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Londra, S Martie. 

Locuitorii notabili din Bulgaria eB «dre
sat parlamentului eu glas o pettyiune prin 
care se plâng că nici <0 schimbare nu s a 
făant in administraţia otomana şi cer ca 
Anglia să mijlocească la Poartă a accepta 
propunerile formulata de conferinţă.

»Morning-Post* zice că gurernnl turc 
prepară nn manifest spre a cere ca Rnaia 
să facă desarmnrea.

Conslantinopol, 3 Martie seara.

Marele-Vizir n prii mit de la principele 
Serbiei o telegramă de adesinne la basele 
de pace.

Delegaţii muntenegreni aQ dat visită 
lai Edhem şi Savfeb-Ptişn. Negociaţinnile vor 
începe luni.

Berlin, 8 Martie, 
Curtea disciplinară a confirmat judecata 

şi ‘destituirea pronunţată contra contelui 
d’Arnim, vechii! ambasador al Germaniei 
la Paris.

Roma, 8 M artie .

Guvernul a presentat Camerei documen
tele diplomatice relative la cestiunea Ori
entului.

Petersburg, 4 M a rt ie .

Generalul Ignatieff a plecat erî. El va 
trece prin Berlin, Londra şi Paris; este aş
teptat la 12 Martie în acest din urmă oraş.

Paris, 4 Martie

Puterile nu vor răspunde la circulara 
prinţului Gorciaooff de cât după misiunea 
generalului. Speranţele pacifice continuă a 
domni.

Bucmsci i  s r
Noua forfcun& parlamentară, iscată 

de astâ-datâ prin legea asupra con
tabilităţii, propusă de ministrul de 
Finance d. Dimitrie Sturdza, conti
nuă a se umfla şi ameninţă din nod 
existenţa cabinetului.

In şedinţa de Vineri, d. Sturdza 
care a pus chestia ministerială atât 
asupra luării In considerare a pro
iectului sâtk căt şi asupra primirel 
lui fără nici o modificare, a obţinut 
de abia 60 voturi pentru d-sa, ear 
Însemnatul număr de 37 a ti votat 
contra, a fost şi 1 abţinere.

In giurul a 7 voturi se mal În
vârteşte existenţa nou formatului 
cabinet.

MAGHIARI Şl MAGHIARISM I)

(Urmare).

Ideia, fie căt de măreaţa, intru cftfc 
nu se poate ren lisa, este o utopie ne
norocită. Si vrând nevrfind ne pu_ 

nem ln faţă cu o dilemă: ori maghia
rii acitl, că maghiarisarea Ungariei uu 
este cu putinţă şi atunci, stăruind 
să o naaghiariseze, datt dovadă că nu 
sunt capabili a sta In fruntea unul 
stat;-ori că nuoscifi, şi atonei»datt
ova cft tn deoşbte le lipseştq bn- 

nol simţ politic şi nu 8unt vr’ e(JajcI

a juca un rol statornic In viaţa, pu
blică. 1 r

Maghiarii afi mari virtuţi politice, 
înainte de toate el sunt, am ppt.a 
ace, cel mal disciplinat popor ln| Eu
ropa. Piesce cnre maghiar est* un

1) V**I „Timpul" No. 41.

In şedinţa de Sâmbătă, d. Sturdza 
pe la 2 şi jum. 'telegrafia Camerei, 
că este indispus şi nu poate veni 
de căt Lunt. Această ştire produse 
cel mal mare sgomot. D. Dimancea, 
sub aplausele Cameril, atacă pe ab
sentul ministru şi’i impută că toc
mai d-sa, care „a  ameninţat şi a in
sultat* Camera, găseşte „proteste* 
de a zădărnici şedinţele.

însuşi d. C. A. Rosetti propune 
o şedinţă pentru Duminecă, spre 
a probă, cine este consciinţios la 
postul său, Camera safi ministrul.

Pe de altă parte Ramânul, lepă
dăm! masca inofensivă, despre care 
am vorbit In numărul nostru de 
Duminecă îşi desvăleşte adevăratele 
sale ţintiri, atacănd la rândul săfi 
pe noul ministru de Finanţe. Estra- 
gem căteva pasage din Românul.

Asupra disouţinnii pe articule consta
tăm cu o vilă părere de răii că d. minis
tru de Finance a declarat o i face cestiune 
de încredere personală din cea mal mică 
modifioare oe s'ar aduce; a declarat for
mal eă sau Camera ’I va vota legea ast
fel cum a eşit din Senat, sa fi d-sa se va 
retrage.

In faţa unei asemenea declaraţiunî, ori
ce idiacnţiuna devine zadarnică f i  rolul Ca
merei este redus ast-fel, in cât însuşi d. 
ministru de financie va trebui să convie 
că nu mulţi deputaţi pot să fiă dispuşi a 

.'1'adopta. n  .g | .

l5ă  •e adaoge la aceasta, ceea ce 
am spus In numărul nostru din urmă, 
că d. I. Brătianu este In continuu 
absent de la desbaterile Camerei, 
ear d. Ionescu şi Chiţu se absen
tează de la vot.

Lucrul Începe a se lămuri: este 
luptă de moarte Intre tendinţele 
d-lul Ion Ghica, represintate In mi
nister prin d. ,Sturd?r. şi Câmpineanu, 
şi Intre radicali şi fracţiune.

Acum Înţelegem tot-de-odată pe 
faimoşii şezâtori ministeriali, d. Slă- 
niceanuşi Nicolae Ionescu. D-lor con
tinuă a şedea pe fotoliurile cabine
tului, fiind-că sunt numai figuranţi 
de a doua mănă, In privinţa cărora 
nu se plăteşte de a reîncepe crisa 
ministerială. Crisa ministerială este 
menită a se hotărî la o chestie mal 
importantă, la buget.

Cu finanţele afi Început radicalii

fel de geandarm al naţiunel sale. 
Ori căt de desbinaţl In lăuntru, In 
afară el tot-d-auna sunt uniţi şi de 
o potrivă gata a se jertfi pentru 
causa comună. Aceasta face, că el 
la anumite momente pot manifesta 
mai multă putere de căt alte po
poare îndoit de mari. E Insă, că tot- 
d auna, o putere est un element, care 
poate fi atăt bine-făcător căt şi stri- 
căcios; şi mal ales In stadiul de des- 
voltare socială, In care suntem, nu 
puterea, ci buna povăţuire hotărăsce.

k'ar Şi cel mal orbit vrăjmaş va 
trebui să vorbească cu un fel de ad- 
miraţiune despre puterea, cu care 
3 mRB>fe8tat maghiarii In revo- 
luţiunea de la 1848-49  şi despre

oposiţmnea disciplinată, In care s’afi 
ţinut pană la anul 1866. Prin aceste 
maghiarii afi devenit poporul de pre- 
dilecţiune al Europei. îndată Insă ce 
puterea faptelor i-a pn8 iQ fruntea 
statului, lumea a Început a se desa- 
măgi. Si astăzi, după ce zece ani de

In primăvara anului 1876, cu finan
ţele vor sfârşi In primăvara anului 
1877.

Aşa dar Începutul şi sflrşitul Îşi 
tind măna : cerinţele estetice sunt 
Îndeplinite.

Cum rămâne Insă cu fericirea Ro- 
rnăniel, făgăduită de radicali cu atăta 
siguranţă!!

o. io n e s c u - d a m £

F O S T U L  A G E N T  A L  R O M Â N I E I  L A  P A B IS .

De cănd s’a publicat In .Timpul*
o scrisoare a d-lul Nicolae Callima- 
ki-Catargi, fost agent diplomatic la 
Paris, d. ministru de Esterne Nico
lae Ionescu au se mal astâmpără. 
In foaia francesă inspirată de d-sa 
şi scrisă de d. Frdd^ric Dam6 „Le 
Courrier de Roumanie,* revine de 
repeţite ori asupra incidentului. Re
frenul domnilor Ionescu-Damă este, 
că d. Callimaki-Catargi are „une sus
cep tib ilii trop facilement £veill£e* 
şi că d lor nu Înţeleg, de ce ’şl-a 
dat demisia cănd a auzit despre tri
miterea d-lul C. A. Rosetti la Paris.

Apoi de, domnilor! Aşa sunt na- 
turele omeneşti: unele se deosibesc 
de altele; d. KjoaHte T/ijiescuV a cărui 
epidermă politic i a ajuns obiectul 
admirării obşteşti, 'nu Înţelege sus
ceptibilitatea d-lul Nicolae Calima- 
ki C atargi; d. Ionescu, care cu o 
rară virtute antică se ţine de scau
nul ministerial, nu Înţelege iraba, 
cu care d. Callimaki a renunţat; la 
agenţia din Paris.

II credem pe cuvânt, că nu Înţe
lege toate aceste şi multe altele. Iar 
d lui Calimaki-Catargi II dorim să 
fie tot-d'auna In această relaţie fa
vorabilă cu d. Ionescu, aşa In căt 
d. Ionescu să nu ’l Înţeleagă pe D-sa, 
Insă D-sa să Înţeleagă pe d. Ionescu.

IARASIC. A. ROSETTI SI FII
R E V O L O Ţ IO N a R I  -  S O C I  x L I Ş T I  - D E M O C R A Ţ I

Sfi ne Înţelegem mal lntâifi asu
pra titlului revoluţionarl-socialiştl-de- 
mocraţl. Nu noi am inventat aceas-

zile cămpnl faptelor le a stat des
chis, chiar şi cel mal buni prieteni 
al lor sunt siliţi a recunoasce, că 
atunci, cănd vorba e de a urzi ceva, 
puterile maghiarilor se risipesc In 
lipsa bunel povăţuirl. Si aci ne vin 
aminte cuvintele, pe care Gothe le 
pune In gura lui Mephistophele: 

„Ich bin der Geist, der stets ver- 
neint !*

„Ein Theil von jener Kraft, 
„Die stets „das Gute w ill* und 

stets „das Bflse* schafft!*
Deprinşi a face politică, maghiarii 

după ce afi ajuns a fi elementul ho- 
tărător In stat, afi urmat tot ca mal 
nainte şi In loc să administreze, afi 
făcut politică. Pentru ca cine-va să 
ajungă a fi ministru, nu se cerea, 
ca el să cunoască resortul săfi, ci 
era destul, ca să fie bun maghiar 
şi să aibă un partid, care’l susţine. 
Si In restimp de zece ani am pu
tut vedea, ce fel de oameni alcătuia fi 
aceste partide. O parte erafi oameni,

tâ denumire, ci d-ni Rosetti şiş’-o 
dafi inşii ca un titlu de onoare. Re
producem Încă o dată curiosul şi ne
tăgăduitul act. prin care se dovede- 
sce aceasta, şi Îl reproducem cu atăt 
mal mult, cu căt nici una din foile 
radicale romăne nu a avut iubirea 
de adevăr şi curagiul de a'l publica, 
nici „Romănul* care ne-a răspuns, 
nici „Unirea Democratică* care ne-a 
insultat, nici „Telegraful*, pe care 
nici nu’l mal calificăm.

Aşa dar, revoluţionarl-socialiştl- 
democraţl se numesc Inşii d-nil Ro
setti In următoarea depeşă publică 
din luna Fevruarie a acestui an. a- 
dresată din Italia foii petroliste Droits 
de l'homme, care tot In această lună 
fusese condamnată de justiţia repu- 
blicel francese la suspendare şi re
dactorul el la Închisoare pentru ca
lomnii şi idei anarchice.

