
Ho. 41. r .  DUMINECA 20 FEBRPARE.

a b o n a m e n t e l e  B H B f t M  ■ M B  J H B I  ■ ■ E P H B K ţ w  W t m m  B O B H D?1-TIMPULin s ib tiu n i SI bec u n i : h A p  H i  f l d k  W  h A L b  « J P * »  i
Linia de SO litere petit, piigina IV, P bani.
P« pagina O I, 80 bani, pe p i | iu  I I ,  1 le i noi ■ ■ ■ ■

Reclame T~ieTnoi linia. ESE IN TOATE ZILELE DE LDCRD

Un numfir In Capitali 10 bani. biuboul r e d a t e i şi administraţiei : palatul .dacia.*

A N U L  II. _  1877

A N T J N  C n J R I
Se primeto Io sLrţinitfcLe: La D-nit llaaa&n- 
9t4in i  Vogler In Vifnna, W&lfiicbgaaif 10. 
A . Oppelik lo Vieooa, 8tab#obastei 1 ; Hudol 
Motte lv Vienna, Seiltrst&tto 2; Vincens 
Hrdicka in Vifnna, TeinfaltstrsMe 17 ; Philipp 
LGb lo Vienna, Eteheob&chgasse 1 1 ; L . hang 
6  Comp. Io Peşta şi Haxm+LaffUe-Bullur 6  
Comp, lo Pari*.

Scrisori nofr&ocate ou te primesc.

Articolele nepublicat*» ie t o t  arde.

Un numâr In Districte 15 bani.

BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privat al .TIMPULUI '

(Agenţia Havas).

Constantinopol, I  Martie 5 ore 

(sosită tocmai lu 2 Martie, la orei» 7 seara).

Instrumentele do pace s'a® snb-scris ţi 
schimbat astu-zî între d*leff»{il şerbi fi mi
nisterul afacerilor streine.

Delegaţii ni un tene^renl vor sosi aoti- 
seară. ToatI flota engleză de pe Meditera- 

| nea a primit ordinul de a merge sa sta* 
■ţioneze în apele insulei Malta.

CMMttiHnopol 2 Martie 7 ore sea-a.

Negooisţinnile în tre Poartă şi Muntene- 
g m  vor începe mâine.

Delegaţii muntenegreni pare că doreec 
pacea. EI insistă asapra necesităţii pentru 
Muntenegrn a câştiga un port de mare pe 
Adriatica.

Disposiţiunile lor sunt conciliante.

Vlena, 3 Martie seara.

Se telegrafiază din Cattaro, cu data de 
2 Martie ziarului .Politische Correspon- 
denz :*

Toată populaţia Miridiţilor s’a resculat. 
EI înconjuri fortareţa turcă Puka situată 
pe drumul care duce la Prissen. Dervij- 
^*5* 8 trimes trupe de la Scutari pentru 
a debloca Puka. Trupe turcesc! aii plecat 
asemenea spre Prissen pentru a năbuşi re
volta Miridiţilor.

Vaschington, 2 Martie dimin.

Senatul şi Camera representanţilor întru
niţi in congres, aS proclamat de preşe
dinte astă-zî dimineaţă la patru ore pe d. 
Hayes, candidatul republicanilor cu majo
ritatea de 185 voturi.

Londra, 2 Martie.

» Camera Comunelor.4 Un membru din 
adunare anunciă că la 28 Martie va a- 
trage atenţiunea guvernului asupra tra
tatului de la Paria, şi va propune o mo
ţiune, tinzând a deslega pe Anglia de obli
gaţiunea de a menţine integritatea şi in
dependenţa T’urciel pentru cruzimile regi
mului Ottoman. Opoeiţiunea a aplaudat 
la aceasta.

8ir Northcote, cancelarul Echiqnieruluî, 
respunzând la cestiunea ce se des bă tea în 
adunare, zice că recunoasce că comisiu- 
nw de anchetă a achitat pe Fessum-Bel 
şi alţi câţi-va funcţionari, implicaţi în mă- 
colurile din Bulgaria.

>Consulul englez, d. de Baring, —  ur
mează d. Northcote,—  a constatat că de- 
cisiunea comisiunil era în contradieţiune 
cu mărţuriele ce s’aii cules. Dânsul a pro
testat zicând că nu va mal asista de aci 
namte la şedinţele comisiunil.*

Sir Northcote adaugă că atitudinea d-lul 
de Banng a primit aprobarea guvernului.

BUCURESCIL: fkvkuari*
MARTIE.

Comunicaţiele cu străinătatea fiind 
întrerupte, ne lipsesc scirl mal noul 
despre obiectul principal al preocu
părilor publice, despre criza ori
entala.

Pentru cele din lăuntru, zioa de 
ieri a fost Însemnată In douft pri
viri.

Intfeiti s'a pronunţat decisia Cur
ţii de Casaţie asupra recursului fă 

cut In afacerea d-]ul Major Pilat. 
Curtea, secţia I I  a respins acest re
curs şi a consfinţit prin verdictul 
el principiele de ordine militară, es- 
puse In numfirul nostru de erl.

Astă-zl, cănd chestia este hotă- 
rătă şi hotărătă In defavoarea d-lul 
major Pilat, să ne fie permis a de
plânge spectacolul nedemn, ce gu
vernul radical l’a dat ţferii şi cu 
această-ocasie. Rftfi a făcut d. fost mi
nistru de justiţiă Stătescu cănd, vio
lând toate convingerile unei juris- 
prudenţe oneste, a căutat a veni prin 
asemenea mijloc deturnat în ajuto
rul ginerulul d-lul C. A. Rosetti. 
RS& a făcut d>nnl Colonel Slăni- 
ceanu de a suferit ca un coleg al a feti 
din minister să acuse unul din ac
tele sale militare din trecut ca o 
violare a legii

Decisia de ieri a Curţii de Casa
ţie a dat dreptate dlul Colonel Slăni- 
ceanu, prezident al comisiei militare 
din 1870, care ştersese pe majorul 
Pilat din controalele armatei române.

Ce face insă acum d. Colonel 81â- 
niceanu, ministru de resbel din 1877?

Ce face î  —  Şeade pe fotoliul sftfl 
ministerial şi tinde mâna nepreţui
tului sen coleg, d. Nicolae Ionescu, 
care asemenea şeade pe fotoliul s60 
ministerial.

Par nobile fratruml
Tot ieri s’a petrecut In Cameră 

strânie lucruri. Românul, In num firul 
eftfl de astă-zl, ne spune asupra lor :

Ieri s a deschis in Cameră o desbatere 
din cele mal interesante şi mal însemnate.

Ministrul de finance a făcut o lege pen- 
tru , aşezarea şi esecutarea bugetelor anu
ale ale Statului*.

Această lege a fost discutată şi votată 
mal întftiO de Senat.

O parte din deputaţi cred că prin pre' 
sintarea acestei legi, ast-fel cum este ea 
mal întâia la Senat ş’apol la Cameră, s’l 
călcat articolul 33 din Constituţiune, care 
zice:

.In iţiativa legilor este dată fiă-căreia 
din cele trei ramure ale puterii legislative.

.Totuşi ori-ce lege relativa la veoiturile 
şi cheltuelile Statului tsaii la contingentul 
armatei, trebue să fia votată mal întâia de 
Adunarea deputaţilor*.

Opininnile sunt incă împărţite în Ce 
meră. D^sbaterea începută erl se va urma 
astă-zl cu seriositatea ce cere un asemenea 
subiect mure.

Este interesantă şi însemnată desbate 
rea, fimd-că este o cestiuue de principii! 
şi nicl-de-cum personală.

Această din urmă afirmare a Ro 
mămâui este neesactă, ca multe din 
afirmările sale, şi incă o neesacti- 
tate voluntară, adecă un neadevfir

Căci in această şedinţă a Came
rei, d-1 ministru de Finanţe Dimi- 
trie Sturdza a declarat Camerei lă 
murit (ii estragem cuvintele din a- 
celaşl numftr al Românului) că:

D-sea roagă Camera să voteze acest pro
iect nemodificat, şi consideră votul ce va 
da Adunarea ca nn vot de încredere.

D-sea nn poate primi nici amânarea, pe 
care ar considera-o ca o respingere, şi res
pingerea proiectului aşa cum l’a votat Se
natul, ar considera-o ca o ne'ncrednre in 
forţele d-sale ca ministrn de finanoo şi a- 
tunci nu va mal Etatea sta pe banca de 
ministrn.

Eră dar pusă franc şi precis ches 
tia personală a ministrului Sturdza.

Cu toate aceste, sati mal bine toc
mai pentru aceasta d. Holbau şi 
Gbeorghiu începură prin a cere amâ
narea, d. Pleva ceru respingerea luă
rii in considerare pentru motive de 
constituţionalism, ear d. Dimancea, 
aprigul şampion al radicalilor din 
Cameră a mers aşa de departe In 
cât a provocat următoarea preschim
bare de cuvinte:

D. Dimancea roagă pe Adunare să’ l lase 
*ă se esprime aşa preeum înţelege d-sea. —  
Urmând, d-sea zice că această lege este un 
adaos la desastrele noastre financiare. Apoi 
eoumeră dările noi ce d. min. propnne pen
tru acoperirea deficitulnl de 14 milioane.

D. Epnreanu: Acelea le-ai citit în .T im 
pul.*

D. Dimancea: Ba s’aîi spus alaltăieri 
iu secţiuni unite. Prin proieotul de faţă 
se inşală Ţara.

(Protestări sgomatoase).
D. Dimancea, terminând, repetă că este 

contra acestei legi, care e nn punct ne 
gru, o lege draconică.

