
la veri-ua proprietar de moşii. Doritorii să 
bine-voiască a se adresa la Tipografia Thiel 
& Weiss.

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

,  > Olandă a ................................... .......
,  ,  Lin o » . . . . . . . . .  >
,  ,  borduse color, şi casate . . .  »
» (soie ecrne) b u c a ta ..........................  >

Prosdpe şi Şervete a V . duzină
Prosope de aţă c u r a t » ............................... fr.

t  > d a m a sc .......................................  *
Şervete de masă (a ţă ) ...................................  »

t  t y damasc . ..........................  »
y y f ru c te ...........................................  >

Feţe de mese a 1 bucată
Pentru 6 persone de aţă curată albă .  .  fr . 

y 6 y y damasc » . • • »
, 6  > » » qnal. I.
* 12 > > > > >
> 12 > > » » >
j  12 » > aţS cur. alba ,

Pândărie şi garnituri de masă

1 io  
1 80 
7 —
2 50 
2 25

5 — 
7 50 
4 50 
7 — 
2 —

4 — 
3 — 
8 —  

18 — 
14 — 
9 50

36 de coţi Pân4ă de casă
39 ,  » » > °°PH
45 ,  ,  Olandă de monte
58 > ,  > Belgică . . .
60 » > Pân4ă de Olandă
60 » » > > Rumb.
60 ,  > Toile batiste fine .

fr. 18 — 
fr. 25 — 
,  30 — 
,  60 — 
> 64 — 
,  84 -  
, 100 — 
,  40 -7 buc. Ciarcef. 3 coţi de l a t ..................

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

,  12 » » >24 .  ,  58 ,  ,  » »
Batiste fine francege de Lino cu brodftrieadevârate.
Un mare asortiment de garnituri pentru ame, Manchete şi gulere cn preţuri de tot reduw
Batiste de Lino cu margine lat& cu numeD brodate...........................
Chache-nez de mutase şi p&n<}&, In t6te c,ulorile, Shwalun lungi de India 51 Japonia.
Comandele de prin provincii vor fi esecutate cn cea mal mare promptitudine.

R ufe de Dam e
Cămaşe cn şnur de chiff. de fr. 3 

,  brod. de chiff. de fr. 3 
,  brod. de olandă >
,  de n6pte ,  ,

Camisâne brodate ,  «
,  ,  de lux ,

Pantaloni cn garnitura ,
.  broderie ,

Şorţnri de copil 
y y dame 

Fuste de costm. simp. 
y cn şlepiS >
,  y brod. .

0 p.
5 — p.
6 50
3 -  ,
7 —
3 —
5 50
1 75
2 —

, fr.

la 6 50 
la 9 — 
, 12 - 

7 — 
, 1 5 -
1 6 —
, 1 0 -

5 60 p. fr.
6 50 ,
9 -  ,

m. f. 
m. f.

8
9

15

Rufe pentru Cavaleri
fr.Cămaşe din oxford veritable

, ,  Olanda co lorată.................. > >
,  de Chiffon alb. simplă . . . .  > »
y y y y brodată . . . .  „ »
,  ,  Olandă f i n ă ...........................  » •

Pantaloni de pichet de ernă . . . .  » »
y ,  o landă.  ...................................  » »

Diverse
V Duz. Ciorapi de Dame . . . . . .  fr-
'/ î  > > » » ^  l in ă . . .
1; y » » de fildeoosse . >
11\  y y y bărbaţi de lînă . . ,
lL y » » » » fildecosse ,
>/, Gulere de Dame
>/, ,  ,  t  Bărbaţi
i |, y Peptttri brodate 
1 Buc. Flanele . . . .

5 —
6 50 
4 50 
6 50

11  —

3 75
4 50

D e  î n c h i r i a t ,■ 5 parte fie-cara 
apartamente şi pe unul ori, mal mulţi a n i 
oasele din Strada Scaunilor No 33 com
puse din două apartament şi 8v«nd peste 
to t 4ece încăperi, două bucătării, trei piv- 
niţi, osebit grajd, şopron, puţ în curte.

A se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
Stefănescu, în cancelaria Antreprizei lm_ 
positulul spirtâşelor (Hotel Hillel).

De V â n d  a re , p°e6n« pg-„ . ,. ,  , » ,  , ’ m enta, aj cincea
Parte din întregul trupa de moşiă în ho- 
™tnl. Sălcuţa - Solari , plasa Dumbrăvii 
“'«netul Doljiu. Amatorii aă se adreseze m 
Bucuteşcî Strada Scaunele, No. 47.

: ____________ ___________ No. 476,-3.

Uă guvernantă, ţ * *
eng leză, francesă şi g e rm a n ă , d o res- 
ce a  in tr a  în tt’o casă  d is tin să . 0 - 
^ r t e l e  sa  se  b in e -v o iască  a  le 
firinute franco sub cifrele X  Y Z 
p o şte  re s ta n te , B u c u r a

MAGAZIE A MANDRit U 

S T I  J ' E l i T X
de

LEMNE DE FOC
CERRU CURAT

LANGA STRADA ROMANA
Col6rea Galbenă, straja nouă, colţu  

barierei No. 41 Calea Tunari.
405,-2.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
gi se află, de vinjar*

Li TIPOGRAFIA THIEL & WEISS 
p

LA  T O A TE LIBRÂBIILE:

STAREA FINANCIARA
'A

R O M Â N I E I
Discursuri rostite In parlamentul rom&n

de
DIMITRIE A. STURDZA 

Preţul 2 Lei n

Afi a p ă ru t  In la ş i

ALMANAH MUSICAL
dA

T E OD OR  T. B U R A D A
pe 1877 (anul al 111-lea), cuprinzând mai 
multe figuri de diferite instrumente de mo
ş ie i  aflate in us la poporal român, pre
cum şi diferite arii de d«nţ naţionale,! a- 
ranjate pentru piano.

La finele almanahului ee află , Elena horă* 
pentru piano de autore.

De v£n(lare la tâte librăriele.

LI BOBQUET IINISTMlîfc
Preţul I Franc.

Se gâsesce de v&nijare la T ipo
grafia T U e l & W els. Vânătorii
priimesc rabatul obicinuit.

CEL M â l MAHE MAG AS IN 
HAINE CONFECŢIONATE^ DE ARTICOLE DE MODA

I N  E O  I v i  A N I  A

ţ t  1 ^  I B .  « &  ( I N .  G B U U B A I  i l

Colţul Bulevardului cassa Grecianu.

A S T Ă Z I  a m  p e i i m i t  u n  m a r e  a s o r t i m e n t
DE I

P A B D E S I D B I
SI

COSTUME DE PRIMA-
Comandele din provincie se efectu£ză cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc înapoi.

a L b .  s c  j o s .
[Colţul Bulevardului oassa GreolanMJ.

Tipografia Thiel A Weiaa Palatul .Dacia*


