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Viona, 18 Martie, 
î şed in ţa  Camerei d e p u ta ţi lo r  ile astăzi 

^  edi itcle C onsiliu lu i, respuii/.eud la in- 
M area relativ ii p e n t r u  pretinsele per- 
iţii esersate în  c o n tra , evreilor io Ro
ita, a  zis că a n c h e ta  deschis» n a  este 
| te rm in a tă  ş i  ca  prefectul încrim inat 
u n i  ş i a m p lo ia ţ i i  seî ni! fost puşi sub  
iar«'. P re şed in te le  consiliului a  ad ăo g a t 
>1, ca  m in is tru  al afacerilor esterne  n ’a  
¡ijat u iu iic  spre a proteze pe su p u ş ii 
m a c i.

b u o t s c n  m a r t ie

(Jenatul In şedinţa de Joi, a abro- 
i a r i. 2 din légea organis&rel Cur
ă ţ a  apel de Ia 1868 şi a  redus 
rfip] căte 2 membri din aceste curţi.
I ia invalidat alegerea d-lul Bi- 
n  la  Gorj; pe motiv, c i  nu se 
®a face după, listele anulai tre- 
L Esté probabil, că acest princip 
Iotă primit, — se va invalida ş 
ţerea col. I din Vaslui 
{amera şi-a term inat In fine des 
srile  asupra proiectului pentru 
irp re ta rea  legel electorale şi 1’ 
m it cu 40 voturi contra 22. Ce* 

É a m  noi de zis In princip în con 
i acestui proiect, am zis’o înfcr’un 
■nér precedent. Stăruim  şi acum 
jbede, că acest proiect, aşa cum 

11 1 de la Cameră, nu va dobândi] 
tp  dată aprobarea Senatului. Dacă, 

isl!'întâmpla să. ajungă In desba- 
4*. lui, ne vom face datoria a ’1 
Uminâ mai Indetal.
« in tru  astăzi terminăm réspunsul 
U ru lu articolul imprudent al Ro- 
whtl de ieri, imprudent şi pro

f i t o r  In contra Senatului, 
p i a ră ta t argum entarea consti 
onal corectă, pe temeiul căreia 
>ă părerea noastră, un m inister 

fb dia majoritatea, Senatului ar a-
‘h-u numai d rep tu l, ci a r avea 

l  ofi:v, de a disolva o Cameră, care 
este espresia adevârată a ţâ re i 

carq, Înşelând aşteptările alegft- 
ilor, i-a făcut aă rămăe uimiţi 
incapacitatea şi de duplicitatea 

ţimului radical.
Răspunsul Românului la aceste im 
An ale noastre este prea nechibzuit 
ţi parte pre\ necuviincios pentru a 
slăbi. Din contră, inodul sfttt de 
ripunde. le Întăresc« şi U | mnit 
Mol am susţinut şi susţinem că 
joritatea Camerei de astăzi a In 
tiit voturile niajorităţeî alegfeto 
II' pe temeiul unor promisii falşe 
611 astăzi, recuuoscându-se falşi 
ea acestor promisii, Camera nu 
*?. sprijin in ţară.
^  alegerile 'din iunie 1876 
•nns. intfeift uşurarea sarcinilor 
promis al doilea, că In nici

Cum sta cu patentele? — Le aţi sporit. 
Cum stiî cu licenţele? — Sunteţi siliţi 

n reveni la legea Mavroglieni şi încă a o 
întrece.

Cum stă cu împuţinarea sarcinelor ? — 
Nu pnteţl Împuţina nici una.

Cum stă cu făgăduinţă de a nn spori 
nici un imposit ? — AţT fost siliţi a spori 
unele şi sunteţi siliţi a crea altele noue.

La aceste respunde Rom ânul: 
»AţT promis, spune Timpul., că veţi des

fiinţa monopolul tutunului.*
Ori -cine scie că nu se pôte promite des

fiinţarea unul contract, şi prin urmare 
înţelege că acusnrea este cn precugetare 
nea der erată.