Este dar lncru vederat: fracţiu 
nea şi o parte influentă a radicali 
lor vor să restoarne pe d. Sturdza, 
a cărui sinceră severitate in finanţe 
nu convine fraseologilor budgetari 
Aceasta însemnează şi cuvintele apo 
caliptice ale Românului.

Noi putem privi cu nepăsare la 
aceste scene pasionate. Pentru noi 
d. 'Sturdza este un om In adevfe 
convins şi hotărlt in ceea ce propune 
Camerei; dar este tot-d'o-dată prea 
lipsit de ori-ce experienţă, in cât 
să fie in stare a’şi realisa propu
nerea.

A cere echilibrarea budgetelor in 
aşa scurt timp, a cere reducerea ă 
13 milioane franci In 10 zile, pre
cum expres a zis'o d-sa, este cea 
mal ilusionară utopie din căte s ad 
produs in timpurile din urmă.

Cu toate aceste apucături dile- 
tantice, d. Sturdza este Încă cel mai 
capabil dintre toţi miniştrii de as
tăzi, ba să ne fin permis a zice 
este singurul ministru mal capabil 
intre colegii sfii. înţelegem dar ura 
fracţiunii şi a multor radicali in 
contra d-sale.

OrI-cât de rea opinie am avea 
insă despre Camera de astăzi, (şi 
mărturisim că avem cea mai rea o- 
pinie) nu putem crede, că majorita
tea el va comite nechibzuinţa de a 
resturna pe d. Sturdza in acest mo
ment. Aceasta ar Însemna nici mal 
mult nici mal puţin de cât sinuci
derea Camerei radicale.

LIBERTATEA PRESEI SUB GUVEBNOLîROSIU
fi sub

GUVERNUL CONSERVATOR

D. Stătescu, fost ministru al jus
tiţiei, de fericită memorie, in dis
cursul sftfi din urmă de la Senat, 
care ’l-a fost, ca să zicem aşa, cân
tecul de lebădă ministerială,— apă
rând pe amicii sfii de la Telegraful 
pentru un articol ameninţător con
tra Domnitorului, a afirmat libera
lismul guvernului actual faţă cu

presa, şi tot de o dată a acusat pe 
guvernul conservator de rig irt şi per
secuţii In privinţa liberei expresiuni 
a ideilor In această ţară.

Ocasiunea pentru a lăuda libera
lismul guvernului roşiu era foarte 
r&& aleasă, căci d. Stătescu declara 
atunci că n i voia să urmărească pe 
amicii şi adepţii sfii de la Telegra
ful. Numai in cas când s’ar fi cer 
rut urmăriri in potriva unor adver
sari politici şi d-sa ar fi refusat, 
numai atunci putea să se laude cu 
spiritul sâa tolerant in această ces> 
tiune. Insă, orl-cum ar fi, ceea ce 
este cu totul inesact, este afirma* 
rea d-lul că presa ar fi fost obiec
tul persecuţiunei guvernelor conser
vatoare.

Asemenea afirmări repetate cu In- 
drâsnealâ şi persistenţă sfârşesc prin 
a se impune opiniunei tot-d’a-una 
puţin cugetătoare de la noi dacă nn 
li se dafi la moment grabnice şi te
meinice desminţiri. Hei bine, am a- 
vut dreptul să ne mirăm că d-n;I 
senatori conservatori a fi lăsat pe d. 
Stătescu, fără al contrazice, să ros
tească asemenea defăimări, şi când 
un trecut aşa de recent in memo
ria tutulor, dovedesce că presa roşie 
s'a bucurat sub guvernul conserva
tor d’o libertate atât de absolută 
in cât violenţa insultelor şi calom
niei devenise In foile, In cari scria 
Însuşi d. Stătescu, un fel de boală 
chronică, mai mult demnă de g. i- : 
jele medicului de cât de represiunea 
legei.

Intfeiii, să stabilim de la început 
marea diferinţă a posiţiunelrespec- 
tive a unui guvern conservator şi a 
unui guvern roşin faţă cu presa.

Presa conservatoare in arfcicolefle 
cele mal energice, scrise sub inspi- 
raţiunea celei mal legitime indig
nări, uicl odată n’a trecut oare* 
cari margini faţă cu oamenii saft ou 
ideile. A putut să biciuiască In mo
dul cum merită pe oamenii de la 
putere şi sateliţii lor, a putut să 
desvălească cu curagift trecutul pă
tat al unor pretinşi liberali, moti
vele secrete cari ’I dirigiază In po
litică, — şi usând, cu risicul şi pe
ricolul sâti de libertatea cugetărel, 
s’a Încercat a propaga In această 
ţară idei mal sănătoase şi prinoipil 
mal curate. Insă, sunt lucruri res
pectate, de cari ea nu s’a atins nici 
o dată.

Persoana Domnitorului i-a fost 
d’a-una sacră. Nu că noi aparţinem 
turmei servile, care nu scie decât a

Găsim In Telegraful român din Si- 
bitt următorul studio istorico-politie 
d* mare Însemnătate :

maghiari ş i maghiarism
,.Die anf et'iche Millionen SeeUn 

hinatu laufende Anzahl, derer Graeco- 
rţ™ aon unitorum, so unter Ener 
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i' *V1<* :“ eioee vrenigsten Ermes- 
i » .  ţ . ‘ eiP Schatz and iranres Kleinod 
j" »® rch l»n «h t is s te n  Erzbanse» iu  

n o A ^ n’ rl n "• !< * • “  Mnftiffhin
den S S !* rt or^**'e, alsbishero vor 
„van S T  g“ °8®“  werden kfinnten; 
Beeen"! ţ " . 1®  Geist u d  -V eltlichenPe8 « n » i î . ^ | ? " eirt “ d "eltUchei 
kciten, n l a ^ f î f knnt en- Ongerechtig
r e c b t e m « T  B^hwerden mit
gefQhret wS?!uck und so
kriegerischen c*ncr rmnîwo und
geln der VondAt°ni “ ch d,n,B B* ‘  
B0]l.“  begegnet werden

Kannitz Eittber» ,„4. 
d'e««t ta 9 Octo ’̂b ^ î ;  * * * ' '  
nea romanilor către Im «?». eestia- 
Ha Theresia. ImpMteasa Ma-
d ^ C O r^ lu . ta ^nbiva Ces. Heg,

I.

cev« UnUl p0p0r fcot-d’auna e
Kă nie> un principiu, pe i&a.
g care> ca Pe lângă o osiă, se in-

vfertesce toată viaţa publică, o preo* 
cupaţiune, care Intre toate împre
jurările hotărasce pe oameni. De când 
ţinem minte şi de cănd seim pe ma
ghiari alăturea cu noi, principiul, 
oare a hotărlt pe acest popor, me- 
rett era acela, care e astăzi: ma- 
ghiaritatea. întreaga lor viaţă este 
0 îndelungată 'luptă in potriva a 
t°t, ce nu prieşte maghiarităţel. Şi 

l° rI cftt am A suferit noi, Românii.
aceasta, dacă ne dăm bine seama, 

nu vom putea de cât să lăudăm şi 
să ine cuvântăm pe maghiari pen
tru rabdura lor naţională. Stăruinţa 
de conservare tocmai la un popor 
mic şi isolat, precum sunt maghia
rii, e cea mai Îndreptăţită: şi înţe
legem prea bine. că cu cât perico
lele sunt mai mari, cu atât mai multă 
putere se manifestă intru a lupta in 
potriva lo r ; Înţelegem, cum în se
colul XIX, acest simţimfent sănătos 
a ajuns a fi o boală socială. Astăzi 
maghiarii sunt un popor bolnav şi

pătimaş, care nu mal e capabil a 
produce ceva. Toate puterile lor se 
consumă In lupta naţională. II am 
vfizut luptându-se cu TckOly, cu Ră- 
koczy şi cn BercstSnyi contra Habs- 
burgilor pentru maghiaritate; i-am 
vâzut puindu-se cu entusiasm la dis- 
posiţiunea împărătesei Maria The- 
resa, care li se ar&tase bine-voitoare; 
i-am vfizut în luptă contra marelui 
ImpSrat Iosif II, care se aretase de 
o potrivă ocrotitor al tuturor popoa
relor din împărăţie. După moartea 
Impftratulul Iosif 11. lupta Încetă, 
poporul maghiar cu Încetul se in- 
tremă şi intră în epoca de produc- 
ţiune naţională. Inriurirea germani
lor a fost slăbit, eară cele-l'alte ele
mente din Ungaria erafl prea puţiu 
desvoltate, spre a putea preocupa 
mal din adius pe maghiari; ast-fel 
câtâ-va vreme ei îşi urmează traiul 
In o lucrare sănătoasă şi bine-făcă- 
toare. In urma acestei lucrări. *»I se 
simt mai tari, chiar destul de tari

spre a concepe ideia unul stat nor 
mal, a anei Ungarii, în care nu sunt 
de cât maghiari. Maghiarii nu se 
mal mulţumesc, a se susţinea : ei 
stâruese a stârpi, ori a maghiarisa 
elementele nemaghiare, ce sunt In 
Ungaria.