, Droits de l'Homme,
>8 rne Argout

, Paris
,Les coups port&i par la reaotion aux 

,Droits de l'Homme ont profondement emu 
>les democrate», socialiste», revolutionnai- 
,res de tons Ies payg.

>Les Droits de l’Hoinme sont aujourd'hui 
«plus qu’un journal, ils sont nn principe: 
»ils ne sauraient mourir.— Vive Ies Droits 
ide l'Homme, a ete le cri genâral qui a 
>salne sa suspension. Vive Ies Droits de 
„l'Homme, crierons nons demain â la mSme 
»heure que nos frires de Paris.*

Mircea Rssetti ) , D 
-  Vintilă Rosetti Bacftre8t'

La cetirea acestei depeşe, a fost 
pentru noi o datorie de publicist, 
care 'şl iubesce ţera, de a atrage 
atenţia tuturor asupra bătrânului 
C. A. Rosetti şi asupra direcţiei po
litice, spre care acest bărbat În
semnat al României Împinge tine
rimea noastră.

Două lucruri ne-aft preocupat: 
unul mic şi trecător —  lipsa de 
tact a Preşedintelui Camerei române, 
care, trămis m misie oficială, la 
Paris şl-a găsit timpul nemerit de 
a reîncepe relaţiele sale cu acea 
foaiă infamă şi infamată ce se nu- 
mesce Droits de l'Homme. Altul Insă 
mare şi covârşind cu importanţa sa 
fasa trecătoare a zilei de astâ-zl: 
crescerea politică a junim ii române 
primejduită prin cosmopolitismul re 
voluţionar al d Iul C. A. Rosetti.

Aceaşta din urmă e o chestie 
care nu se desleagâ cu una, cu două 
printr’un articol de ziar, este o ches-

i tie gravă, asupra căreia noi vom

care nu 'şl cunosceafi cercul electo
ral, alta, oameni, care afară de cer
cul lor electoral numai cunosceafi 
nimic ; foarte mic era numărul a- 
celora, care ’şl dafi truda să stu
dieze obiectiv atât ţara cât şi ces
iun ile, In care aveafi să hotărască. 
In viaţa maghiară e chiar principii! 
a ignora tot ce nu priesce maghia
rismului. In şcoli copil Învaţă lu
cruri falşe şi intrând In viaţă, ca 
bărbaţi, le lipsesce privirea corectă, 
şi văd lucrurile cum nu sunt. La 
anul 1866 el s’afl pus In fruntea ţării 
cu gândul de a crea o nouă stare 
de lucruri, Ungaria la care visează. 
Nu era nimic mal firesc, de cât ca 
apucându-se de lucru el să Înceapă 
dându-şl seamă despre starea pe care 
afi gâsit’o.Cea d'ântâifi lucrare a gu
vernului maghiar ar fi trebuit să fie 
statistica; Înainte de toate el ar fi 
trebuit să caute a se informa des
pre Împărţirea topografică a deose
bitelor naţionalităţi, despre starea

reveni neîncetat şi In privinţa căreia 
ne pare râti, că d-nu C. A. Rosetti, 
printr'o fineţă prea transparentă pen
tru a’l fi folositoare, a Încercat să 
se ferească de lovitura dreaptă a 
discuţiei şi, In locul unei desbaterl 
oneste a lntrebărel, a Întrebuinţat 
manopera fraseologiel sunătoare.

Aşa de uşor, Insă, 11 asigurăm de 
mal nainte, nu va scăpa d-sa; şi 
In propiul săfi interes, U invităm 
a sta faţă şi a da seamă lămurită 
Înaintea tribunalului opiniunel pu
blice asupra crescerel politice ce a 
dat d-sa unei părţi a tineri mei ro
mâne, şi mal lntâifi propriilor săi fii.

Să revenim dar cu toată luarea 
aminte, cu stăruinţă şi cu sânge rece 
la această importantă discuţie; să 
vedem din nofi ce-a ^is „Timpul,* 
să auzim ce-a răspuns d-nu C. A. 
Rosetti In „Românul,* şi să consta
tăm apoi, unde şeful radicalilor vrea 
să ducă copil acestei ţări, care t. În
ceput a renasce sub ideia naţiona- 
litâţel române, iar nu a cosmopolitis
mului revoluţionar socialist.

(Va urma).

DIN AFARA.

Austro-Ungaria. Asupra sitnaţiune! 
ce s'a creat In special In Ungaria 
prin realcătuirea ministerului Tisza 
„Deutsche Zeitnng* publică In nu
mărul săfi. de la 28 Fevruarie un ar- 
•&poT~lî£ mflfrer importanţă. Bătrânul 
politic Lasser, —  zice ziarul vie- 
nes. —  a rugat tn Conferenţa de 
Sâmbătă pe partidul amicilor Con- 
stituţiunel să fie conciliant, pentru 
ca Ungaria, care de mal mplte săp
tămâni e lipsită de guvernul regu
lat, să se poată earâ-şl bucura de 
un minister. Astâ-zl ministeriul s'a 
realcâtuit. E Întrebare Insă, dacă a- 
ceasta va să zică. că de aici Înainte 
va avea un guvern regulat, adecă 
cum se cade. Cabinetul Tisza are a 
se lupta cu nisce greutăţi alăturea 
ou care lupta cu Cislaitania nu e de 
cât o copilărie. - -  După acestea, 
„Deutsche Zeitung* arată, că Îna
inte de toate mal mulţi dintre mem
brii cabinetului Tisza vor fi siliţi a 
se retrage cât mal In curând. Afară 
de aceasta Tisza nu mal se bucură 
de încrederea partidelor, de oare-ce 
i'a lepădat de principiile, la care 
inea ca şrf al oposiţiunel; earâ a- 

cum, cu ocasiutiea cest,umil băncii, 
a sacrificat interesele positive ale

economică, etică şi despre stăruin
ţele politice a fie căreia In deosebi. 
Numai la anul 1870 s’a făcut Insă 
numărătoarea. Patru ani de zile gu
vernul maghiar a lucrat „pe ghicite!* 
Si apoi chiar la anul 1870 el nu a 
avut buna pricepere de face o nu
mărătoare comparativă, ci a igno
rat tocmai ce trebuia să caute a 
soi, deosebirile de naţionalitate, lu
crul care astă-zl e cel mai impor
tant In Ungaria. A  trebuit ca un 
strâinu, d-1 Ficker. să caute a arun
ca lumina asupra stărilor etnogra
fice din Ungaria. Earâ când d-1 Ke- 
leti s’a pus să scrie o statistică a 
Ungariei, vrând nevrfind, trebuia să 
spue neadevăruri, pentru-câ II lip
seaţi datele esacte. Şi In sflrşit. când 
d-1 Waszelowsky arată, că In Un
garia tocmai elementul maghiar e 
acela, care se stlrpesce, nimeni nu 
poate să spue „pentru-ce,* de oare
ce nu avem o statistică comparativă 
a Ungariei. E cu putinţă, ca după



Ungarei pentru nişte susceptibilităţi 
naţionale. In focul luptei, — urm6ză 
.Deutsche Zeitung* — guvernul ma
ghiar ’şl-a făcut ilusiunl despre a- 
vantagiele obţinute In cestiunea băn
cii. Aceste avantage vor fi destule 
«spre a deprecia notele de bancă 
ale noastre * şi spre a scădea credi
tul nostru, fără însă ca pin aceasta 
creditul Ungariei să poată fi repa
rat. —  Făcfind apoi o espunere des
pre starea desperată In care se află 
finanţele Ungariei, «Deutsche Zei
tung* urmează: Alăturea cu ruina 
financiară mal sunt şi îngrijirile de 
panslavism, cari cresc de pe o zi pe 
alta. Maghiarismul silnic n’a făcut 
progrese de cât In Transilvania; 
chiar şi aci anevoe se vor putea 
stlrpi rădăcinile germane. Sărbil şi 
Croaţii sunt astă-zl chiar mal puţin 
de cftt odinioară dispuşi a se mulţumi 
cu starea care li s’a creat. —  In as- 
semenea termeni ziarul vienez ur
mează a face o espunere despre miş
carea panslavistă din Ungaria, care 
ameninţă pe maghiari cu cutropire, 
apoi termină prin cuvintele : „Am 
zis deja, că fasa săbiei de onoare 
s’a trecut şi din Pesta nu mal se 
poate aştepta vr’o oposiţiune con
tra politicei rusofiile.*

Din toate aceste ,D. Z.* ajunge 
la resultatul, că: «îndeobşte In Un
garia nu este cu putinţă un guvern 
cum se cade.* — Nu putem reco
manda îndestul cititorilor nostril şi 
cu deosebire comercianţilor români 
aceste aprecieri ale unul ziar, care 
nu poate avea nici un interes spre 
a discredita.

Ambasada otomană din Yiena a 
trimis In zilele acestea foilor din 
Viena următorul comunicat: «Polit. 
Corr.* afirmă că Midhat Paşa a fost 
exilat pentru-că refusase a avansa 
Sultanului din tesaurul public o su
mă de 500,000 lire ţurceştl şi pen
tru că ar fi insistat pentru numi
rea a trei guvernatori creştini. Ace
ste aserţiuni ale ziarului vienez sunt 
falşe. Nici o dată Sultanul nu a ce
rut 500,000 lire din tesaurul pu
blic şi Midhat Paşa nicl-o-dată nu a 
avut ocasiune de a le refusa. De a- 
semenea nu este adevărat că Ma
iestatea Sa ar fi refusat ver-o-dată 
a numi guvernatori creştini, pe care 
’l-ar fi propus Midhat Paşa. Conflic
tul, In urma căruia Midhat Paşa a 
fost exilat, consistă numai In aceea, 
că Majestatea Sa nu putea admite 
opiniunile lui Midhat-Paşa despre po- 
siţiunea şi atribuţiunile unul prim- 
ministru.

Franţa. In săptămâna trecută am 
Înregistrat un şir de ştiri de sensa- 
ţiune scornite cu deosebire In Viena. 
Ele aveaţi importanţa de a ne fi În
credinţat despre dorinţele ori teme
rile acelora, care ati găsit de cu
viinţă a le arunca In lume. Acum 
ni se face Împărtăşire despre alte 
scirl, care circulaţi tot In s&ptăm&na 
trecută prin Paris. Se asigură, că 
guvernul republicel ar fi stăruit pe 
l&ngă Poartă pentru-ca să Intlmpine 
acţiunea Rusiei, oferind guvernului 
din St. Petersburg garanţiile, pe care 
a refusat a le acorda conferenţel. E

zece ani de administraţiune ma
ghiară cine-va să poată vorhi cu 
oare-şl care lămurire despre cele ce 
se petrec In Ungaria ?! N u ! Şi a- 
ceia, care vorbesc cu mal puţinii lă
murire, sunt Insă-şl maghiarii, care 
din adins ignoră, ce ar trebui să cau
te a sci. Aceasta Insă ne Încredin
ţează, că el sunt incapabili de o viaţă 
publică sănătoasă. Un lucru se cere 
neapărat de la acela, care pretinde 
a dispune de viaţa oamenilor: să 
vadă bine. Aceasta le lipsesce ma
ghiarilor. Şi Îndată ce lipsesce o- 
chiul care pătrunde In viaţă, le lip
sesce buna pricepere'şi buna Înţe
legere, eară In lipsa acestora chiar 
şi buna voinţă rem&ne zadarnică.