>AţI promis împuţinarea liccnţelor ş’a 
patentelor, şi le-aţi sporit.*

Cunoscut fiind că s’au scăzut aceste 
dări, acusarea lovesce pe cel cari in cu- 
uoscinţă de causă spun ceea-a ce nu este 

Eac& un respuns al Românului 
necuviincios, neadevârat şi cu at&t 
mal nechipzuit in cinismul séù, cu 
că t nu’l poate fi de nici un folos. 
Căci aici este unul din puţinele 
locuri, unde se poate zice cu drep
ta te  : toată lumea ştie.

Toată lumea ştie, că m ajoritatea 
deputaţilor radicali şi m ajoritatea 
agenţilor lor electorali îşi făceau 
la alegeri o arm ă de acusare in 
contra guvernului conservator, din 
monopolul tutunului şi promiteau 
desfiinţarea ]ui: Românul insë res
punde :

,Or!-cine ştie, ca nu se poate promite 
desfiinţarea unui contract.*

De ce se ascund radicalii după 
propriul lor deget f „Nu se poate 
promite !* Dar s’a promis; to a tă  lu
mea a auijit'o, toa tă  lumea o ştie, 
că s a promis. Chiar şi scrisoarea di
rectorului Lang v'a spus-o lăm urit 

i  a ţi fost siliţi a o Înghiţi, cu toată, 
na ironie, cu care vâ lovea.

Noi nu vâ imputăm, că n-aţi des- 
in ţa t Contractul. Orice om cu minte 

ştia, că nu se putea desfiinţa. Noi 
vâ imputăm, că, deşi cunoaşteaţl ne-

veni la legea Mavroglieni şi îrică a 
o întrece.*

A reveni! Căci In adevâr, d. 1 
Br&tianu In mijlocul acestei crize 
financiare, ou nn budget neechili 
brat şi cu o datorie flotantă de cel 
puţin 51 milioane, a făcut copilă 
rească Încercare, de a reduce licen 
ţele, Insă după căteva luni In chiar 
programul m inistrului d-sale de fi
nanţe pentru echilibrarea bugetului 
stă  cuprinsă cerinţa, de a reveni 
iarăşi la legea Mavrogeni şi Încă de 
a o Întrece.

Menţinem dar s tric t ceea ce am 
zis, şi regretăm  numai manierea Ro
mânului de a face polemică prin 
citări falşe şi prin neadevâr.

Ne resum ăra: Radicalii afl fosta- 
leşl pe tem eiul unor promisii neîm
plinite.

Din douâ lucruri u n u l: ori radi
calii făc&nd la alegeri asemenea pro 
misii, nu 'şl-atl dat seama de ceea ce 
făceau, şi atunci s'aâ dovedit inca- 
bill de a Înţelege cerinţele politice 
şi adm inistrative ale situaţiei, ori 
radicalii ştiaCi, că promisii le lor e- 
lectorale nu se pot îndeplini, şi a- 
tunel aft Înşelat pe alegătorii lor.

Incapabili saâ lnţelătorl, resnlta- 
|tul râm âne ace laşi: ţa ra  i-a pă
răsit.

p u tin ţa  de a desfiinţa monopolul, « ţi 
În şe la t alegâ to ril cu prom isia de a ' l ' n^nesciinţă chiar de esistenţa cetăţeanu

lui Pera Opran. Astă-7.1 aS aflat’o.

L I B E R I  A L E G E R I

Intre liberile alegeri care aii avut loc 
zilele din urmă, semnalăm alegerea , cetă
ţeanului radical* din Craiova Pera Opran 
l a - -  Bolgrad!!!! Minnnate efecte ale li- 
bertăţei.

Nu este de o lună la ministerul de In
terne d-nu I. Brătiann , şi iată că virtu
ţile şi meritele cetăţeanului Pera Opran, 
cu toată liberala intrerupţiune a tutnlor 
comunicaţiunelor datorită inteligenţei ad 
miniatraţiunei roşii, ajung fără gentate de

proces ; apoi aşa fiind, s'ar putea snsţiuelprincipiul că astăzi, m:ii cu osebire, in 
că pentru că nn advocat apără un proces ţar» aceasta, uuniai liberile alfgerî pot fi
el prin aceasta intră in condiţiumle unui 
funcţionar? «Şi apoi d-nn Boziann con
chide zicftnd :* de aceea vă rog să daţi de 
o parte aceste argumente, şi să conside
raţi că advocatul Statului nu este de loc 
funcţionar al Statului. >

o m U ntn ire  p e n trn  ţt iră , o a s ig n ra re  p en 
t r u  fie-ctire p a r t id  p o litic , şi p e n trn  c o n 
se rv a to r i in d e o s e b i!