Om nepreocnpat nici când nu va 
putea pune la îndoială Îndreptăţi 
rea acestei idei. Toate statele anor 
male afi tendinţa de a deveni nor
male şi nu e popor, care nu ar dori 
să fie singur lntr'un stat, de oare
ce, chiar In virtutea deosebirel lor. 
popoarele se jignesc unul pe altul, 
fiind silite a lucra Împreună. Si noi. 
Românii, am fi de rea credinţă, zi
când că nu am dori să «m cu toţii 
uniţi lntr’un stat. Da! dorim şi 
nu ne putem Închipui jertfe "destul de 
mari, spre a nu fi gata să le adu
cem pentru realisarea acestei idei. 
Dar in viaţa politică nu e vorba de 
dorinţe, ci de stăruinţe. Noi sun
tem destul de chibzuit! spre a ne

Încredinţa, că aşezarea noastră to
pografică şi mediul etnografic, in care 
trăim, fac peste putinţă realisarea 
acestei dorinţe, şi suntem destul de 
cumpâtaţi spre a nu voi să stăruim 
pentru realisarea unei dorinţe, care 
nu se poate realisa. Aceeaşi chib
zuinţă şi acelaşi cumpăt am avea 
drept să pretindem şi de la ma
ghiari. Recunoascem. că sunt in drept 
a stărui să maghianseze pe popoa
rele din Ungaria : pretindem insă, 
ca In virtutea acestui drept, el să 
nu stâruiascâ de cât intru cât e dată 
putinţa realisârel; să nu’şf consu
me puterile lor, să nu consume pu
terile statului, să nu consume pu
terile noastre in o luptă, din care 
nn va putea resulta de cât desamâ- 
girea. Pretindem, ca aceia, cari se 
pun in fruntea unul stat, să ’şi dea 
seama de trecut, să cumpănească 
puterile puse in luptă, să Înţeleagă 
ce este şi ce nu este cu putinţă şi să 
nu urmeze ţinte nebune. (Va arma)



linguşi, precum nu aparţinem nici 
facţiuniolr insolente cari nu sciţi de 
cât a insulta.

Domnitorul este iresponsabil. In 
sensul strict al Constituţiunel, adică 
că, orî-ce mişcări politice s’ar putea 
ivi, el nu poate fi ţinut legalmente 
de nici un act al guvernelor sale, 
chiar acelea ce s’ar dovedi că le-a 
ordonat singur.

Credem că presa conservatoare, 
şi acest ziar n’aă trecut nici o dată 
peste aceste margini, şi dacă ar fi 
trecut, blamăm guvernul care n’ar 
fi reprimat asemenea tendinţe.

Dară aceasta a fost atitudinea pre
sei roşii faţă cu Domnitorul in tot 
timpul căt a durat guvernul conser
vator 1

Să ne fie permis a aminti cftteva 
din gingăşiile lor, căci, cu toată 
scftrba ce ne coprinde, asemenea su
veniruri trobuesc împrospătate din 
vreme In vreme.

Ce nu 8’a zis de doă-trel, nu mal 
mult, arestări preventive ale unor 
jurnalişti sub guvernul conservator? 
Să observăm mal int&iti că [Consti- 
tuţiunea după interpretarea ce i s'a 
dat de Însăşi Curtea de Casaţiune, 
nu oprea cătuşl de puţin asemenea 
mfisurl cari, recunoascem şi noi, tre- 
buesc întrebuinţate într’nn mod cu 
totul escepţional.

Legea care s’a votat şi care zice 
că desfiinţează arestul preventiv In 
materie de presă, conform Consti- 
tuţiunel. are toată valoarea sa ca 
legislaţiune, dar nici o valoare ca 
esplicaţiune. Legile sunt porunci nu 
sunt cotdentaril; legea ordoană, o 
ascult; discută, o contrazic. Puterea 
interpretativă in privinţa Con3titu- 
ţiunel nu o posedă pentru fie-care 
cas special de căt instanţele jude
cătoresc! şi in mod general numai
o altă constituantă. —  A trebuit 
doctori In drept ca d. Stătescu, pen
tru a pune In dubiţi asemenea prin
cipii elementare.

Magistratura sub guvernul con
servator a făcut dar vr’o doă-trel 
arestări preventive de jurnalişti. 
Pentru aceasta s’a cerut capul mi
niştrilor conservatori, şi nici amicii 
lor In Senatul de azi nu s’afl gân- 
dit a rădica cuvântul pentru a’I a- 
păra.

Intfiifl, nu seim prin ce principii! 
roşiu, se face răspunzător un mini
stru de faptele unei a treia puteri 
care este justiţia, —  tot aşa de res
pectabilă ca puterea esecutivă şi pu
terea legiuitoare. Al doilea, acel ju
decători, sali fie chiar şi acel mi
niştri, nu aveaţi în favoarea lor 6re- 
carl circumstanţe atenuante! Apoi 
unul din jurnaliştii arestaţi, pusese 
absolut p’aceeaşl linie curăţirea la
trinelor capitalei şi oare-carl repa- 
ţiunl cari se făceaţi la palat şi prin 
comentariile sale nu lăsase nici o 
lndoinţă asupra sensului injurios al 
comparaţi unei. Apoi . Telegraful* 
d-lul Fundescu, al doilea martir, nu 
Insinua cu ocasiunea furtului tesa- 
urulul Petroasa de la MusSti, că Dom
nitorul cu guvernul eraţi complici 
In această crimă şi că obiectele fu
seseră furate pentru a fi trămise la 
BerlinI Numai aflarea lucrurilor In 
48 ore putu să Închidă gura calom
niei năsrănde. Romanul chiar, organ 
dacă nu moderat, dar cel puţin doc
trinar şi lngănfat, se asocia cu a- 
semenea insinuaţiunl.

Să mal vorb:m de caricaturile Ghim
pelui. afişate pănă azi. şi In cari nu 
se respecta sanctuarul vieţel domes
tice a Domnitorului, care, din măr
turisirea inamicilor sfii chiar, oste 
una din cele mal pure, care a ono
rat vr’o dată o familie domnitoare ?

Iată la ce stare de nebunie căci 
nu putem cualifica altininterea ase
menea escese, ajunseseră organele 
patronate de d-nil Brătianu, Roseti, 
Fleva şi Stătescu. Şi aceşti oameni 
azi jură credinţă Domnitorului, in
tră în palatul lui, se pun la masa 
lui şi ’1 ln&buşesc aproape In nomo- 
Iul linguşirilor lor, Tristă idee daţi 
Domnitorului de caracterul romănesc, 
dacă Măria Sa n’ar sci. cum cre
dem, să facă osebire Intre oameni 
şi n’ar fi mal drept faţă cu Româ- 
nil In toalitatea lor.

Insă, toţi vor mărturisi că In faţa 
unei asemenea prese, toleranţa şi 
răbdarea guvernului conservator e- 
raO puse 1» o aspră Încercare, şi cu

toate acestea nici .Românul*, nici 
.Ghimpele*, n’atl fost urmăriţi nici 
direct, nici indirect prin persoane 
interpuse, cum se face azi de către 
Tartufil liberalismului cu presa con
servatoare, care are deja un numftr 
Însemnat de procese.

Arestarea preventivă a doI*trel jur
nalişti din BucurescI a fost resulta- 
tul unor piovocărl, în faţa cărora 
guvernul cel mal răbdător putea să 
’şl pearză cumpătul.

Ast-fel este situaţiunea guvernu
lui de azi faţă cu presa oposiţiunel? 
Putem să zicem că în comparaţie 
cu gingăşiele cari le-am raportat mal 
sus, acest guvern este p’un pat de 
trandafiri. Dar ceea ce este mal cu
rios şi ceea ce toţi. ati uitat sati se 
iac c’atl uitat, este că aceste ares
tări preventive, atăt de abomina
bile, atăt de anti-liberale, atăt de 
anti-constituţionale, ati un precedent 
ilustru: sub ministerul ultra-liberal 
a d-lul I. C. Brătianu din 1868. d.
. C. Lerescu a fost arestat preventiv 
tocmai pentru insulte la adresa M. 
Sale Domnitorului. Dar ce diferinţă 
Intre amabilităţile de mal sus şi ti
midele insinuări ale d-lul Lerescu 
esprimate în versuri relativ inocente! 
După căt ne amintim, cea mal gro

solană insultă consista In cuvintele 
.dinastia prusiană*. Căt progres de 
atuncea! Insă d. Brătianu ministrul 
de atunci, s’a supărat foc şi, cu t6tă 
Constituţiunea, d. Lerescu a gustat 
din închisoarea preventivă. In ade
văr, această închisoare nu devenise 
Încă inconstituţională, căci roşii o 
aplicaţi, iar nu o sufereati. Caracte
rul el nu s’a schimbat de căt In 
urmă.

Iată dar acel cari îndrăsnesc a 
vorbi de libertatea presei, precum 
omul „influenţei morale* în alegeri 
lndrăsnesce să dea In judecată p’al- 
iil pentru presiuni electorale! In a- 
ceastă ţâră toate se uită şi, după 
căţl-va ani, oamenii cel mal Încăr
caţi de păcate Îndrăsnesc să se ln- 
kţişeze ţărel, ca cum ar fi priimit 
In ajun botezul inocenţei, şi aruncă 
altora de zece ori mal buni de căt 
dânşii, peatra de care vorbeace E- 
vangelia. Dar această peatră într’o 
zi sati alta se cădea tot In capul 
lo r !

Dacă amintim acestea, este pentru 
ca amicii noştri din Senat să nu mal 
tacă, când un d. Stătescu va mal 
afirma, că presa a fost persecutată 
sub conservatori şi e atot liberă sub 
roşii, doă afirmări cari sunt tot aşa 
de adevărate una ca şi alta.

Corespoudinţă din Districte.

Priimim în fie-care zi din districte 
o mulţime de denunţări, pe cari spa- 
ijiul nu ne permite a le publica În
dată. Insă cum amânarea la care 
trebue să le supunem, până le va 
veni rftndul, poate să jignească inte
resele acelor cari se plâng şi cari

In via dorinţă ce avem d’a se face 
lumină asupra relelor cari bântuiesc 
districtele.