«Es geht von Fall zu Falii* cum 
zicea corniţele Andrassy despre po
litica sea, adică pe românie din «că
dere In cădere.*

(Tel. rom.)
(V » arma)

Insă de prisos a mal căuta să do
vedim, că Poarta nicl-odată nu va 
putea fi înduplecată să dea Rusiei 
un respuns afirmativ la o Întrebare, 
la care Europa, poate tocmai din 
causa Rusiei, a primit un respuns 
negativ.— 0 altă ştire, care agită cu 
deosebire bursa din Paris, este aceea, 
că Rothschild ar fi promis guverne 
tor din Austro-Ungaria, că este gata 
a realisa In Francia un Împrumut de 
500 milioane. Acum, când Încă nu 
se ştie, dacă va fi ori nu va fi res- 
bel, această ştire nu poate avea de 
căt Înţelesul, că Austro-Uugaria ar 
avea trebuinţă de bani.— De altmin
trelea impresia, pe care a făcut-o 
discurrul de tron al împăratului W il- 
helm In Francia, este o pavfiză con
tra ştirilor alarmătoare. «Temps* e 
chiar dispus a crede, că Rusia nici 
nu e hotărltă a intra In acţiune, ci 
voieşte numai a-şl asigura nişte suc
cese diplomatice prin demonstraţiunl 
militare.

Rusia. Discuţiunile parlamentului 
engles nu puteafi să provoace de c&t 
o rea impresie In Rusia. Ziarele din 
St. Petersbnrg unele cu mal mult, 
altele cu mal puţin cumpăt, Îşi dati 
silinţă a combate politica orientală 
a guvernului engles. «Discuţiunile 
din parlamentul engles,— zice «St. 
Petrb. Ztng.*—  ne dovedesc p&nă la 
evidenţă, că Sultanul fisiceşte ruinat 
şi Turcia pornită spre disoluţiune ae 
bucură de susţiitorl zeloşi şi En- 
glitera puritană. Guvernul partidu
lui Tory sperează că va reuşi cu 
politica sa turcofilă şi urmând din 
discuţiunile parlamentului, trebueşte 
să credem, că opintirile lui Derby, 
ale lui Beaconfields şi ale lui Nor- 
thcote vor fi coronate de succes. A- 
cest triumvirat al ministeriulul To
ry lor a recurs la un mijloc prea 
dibaciil spre a desarma oposiţiunea. 
Cel d’ântâiii doi In camera Lorzilor 
eară cel din urmă In camera comu
nelor, s’ati aruncat fără de milă asu
pra Turciei, aii recunoscut că admi- 
nistraţiunea turcească e pe c&t se 
poate de rea, că constituţiunea tur
cească nu are nici o valoare şi că 
toata promisiunile Porţii vor remâ 
nea neîmplinite ; cu o sinceritate 
demnă de o causă mal bună, chiar 
cu oare-şl care cinism, ab declarat 
Insă, că mănţinerea acestei miseril 
e In interesul Engliterel şi că nici 
un fel de consideraţiunl de huma- 
nitate nu pot să fie puse mal pre
sus de combinaţiunile materiale. Cu 
ace3t chip oposiţiunea a fost desar- 
mată. Ea nu poate acusa pe Turcia, 
de oare-ce şi miniştri o osândesc; de 
asemenea el nu cutează a pleda pen
tru o politică ostilă Turciei, de oare
ce ar trebui să pledeze contra inte
reselor comerciale ale Engliterel. 
Tocmai pentru aceea resultatele lup
tei parlamentare nu vor putea fi de 
cât In favorul Turciei.

SCIKI OFICIALE

» Monitorul Oficial*, cu No. 39 de la 
19 Februarie curent, publică înaltul de- 
cret cu No. 267, prin  care se numesce d. 
senator loan Ghica director general al 
Teatrelor in locul d-lui C. Cornesou dirai- 
sionat. Decretele cu No. 277, 279, 271 şi
275 prin care sunt convocate în sesiuni 
extraordinare pentru zioa de 9 Martie vi
itor consiliele judeţelor Neamţu, Dâmbo- 
viţa, Iaşi şi Mehedinţi. Decretul cu No.
276 din 15 Fevruarie prin care se anto- 
zează cesiunea unei a treia părţi din lo
calul prefecturel şi a tribunalului, pro
prietate a judeţului Râmnicn-Sărat, pe 
seama comnnel de reşedinţă.

S E N  A . T T J I j -

Şedinţa de Joi 17 Februarie 1877.

Preşedinţa d-lul vice-preşedinte M. Co
gălniceanu.

Şedinţa se deschide la 2 ore după amiazl 
cu 41 domni senatori presenţl.

Intre comunicări se citesce o adresă a 
d-lul Deşliu prin care se plânge că în şe
dinţa trecută d. vice-preşedinte loan Ghica 
nu i-a dat cuvântul de replică asupra in- 
terpelărei ce a făcut pentru proasta cali
tate a tutunurilor. D-sa se plânge aseme
nea in contra ministrului de Finanoe că 
n'a voit să ’ I respunză.

D. loan Ghica. In ceea ce mă privesce

pe mine credeam că d. Deşliu va fi gene
ros. Se poate ca din invidie , din ge- 
losie să nu fi voit a ’î acorda cuvântul; 
dară gelosia e o slăbiciune omenească şi 
d-na Deşliu trebae să mi-o respecte (ila
ritate).

Să vedem însă dacă am călcat eii regu
lamentul. EB vă întreb, d-lor senatori, dacă 
este cuviincios ca să se întrebuinţeze la 
adresa unei societăţi, cum este regia Mo
nopolului, să se întrebuinţeze cuvântul de 
scelerat. EQ sciii că în usurile parlamen
tare nu se fac asemenea lucruri şi prin 
urmare nu am permis să se pronunţe ase
menea cuvinte. Acum se mal plânge d-nu 
DeşliB că nu i-am acordat replica. Mai 
ântâiii că d-sa nu a cerut'o şi apoi pen
tru ce era să ’î d’aă cuvântul, chiar de 
l'ar fi cerut, de oare ce d. ministru a de
clarat că nu voesce să respundă.

Vă fac acum pe d-voastră judecători şi 
vă rog dară să vă rostiţi între mine şi d. 
Deşliu.

D. vice-preşedinte. Vedeţi ce posiţiune 
ne crează d-nu Deşliu. Ce trebue să fa
cem cu această petiţinue? Nu este nici in
terpelare, nici propunere; este un ce care 
nu se poate nalifica şi pe care numai d. 
D.-şlia ’1 poate face. Vă declar dară d-lor 
că eii ca pr< şedinţe na şciil cum trebue să 
procedez.

D. D-şliu. Nu ştiii cum se face de am
devenit neplăcut la mulţi din domni se
natori. Cu toate acestea eii nierg ou regu
lam entul în mftnă şi reclam ori când s’ar 
călca el. După regulament trebuia să mi 
se dea cuvântul dapă d. ministru. Mi s’a 
acordat oare cuvântul ? Nu. Cum se poate 
dară ca d. Ion Ghica, care ne profeeează 
legalitatea şi face atâta paradă de ea
să comită această ilgaliU te? Prin urmare 
sunt dator să protestez, ori ce mi-s'ar im
puta. Pentru ce oare nu mă plâng şi de 
d-nu Cogălniceanu când presidează ?

D. Cogălniceanu. O să începeţi şi ou
mine, pare că vă văz. (Ilarite).

D. Deşliu. Poate să se întâmple şi asta. 
Aşa dară d-lor, să mă lăsaţi pe mine să 
’ml apăr ţara şi drepturile el, pe mine care 
nu ambiţionez nimic, nici slnjbe nu cer, 
nici na voi să mă fac ministru, nici fa
vorit, . . . .  (sgomot, întreruperi).

Toci : Să i-se ia cuvântul!
D. Cogălniceanu vice-preşedinte. Citesce 

sumarul din care se constată că d. Deşliu 
nu a cerut replica în şedinţa precedentă.

D. Deşliu. Dacă d-voastră, d-lor sena
tori ’mi închideţi vocea să vă aduceţi a- 
duceţt aminte când va veni timpuri şi mo
mente grele şi pentru d-voastră. EB v’am 
spusă că assemenea insulte sunt pentru 

mine.....
D. Giani (întrerupând) buchete de flori; 

cuno8ceam frasa.
D. Deşliu. Da buchete de fiori, v’am 

spus'o şi v'o mal repet. Mă mir cum d-nu 
Giani care este vovice în parlament îşi 
permit să mă întrerupă.

D. Giani. Prefer novicia mea experien

ţei d-tale.
D. Deşliu. Termin, d-lor, şi zic: regula

mentul 8enatulul s’a călcat şi prin ur
mare vă rog să invitaţi biuroul a nu mai 
face asemenea lucruri.

Princip. Dimitrie Ghica. Rog pe binrou 
să ne asigare poosibilitatea de a putea lucra, 
şi a nu mal avea ocasiunea de a asculta la 
basme.

D. Drosso întrerupe.
Princip. D. Ghica. D. Drosso să vorbească 

cu mine la St. George şi la St. Dumitru când
ii ese bonurile sorţ. (ilaritate.) — D-lor, în 
Francia era un marquis, care de şi nu 
tocmai ca d. Deşliu, in toate zilele, dară 
cel puţin la 10 zile odată obicinuia să im- 
portuneze parlamentul cu interpelări care 
de care mal bizare. Acel marquis avea însă 
o scusă. Era spiritual şi ast-tel amusa pe 
toţi. D. Deşliu n’are nici această calitate. 
De 17 ani de când trăim In regimul par
lamentar eii nu am mal văzut asemenea 
necuviinţe. D. Deşliu de sigur crede că 
’şl va câştiga un titlu la nemurire cu in
terpelările d-sale. E bine sciţi ce propun î  
Propun mal bine să'I ridicăm nn bust in 
viaţă să ’1 aşezăm într’un loc cât s’ar pu
tea mal public, şi ast-fel d. Deşliu văzâo- 
du-şl imortalitatea asigurată poate se va 
milostivi şi ne va lăsa în pace. (aplause 
prelungite, aprobări.)

D. Deşliu. V ’aţI uitat să vedeţi cine vă 
aplandă.

Muî multe voci. Noi, noi!
D. Giani. Şi eii, şi aplausele mele mele 

preţuesc mal mult ca ale d-tale.
Princip. Dimitrie Ghioa. Aşadară d-lor, 

nu inţeleg nici de cum asemenea interpelări. 
Nu Înţeleg să lăsăm pe d. Deşliu să meargă 
pănă acolo, ca să ne pomenim intr o zi că 
interpelează guvernul pentru că bucăta
rul d-sale i-a strioat friptura. Rog deară

pe biurou să şi facă datoria, să inchidem 
incidentul, şi să nu mal permitem discu- 
ţinnl de natura aseasta.

D. Cogălniceanu v. preşedinte. Nu e cu 
putinţă să aveţi un biurou oare să poată 
aplica regulamentul dacă d-voastră nn ’I 
veţi da puterea şi să ’1 ajutaţL Apoi, d-lor, 
eu poate că sunt prea energic şi de ace- 
oa mă tot cert cu d. Deşliu; deară d. I. 
Ghica care e tipul parlrmentarulul cum 
se face de nici D-sa nu ’l poate împăca? 
In Englitera la asemenea persoane nu nu
mai că li se ia cuvântul dură îl supune şi 
la amendă...