C o n se rv a to rii n e p r iim in d  a le g e re a  u n u i 
c o n s e rv a to r  alt d a t  o lec ţiu n e  l ib e ra lilo r :  
şi cu toat*» acestea  n logerea  co leg in ln i II

U n as t-fe l de m od de a rg u m e n ta re , p e d in  laşi re p re se n ta  v ic iu rl m n lt m a l ne-
mine, d-lor, nu mS poate convinge. Eil 
şciB că funcţionarul este tot acel ce este 
în serviciul Statului, care primesce nn sa
lari 8 de la Stat sub ori ce fel de titlu 
care face un jurământ de credinţă, care 
are drept la pensiune! Aceasta o ştim cn 
to ţii; dar iată că acum trebue să credem 
altmintrelea, dar iată că pe lingă profe' 
sori pe cari '¡«am dispensat de numirea 
de funcţiuni, mai voim acum să facem ş 
pe advocaţi nefuncţionarl. Dar dacă argu
mentele d-lui Bozianu sunt puternice, aş' 
susţine că ele să se aplice şi in pri
vinţa agenţilor ţărei din străinătate, a- 
dică, că nici aceştia nu sunt funcţionari 
fn adevăr precum se argumentează că ad
vocaţii Statului nu sunt funcţionari pen
tru că nn advocat poate face alcătuire şi 
pentru un singur proces, tot aşa am pu
tea susţine că şi agenţii uoştri diplomatici 
nn sunt funcţionari pentrn că un cetăţean 
poate priimi o misiune dipiomatioă numa 
pentru un singur cas, pentru o singnră mi
siune ! Este dar a zice că pentrn că s'aQ 
trimis mal mulţi şi dintre noi cu misiuai 
diplomatice, speciale precum d-nii Dimi- 
trie Brătiann, 0. A. Rosetti, I. Qhioa din 
aceasta s'ar putea argumenta că agenţii 
noştri diplomatici din Paris, din Viena, 
din Berlin nu sunt funoţionarl ai Statu
lui şi prin nrmare sunt in drept de a de
veni deputaţi şi Senatori ?

La acest absurd, însă ne ar conduce 
opiniunea d-lui Bozianu adică, că advo
caţii Statului nn trebue să se considere 
ca funcţionari, pentrn că aeela care poate

însemnate de cftt acelf*a ce se găsesc în a- 
legerea făeută deeoleginl II-lea de Roman.

8per că astăzi şi noi liberalii vom imita 
pe conservatori, şi vom arăta că şi noi 
suntem pentrn liberile alegeri.

C&ud conservatorii afi priimit a invalida 
alegerea colegiului Il-lea de la Iaşi făcuta 
în persoana domnului Antoniadi proprietar 
mare, alegător şi şezător în Iaşi, ce virinri 
Btn găsit în acea alegere?

N in ic alt de c&t numai plângerea că 
votul n’a fost secret. Ea să vedem acum 
ce este cn alegerea colegiului Il-lea de la 
Roman ?

In listele acestui colegifi s’a vîrit de către 
administraţinnea trecută, de către prefectul 
Alesandru Ventnra aproape de 40 alegători 
oarî nu aveafi censul. O luptă grozavă s’a 
iscat in privinţa acestor înscrieri nelegali. 
C&nd in anul trecut a venit alegerea de 
Senatori, douî din alegători cari aveafi 
mai mnlt curaglfi, cari erafi ind -pendiuţi, 
onor. d. Preda şi Vasiliu se adresează la 
d-nu general Floreseu, atunoi preşedinte 
al consiliului, şi a cărui candidatură se 
pusese in acel colegifi şi ’i ziseră. ,Este 
cu nepatiuţă ca d-ta şeful cabinetului să 
consimţi a fi representautul fraudei, re- 
preseutantul listelor falsificate 1 , Io aceste 
cuvinte prefectul văzu o insultă, el se a- 
dresa la procuror; şi aceşti doui funcţio
nari prea zeloşi — cum sunt din nenoro
cire mulţi funcţionari sub toate regimele 
— am&udoni se înţeleseră şi luară pe dd. 
Preda şi Vasiliu ş i 'i  închiseră intentându- 
e proces in calomnie. Am aci înaintea mea

priimi şi un singur proces nu este eonsi-l*008  ̂ dosar. A venit la Senat verificarea
derat ca funcţionar.