Cdmpu-Lung 15 Fevruărie. D-nul 
I. C. Pâltineanu ne scrie că, lntr’un 
proces ce are pentru urmărirea unul 
imobil cu d. Buzoianu, actualul pri
mar din Piteşti, Înaintea Tribuna
lului din Muscel, d. Furduiescu, pre
fectul acelui district şi-a permis să 
se ingerese In atribuţiile magistra- 
turel, venind în sala tribunalului 
intrând în Camera de deliberare şi. 
discutând cu judecătorii asupra afa
cere! Buzoianu, cu uşele Închise a- 
proape o oră. La eşire In faţa unul 
public numeros, ’l s’ati făcut aspre 
imputări de partea care se simţea 
persecutată.

Asemenea şi procurorul acelui tri
bunal, d. Mârculescu, nemulţumit cu 
conclusiile ce luase contra d-lul Păl- 
tineanu, a intrat şi d-lul, Împreună 
cu prefectul In Camera de delibe
rare, şi s’a» silit prin diferite mo

duri a Convinge pe judecători să se 
pronunţe pentru protegiatul admi
nistraţiei, căci, precum se vedea, era 
osebire de opinii între d-nil judecă
tori Angelescu şi Pârvulescu, căci 
presidentul tribunalului;- d. ■ Bâicoia- 
nu, era în concediii.

Despre această gravă abatere a 
capului administrativ al districtului, 
d. Pâltineanu s’a plâns până acum 
şi la presidentul consiliului de mi
niştrii şi la ministrul de Justiţie, dar 
n’a avut nici o satisfacere. Nu ne 
mirăm de d. I. C. Brătianu care, 
In privinţa competinţel In care le
gea închide fie-care din puterile Sta
tului, este un absolut nivelator, aşa 
în cât, orl-când d sa este a tot pu- 
tinte, nu se mal scie cari sunt atri
buţiile puterel legislative, cari ale 
puterel esecutive, cari ale puterel 
legiuitoare, — căci toate merg ln
tr’un vărtegiti, — dar ne mirăm de 
junele ministru al Justiţiei, d. Câm- 
pineanu, care până acum a stat ne
păsător în faţa unei asemenea grave 
abateri şi ingerări.

Câmpu-Lunţr, 15 Fevruărie. Cu t6te 
interpelările făcute guvernului în Se
nat şi Cameră, cu toate făgăduin
ţele primului ministru că va pedepsi 
pe toţi aceia cari prin rea credinţă 
caută a falşifica isvorul voinţei na
ţionale, faptele nu corespund vorbe
lor. Tot d. I. C. Pâltineanu ne scrie 
din Câmpu-Lung că Consiliul muni- 
cipal d’acolo a recurs la un ciudat 
mijloc, pentru a pune pe cetăţenii 
muscelenl în neputinţă d’a protesta 
falsurile făcute în listele electorale, 
acela d’a nu se afla nici un mem
bru al consiliului municipal în orele 

[regulamentare la locul săti. Vrănd- 
nevrănd chiar d. prefect al distric
tului a trebuit să.constate nu nu-mi *. : iitv r4 * i.u  • .u i
mal că nici unul din membrii con
siliului municipal nu era la locul 
8â&, dar că chiar uşele primăriei 
eraţi închise!

Vom reveni. •
Tărtăşescl, plasa Snagovul. Pentru 1 

ce când comuna întreagă ţipă contra 
notarului el, când chiar prefectul dis
trictului găsesce plângerile locuito
rilor Întemeiate şi ordonă sub-pre- 
fectulul de Snagov să depărteze pe 
notarul G. Alesandrescu, notarul stă 
neclintit la locul săti ca o stâncă şi 
cântând :

Vodă vrea, dar Hâncu bal 
Cele ce ni se scrift din acea co

mună, sunt prea demne d’a fi suje
tul unei canţonete pentru teatrul 
d-lul Ionescu; — de aceea ne mulţu
mim d’a le tăcea de o cam-dată, re- 
servându-ne a reveni când Românul

p’acelaşl ton.

DIN AFARA.

Franţa. ,Ag. Ha vas* ne asigură, 
că in ciirând reprezentanţii din strei- 
nâtate a! Rusiei vor fi Însărcinaţi a 
stărui ca puterile să grăbească cu 
răspunsul lor la nota circulară a lui 
Gorciakoff. De altă parte .Memorial 
Diplomatique* ne asigură, că Lor
dul Debry a însărcinat pe ambasa
dorul Loftus a propune Principelui 

; Gorciakoff să se acorde Porţii un 
termin de un an pentru Introduce
rea reformelor, asigurândul, că cele
lalte cabinete europene aderă la a- 
ceastâ propunere. Ziarele franceze 
comunică aceste scirl, ca unele, care 
sunt mal multe or! mal puţin în
temeiate. De altmintrelea împărtă
şirile ziarului ,M. Diplom* sunt In 
deplin acord cu declaraţiunile, pe 
care Lordul Derby le-a făcut In ca
mera Lorzilor

„Journ. des D6b. şi .Liberte* co
mentează discursul de tron al îm
păratului Wilhelm. Apreoi&rile aces

tor zitire tfebuiesc să fie privite ea 
un vot de Încredere dat Principe
lui Bismak. .Râpubl. Franş* de a- 
semenea e mulţumită de sincerita
tea şi atitudinea pacinicâ a Ger
maniei.

Turcia Se anunţă din Scutari or
ganului .Politische Correspondenz 
tul* că inginerii turci aii sosit la 
Antivarl ca să aşeze torpile d’alun- 
gul coastelor Albaniei. Turcii se tem 
de visita flotelor italiene, 
bivari şi în alte puncte ale 
lulul, se vor aşe^a baterii. 0 tele
gramă publicată în buletinul nostru 
telegrafic anunciâ soirea că Meri- 
diţil, sati Albanesil Epirulul s’a re
voltat In toată întinderea provinciei. 
Acest evenement, care era de aş
teptat în interiorul imperiului oto
man este de natură a dovedi că tur- 
burârile In Turcia nu vor putea nici
0 dată fi liniscite de 6re-ce pe când 
Intr’o parte se aplanează, se arată 
cu vigoare în altă parte.

Armata turcească. Corespondentul 
ziarului .Standard*, arată situaţia 
forţelor reale ale armatei turcescl 
ast-fel:

Constantinopol, 18 Pevriarie

.Căderea lui Midhat a avut de 
resultat neaşteptat pentru mine, că 
cinci oficerl turci, cu cari făcusem 
cunoscinţă când eram pe câmpul Mo
rave), în timpul resbelulul sărbesc, 
sâ’şl aducă aminte de mine, espri- 
mându’şl sentimentele de desperare 
In scrisorile ce mi-ati trâmis.

.Chiar pentru acel ce sciţi să 
vorbească şi să scrie limba turcească 
scrisă e mal de tot iârâ Vocale. 
Mi-a trebuit dar mal multe ţfile să 
pot descifra acele corespondenţe; însă 
ostenelile mele ati fost bine răsplă
tite, prin informaţiele autentice ce 
am obţinut asupra sentimentelor ce 
domnesc în armata turcă, forţa şi 
posiţiunea el.

.Constituţia elaborată de Midhat 
are puţini admiratori printre ofiţeri, 
însă n’are inamici; armata nu a- 
precia în marele vizir căzut de cât 
pe nrdintele patriot şi ne Induplecatul 
inamic al Rusiei; destituirea sa e 
considerată ca o semi-capitulare.

.Dacă trupele n’ar fi în faţa ina
micului, ’ml pare că o revoltă mi
litară n’ar fi imposibilă.

.Turcii ati idiele cele mal gre
şite asupra forţelor rusescl: Rusia 
n are arme, n are generali nici tu
nuri, nici muniţii! Aserţiuni de a- 
cest fel găsesci In toate scrisorile. 
Invenţii d’ale ziariştilor polonesl.

.Intendenţa armatei turcescl de
vine din ce In ce mal rea; fie-care 
din cele cinci scrisori se plânge şi 
uiărturisesce că numărul morţilor şi 
al bolnavilor e îngrijitor. Estensiu- 
nea fortificărilor nu s’a terminat 
încă; câte-va fortăreţe precum Rus- 
ciucul, aicum câte-va <jile n’avea nici 
un tun krup ; şi necesarele provisil 
d’abia le are Silistra şi Vidinul.

.După cifrele conţinute In acele 
scrisori, armata Dunărei estetdestri- 
buitâ ast-fel:

Bulgaria Orientală. Vama, 16 ba
talioane de infanterie şi 12 tunuri 
de câmp; Tulcea, 6 batalioane, un re
giment de cavalerie şi 6 tunuri de 
câmp; Dobrogea 10 batalioane, 1 
regiment de cavalerie şl 12 tunuri, 
Şumla, 6 batalioane şi 6 tunuri, Si
listra, 12 batalioane şi 12 tunuri 
de câmp; Ruşciuk. 9 batalioane, 18 
tunuri de câmp; RasgarU, 3 bata
lioane, 18 tunuri de câmp; Pravady 
2 batalioane.

.In total, 64 batalioane şi 2 re
gimente de cavalerie, adică 40,00*0 
âmenl cu 84 tunuri.

2. .Bulgaria Centrală. Şistovul, 3
batalione, 6 tunuri de câmp; Nico- 
poli, 6 batalioane, 1 regiment de 
cavalerie şi 6 tunuri ; Bjela, 2 ba
talioane; Gabrova, 2 batalioane;
Lovaţ 2 batalioane.

.Iu total: 21 batalioane şi un re
giment de cavaîerip, numărând a- 
proape 14,000 oameni şi 12 tunuri.

3. .Bulgaria Occidentală. Vidin şi 
armata Timoculul, 60 batalioane, 
regimente de cavaleri® şi 90 tunuri, 
Lom-Palanca, 2 batalioane ; Rahova
1 batalion; Berkovaţ, 2 batalioane 
şi 6 tunuri de câmp; Sofia, 8 ba
talioane.