D. Deşliu. Numai insulta Englitera.
D. Cogălniceanu. Cel puţin Englitera e 

depărtată şi d-voastră v’aţl permis a in
sulta Senatal. Ast-fel că, d-lor, de oare 
ce niol eB nici d. Ion Ghica nu mal pu
tem presida, am să rog pe P. 8. S. Mitro
politul să vie să presideze pentru că pe 
lângă că e preşedinte, şi prin urmare cu 
rang mal mare oa al nostru, este şi preot 
şi poate cn duhul blândeţe!, făcând ce va 
molifte, va puteu să înduplece să respecte 
regulamentul pe aceia cari obioiuuesc a’ l 
călca (aplause.)

D. Cămărăşescu. Şi d. Deşlin a călcat 
regulamentul pentru că n’a lăsat pe secre
tar a I citi petiţiunea şi şi’a citit’o singnr.

Iu urma acestora se închide incidental.
D. v. preşedinte. Iaainte de a păşi la 

ordinea zileî voesc să vă fao cunoscut că 
colegiul II de Iaşi stă nerepresentat în 
Senat. Alegerea ce s'a efectuat acolo, în 
persoana d-lni Antoniadi, a fost contes
tată şi comisiunea de verificare a decis 
a se suspenda şi a se numi anchetă par
lamentară. Această comisiune şi a făcut 
raportul căruia însă na i s’a dat curs de 
oare ce 2 din membrii comisiunel şi a 
nume d. loanid şi Athanasiu aii fost nu
miţi prefecţi, eară cel d’al treilea d. Teţ- 
cann a fost bolnav. Consult dară Sena
tul pentrn a Ina o decisiaue.

D. Drosso. Cere ca să se citească repor
tul şi să se pună la vot conclusiuuele.

D. Langeanu. Susţine această propunere,
D. Bălănescu, propune ca să pe nu

mească o nouă comisiune de anchetă.
D. Cămărăşescu. Şi eB snnt pentru ca 

să se numească o comisiune nonă.
D. P. Cazi mir. Cestiunea mi se pare a 

fi In stare destul de normală. O comi
siune a fost numită care din diferite im- 
pregiurări, nu a depus destul zel ca 
să’şî presinte lucrarea Senatului Acum 
sunt două opiniunl, una este ca să se vo
teze conclusiunile raportului, alta ca să 
se numească o nouă anchetă. Eii cred că 
trebue să închidem discuţiunea şi să pu
nem la vot aceste două propuneri pentru 
a vedea oare prevalează.

D. Bălănescu se 'pronunţă tot pentru o- 
rânduirea unei anchete.

D. Droso. Cu modul acesta colegiul va 
rămânea şi până la annl nerepresentat.

D. vice-preşedinte pnne mal IntâiB la 
vot propunerea de anchetă care se respinge 
cu 20 voturi contra a 19.

Se decide a se înscrie la ordinea zilei 
pentru mâne verificarea alegere! colegiu
lui I I  de Iaşi.

Se suspendă şedinţa pentru 10 minnte 
şi la redeschidere:

D. Deşliu, desvoltă interpelarea d-sale 
în privinţa d-lni Mihălescu oare a cumu
lat funcţiunile de secretar general al mi
nisterului de Interne şi de directore al 
Eforiei Spitalelor. EB sciii oă t6te guver
nele cari B’aii succedat de la 1866, nu aii 
avut în vedere a îngriji de prescripţiunile 
Constituţiunel de a face legi pentrn a se 
opri cnmnlele de funcţiuni. Crez însă că 
faptnl este foarte grav, căci ori-cât ar 
face capacitatea administrativă a d-luî 
Simion Mihălescu, când ministerul din intru 
trebue să controleze pe directorul Eforiei 
Spitalelor, ce fel de control va fi acela 
când d-nu Mihălescu directorele "ministe
rului se va controla singar ca director al 

Eforie! ?
D-nu ministru însă va zice poate că cu 

modul aoesta se face economii Statului, 
că d-nu Mihălescu a renunţat lo onora
riul ce’ l avea ca director al Eforiei şi 
muncesce gratis. Dar aceste economii nn 
intră în Casa Statulnl ci în Casa pensiu
nilor, şi ast-fel Statnl nu profită. — No! 
trebue să ne îngrijim deoontrolul ce tre
bue a se face Eforiei pentru că iaoă ce 
sa petrece aoolo.

D-sa citesce desbaterile Camerei, dapă 
jnrnalnl »Românul* prin oare arată scan
dalul ce s’a făcut în Cameră ou ocasiunea 
cerere! d-lni D-r. Poliza pentrn a i se da 
o copiă dapă bugetul Epboriel Spitalelor, 
unde declară că s’a făcnt abusurl Du
pă mal multe fr»se neînţelese, şi în sgo- 
mote şi întreruperile d-lor Senatori şi a

d-lni V. Preşedinte, d. Deşlin termină şi 
această cuvântare.

D. Ministru de interne. Nu esistă nici 
o lege care să ’ml arate ce incompatibi
litate esista între aceste doă funcţiuni, prin 
nrmare nu am călcat legea. Economie se 
face, prin onorarinl ce no voesce a’l prim; 
d- Mihălescu, şi de şi se ia de Casa pen

siunilor, noi însă trebne să îngrijim de a- 
cea casă, şi tocmai d-lol Deşliu ar trebui 
eă I pară bine căci este membru acolo, 
t Snnt însă consideraţiunl morale. 8e zice 
că nn este bine ca să se facă controlul 
de aceiaşi persoană. Apoi acest control nu 
“  face de directorul ministerului care nu 
onte decât un şef al cancelariei. Controlul 
se face de către mine ca ministru. Este 
vorba însă despre neregularităţl la Epho- 
rie? apoi când s’a făcut bugetnl Eforiei 
nici efl nn eram ministru de interne nici 
d. Mihălescu director. Ce relaţinne aB dară 
acele neregularităţl, când chiar ele ar esis- 
ta, ou ministrnl actual şi cu directorul ? 
Dacă însă d. Deşlin voesce să aducă aici 
nisoe însânuărî neesacte, atunci am onoa
re să-I declar că dacă pentrn d-sa calotn- 
niele sunt buchete de flori, — eam n0 Spa. 
nea adineauri, — pentru mine na snnt 
flori dară nu mă ating.

D. Deşlin. Propune o moţiune prin care 
să se invite ministrnl a respecta legea.

Princip. Dimi. Ghica. (in cestiune perso
nală). In calitate de Ephor al spitalelor civile 
mă simţ dator a vă da oare-cari informa- 
ţiuni şi care cred că vor fi mal esacte ca 
ale d-luî Deşliu. Mai îutâiii vă voi spâne 
că în virtutea testamentelor acelor per
soane cari aii înfiinţat spitalele la noi, ni
meni nu poate să fie ephor afară de 
un Cantacuzino satL un Ghica. E<te nn 
privilegiu acordat acestor dou§ familii şi 
pe care nimeni nu i’ l poate ridica. D. Deş
liu m’a acusat că am voit să fac un act 
de curtenire d-lu! Brătianu nnmind pe d. 
Mihălescu director. Dară ma! îutâiii că 
nn am acest defect şi apoi atnnc! nici na 
era ministru de interne d. Brătianu ci d. 
Vernescu cu care nici odată nn am făcnt 
bun menagiB. înainte, pentru ca să fac 
economie spitalelor, esercitam chiar en 
funcţiunea de director, am munoit 5 ani, 
dară am ostenit, şi am numit In fancţiu- 
nea de director, fnnoţiune prevăzută In 
bugetul Eforiei în fe-care an, am numit 
pe un membru din familia Ghica. D-sa 
însă din împrejurări de familie s’a retras. 
Atunc! eB care nu mă uit la coloarea po
litică a funcţionarilor, oi la onestitatea lor, 
am numit pe d. Mihălescu, care este cel 
ma! onest om; am curagiul să declar a 
ceasta înaintea tutulor. ■Ce ne lice acum 
d. Deşliu ? că funcţiunea de director al 
Eforie! nu este compatibilă ou cea de di
rector al ministerului de Interne, pentru 
că trebue să se controleze oel d’ântâiB de 
către cel de al doilea. Dară de ce control 
este vorba î  Eu am avat onore să vă spun 
nimeni nu se poate amesteca în adminis
traţia Eforiei Administraţia este un pri
vilegia al nostru şi prin urmare d. Mi
hălescu n’are ce să oontroleze, şi ast-fel 
nu este incompatibile funcţiunea ce ocupă. 
Despre cele oe a vorbit d. Polizu în Ca
meră pentru Eforie, d-sa a făcut o necu
viinţă, chiar Camera a calificat’o ast-fel, 
şi dacă d. Deşliu ne-a întreţinut despre a- 
ceasta, a fost ca să ne probeze că d-sa 
este un alter-ego al d-ln! Polizu, pe când 
no! nici nu ne gândeam să’! oontestăm a- 
ceastă calitate.

Să vă spun acum împrejurarea cum merge 
cu d. Polizu. Mai acum vre-o don! »°* 
m’am pomenit ou d-sa că vine la raine şi 
’mî zice; Sunt încântat de administraţia 
Eforiei, şi de aceea te rog d*’m* î '  m' e nn 
post de Dootor. Ea i-am răspuns că i’l daB 
cu plăcere numai să depuâ concursul ce
rut de regulament D-sa a refusat sub pre
text că nu vrea să dea esamen cu copil 
Fiind-că însă conosceam că şi copil sci8 
carte, şi poate mal multă ca d-sa i-am «h  
fusat cererea. De atunci a devenit inimi

cul m*a neîmpăcat.
Si acum să vie un senator să ia oum - 

tele anul asemenea om şi să simtă o mul
ţumire sufletească că le relevă în acest 
corp f  Dară d-le Deşliu, dacă eşti ingrijat 
de administraţie, dnte de oerceteaiă, date 
la spitale, dute la bulemuo. . . .

D. Deşliu. Am fost
Princip. D. Ghioa. ’Ml pare bine. Fiind-că 

aţi fost pentru ce ’ml aduceţi imputări ? Nu 
sciţi d-voastră că dacă avem să arătăm 
câte ceva unul străin c*re ne visitează 
sunt nnmal spitalele ş> Museul cu cloşca 
cu pul ? Poate să nn mă iubească D. Deş
liu, şi mă fălesc de aceasta, deră ’l rog să 
crează că Senatnl nn va lua in conside- 
derare cuvintele d-sale şi ale d-ln! Poliiu 
alter-ego al d-sale. Fiind-oă dară incom
patibilitate nu esiste, fiind-că economie se
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faee, c ic l d. Mih&lescn no ia salariu, ţi 
este un om foarte activ care numai la E- 
forie lucrează dimineaţa câte trei ore, vă 
rog sa închideţi discuţiunen.

D. Colonel Harambie. E8 crez, d-lor, «5 
chiar daci n’ar asiste incompatibilitate in
tre aceste două funcţiuni, totuşi societatea 
a privit rSil această dublă numire.

Princip. D- Qhiea. Care societate? Socie
tatea de la Hngue ?

D. Haralambie. Se poate ca şi în acea 
societate si se găsească oameni morali, fi 
ast-fel aţi crede să se nnmească un alt di
rector.

D. ministru de Interne. Fiind că incom- 
patibilitate nn esiste lăsaţi mie morala lu
crului. Eii cred că se va face o adminis
traţie destul de bnnă şi cu economie.

Se pune la rot moţiunea d-lul Deşliu şi 
nu întrunesce nici nn vot pentru.