O mai repet dar, d-lor, ori-cine figurează 
in bndget cu nn anume onorarifi, ori cine 
este numit prin decret Domnesc, ori cine 
aternă de un ministru, ofî cine depune 
procentele sale in casa pensiunilor, oare 
este făcntă numai pentru funrţionari, este

desfiinţa.
»Cum s tă  cu patentele? Le-aţi 

pont,* ziceam noi.
Rom ânul rftspunde: cunoscut fi

ind, că s'a scăzut această dare, acu
zarea loveşte e tc .“

Cinism şi neadevâr ! Patentele nu 
’aii scăzut prin modificarea făcută 

de radicali ci s’a a sporit In totali-

la Craiova Ia Bolgrad; şi acum c&te-va^' rămâne funcţionar, 
zile nn numai aceste merite gi virtuţi erafi ^  m** ®*8 «u°r*bil«rl domn Boziann oă 
necunoscute dară bieţii Bolgrădeni erafi şi advoc*t'a nu este o funcţiune ci o carieră,

— câcî un advocat când 'şi lasă serviciul 
de la Stat un pere de foame. Apoi noi 
n’am văzut advocaţi neperitori de foame, 
cari devin nu numai advocaţi ai Statului, 
dară si prefecţi ? Este dar a conchide din 
argumentele d-lui Bazianu, că şi advocaţii

tele s’aQ sporit şi chiar pentrn a 
ceastft sporire a lor unul din depu
taţii fruntaşi al Camerei de astăzi, 
d. Candiano Popescu, şi-a dat dimi 
sia motivată din Cameră.

Iu privinţa licenţelor, Românul im 
pută „ Timpului *. că a r fi z is : »aţi

t e

f r ,

j»u se vor spori impositele. Aceste 
misii au fost falşe, in  privinţa lor 
ziceam In numărul nostru de Joi: 

nm stă cn desfiinţarea monopolului tu- 
îlui promisă de voi 1. alegeri? — Aţi 
ordine stricte pentrn aplicarea lui şi 
ţi fericiţi a constata că ^nui acesta 
ng vă va plăti 677,R0(i maţ mnU 
contract.

promis împuţinarea licenţelor şi le- 
a ţl sporit,* şi apoi continuă iarăşi

,  C unoscu t fiind, că s’a  scăzu t această  
dare, acuzarea loveşte pe cei, cari în  cu 
n o ş tin ţă  de causă spnn ceea-a ce nu  este.

Iată prima din îmbunătăţirile pe care 
organul guvernului le făgăduesce Basara
biei, îndeplinită.

A doua îmbonătăţiro este trimiterea în 
calitate de prefect tot în fericita Basara-car* dev’n prefecţi, — şi pentru că afi o 
bie, a d-lui Boldur Lăţescn, al căruia me- carier* “  nn 8nut funcţionari, şi prin ur- 
rit ca om şi ca administrator umple 0 mnre păstrat dreptul de a fi deputaţi 
mulţime de dosare la mini*ternl de In-'8a® senatori? Apoi, mulţnmitu lui Dumne- 
terne şi mai multe parchete din ţară. Ono-*8®» *n Viri* noastră civilisaţiune.i şi in-
rabilul D. I. Biătianu, grăbit de a face8*rnct’nnea ^ 'n z* *n serespftndesce mai

m ult; de aceea astăzi vedem sute de oa
meni preferând de a avea o carieră de cât
a funcţiune.