.Peste tot 73 batalioane şi 2 re
gimente, compuse de 46,000 oameni 
cu 96 tunuri.

.Aşa dar, toate forţele destinate 
pentru apărarea Dunărei şi Balcani
lor nu trecea la Începutul lui Fev- 
ruarie peste 100,000 oameni, cu 192 
tunuri.

•Dacă reabelul cu Serbia ar is- 
bucni din noii, cel puţin 30,000 oa

meni cu 36 tunuri.
O parte din garnisonâ de la Niş 

devine iarăşi disponibilă, şi va pu
tea întări armata din Bulgariaocci- 
ntalâ cu vr’o 3,000 fantasinl, un 
regiment de cavalerie şi 6 tnnurl.

.La finele Iul Fevrurie se aştepta 
80,000 de Nizaml şi redifi din Con
stantinopol ; judecând însâ din tre
cut, nu pot fi de cât vr’o 40,000 
oameni; a treia ridicare nu va pro
duce mal mult de 100,000 oameni, 
răfi armaţi şi încă neesercitaţl.

.Başi-buzucil, dacă nu sunt or- 
ganisaţl şi disciplinaţi, sunt mal mult 
o greutate de cât un profit pentru 
armată, esceptând pe Cerchezi cari 
ar putea da vr’o 20,000 cavaleri 
buni.

.Numărând dar in total, Turcia 
nu va fi In stare să opună mal mult 
de 180,000 oameni la primul atac 
al Ruşilor, ceea ce nu este nici nu
mărul necesar pentru a pune garni- 
soane în numeroasele fortăreţe.

, Câte-va amănunte noi asupra re- 
centelorfi intrige de paiaţă credti 
că sunt interesante lectorilor noştri. 
Precum vam mal scris, aceste in
trige aă Început acum vr’o doă luni. 
in curs de mal multe săptămâni, 
Sultanul a resistat cu energie con
tra conspiratorilor. Din nenorocire, 
atitudinea neînduplecată a Iul Mid
hat predispuse pe Sultan în contra 
lui, şi permise inamicilor lu! d’a În
credinţa pe suveran ca Mlddat lua 
posiţiunea unul dictator.

.La suirea sa pe tron, Sultanul 
consimţi d’a se mulţumi cu o listă 
civilă de 30,000 livre de aur pe lună. 
Mal târziii lista civilă plâtindu-şe 
In caimeze, Sultanul suferi un mare 
scâzămfinb. După Începerea plăţilor 
în caimee, un compt se trămise de 
la palat ministerului de Finanţe ca 
să achite lipsa ce producea scăză- 
măntul.

Ghalib-Paşa, atunci ministru de 
Finanţe, plăti suma fără să consulte 
pe colegii Iul, ceea ce ofensă tare 
pe Midhat( care’şl ceru înloceirea Iul 
Ghalib, nu pentru motivul că făcuse
o plată neregulată, ci basându-se pe 
incapacitatea acestuia d’a Îndeplini 
această funcţiune.

Sultanul sancţionă scoaterea lui 
Ghalib, şi Iussuf Paşa 11 Înlocui.

„Conspiratorii arătară 'Sultanului 
că Ghalib fusese înlocuit, nu din causâ 
de incapacitate, ci pentru câ-’l servise 
cu fidelitate; Sultanul se supără f6rte 
pe Midhat.

.Aici conduita lui Midhat venim 
ajutorul conspiratorilor. Dacă » r «  
esplicat singur Sultanului că. *aţă 
cu necesităţile Statului, « ra imposi
bil <î’a ’1 plăti actualmente In aur, 
dacă ar fi arătat că, satisfăcând re- 
clamaţia Palatului, de care se pre
supune că Sultanul nu scia nimic, 
[Ghalib lucrase contra intereselor Sta
tului si prin urmare contra voinţei

i C w t t  * » .  a» <* » '  «
tras in partea lui, dreptatea şi pa
triotismul Sultanului.

Din nenorocire, Midhat nu urmă 
această prudentă cale. Trămise o 
scrisoare lungă şi hotărâtoare Sul
tanului, declarând că unele persoane
ll jicneaţi în silinţele lui d’a stabili 
Constituţia, arătând că multe de
crete, a căror promulgare era nece
sară pentru mersul afacerilor pu
blice, eraţi fără cuvănt întârziate la 
palat, şi declarând că, dacă nu se 
vor Înlătura aceste pedicl pentru 
împlinirea reformelor făgăduite, el 
se va crede dator a şl da demisiu- 
nea, ca ţeava să scie că nu este nici
cum responsabil de nesucoesul spe
ranţelor lui. Această scrisoare era 
redieiată In aşa termeni, tu cât per
mise conspiratorilor d’a Încredinţa 
pe Sultanul că Midhat se făcuse vi-

aşteaptâ c’o oră mal curând satis
facere şi Îndreptare, vom Începe a 
publica estracte din acele denunţări,

va începe iar să strige:
.Moralitatea acestui guvern nu 

mal are seamăn jjg lume* şi altele

meni, cari staţionează actualminte 
La An- *a ^a‘ciar. ar trebui scoşi din aseastă 

litera- ’ ln8& se va încheea pace 
cu aerWa,“  cum suntem siguri, ar
mata Moravei devine disponibilă,— 
adică 34 batalioane, sati 20,000 oa-
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novat d’o cutezătoare ostilitate con
tra lut, şi ast-fel Înduplecară, pe Sul
tan a ’l depărta.

.Dumineca 4 Fevruarie se decise 
ca Said-Paşa, să se ducă a-casă la 
Midhat şi să. ’I ceară pecetile. De 
teamă oa Midhat sţ nu resiste, se 
decise ca seraskierul Redif-Paşa să 
meargă Înaintea lui Said pentru a 
da o visită amicală lui Midhat, ca 
să poată da tot ajutorul necesar lui 
Said.

„După plecarea lui Redif-Paşa, Sul
tanul esită, şi opri pe Said d’a pleca 
lu misia lut. Redif. nesciind nimic, 
şezu la Midhat pănă la mezul nopţii 
şi apoi se întoarse la Palat. In a- 
cest interval Sultanul trămisese un 
adjutant la Midhat, cu un mesagifi 
plin de laude şi împăciuitor. Minis
trul condamnat se culcă încredinţat 
că. Sultanul se Împăcase cu el.

,A  doa zi de dimineaţă, conspira
torii Încredinţară Încă o dată pe 
Sultanul că marele vizir trebue să 
fie distituit, şi cu toate ferbintele 
lui rugăciuni, nu ’I fu permis să 
vază pe Sultanul, dar fu dus pe bor
dul unul vapor şi esilat din Im- 
perifi.

„Acestea sunt adrevârata istorie 
a acestei ruşinoase intrige, ale că
rei rele efecte se simt şi acum. Este 
drept să adăogăm că Edhem-Paşa 
n'a comis nici un act de nesinciri
tate contra fostului sftft şef. A re- 
fusat In trei rlndurl funcţia de mare 
vizir, şi n'a priimit de căt In urma 
marel stăruinţe a Sultanului. De a- 
tuncl mere ii susţine cu energie ino
cenţa Iul Midhat, şi nu se teme a 'şl 
esprima dorinţa d’a fi liberat c&t 
mâl curând de sarcina ce are.*

S E N  A . T T J 3 L . -

Şedinţa ie  Mercw i 16 Februarie• 1877. 

(Urmare).

iDnpă închiderea discuţinneî se pane Ia 
vot propunerea de amânare a projectulul de 
lege şi se adoptă cn 25 voturi contra a 19. 
|D. Orleann adresează o interpelare d-luî 

ministru de lacrSrl publice ta privinţa li— 
nîei ferate Mărăşeştî-BazSiS.

D. Deşlia. Am să fac o respectuoasă ru
găciune d-rlnî ministru de finance.

D. I. Ghica T.-presidentnl: voiţi să faceţi 
interpelare.

D. Deşlia. Ett na aşi voi.
D. V. preşedinte. Apoi na pot să vă a- 

cord curentul pentru conversa ţi unî.
D. Deşlia. Atancî adresez interpelare 

d-luî ministru de finanoe, peutru calitatea 
tutunurilor ce ne debitează Regia şi In care 
se găsesce şi rogoz.*

D. ministru de finance. Primesc a res- 
pnnde chiar astăzi.

D. Deşlia. Ett crez că d. ministrn nu a 
avut cunoscinţă de acest fapt căci alt-fel 
ar fi lnat disposiţiunî de îndreptare.

D. Deşlia citesce o scrisoare a vre-o 20 
persoane din laşi prin care se plâng d-săle 
de tatnanrilc regiei. Scrisoarea este în stil 
foarte necuviincios, coprinzendu-se in ea 
chiar cnviute ca : sceleraţi, infami, etc.

D. loan Ghica V. preşedinte. Domnnle 
Deşlin, vg rog a nn vg servi de asemeni 
espresinnî. Ett nu vă pot lăsa ouveutul ca 
să vorbiţi ast-fel de lucruri.

D. Deşlia. D. preşedinte nită că datoria 
mea e să vorbesc şi a d-sale să asculte.

D. I. Ghica. Vg fac, d-lor senatori, jude
cători în această cestiune. Când un Sena
tor, ’şl permite să zică cnviute insultătâre 
'1 pot chema la ordine. Aşa dara credeţi 
că am procedat bine ?