D. Qeşliu. Fiind-că văd d-lor, că Sena
tul face aşa puţin «as de interpelările mele 
deelar că 'm l retrag toate interpelările, 
projectele de legi şi propunerile ce am fă- 
cut, şi răspunderea să rSmâe a d-voastră.

V oc i: Bravo ! (aplaose).
D. Grăjdănescu citesce raportul pentrn 

legea reorganisirel serviciului de statis 
t i c i.

Combat projectul de lege d-nil Ion Ghi ca 
Lungeanu fi Lecca, şi ’ l susţine d. ministru 
de Iuterue.

După luarea în consideraţinne se pnne 
la vot articolul 1 şi se primesce.

D. ministru de Interne propune supri
marea art. 2, relativ la diurnele membri
lor comitetului central de statistioă.

Senatul nu încuviinţează suprimarea şi 
votează articolul cnm este în project.

Art. 3 se primesce fără discuţiune.
Legea in total se adoptă cu majorita

tea de 27 votnrl contra 5.
Şedinţa este ridicată la 5 jum. ore

C A M E R A

(Şedinţa de Vineri 18 Fevruarie 1877;.

8e deschide la ora 1 p. m. sub preşe- 
dinţa d-lnl A. Tiriachin, fiind presenţl 88 
domni deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. T. Lăţescu arată, c i ieri s’a vorbit 

asupra dimisiunil d-lul Candianu-Popescu 
fi biuroul, din care face parte şi d-sa, a 
zis c i n’a trecut terminnl prescris de re
gulament adici 10 zile de la notificarea 
d-lul Candiano-Popescu prin care anunţă 
că va veni în Camera. In realitate însă 
aii trecut 15 zile şi deci roagă pe biurott 
să aplice regulumentul cu rigoare.

D. Vergatti combate cererea d-lul Lă- 
ţescu fi zice că d. Caudiano-Popescu poate 
ar fi venit astăzi sa8 ieri, dacă n’ar fi 
survenit o cireumstanţă de forţă majoră, 
adieă întreruperea eirculaţiunil drumulnl 
de fer. Mal snnt f i  alţii în condiţiunile 
d-lul Candiaao-Popescu. Adunarea să facă 
dreptate pentru toţi.

D- Sefendache vorbeşte tot in acest sens.
D. Preşedinte cere ca d. I. Lăţescu să 

retragă cuvintele prin oarl aeusă binroul. 
De aci urmează dialoguri confuse in toată 
Adunarea.

T0Ce • Nu se recunosc aici dictatori 
a ra de regulament. (Se închide incidentul).

D. dr. Polizu cere rectificarea nnor erori 
strecurate în ,Monitor* în desbaterile asu
pra bugetului Eforii Spitalelor, (ilaritate).

• ministru Cultelor cere luarea în des - 
batere a unul mic proect, în locul legii 
comptabilităţii, fiind că d. miuiscru finan- 
celor n’a venit încă.

Se primesce.

D. raportor P. Bordea dă lecturi pro
iectului de lege asupra cediril unul Ioc 
lin g i bis. Udricanil pentru edificarea unul 
ospiciu de bine-facere de către Protopopu 
Iconomu Teodor.

Proectul se ia în consideraţinne, se pjj.
mese art. dnpi puţine discuţinnl fi punân-
du-*e la vot in total proectul se adoptă
Vt ^  a'b® pentru, nici una contra, din 
75 votanţi.

D. Şisman face cunoscut d-lnl ministru 

fn,t nanţ* ann' trecut oraşul Huşi a 
npomf.™ \  *nc*ndiu, dupi care s’a 

dare F U ,  ' 8'  de dările fon-
• R7 S *  d. ministru a opri urmă

rirea acelor oriaent A. .
respectivi fi a „  V * *u>cţiunaril

D. ministru P iuanţeC  * 
aduce fn curând un S S l T f *  ?  V‘  
cest sens. ^  de lB« # în -

D. P. Cernătescn Işl desroalti interpe- 
relativă la l ip »  de T0g0ane an^  

pentru transportul rîmătorilor d#
unde resultă mari perderl comersanţiîor «  
proprietarilor, cu deosebiro in Oltenia

D. ministru lucrărilor Publice respunde

că asemenea vagoane nn snnt, dar d-sa 
va mijloci ca în viitor comerţnl să nu su
fere din această cansă.

Se continnă desbaterea asupra proiectu
lui pentrn desroltarea legii comptabilităţii. 
■ D. N. Fleva, de pe tribnnă, işl continuă 
discursul întrerupt a seară. Zice că va re
capitula cuvintele de ieri.

V oe l: Nu mal recapitula 1
D. N. F leva : Nu voiU recapitula. Con

form promisiunii de ieri, depun acum la 
biurott ultima ediţie a operei lui Garnier, 
spre edificaţiunea d-luî Fnrcnlesnu.

D. Furculescu: N ’am învăţat soiinţele 
politice pe acel tim p !

D. N. Fleva: Bărbaţii de sciinţă se ţin 
în curentul lor şi după ce aii eşit din şc61ă, 
(ilaritate). D. Fleva vorbesce apoi asupra 
prerogativelor Camerei, care are dreptul de 
iniţiativă şi in privinţa legilor de venituri 
şi cheltaell. Citeză din discursul d-lul Bla- 
remberg din constitnantă. Acestea se l i 
ceali sub preşedinţa iuţeleptă a d-lul Epu- 
reanu....

D. Epnreanu: Nu’I semn bun dacă mă 
lautjl, (ilaritate în t6tă adunarea).

D. N. Fleva: La acostă intrernpţiune
inteligentă voitt respnnde, că nu e semn 
bnn câud D-sa alături cu d. Dim. Ghica 
din Senat susţine acesta lege, nn e semn

întreţine o poliţie vilă şi 'un spionsjtt fn 
nest —  spre apărarea ţării, atunci Camera 

va vota creditul pentru mobilisare, pe 
când dacă ar merge şi la Senat, de sigur 
s’ar respinge pentru că în acel corp sunt 
bărbaţi cari zic să nn ne apărăm oi să 
fugim în munţi şi în peşteri I (aplause în 
fund).

Şedinţa se suspendă pentru 5 minute
La redeschidere:
D. Epnreanu urcftndu-se pe tribună, 

zice că a avut naivitatea de a crede, că 
este vorba numai de o simplă lege de com 
ptabilitate, pe când acum vede că pentru 
această lege se trage la bara Adunării, Se
natul, că d. Fleva ne arată că ţara are să 
peară, ajungând pe mâna aristocraţilor, 
lorzilor noştri! Până acum nu s’a vorbit 
nu s’a discutat asupra obiectnlul, ci asu
pra Constitnţinail, a Gestiunii Orientului 1 
D. Fleva nn va nega, că nn ales al cu- 
tărul colegiQ, nn mal este representantnl 
nnmal al acelui oolegitt, ci al ţărel în tregi 
Se acnsă Senatul I Se vedem cine este vi
novatul ? Cine e cansa că averea ţării a 
scăzut ? Intr’adevăr n’am studiat proectul, 
ara citit numai în jTimpul,* ceva, în care 
snnt atacat şi acusat de neonestitate po 
litică; ne voom răfni mal târzia 1

D. Epureann arată cn ce uşurinţă s’aU

I Adu narea oere închiderea discuţiunil î 
mare desordine oare durează câte-va m 
nu te, in cât d abea se aude vocea preşe 

| dintelui care pune la vot luarea în con 
siderare a proectulnl care se primesce cn 

| 50 bile albe pentrn, 80 contra din 80 vo 
tanţl.

Şedinţa se rădică la orele 5 jum. seara

Din cauza întrernperil comunicaţii, ul 
time ştiri din afară n’att sosit.

bnn pentru democraţie! —  Arată apoi in I creat şi s’aii reformat nn nomol de legi; 
cnrsnl discursului, că legea de faţă este I orl-ce inovaţinne precoce aduce perturba- 
anti-constitnţională. (Citesce ouvintele d. I ţiune in organism ; a urmat o nesiguran- 
Blaremberir, Srat-etc). I ţă politică, şi ca corolar necesar, miseria

O voce: Vorbă să fiă! (mişcări). I financiară.
D. N. Eleva: Cu vorbe m’am mulţumit C5i'«  fer"te consumă, nn produc; este 

şi ett 15 ani, d-le D. Ghica, dar acum am adevărat că transportul s’a uşurat pentru 
înbătrânit aici şi prin puşcărie şi cant lu- I nn*> dar 15 mii. se consumă de străini
crurl reale, partea practică, nn vorbe! 

(D ialoguri sgomot)
O voce: D-le preşedinte, faceţi linişte 

vă rog I

I aici, de maşine, de amploiaţi, etc. şi 15 
] mii. plătite de noi se duc afară! Acestea 

mal nainte circulaţi in ţa ră ! (De aoi d. 
Epnreanu pune întrebări primesce răspnn-

D. preşedinte: EU nn pot faoe alta, de 8nl Adunării apoi răspunde şi d-sa). Cine 
cât a vă ruga să faceţi linişte; depinde I a ficn t legea comunală, care a sporit im.

I DOSÎtal A Ha frA? nrî 9 Am ama cri f. ai om fr»a4de la d.-Y!
D. N. Fleva continuând zice: Cnm ve

deţi, atăt autorităţi fi&ancicre străine cât 
şi române susţin că bugetele se votează 
numai de Cameră...

positele de trei ori ? Am amăgit şi am fost 
amăgiţi! Care Cameră a fost liber aleasă ? 
La 1864 n’aU fost alegeri libere? In locul 
d-lui Roseti s’a ales atnncl d. Ianov în u- 
nanimitate (ilaritate). Despre constitnantăiui ax ud uamera... i i/oopio uuu9mkunuut

Voci: Nu şi legile financiarei (zgomot) I dă mâna să ziceţi că n’a fost espresiu-
D. N. Fleva (nu poate vorbi fiind zgo- I nea liberelor alegeri ? Căuşele snnt aiurea,

mot). F ir i  voea mea mă văd silit a vă I nu Senat I Dacă nn era Senatul snb

Publicăm cu pl&nere urmâtdrea sori 
86re a d-lul prezident al Societâţ 
Aoaderake Române:

La Societatea Academică începând a se 
forma o biblioticâ, sub-scrisul, ca onorat 
cn preşedinţa acestei societăţi, vine mai 
ântâitt a aduce omaginrile sele generoşilo 
donatori cari s’att grăbit a-î oferi colecţi 
nnile lor pentrn nn scop atât de nobile şi 
de utile; tot-o-dată aduce glorie memo 
riel reposatulni Archimandrit Genadin Po 
pescu, oarele după m6rtea sa i-a lăsat t 
colecţiune de peste 600 volume, opere pre- 
ţiose de autori clasici şi mal cn sămft de 
ramura teologică.

Dar fiind de mare necesitate ca Socie
tatea să fii tot-o-dati in curentul mlşcărel 
literarie şi sciinţifice din ţâră, snb-scrisul 
in f<ţa nesu ficienţel mijlocelor în car» se 
află Societatea spre a’şi înavuţi biblioteca 
pre cât se cuvine, crede oportun a face 
apel la nobilele sentimente ale Domnilor 
anto'l şi typografi din România ca, din 
operile ce vor typări, să bine-voiască a 
trimite măcar câte 2 esemplare pentru a 
cestă bibliotecă, destinată a fi pusă Ia dis 
posiţinnea tuturor âmenilor de sciinţă şi 
de studiU.

Tote organele de publicitat • snnt rugate 
a reproduce acesta invitaţiune.