V oci: Da, da.
D. Deşlia. Efi am făcut această inter, 

pelate pentru eă scrisoarea mi s’a adresat 
mi#, şi acnm înţeleg aceste vociferări. Ele 
sont ale unor invidioşi cari sunt geloşi de 
posiţiunea mea şi pentru că plângerea mi 

! *  ,a<̂  re*a  ̂ m'®-— D-sa termină cerând de 
a ’ miniltr«  * *e invita regia să nn mai 

debiteze asemenea tutunuri
D. ministru de finance. Na voi să dis

cut registru de iuterpelări al d-luî Deşlia. 
Pe semne ca d-sa ,i a ftcnt 0 migiuD9

particulara din interpelări. Am gtndiat şi 
eiî istoria parlamentară ,  tutor guu Ior

europene; Insă nu cunosc Bă se facă inter- 
terpelări pentru tutun. Aceasta efi socotesc 
ca un «bas şi ca o perdere de timp. <5 a- 
semenea întrebare mi se putea face în p * r .  
ticnlar, dară nu să vină aici să ocupe se- 
riositatea Senatului cu asemeni banalităţi 

Apoi nici cele zise în scrisoarea de faţă 
nu le-a spus Intr’un mod lea l, ei a esa- 
gerat căci a zis că este rogoz in tutun pe 
câtă vreme petiţionarii zic numai că tu

tunul seamănă a rogoz. De aceea declar că 
nu pot răspunde la asemenea interpelare.

D. V.-Preşedinte, declară incidentul în
chis.

D. Manolesou raportore, dă citire rapor
tului şi projectuluî de lege pentru urmă
riri.

D. Bâţcoveanu. ’MI voi da toată oste
neala a vă arăta partea rea a acestei legi 
şi motivele pentrn care sunt pentrn a n 
se lua în^eonsideraţiune. Această lege este 
foarte vexatorie, foarte aspră. Ori cari ar 
fi trebuinţele Statului, această lege na va 
face de cât să aducă mai mare sărăcie 
şi falimente peste falimente. Toate deose 
birile ce s’aK făcut între această lege ş 
cea din 71 sunt to i mal aspre. Mulţi din 
tre oamenii cu avere chiar aii să sufere 

Când un agent fiscal va eşi pre o uşe, 
portărelul va veni pre cea-l’altă şi aceasta 
va fi jocul social. La 15 ale lunel a doua 
agenţii aii să se repează şi să venză ave' 
rile nenorociţilor, ceea ce înainte nu se pa 
tea faoe de cât după espirarea trimestru 
Ini. Dară o altă clasă a societăţeî va 
care are să sufere mai mult ca toate şi 
tocmai aceea care acum sunt în starea cea 
mal încurcată adică arendaşii Statului. Pe 
aceşti arendaşi ’ I persecută, pentru că le 
ridică ori ce credit în comeroiul lor. Pri 
această lege se dă drept guvernului Ide 
vinde averile mobile şi imobile ale aren 
daşuluî, fără a se faoe nici o instrucţiune 
Prin urmare când un arendaş are păcatele 
să ia o moşie în arendă se vinde tot de 
dată guvernului şi’şi pune averea sea la 
discreţiunea ministrului de finance. Şi apoi 
tocmai in această stare de sărăcie, de lipsă 
generală, când n’avem nici [şosele, (legea 
şoselelor s'a amânat), aşa că nici mijloace 
de transport nu aii, tocmai acum se gă 
sesce, timpul a Be face o asemenea lege 
Conchide pentru respingerea condnsiunilor 

raportului.
D. Casimir. Mal înteiii întreb pe d. mi 

nistru de finance dacă este adevărat că 
modificările ce s’att făcut in lege aii fost 
făcute cu .consimţimentul sett.

“ D. ministrn de finance. Ett crez că nu 
sunt dator a $ supus la nici nn intero 
ga torid.

D. Casimir. Ett văz că delegatul secţin 
nel noastre nu s’a ţinut de mandatul ce i-am 
dat pentrn că noi l'am antorisat să facă 
modificări şi ett văz că d-luî a adoptat 
in comitet, proiectul cum s’a propns de 
guvern.

Ett zic că trebue să luăm in considerare 
legea insă să o modificăm îu cele mal multe 
disposiţiunl, pentru că aşa cum este re
dactat mg ingrozesce. Trebne să luăm, în 
adevăr, măsuri ca statul să nn ’şl pearză 
drepturile sale, dară să ue temem ca nn 
cnm-va voind să evităm un rătt, să dăm 
peste un altul mal mare.

Principele D. Ghica. Cam împacă d. Bâţ
coveanu respingerea legei ce ni se presintă 
cu golul care se află in casa noastră ? Nu 
voi să zic de a guvernului căci este a noas
tră. Ett departe de a combate legea v'aşî 
face nedemn, d-Ie ministrn, când nn aţ 
aduce-o în desbaterea noastră, atâta este 
de indispensabilă.

Nn agenţii cari se prevăd în această 
lege sunt nn flagel social ; flagelul social 
sunt oameni rătt nărăvăţl, oameni de plată. 
D. Casimir zicea că o să ne blesteme cel 
interesaţi, dară ett care ţin ca Statnl să 
fie plătit de ceea ce i se datorează, ett sunt 
sigur că nu mă vor atinge blestele d-lor. 
Ett nu zic că legea este perfectă. Dară sunt 
de idee că dacă ceva vexatoriii se găseşte 
n lege să scoatem vexaţiunile; însă nu şi 

asprimile căci o urmărire serioasă în con
tra oamenilor răi de plată nu se poate face 
de cât cu asprime. Trebue să ’î  învăţăm
odată să ’şl cunoască datoriile, acei mişei.....

D. Deşlia. Nu e parlamentar cuvântul! 
Princ. D. Ghica. M’aşî îneca în Dâmbo- 

viţă decă aşi fi constrâns să iatt lecţii de 
educaţie de la d-nn Deşliu. (Aplause). A'şl 
alege un alt dascăl cn niţică educaţie.

Menţin dar cuvântul de mişel pentrn 
aceia cari nu’şl cunosc datoriele către ţera 
lor. Sunt caşuri iu adevăr în oare nn se 
poate cere nimic de la unii arendaşi căci 
nn mal avem ce să le luăm şi cum 4*06 
proverbul frances: ,1a plus jollie fille du 
monde ne peut donner que ce qn’elle a*; 
in cele mal multe caşuri Ansă trebuesc 
urmăriţi ca severitate, ?i de aoaa mS> de. 
clar pentru acăstă lege.

D. Doctor Severin. închiderea diecuţiu-I
nel, închiderea discuţinneî.

D. Lungeanu. Onorabilul d-nn Doctor 
de la facultatea din Coustantinopole să 
facă bine să ne lase să vorbim.

D. vice-preşedinte. D-le Lungeanu, nu 
întrebuinţaţi asemenea espresinnî.

D. Lungeanu. Pa mine aşa mg tae oa- 
capul; fie-care vorbesce cura ’ l tae capul.

D. vice-preţedinte. Apoi să nu vă mal 
tae capul să atacaţi oamenii.

D. Dr. Severin, aere onvântal In cea 
tinne personală.

Se acordă cuvântul d-luî Lungeanu care 
printr’un lung dar prea puţin înţeles dis
curs combate luarea in considerare a pro- 
jectalul de lege. D-sa ijice că înainte de 
a avea acest sistem nefericit de oompta- 
bilitate, noi aveam un sistem vechili, dar 
foarte ban, nn sistem care era admirat de 
toată Inmea. Acum când am început ou sis
temul acesta fatal de urmăriri, nu trebue 
să ne gândim şi la umanitate? In timp de 
atâţea ani d-voastră n’aţl pntut constata 
că sistemul nostru este cel mal vicios ?

Iacă dar ce trebne să ne preoonpe. De 
aci trebue să Începem cu legea comptabi- 
lituţel, iară nu de urmărire. Se zice prin 
acest proiect că ori-ce debitor al fiscnlnl 
trebne să fie imediat urmărit. Mă iatt mal 
înteiii pe mine, care, ori-ce s’ar ^ice, am 
şi ett ceva în ţeara aceasta. Am casă, am 
vie, dar bani n’ăm ; prin armare mie mai 
întâitt mi-e frică de legea de urmăriri. Şi 
d-nu ministru îngrijeace ca să ne facă şi 
pe noi proprietari! să Inăm bani de un- 
de-va. Nu trebue să se pună pe o socie
tate numai dări oi trebue să îngrijească 
ca să ’î  arate mijloacele de unde se gă
sească bani.

O asemenea lege aspră nu se poate face 
maî cu seamă într’o stare anormală ca cea 
de astăzi; poate mal târziii să o facem dară 
nn acum când te duci In târg şi nn gă 
seştî două-zecl de Napoleoni. Aceasta este 
situaţia adevărată. Am putea să facem şi 
economii, să facem pe sub-prefecţî, per
ceptori....

O vace. Auziţi sistem financiar!
D. Lungeanu. (către D. ministrn de in

terne.)
Am auzit zicândn-se sistem financiar.
D. ministrn. N'am zis ett aceasta. Vor

bea d. CantacozinO.
D. Lnngeann. Nu scitt d-lor daoă sunt 

bun financiar, mă doare însă inima să văz 
adoptândn-se un aşa sistem de urmăriri 
pentru nenorociţii cari n’att cn ce plăti.

Termin, oerând respingerea legei.
Orele fiind înaintate, D. v. Preşedinte 

ridică şedinţa annnciând pe cea viitoare 
pentrn a doua zi 17 Fevruarie.

SCIBI SOSITE CV FOSTA Dl» URHA
Loadra, 26 F erruarie.

In camera comunelor Hambarg a anun
ţat pe mâne o interpelaţinne îu care va 
întreba pe gavern, dacă este hotărît a tri
mite în cnrând pe Sir Elliot ori pe un alt 
diplomat la Constantinopol. — Kănealy a 
anunţat, ca în şedinţa de la 5 Martie va 
avea să facă camerei o propunere privi
toare la respectarea integrităţi Turciei.

Yiena, 2fl Fevruarie.