Ion Ghica.
Să ne fie insă permis, fiind-că avem îna 

inte-ne un act pnblic scris de însnş! pre
zidentul Societăţel Academice, s i relevăm 
cnvâtnnl >tot odată aduce glorie memo
riei reposatulni arhimandrit Ghenadie Po- 
pescu.*

Gloria o daU unni om miile şi milioa
nele de contimporani şi urmaşi, ce ’i păs
trează m9raoria, dar nu o poate aduce nici 
odată o singură persoană, fie ohair de gre
utatea d-lui Ioan Ghioa.

mal distra cu citaţinnl! d. Catargi, mnlt timp ar mai fi rămas d.u io s io  vu  u ivu^m oi j i « iu ip  a jl u in i u icu ia o  u .

Vooi: Destul, destul, tăcem! (ilaritate) I ^ leva P® *a R- 8ărat. —  Proectul de faţă I Ballll Studenţilor Rom&nl din Viena. 
D. N. Fleva: Va să zică nici in Anglia I trebue s i ne ingrijască, nn mal putem 

lorzii nn votează bugetele, căci dacă Se- I *nerge ca până acum, iar legea interpreta- 
natnl le-ar vota, n’am mal avea buget... I t iv i este o pospăială pentrn d-sa. — S’a 

D. P. Gridişteann: Aşa cnm îl avem? vorbit mult de reacţionari, de aristocraţi 
D. N. Fleva: Voitt răspund9 printr’ uu 19* democraţi? [Jude sunt? Nu’l avem, 

proverb românesc. Orî-ce câne este din însa trebue să ’ I avem şi să ’ i formăm! 
iarnă, dar numai pelea lui scie.* (Mare I Mai avem si aşteptăm până vom avea de- 
ilaritate). D. Fleva işl continnă argumen- I mocraţiă adevărată; ea este numai in El-
tarea tesei sale, că Senatul n’are dreptnl 
de iniţiativă, ce pericole ar urma dacă i 
s’ar concede acel drept si oftează din G »r- 
nier etc. spre coroborarea teorii sale; apoi 
zice: Chiar nici legile de imposite n’ar 
merge la Senat dacă Camera le-ar vota în 
buget.. (întreruperi continue).

D. G. Cantili: Faceţi-ne graţie cu a- 
ceste teorii! (Zgomot, observaţii surde, c a : 
Să desfiinţăm Senatul!)

veţia şi în America, unde e o ruşine a fi 
funcţionar! (face apoi reproşuri d-lnl Fle
va că face apel la pasi unele omenesci, la 
nră, invidie, discordie şi că ast-fel cn tot 
talentul nn imiteazâ bine pe Gambetta).

Arată că diferitele capitole ale bngetn 
lui nu sunt necesare şi dacă statul ar fi 
într’adevăr constituţional, bugetul ar tre
bui să se reducă la cheltuelile de presă

 , . §i cele diplomatice, pentru cele-l’alte sume
O voce : Să dăm în judecată ! (desordine) 8 neschimbată, acele servioil fiind regula- 
A lt i  voce: Ce trebuinţă avem să seim I te de însăşi Constituţiunea. Se miră cum ar 

ce fac lorzii ? I fi cine-va aici care să oombată legea d-lul
D. N. Fleva continuă a demonstra că I Sturza, oare tocmai voesce să pue capăt 

legea de faţă este anticonstituţională, este posibilităţii de a aduce desordine în fi- 
periculoasă; ea creazî o prerogativi noi I nance 5* discredit în Europa — şi aceasta 
Senatnlul, prerogativa esclusivă nnmal a I *ntr’o Cameră, c»re a dat în judecată pe 
Adnnăiii de a regula cheltuelile Statului, I d°> predecesori al d-lul Sturza! Să lăsăm 
de a ratifica credite, (pune pe biurott ziare) I Constituţia aşa cum este, cestiunea orien- 
»Eată ziare de toate nuanţele, pentru a I ta,n» ac°Io unde este, şi să primim acesta 
putea fi satisfăcuţi to ţi; voitt citi din ,T im - I ,eSe bine-făcătoare, pe care d-sa o va vota 
pul* pentrn cel cari mă combat (sensa- I cu ambele raâne I (zgomot, vo c i: închide 
*Iane)- rea discuţiunil!)

D. Vernescn : De unde sciî ? I D. ministru financelor apără Senatul con-
D. N. Fleva: Pentrn d-ta voitt citi,Presa.* I tra atacurilor d-luî Fleva, acest Senat care 
D. Vernescn: N ’aî nemerit! aduci bă- acum 9 luni a scăpat ţara de regimul tre 

nuell în sinul Camerei! c u t . -  Cnnoasce d-sa cnm merg lucrurile

n  r 6o ,Talbară apBleI în An* Iia- Toate legile ,trec prin ambele
N - FlaTa citesoe dlI> *iare discuţiile Camere. Cât despre mine, apoi nn voitt 

urmate în Senat cn ooasia desbateril aces-I permite să faceţi deficite în buget ! (sen- 
td  legi, din cari se vede lămurit că Se- saţiune); aveţi un ministru care va ţinea 
natului, prin aceea lege, să creazi drep- punga strânsă (surîsuri) şi vă voitt sili să 
nn ce nu lea-avut şi nu le are şi ar f i i  lucraţi după Constituţia din Anglia .. 

r8«, fatal pentrn naţinne, pentrn şcoale, I V oc i: Ah ! A  ! A . . . .

finanţe, pentru tot, dacă Senatul I D- ministru finan. Mă rog să mă ascnl- 
ofart*!* *“ ftna P® ace-e drepturi ce i le I taţi, poate pentrn ultima dată! (D-sa a- 
rnperiV ** ®tnr^za‘ ~  (Multe între- I rat i  c i legea d-sale nn atinge intru ni-

D mîn’ t p- I m*C PreroK>*t.ivele Camerei fi conchide ce-
ordinare « i ! *  * *n^*lor: Cr#d iţele estra- I r*ud a se vota legea eum este, la din con- 
nat! BOni”  U  treent Prin Se‘  tra nn va maî putea sU pe aceasti banei

nici nn minut! (zgomot, vaol: închiderea

Sob-8crisnl comitet ’şî permite a încn- 
noşciinţa onor. pnblic Român c i va da la 
3 Martio corent nu bal român pentrn fo
losul cabinetului de lecturi al societiţei a- 
cademţce: *România-Jună> f i  pentrn a- 
ju tor a rea tinerilor studenţi români lipsiţ 
de mijloace.

Doamnele: Msthilda Dumba, Mărie de 
Mtrenzeller, Mărie de Filif-t.no fi Zoe de 
Florescu att bine-voit a primi patronatul 
acestui bal.

Sperăm că onor. pnblic, care până a- 
cnm ne att încurajat de câte ori ne mm si
lit să ridicăm numele de Român, sperăm că 
acelafi public nu va lipsi nici de astă-dată 
a ne susţinea.

Viena, Fevrnarie 1877.

Cu stimă 
Preşedinte : Secretar.

StihJu Brtzianu

elevii. Ieri, Mercurl, direcţiunea voi a pune 
in esecuţiune ori in ui ministrului în cât 
privesce pe elevii din Iaşi, remânând ca 
pentru acel din judeţe să scrie părinţilor 
a veni să’I iea. Acesta făcu că toţi elevii 
în nnire se revoltară şi făcură un atât de 
mare scandal în cât a trebuit să intervie 
poliţia. Opt din elevi aU fost îndată alun
gaţi, şi s’att pus în interiorul şc6lel agenţi 
poliţienesci pentru paza bunel ordine pănă 
la isgonirea şi a celor-l-alţl.

{dn  Curier. Balau).

N A IV IT A Ţ I RADICALE

{Şedinţa Camcnt din 18 JFevruarie).
Se urmează oare care discnţinne asupra 

demisiunil d-lnl ,Candiano-Pope*cu,< in 
care d. ,Buldur Lăţescn* acnsă biuroul de 
ilegalitate.

D. v.-preşedinte invită pe d. Lăţescu a’şi 
rotracta cuvintele, satt daca nn, roagă pe 
Adunare a se pronnnţa asupra incidentu- 
nl. (Tăcere îndelungată f i  profundă).

D. Boldur L*ţescu esplică, că cuvintele 
d. sale n’att fost o acnsaţinne adusă biu- 
roolnl, după cum le iea d. v,-preşedinte. 

Incidentul se închide.
*

♦ *

D. ministru Finanţelor.\ Să sciţi că a- 
veţl un ministru care vă va sili să in
traţi în spiritul constituţiei englesescl. 

V o c i: A... a... Protestăm.
*

*  *
D. N. Fleva se nrcă la tribună, spre a ’şî 

continua discursul rămas pendinte din şe
dinţa de ieri. D-sea zice, că mal nainte de 
continuare, va face o recapitulare a celor 
spuse de d-sa ie r i 

V o c i: A... a...
A lte v o c i: Nu mal recapitula.
D F leva : Ei bine dar, nu voitt recapi

tula. Voitt depune însă la binrott mai na
inte de toată opera lui Garnidr, pe care 
am promis a o aduce, spre a satisface pe 
;. Furculesco. Este ediţia cea din urmă.

D. Furculescn: EU n’am învăţat în acel 
an sciinţele politice.

D. F leva : Oamenii de ştiinţă stndiază 
şi după ce ies din şcoală. (Ilaritate).

D. N. Fleva: DaeS m,nnt 1 t*Kon
att treent şi in contra 1 J , T r  T  d,8,!utia,liI; de*ordine)
a seiut ce face, când T d a t î! J ^  °  da demni*
getelor numai Adunării esnnJ! P * 4®’ d'.lor nn 80 Poate închide discnţinne»!
plectă şi adevărată a naţiunii (inTr!,00^  “ ' nl8tra adresat cStr«  Adnnare cu 
face menţiune de broşura anonimă din î fm !  T -  ,Inp8rat,v* ’ ’ ( mare *«omot, con- 

Căt despre armaţi, apoi în cas de , d ! S  | î w T f t î ' T ? 1* * ^ 1 '*  * pitr“ t prM- 
r a «  trebuinţi şi de pericol, iar nn dV a' * , " ‘ ms cine-vs,

• I ft fost atacatS Adunarea (întreruperi; t6tă

N O U TĂ Ţ ILE  Z ILE I

O asasinare.- - Primim scirea de la Do- 
rohoitt , c i d. Iorgu Lăţescu fost prefect 
pe poliţie îu Iaşi, întorcându-se din acel 
oraş la Darabani, în sârade 14 a curentei 
prin pădurea Conceştil, un individ a tra 
cu puşca asupra sa; dar din norocire, 
plumbn a trecut pe-a lăturea şi d-sa la 
moment a repostat cu două focuri, dii 
care se presupune că asasinul se fi fos. 
atins căci a dispărut, fără a mal descărca 
vre nn foc.

Domnul Lăţescu era ou trăsura d-lul 
Cimara, iar sluga celui d’ântâitt, din întâm
plare a fost îmbrăcat cu blana nnnl fecior 
al d-lul Cimara; pe care d-sa îl ia tot- 
d a-nna la drum. Tot în aceiaşi di d-nul 
Cimara, avea un termen la Dorohoitt, dar 
din cas de b61ă n’a putut să se ducă; însă 
ucigaşul cu al săi, a crezut de sigur oă 
era d-nnl Cimara în trăsură, căci nnmal 
d-sa este urmărit de înverşunaţii săi ad
versari. — Cu nnmărnl viitor vom detaila 
totnl.

(F igaro).

{Revolta). De la nn timp încâce elevii 
şcdlel de meserii din Iaşi arătatt necon tiuit 
nemulţumiri şi nn voiatt a se mal supune 
reglementelor acestei şcoli, ceea-ce făcu p- 
lirecţiune a raporta ministerului. Din Bu- 

cnrescl veni ordin sa se espulseze toţi

Y A R I E T A Ţ I
O sinucidere şi o gravă învinovăţire. Nn de 

uit dr. Tomaşek nnnl dintre funcţionarii 
snperiorl al ministerinlul de interne din 

nda, s’ajrăsit mort. Numai decât s’a con- 
jatat, că el însuşi a pus capăt vieţii sale. 

Această sinucidere făcea mare sensaţinne 
in capitala Ungariei, de oare-ce Tomaşek 
trăia între condiţinnl favoritoare, era pre- 
tndinea bine-vezut şi îndeobşte nu era cu
noscut ca un om, care ar putea să aibă mo
tive spre a se sinneide. Peste pnţin însă 
ziarele din Praga şi din Viena comunicară 
nişte date din viaţa acestni om, care esplică 
desperaţiunea în urma căreia s’a hotărit 
a muri.

Tomaşek era un slav, oare se declarase 
de maghiar. După ce Svetozar Mileticî, şe
ful Omladiniştilor din Ungaria şi cel mal 
înverşunat adversar al maghiarilor, a fo it 
arestat in vara trecută, Tomaşek a primit 
însărcinare de a fice actul de acusare in 
contra lui. Tomaşek a prii mit această în
sărcinarea; în maî multe rânduri a decla
rat in insă, că in toată purtarea politică 
şi privată a prevenitului nu se pot găsi 
e'emente pentrn o acusare atât de gravă, 
cnm ar fi trebuit sa fie aceea, pe care mi
nisterul din Ungaria a cerea de la dân
sul. Văzând, că ministrul insistă şi ftcâu- 
du-şî mustrări pentrn conduita de până a- 
tuncl, Tomaşek s’a sinucis. Înainte de a fi 
săvârşit această faptă, el a scris şefuluisătt 
o scrisoare, îu care declară că, ne fiind ca
pabil de aceea, ce se cere de la dâusnl, 
preferă de a muri.

BULETIN METEOROLOGIC

Temperatura.— In noaptea de Vineri 18 
spre Sâmbătă 19 Fevruarie, termometro- 
grafol s'a scoborit la 7 grade, divisiunea 
centigrade, snbt 0.

Astăzi, Sftmbătă 19 fevr. 11 ore dimi
neaţa, termometrul a marcat 1 grad subt 
0, la umbră, iar la soare 7 grade mal sus 
de 0.

înălţimea barometrică este de 752 jum. 
milim. Barometrul având o mică tendinţă 
a se urca de ieri, se poate presnpune că 
timpul se va menţine frumos, in să cu ge 
noaptea.

Tmeperatnra.— In noaptea de Sftmbătă 
9 spre Duminică 20 Fevruarie, termome- 

trograful s'a scoborit la 9 şi jum. grade, 
divisiunea centigrade sub 0.

Astăzi, Duminică 20 Fevr. termometrul 
a marcat la 9 ore diminâţa, 3 grade jum. 
subt 0, iar la 3 ore . . .  8.

înălţimea barometrică este de 752[mili- 
metre iar eri era de 775 */* milim.‘ (căci 
lin er6re s’a zi 752'/*); gerul a crescut în 
loaptea aceasta dnpă provisunea de ieri.

O noa presiune barometrică începând de 
azi dimineaţa, este probabil c i timpul se 
va menţine cu ninsoare.

A. Se. Ghlc*.



CURS DE EFECTE P0BL1CE SI DE DE71SE
Buomrtiei , 19 Febr%tariâ 1877.

V A L O A R E A

Oblig. Rurala . 10% 1864
* * . la “ ţfi Impr. Oppenheim 8**/o 186B 

Oblig. Doraeniale 8% 1871 
9 ,  eţitelasortl
,  Credit fouo Rur. 70/0 
,  Credit fonc. Urban 

Impr. Mun. Cap. 80% 1875 
Pensii (800) doo&ndft fr. 10 
Acjil Căile fer.rom. 6% 1868 

> priorităţi 6% 1868 
Dacia C’i* de Assig.
Act. (fr. 500) 8% 1871
Remania O*** de Assig. 
Act. (fr. 800) 8% 1878
Mandate .  .........................
Impr. Municipale fr. 80 
Act. financiare RomAne8% 
Căile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 80/1
Renta R om ăn ă..................

CUPOANE 
Oblig. Ruralep. Octomb a. c. 

» Domemale . . . .
9 Fonoiare rurale . •
» Comunale . . . •

DEYI8E
Paris • ............................
Marseille .........................
...............................
An?**r* , • • • • • • • •
Londra . . . • • • • • •
Lnnlr^  t r m i c i l .................
...............................
Am sterdam .........................
Viena * • .  • * • • . • •
Berlin
Lipsea
E sco m p t......................... ....
Lira Ottomană....................
Galbenu austr. . . .  * * 
Agio c. A rgin t...................

Cerat* Offcrite Pneil
ficat

250

50

83‘/a! 88
94 —

75'/« 15‘/»
96
71 Val 7l*/«
60 I —
7S -

HO —

97
97

9950

25021/. -

112 Vi

LUESUL YIENE1 
3 Martie (st. n.) 1877

Metalice.......................
Naţionale.......................
Renta in .......................
Lose .............................
Acţiunile bSncel . . . .  
Credituri . . . . . . .
London ..........................
Obligaţiuni rnrale nngare 

t temeşvar . .
t transilvane .

Argint în mărfuri . . .
D n e a tu l.......................
Napoleonul . . . . . .
Maro 100.......................

. 02 85
. . 67 95
. . 74 15 .

. 109 40

. 828 —
. . 148 10

40
. 74 50
. 71 80
. 71 40

. . 113 40
91

9 8 6*/,
. 60 60

CURSUL DE BERLIN 
3 Martie (et. n.) 1877. 

Acţiunile cîulor ferate noniâne . 
Obligaţiunile române 6 °/0 . . . 
Priorităţile cSilor fer. rom. •%  • 
Împrumutul Oppenheim . . .
Napoleonul..............................  16 26
Viena, termen s cu rt............... 165 —

, y lu n g ............... 164 10

12 50 
50 30 
57 —  
85 -

FOSTUL CIRC
Direct' 4 D '!” '  f -  ®- Jonesco

Astftijl şi In fie-care §i

REPRESENTAT1ITFATRALE
cn

PROGRAMA VARIATĂ 
ÎNCEPUTUL LA 8 ORE S ÎRA.

De închiriat,SIŞSS
acum, o casă mare compusă do şese camere» 
salon, sală de mâncare, t6te bine mobilate, 
având şi dependinţe, caBa; dste situată între 
curte şi grădină, în Col6rea N6gră, strada 
Mircea-Vodă No. 29 Suburbia Olteni. A- 
m a torit se pot adresa în orl-ce 4' pro
prietar care locueşte într'însa.

No. 60Î—8.

a 1  •_• ̂  1. nn nparttamenDe închinat, Cu 9&«e odxi,
grajd de patru cai, şopron de trei trăsuri, 
o odaie şi o cninie, independenţe şi pod 
de fân: Catul de jos, Strada Scaunele No. 
46, casaGeorge Costa forn. Doritorii să se 
adreseze chiar in acele case. Contractul 
de închiriere se p6 te face de scum s «  de
la St. Oeorge anul curent. 401 o.

. i  « _• _  i  în total ori inDe închiriat, pBrte fiecare
apartamente şi pe unul ori mal 
Casele din Strada Scaunilor No 38 «om 
puse din don? apartament şi având peste 
tot dece încăperi, două bucătării, re p 
uiţi, osebit grajd, şopron, puţ m _ C° “ V  

A se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
Stefănescu, în cancelaria Antreprizei Im- 
positulul spirt6selor (Hotel Hillel).

ZT  i  i Moşiile Budescî din
1 / 0  Argeş şi Ostroveni
din Vâlcea, având, pe lângă cele-l-alte cah- 
tătî, peste 1000 pog6ne de arătură in lunca 
Oltului. Doritorii se vor adresa m Bucn- 
rescî la d-nu N. I. LahovaTV, «ar la Rim- 
nicu-Vâlci la d-nu O. I. Lahovary.

No. 4 0 4 -8 .

De închiriat şi de y£n-
J  casele cn No. 206 din Stradaaare, Mogoşoiel, alături cu D-nu Adolf 
Cantncuzino, având sus opt camere cu sa. 
Ion, jos patru odăi, pivniţă boltită şi câr- 
bunărie; iar în curte grajd de <)ece cai, 
şi şopron de cinci trăsuri, cu bucătărie, 
spălătorie şi duoă camere pentrn servitori. 
Amatorii se vor adresa, tn ori-ce <Ji, la 
D-na Maria Cocinbey , pSng la ora două 
dupe amiadî, Strada Fnim6să No. 12.

No. 50*— fl.

De Vânzare,
parte din întregul trupa de moşiă în ho
tarul Sălcnţa - Sulari, plasa Dumbrăvii, 
districtul Doljin. Amatorii să se adreseze în 
Bucnreşcl Strada Scaunele, No. 47.

No. 470,-8.

ANUNCIU
De vânţlare un Pianu, calitate superiâră 

şi in bune condiţiunî. Amatorii a se adre
sa la administraţiunea acestui <}iar, Pala
tul .Dacia*. ________

r ^ "D  \ T l T \ r  A  mea cn 'ntrărf
în calea Văcăreşei

lor, No. 151 şi în strada Triumfului, a- 
v ân d  pomi roditori, vie, traudafirl, câcăije 
şi nn pogon de fragi, domnii doritorii a o 
închiria pentru rodire 8ăă petreceri, pe 
trei s6K cinci an ii, se vor arăta la lo
cuinţa mea calea VScăreBcI No. 151 de la 
orele 6 până la 12.

Locot.-Colonel, D. Pappazoglu.
No. 400-8.

Vinuri negre, roşii şi
a  1 V\a  vechi şi nonî în bnt6e, de ven
i i  1 U L ,  rtare la Bnb-semnatnl, Strada Cos- 
ma, No. 5. — Se recomandă în special vi
nul negru vechin de cea mal bună qua- 
litate.

No. 406,-3. A. Manolescu.

De arendat,
arendedă de la St. Gheorghie 1877. Dori- 
ritoriî se vor adresa la D-na N. Bonrki, 
Calea Mogoşoal No. 174.

*08. 8 - a  J.

Să, arend^âî’sifM^ţ!
rapa din Prahova, lingă gările Mizil şi 
Albeşti, doritorii se vor adresa chiar la 
Moşiă la proprietar, se’2 în Strada Crinu
lui No. 15, Suburbia Batiştea.

No. 402. 8—8 4-

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

A eşit de sub tipar la Librăria 
Socec şi C-nia:

i s t o r i a

ARCHEOLOGIEI
Curs public, ţinnt la facultatea 

de litere din BuenrescI
de

A. I. 0 D 0 B E S C U  

X.

ÂNTICITATKA s t  RENASCEREâ
Un frumos volum în 8°, de 768 pagine.