>Deutsche Zeitung* zice că puterile stă- 
ruiesc a hotărî pe Rusia să se retragă, 
îndemnând pe Poartă a începe să nego- 
ţieze cu Rusia.

Paris, 17 Fevruarie. 

Călătoria Regelni Alfons din Spania cu 
fiica Ducelui de Montpensier pare a fi 
sigură.

Comitetul prin ultima sa lncheere 
’şl motivează respingerea unuia din 
,trel termene din pensiunea d-lul Bil- 
cescu pe o lege posterioară anului 
1847 care nu poate prin urmare a- 
vea putere retroactivă.

Având In vedere că prin proce
sul-verbal sub No. 261 din 1 De
cembre 1875 Comitetul recunoscând 
d-lul Bilcescu dreptul de pensiune 
la a treia parte din cea din urmă 
leafă ce a avut la 1868 ’l a res
pins cererea de o ă treia parte sub 
motiv : că 7 ani şi 4 luni cel de 
cusător de Dosare la desfiinţatul mi- 
nisteru de control de la 1-ifi Martie 
1840 pănă la l-iii Iulifi 1847 se 
esclude de oare-ce dupe legile esis- 
tente această funcţiune nudă drep
tul de pensiune.

Având In vedere că intenţiunea 
Comitetului n’a fost precum o caii 
fică onor. Consiliu de miniştri de a 
da vre-o putere retroactivă vre unei 
legi posterioare anului d847.

Având In vedere că dacă Comi
tetul nu a admis d-lul Bilcescu şi 
acel 7 ani 4 luni ca serviţi Statului, 
motivul sftfi a fost că In regalamen- 
tul organic nefiind prevăzută ocfipa- 
ţiunea de cusător de dosare, precum 
afi fost toate cele alte posturi şi 
nefiind trecut nici In staturile din 
regulament şi asemenea persoane pri 
mind leafa lor din cheltuelile can 
celaril a O fost considerate ca pri
mind o diurnă.

Având In vedere că prin adresa 
ministerului Financelor cu No. 7715 
din 1869 s’a pus Îndatorire Comi
tetului ca se refuse primirea recla- 
maţiunilor de Pensiuni de la toţi 
aprozii, uşierii, dorobanţii şi alţi a 
genţi de asemenea categoriă şi să 
’l îndrepteze la acel minister spre 
a li se restitui reţinerile ce li se vor 
fi poprit.

Având în vedere că şi dacă Co
mitetul ar fi avut disposiţiunea să 
favoreze pe d-nu Bilcescu acordăndu-i 
şi al treilea termen de Pensiune ce 
a cerut, totuşi el s’ar fi vfizut nevoit 
să o refuse pentru motivul de a nu 
contraveni disposiţiunilor ministeri
ale mal sus citate şi a nu atrage a 
supră’I recriminările atător altă, per 
soane de asemenea categoriă, a că 
ror serviciurl sunt prevSzute In re 
gulamentul organic şi care afi fost 
respinşi dupe vreme.

Pentru aceste motive Comitetul 
de şi convins că decisiunea sa din 
procesul-verbal cu No. 261 de la 1 
Decembre 187,5 este legală, de oare 
ce onor. Consiliu de miniştri cere a 
se trece d. Bilcescu cu suma de lei 
740 bani 74 In tabloul celor ce sunt 
a se regula la Pensiune de la 1-ifi 
Ianuarifi viitor 1877 se va trece d. 
Bilcescu cu sus arătata sumă In ta 
bloul de rectificări ce se va Înainta 
onor. Consilifi de miniştri.

D. preşedinte: Nn pot lăsa fără să vg 
esplio, că toate acele discuţinnl att fost 
în privinţa constituţiei.

D. P . Ghica : EI bine, atunci să spu
nem curat că modificăm legea, 

întreruperi.

D. P. Ghica.Ett n ’am deprins a fi foarte 
politicos cu d. Dimancea şi l’ aşî ruga să 
fie şi d-sea tot ast-fel.

D. Dimancea. A  propos de quoi ?
D. Boldur Lăţescu. D. Ghica este rătt 

dispus astăzi.

O voce : Lăsaţi-’ l frate, nuT mal necă
jiţi. (Ilaritate).

ARMONIE M INISTERIALA.
La votul de ieri, în chestia ministerială 

pusă de d, Sturdza, toată fracţia şi radi
calii puri att votat contra. D. prim-minis- 
trn era absent, ear d. Ionescu şi fîhiţu s’a 
absentat de la vot.

Casa Pensiilor şi guvernul radical

Mal mulţi domni pensionari afi ve 
nit Ia redacţia .Timpului,* plăngân- 
du-se de amestecul nelegal al d-lut 
. Brătianu In administrarea pensi- 
ilor. Intre altele ne-afi adus urmă
toarea copie a unul proces verbal , 
caredovedeşte dreptatea acelor plăn- 
gerl şi ne arată din nofi, ce lnsem 
nează .patriotismul radicalilor.

Nota Be<l.

PROCES-VERBAL

Astăzi 22 Decembre 1876. 
Comitetul Casei Pensiunilor 
Luând In considerare lncheerea 

onor. Consiliu al miniştrilor sub No.
din şedinţa de la 9 ale curgătoa

rei luni prin care aprobă d-lul Dira. 
Bilcescu o pensie mensuală de lei 
noi 740 74 bani şi prin care auto- 
risă pe d. ministru de Finance să 
invite pe acest Comitet ca să-’l în 
scrie cu această sumă de la 1 Ia
nuarie! viiUor 1877.

Având In vedere că oonsideran- 
tele pe care onor. Consiliu şa ba- 
sat această lncheere este că dupe 
regulamentul organic al Valachiel 
toţi impiegaţii Statului, fără distinc- 
ţiune aveaţi drept la pensiune şi că

NOUTĂŢILE ZILEI

Jurnalele din Paris anunţă moartea unui 
bărbat însemnat pe care d-nu I. Brătianu 
1 a cunoscut de aproape şi in împrejurări 
pe care cine-va nu le uită lesne.

Acesta este d. Zangiacomi, membru la 
Curtea de Casaţiune din Francia, —  re 
pansat la vârsta de 75 anî.

Sub imperiu, d. Zangiacomi a presidat 
Cartea cu Juraţi, în procesul »Atentatu- 
Iul de la Opera Comică.* Preşedintele con
siliului nostru de miniştri a figurat în a- 
cest proces din care a scăpat numai ou o 
o osîndă corecţională, graţie, se zice, unor 

I înalte protecţiunî, căci nu voim a da cre- 
zămfint nnor sgomote rătt voitoare care îl 
atribnosc o atitudine puţin corectă faţă 

| ou complicii sgî.

Y A R I E T A Ţ I
' Un mortrttăcit. In spitalul > Mizericordia- 

nilor* din Viena, milostivii părinţi datt a- 
dăpost şi căntare unul israelit. Fiul nea- 
mulnl ales fiind însă muritor ca toţi oa 
menii, şl dă snfletul în mănile păcătoase 
ale preoţilor creştini. După obiceitt mortul 
este îngropat cu toată ceremonia în mor- 
minţii centrali:

Alta-zi, auzind, că a murit unnl din al 
lor, fii luî Israel se adună şi cor trupul 
mortnluî. L i se respunde, eă a fost înmor
mântat, Unde ? —  între creştini 1 Auzind 
despre această profanare, el ţipă, protestă, 
se îngrozesc şi nn se astâmpără de cât după 
ce autorităţile publice le încuviinţează, ca 
să desgroape pe mortul rătăcit între creş
tini şi să-l aşeze intre fraţii sei în Moise.

Ce fanatici mai sunt şi Misoricordianii 
ăştia !

BULETIN METEOROLOGIC

Temperatura.— In noapte de Joî 17 spre 
Vineri 18 Fevruarie, termometrograful s’a 
scoborit Ia 3 grade, divisiunea centigrade 
sub 0.

Astăzi, Vineri 18 Fevr. 11 ore dimineţa, 
termometrul a marcat 1 grad maî sas de 0.

înălţimea barometrioă este de 752 mili- 
metre şi %, adică cu 7 milimetre şi */» 
mal jos de variabil.
_ Depresianea fiind constantă de câte-va 

zile, erea de presupus că timpul avea să 
se schimbe prin vânt satt zăpadă.

A. 8c. Ghiea.

CONFERINŢA ASTRONOMICĂ

Duminică 20 Fevruarie 1877. In 
sala Senatului palatul Universităţii 
la 3 ore p. m. precis.

Cu ocasia Eclipsei Lunel care a 
avut loc marţi seara (15 Fevruarie.) 
D. Căpitan Căpităneanu va ţine o 
conferinţă astronomică asupra aces
tui fenomen, tratănd despre tot ce 
se cunoaşte asupra Satelitului nos
tru, adică expunând dimensiile lui, 
mişcările lui In spaţiurl, căuşele fa - 
selor şi eclipselor lui, şi în fine a 
constituţii lui fisice.

Suntem mulţumiţi că on. Biurofi 
al Senatului a autorisat pe d. Că
pitan Căpităneanu a ţine conferinţa 
sa în localul Senatului ca o probă 
de lncuragiare pentru acest ofiţer 
astronom care caută a ’şl ludepliui 
datoria d’a vulgarisa sciinţa astro
nomică la noi.

UN1VERSÎTE DE BDCAREST

Coura d'hlstotre L ltM raire

NAIVITAŢI RADICALE

(Şedinţa GameriS din 1 6  fevruarie).

D. Pantazi Ghica zice, că alaltăieri s’a 
discutat aci şi s'a admis idea de a nu se 
modifica ci numai de a se interpreta le
gea electorală.

D. ministru al Cultelor: Constituţia, nu 
legea electorală.

D- P- Ghica : Daca d. ministru al cultelor 
şl a schimbat idea de alaltăieri până as
tăzi, na e vina mea.