Preţul 12 Lei 50 bani.

eualitatea cea mal bună numai tufan şi fag 

tăiat şi adus la domiciliu cu 

7 5  m .  S T I E I s r  J E N U L  
la magasia de lemne aluILessel, lingă gara 
Târgovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Coaiămjile se priimesc şi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R

şi ae afla da vânzare

A T I P O G R A F I A  T H I E L  & W E I S S  
«i

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA
A

R O M Â N I E I
discursuri rostite tn parlamentul român

de

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţul 2 Le! n.

Noul şi cel mal mare magasde în în
călţăminte pentru bărbaţi, dame şi copil 
sub firma:

SAL. WEISERMAN
La Vultur, strada Coral / .  No. 6.

Sub-semnatul am onore a aduce la eu- 
noscinţa onor. P. T. Publio, că am aran
jat in sus-tjisul magazin un bogat asorti
ment de tot felul de încălţăminte Engros 
şi F.n delail, atât în ceea ce privesce ghe
ţărie, cismărie de lues şi de tot felul, cât 
şi şoşoni şi galoşi francese şi germane, din 
fabricile cele mal renumite în Europa. Preţu
rile mal eftine de cât ori unde. — Fac 
plecata mea invitaţiune tntulor d-lor cum
părători şi rog a mă onora cu visitele d-lor 
spre a se informa atât de fină cnalitate 
a mărfurilor cât şi de eftinătatea preţurilor.

Gu stimă

Sal. Welserman.

ANUNCltJ
835* Doctoru Russo specialist de 20 an 

pentrn bâlele secrete şi bâlele de femei 
annnţă, că orele de consultaţie snnt dimi 
n6ţa de la 8 penă Ja 10, şi de 1—3 dupe 
am^ă.

Strrda Stavropoleos No. 3. 
No. 503—5. (Piaţa Constandin-Vodi).

MERSUL TRENURLIOR CĂILOR FERATE IN ROMANIA
BucurescI-BărboşI-Roman-Suciva

Tren
accel.

Bncurescl
Chitila
Plocescî
Mi7.il
Buiufi
Br&ila
Bărboşi
Tecucifi
Adjud
BacăiS
Roman
P&şcanl
Veresol
Suceava

Plec.
109.

pleo.

SOS.

8.25n 
| 8.29n 
I 9.85n 
I I0.39ii 
ll.a in  

1 1.43n 
3.25n 
4.28n 
5.58n 
7.26a 
9.05a 

10.26a 
11.38a 
l2.08p

Trenuri de 
pers6ne

10.00a 
10.18a 
11.45a 
1.5p 
2. 5p 
5.30p 7.25 a 
6.20p 8.00 a 

11.15a 
llOip 
S.OOip 
4.54'p 
6.58 n 
9.57 n 
9.55 n

Suceva-Ucani-Vlena [Tr. ac.j Tren de per», 

Plec8uoeva-Iţcanl
Lcmberg
Viena sos, a doua fli

12.49p 
9.55 n 

| 5.03 p

11.29n 
3.40n 
5.03 p|

BarboşI-Galati

Bărboşi
Galaţi

Plec.
tos.

Tren
accel.

I 2.55ii 
3.30n

2.50
7.18p

Teren 
de persdne

6.25 n 7.25 
7.00 n 8.00

TecucT-Btrlad Tren. mixte

Tecuci
BSrlad

Plec.
soi.

T

Păşcanl-laşl

P&jcanl
Iaşi

Pleo.
Sos.

Tren
accel.

7.l9n 
9.37 n

5.00 n 
7.06 a

5.35p
7.50

Ttren mixt

10.29 a 
1.20a

Viena-Lemberg-iţcanl-SucSva

Tren
accel.

Tren 
de persdne

Viena Plec. 
Lemberg sos. a doua 4i 
Sucdva-Itcanl Ses. )

8.08 a! 
12.20 p 
6.4fl a,

10.53a 
6.25 a 
5.11 p

8.88 n 
11.25 n

Suc6va.Roman-BarboşI-8ucuresci

|Tr. ac.| Tr.de peradne

Suceva Pleo. 
Veresol - »  
Pişcanl » 
Roman . 
Bacifl Sos. 
Adjud » 
Tecuci » » 
Barboţjl » 
Braila > 
BumC f  » 
Mizil > 
Ploescl » 
Chitila • 
Bucuresci »

5.11 p 
5.41 p 
7.07 n 
8.45 n 
9.43 n 

ll.ian
12.20n 

2.06ii 
2.58 n 
5.19a 
6.16a 
7.00a 
8.18 a 
8.80 a

6.46 a
7.44 a 

10.07a 
12.10p
1.17 p 
3.22 p
4.45 p 
7.20 n 
8.80 n

8.10 a 
8.45 a 
1.50a 
1.24a 
2.26 p 
4.15 p 
4.30 p

Galaţl-Barboşl
Tren

accel.
Tren 

de persdne

Galaţi Plec. 
Bărboşi Sos.

1.20n 
1 1.55 n

8.25 a 
9.00 a

7.80 a 
8.05 a

BSrlad-TecuciO — Tren. mixte

Bfirlad Pleo. 
Tecuci ă 8oa.

— 8.40 a 
10.50 a

10.00a 
112.00 a

laşI-Păşcanl
Tren
accel. Tren mixt

Iaşi Ple°- 7.16a 
9.46 a

3.25(> 
6.33 n

Versşti-Botoşani Tren. mixte - Botoşani-Vereştî Tren. mixte |

Verejtl Plec. 
Botoşani Sos.

9.32 n 
11.20n

11.48a
1.86p

- Botoşani Plec. 
Vereşfcl Sos. —

6.20 n 
7.14a

3^0p 
5 24 p

Bucurcsci-Vercioro*a (Orşova) —
Tren 

de per.
Tren
mixt

Verciorova ((Orşova) 
Bucuresci -

Tren 
de per.

Tren
mixt

Bucuresci
Chitila 8°'- 
Titu »
Gieşti > 
Goleşti » 
Piteşti » 
Slatina » 
Balj » 
Craiova * 
FileaşI * 
T.-Severin »

__ 8.00 a 
8.18 a 
9.22 a 
9.56 a

10.44 a 
12.56 a 
1.50p
3.00 p
8.67 p 
6.24 p
7.68 n
9.01 n

6.06 n 
6.56 n 
8.09 n 
8.b6 n 

10.01 n 
10.16 n

Verciorova (Orşova) Plec. 
T.-8everin Sos. 
FiliaşI • 
Craiova > 
Balş » 
Slatina > 
Piteşti » 
Goleşti » 
Găeţtl » 
Titu > 
Chitila » 
Bucuresci >

-

6.45 a
7.20 a 

10.17a 
11.19a
1.20 p 
1.41 p
4.22 p 
4.55 p 
6.4» p
6.23 n 
7.26 n 
7.40 n

7.16 a 
7.2 W 

8.33 a 
9.20 a 

10.64 a 
11.20a

Bucurssol-Giurgiu-(Smârda) şl vics-versa
«j----- :—----- 1--- Tren. mixte

Sm&rda Plec. 

Giurgiu {p™o.
_ /Sos. 
Comana \Plec.
Bucuresci (Fii.) Sos.

Tren. mixte 
■ 4J7 
4.47 a 
4.67 
6.18 8 
6.28 a 
TS it

Bucure aci (Fii.) Plec.
/Sos.

Corn ana \Plee.
/Sos,

Giurgiu \piec. 
Rmflrda Sos.

9.15d 
10.17 d 
10.27 d 
11.40 d 
11.50d 
12.— a

6.10 a 
6.13 s 
6.23 s 
7.88 s

9.— d 
10.16 d 
10.26 < 
11.27i

la 6

1.  io A aîmin^ta pân& la 12 diua; p, de la 12 4iua p&n& 
Desluşiri. -  Litera a în m b b M  orele de la
adra şi n in8Pmn&& n6pte, de la 6 «era p Ta(ţ(sne de olasa I  şi I I ;  cu trenurile de per-

Cu trenurile accelerate cll&toril «e traii«port& jn va^n  ,
s6ns si mixte se transportă in Tagone de W flle  Bucurescl-Vfirciorora, Bucnresel-Roman ţi

Preturile locurilor in trenurile accelerat W» ^  trenurile de peraâne. Trenul accelerat
Roman-Suc^va-Itcanl »unt egale cu prfţun p ; Ta £ -in ooreapondintk la Severin «eu Orşova
care pl<c& din Blcure.cl Joia si Dumineca spre Craiova va n in k
ou vaporul accelerat spre Buda-Pesta. vi»na seft guda-Pesta vor glUi la Severin trenai

C&l&toril venind ou vaporul accelerat fr^nuri'.* accelerate trag la Saverin in «Jilele
accelerat .pre Bucuresci. Pentru Î n l e s n i r e . J ’S S m  »• 
de corespond'nţi vaporul ccelerat, llng& Agenţia vapOrek

Giuraiu-Orşova-Baziaş-Pesla-Viena

VAPOARE DE PASAGEBl 
Din Giurgiu la Orşoto.-. Marti, Vineri pDumi- 

neci la 2 ore p. coincidondu ou trenulu mirtu 
oare soacsce in Giurgiu de la Bucuresci, la
4.20 s. . _  . ,

Din Oriova U  Pesta: Joi şi Dumineci dim.
,  Pesta Ia Viena: In t6te file le  la 6 ore s.

VAPOARE ACCELERATE 
,  Giurgiu la Pesta: Merourl la 5'/« ore s.
,  ,  ,  Basiaf: Sftmb&tH la b'ft ore
Ambe aceste curse coincid<4ii cu tren. mixt 
care sos. în Giurgiu din Bucuresci la 4.20 ». 

Sos. vaporului la Baeiaş; Vineri şi Luni s.
,  ,  ,  Pesta: Dumineci d.
,  ,  » Viena: Luni s. . _

Plică din Giurgiu la Calafat*: Marţi, Vineri, 
Dumineca şi Jouia, la 2 or. dupi amia^l, 
coincidOndii prima cursă cu trenul3 “ l* t“  
care sos. la Giurgiu din Buoureacl la 4.S0 «. 
de oilStorl care soi. in Giurgiu din Bucuresci 

la 11.50 d.

Viena-Pesta-Baziaş-Orşova-Giurfliu

VAPOARE DE PASAGERI 
Din Viena la Pesta: in tdte tfilele la 6'/« ore 

dimineţa.
Din Peţta la Orjova: Marţi şi Vineri la 11

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

la 9 ore dim. coincidendă cu trenulă mixta 
care pl<Sc& din. Giurgiu la BuoarescI 1. 

12.40 a.

VAPOARE ACCELERATE 
Din Viena: Dumineca la 6‘/i or. d.

,  Pesta: Luni la 7 ore d.
,  Basiaf: Marţi şi Vineri la »  ora d.

Sosesc* la Giurgiu: Mercurl şi S im bitl la Î l  
ore dn coincidinda cu irei.10 mixtfi «ara 
o-l^ci din Giurgiu la Bucureşcl la 12.4# a.

GEL M A I MARE MAGAS :N 
HAINE CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MODA

-r -im- -R  O  hJL  A -  3ST X  A .  _______I3 S T  R O M A N I A  ______

%  ■  ^  I B .  t C  • !  « I S .  A  1

Colţul Bulevardului eassa Grecianu.

ASTAZI AM PBJIMIT UN MARE ASORTIMENT
DE

1 »  I U D E U l 1
1

Şi

C O S T U M E  D E  P R I M A -
Comandele din provincie se efectudză cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc Inapo

a L B .  J O S .  S T B A T J M
[ Col|ul Bulevardului oassa Brsolanuj^

Tipografia Thiel A Weiss Palatul , Dacia