V o c i: N ’a fost vorba de legea electo
rală, ci de constituţie.

D. P. Ghica : Daţ i'raî voiă. S'a vorbit de 
legea electorală.

Dimanche, *" 4 Marş, â 1 henreaprâs midi, 
M. de Marsillac fera une oonference sur Ie 

[ role de la mort dans la litteratu re.

A N U N C I U

Adunarea ce era a se face Joul 
la 17 curent din causa timpului nu- 
mâru pensionarilor n'afi putut fi su
ficient. Această adunare s'a amănat 
pentru Duminecă 20 curent, la ora 
1 după amiază.

Tot In acest local sunt dar ru
gaţi toţi domnii pensionari de am
bele secse a se găsi la sus zisa oră 
presenţi spre a .'se putea lua o deci- 
ziune In privinţa pensii, de care se 
crede c& domnu ministru de Finanţe 
voeşte iarăşi a face o repartiţie, cre- 
zănd dar că pănă la finele anului 
viitor pensiunile vor dispărea mal 
de tot.

General Corn eseu. — Col. Vlădoianu. — 
Col. T. Coadă. — Mujor A. Cnţarida. — Ma
jor A. Cuoăneanu. — Costache Disescu. —
N. Rădulianu. — Gh. Sainocoveanu. — G.
P. Găluşescu. i



ANUNCIUTHEATRUL NAŢIONAL
tompania dramatică representată şi dirigiată de 

Is/L. P A S O A L Y .  
Duminecii la 30 Februarie 1877

Beneficiu D-rei AMELIE V ELLN ER
B6 r »  juca piesa: t

DE MII DE DOAMNE RECUNOSCUTĂ 

R A V I S S A N T E

Remedii! incomparabil şi nevii t&m&torfl pentru înfrumuseţarea poli! aprobat auteri- 
t*ntio de Dr. LEJOSSE Paria.

D,poţi principal şi de esposifie la H. Schwarz, Budapesta Umvcrsitătsplatg No. 2 ,1,?6 
Preţu: nn flacon mare 5 fr., uu flacon miei 3 fr.

Acest remediu de pnrificaţiune de pele recunoscută in t6tS lumea, produceîn 
moment cnl6rea cea mal tandra şi sănăt6sa, purifică ţi întineresce pelea, produce obra
zului nn colorit fraget, produc&nd elasticitate ţi moliciune, depărtând pentru tot-d’a- 
ana pete, lintiţe, aluuice, şi reşeţă de nas şi obraz, încât praful de orez seu ori- 
cealt dres nu maî e de trebuinţă. Depoul in Bucureşti la d-rn F. Bruss, farmacist 
a ySperanţa'.

Humretei, 18 Ptbruarit 187 7. De vânzare nn Pianu, calitate snperi6ră 
şi în bune condiţiuni. Amatorii a se adre
sa la admiuistraţiunea acestui <}'ar> Pala
tul ,Dacia*.

Pwcll
f i o  u t

Oblig. Rurale . 10% 1864 
» > eţite lasoţtl

Irapr. Oppenheim 8% 1866 
Oblig. Domeniale 8% 1871 

,  > eşite la sorţi
, Credit fonc Eur. Ttyo 
, Credit fonc. Urban 

Impr. Mun. Cap. 80% *1®̂ * 
Pensii (800) dobândi fr. 10 
Acţil Căile fer. rom. 6% 1868 

> priorităţi 6% 1868 
Dacia CM* de Assig.
Act. (fr. 500) 8o/o l87l
Rom ani a C-** de Assig.
Act. (fr. S00) 8% 1878
Mandate
Impr. Municipale fr. 30 
Act. financiare Române 8% 
Căile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 8»/*
Renta Kotnână . . . . * •

PUICA VECINULUI

SPAIMELE UNUI ADVOCAT
Comedie în 3 acte de V. Sardon, tradusă 

dc M. Pascaly.

P O S T U L  C IRC
Direcţia D-lnl J. D. Jonescn

Astăzi şi în fie-care £i

S I  E  33 IR. E  C U  T
RECOMANDĂ

E A T Q A Z E  DE P O R U M B  M
CUPOANE 

Oblig. Ruralep. Octomb a. c«
> Domeniale . . . •
y Fondate, rural* • •
, Comunale • • • •

dSviSe
P a r ii.....................  • • •
Marseille
B ra> ‘ -*s
AnvPf-s
Londra ............................
î̂ »udr*'. dornicii • i » • •
Hamburg.......................
Amsterdam . . . . . . .
Viena
Berlin
Lipsea ....................... ...
Escompt . . . . . . . .
Lira Ottomană. . • • • • 
Galbenu austr. . • • • • 
Agio c. Argint. ...............

recunoscute de cea maî buni construcţie

P I E T R E  r>E
PROGRAMA VARIATA

W UilU iUJdU  U U  tel, chiar
când dinţii sunt găuriţi şi vătămaţi, se 
inlătureză la moment şi pentru tot-d’a- 
una prin celebrai Estract din India. Acesta 
n’ar trebni Fă lipsescă în nici o familii 
din causa efeetnlni escelent. Adevăratul 
estract se gusesce numai în singurul de- 
posit pentru Bucuresci la Farmacia Curţii 
a lui Rudolf Schmettau şi pentru Focşani 
la Farmacia Stenner. 383.

PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
CU'PREŢURI S C Ă Q U T,Eţ

ÎNCEPUTUL LA  8 ORE SERA,

O MAGrAţ)IA MARE

sitnate in centrul Oraşiului, sunt de în
chiriat împreună sâfi în parte chiar de 
acuma.

A se adresa la administraţinnea acestui 
diar. No. 407,-1.

CFH8UL VIENEI 
2 Martie (sL h.) 1877,

Metalice............................
Naţionale...................................
Renta în a u r ...........................
Lose..........................................
Acţiunile băncel . < . . » • •  
Creditori . . . . ,  • • • t • •
Londmi................... ...
Obligaţiuni rurale ungare . . . 

,  temeşvar. . . . .  
y transilvane . . . ..

Argint în m ărfuri...................
D u c a tu l...................................
Napoleonul....................... ...  •
Maro 100..................... . . »

A. Manolescu

cu preţuri moderate

Apartamente, Prăvălie şi Localul
C E’LO OCCUPÂ BANCA DE BUCURESCI

Ati apărut în Iaşi

.  precum şi un

L R T A M E N T  I N  F O S T A  C A S A  R E S C H  

în faţa teatrului naţional
Informaţia*! la Direcţiunea Societăţii « D AC IA *

TEODOR T. BURADACURSUL DE BERLIN 
2 Martie (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 
Obligaţiunile române 6 °/0 ; . . 
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/0 , 
împrumutul Oppenheim . . .
Napoleonul . . . .....................
Viena, termen scurt . . . . .

> > lung . . . . .

pe 1877 (anul al III-lea), cuprinzând mal 
mnlte figuri de diferite instrumente de mu- 
sică aflate in us la poporul român, pre
cum şi diferite arii de danţ naţionale, a- 
ranjate pentru piano.

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

De vânzare la tote librăriele.

MOGOSIOEI H_° 20. 7IS-A-VIS DE ERAflD HOTEL DE BULEJARD CASĂ GBECEAKU 

CEL MULT IN CA NUMAI 14 ŞILE

B U C U R E S C I  &  G A L A Ţ I
RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SCĂţUTE

B a t o a d e  < .  P o r u m b
de cea mal perfectă şi solidă construcţie din

U T  B U C U H E S C I  S I  D I N  D I S T R I C T E
. . .  ■ . __ *________  1________ . nfrXinQU

PRECUM ŞI

DUPA RENUMITUL SISTEM H E O M E I S T I ^ E I l S ^ r

R u f e  p e n tru  Cavaleri
Cămaşe din oxford veritable . • *

> Olanda colorată . •
,  de Chiffon alb. simplă •

brodată. . • •

> y Olandă fină . • •
Pantaloni de pichet de ern

,  , olandă..........................

Diverse

J/t Duz. Ciorapi de Dame ^  ^  . ;  .

./* * * , » de fildecosse.
,/1 * , bărbaţi de lină . •
/* * * » » » fildecosse
.(* * Gulere de Dome...................
j/* ’  t s B ărba ţi..................

* Pepturi brodate...................
/’buc. Planele...............................

tW M i i f f I l i lm i i i  Recomandate de toţi medici Europei, sunt re- 
flfîSifSîilillIl dupe un sistem englez ast-fel numite

■ ■ l i l l i l i r  ,Water Closette.*
ji-iii i“' Dupe nenumărate lncerc&rl destul de dificile, am

_Ţ~i reuşit a arangia asemenea retirade cu re-
servoire deap&, înobeiatehermetic, pen- 

j B B l l i n f l W  r̂u °Pr'rea ori-cftrul miros desagrea- 
bil>şi ale confecţiona cu tutui gata pen- 

W|l 1 r̂u or’"ce l°c> ast-fel ca fie-cine să le
I  p^t&aşe^a; mai ales celor din provincie

: B!-1/ M 'i fit/fiţi jlffl'Jţgt li-se oferft prin sistemul mefl un mijloc 
t&p* d tm ţ-q g g ţg ^ -  f6rte uşor de a şi-le procura unde vor voi.

Preţurile se arată îndat& dupe trfttarea m&surei, qualitâţel lem
nului şi cs&rimeî maşinel.

In comun preţurile sunt de la Franci 120 p&nâ la 300.
MARCU8 LITTMAN.

Fabrică de Water-Closette hermetice 
1. S <}.—14—10 Bucuresci, calea Mogoyâel No. 28.

Tipografia Thiel *  Weiaa Palatul .Dacia