Astăzi funcţiunile publice nu se mai pri
vesc ca singurul mijloc de a trăi 1 Dar 
la ce, domnilor senatori să intrăm în mai 
mari amănunţimi în privinţa necapacită- 
ţel onor. d-lui Voinov ? D-sa se combate 
de raportul comitetului nostru pe argumen
tul când că este străin, cXnd că este func
ţionar ! Apoi, d-lor cestiunea se mărgine- 
soe numai aci ? Nu mai atât sunt vioiu- 
rile acestei alegeri? Efi susţin că această 
alegere are viei uri de un ordin mnlt mai 
serios de cât cele două menţionate deja ! 
Le voiii arăta şi pe aceste:

Vă aduceţi aminte, d-lor senatori, că

ta te . Dacă nu o ştift aceasta cei de fericirea ţiSrei in genere şi a Basarabie! în 
la Românul, le depl&ngem cunoştin- special, n’are timpnl s& se îngrijească de 
ţele aritm etice şi financiare. P a ten -asemenea nimicuri.

Aşteptăm cele alte fericiri făgăduite Ba
sarabiei de „Românul.* Când vor fi 12 
vom face o cruce.

Dară vai 1 ajunge-vom până acolo ?

Discursul rostit de d-nu M. Co- 
gălniceanu In privinţa alegerel se
natoriale a d-lul N. Voinov In şe
dinţa Senatului de la 23 Febm a 
rie 1877.

(Urmare ţi fine).
Ce susţine d. Boziann? d-sa zice: , D-ni- 

¡lor, advocatul Statului nu aste funcţionar,
Românul ne-a c itâ t falş si n rin r n r̂<l ce ̂  Pontrn că advocăţia nn este mai de nnăzi Senatul iu majoritate mare 

‘ ° ‘ n ____ :_x o: _-r _ L __j. _____ ___i_ii l______ j .
urmare suntem In drept a’i respin 
ge critica. Noi am z is : ,Cum stă  
leu licenţele t — Sunteţi siliţi a re

o funcţiune, ci este o carieră.« Şi mai a -a sfărâmat, alegerea colegiului Il-lea de 
pol zice: * închipuiţi-vă, d-lor, oă aloă tui-Iaşi; ei bine, cine a sfărâmat’o, majori ta
rea nnnl advocat cn Statul nn ar fi per- tea, mal cn seamă a conservatorilor; con 
manentă ci ar fi privitoare numai la un Istrvatoril voiafi, la rândul lor, să proclame

alegerel d-lui General Floreseu, alegerea 
fost respinsă ca vicioasă, s’a orânduit o 
anchetă parlamentară şi in capul acestei 
anchete erafi onor. med amic d-nu Iorgu 
Radu şi era şi onor. d. N. Ionescu. An
cheta se făcu şi iată, in privinţa liste
lor electorale şi a alegerei Colegiului II, ce 
zice raportul inaintat de d. Nicolae lone- 
sen astăzi ministrn de esterne:

»Vă trimiţ d-le preşedinte actele recla- 
maţiunilor ivite la revisiunen listelor elec
torale, şi formarea lor pe anal 1876, pen
tru colegiul electoral de Roman, acte îm
prumutate din arhiva comunei Romannlui 
intr’adins şi numai spre usul Senatului la 
tratarea acţiune! falsificărilor făptuite din 
ordine superioare în listele electorale şi 
pentru care, cu drept cuvânt, cade cea 
mal grea respnndere asupra adminisira- 
ţiune! eseentive, şi asupra agenţilor el 
direcţi, carii s'afi amestecat in confecţio
narea unor atare registre pătate de fraude.*

Pe aceste considerante, Senatul a sfărâ
mat alegerea de la Roman şi s’a proces 
la a doua alegere. Cine acum a luat parte 
la a doua alegere? Afi luat parte la ale
gere 3d de alegători. Eli bine, mai toţi a- 
ceşti 30 alegători sunt aceiaşi car! afi luat i 
parte şi la alegerea onor. domn General 
Floreseu.

Am comparat lista şi numele alegăto- î 
rilor car! la ânteia alegere afi ales pe on. 
d. General Floreseu, am comparat’o cu lista , 
şi cu numele alegătorilor cari afi ales pe I
d. Voinov la a doua alegere; cu mine afi
făcut această compataţinne şi unii din 
mombrii comisinne! de verificare, şi cu toţi 
am văzut că 31 alegători, mai aceiaşi cari 
afi ales pe d. General Floreseu, aceştia şi ^
afi ales şi pe d. Voinov. îndată ce se va (
arăta cea mai mică îndoială despre zisele t 
mele, voi avea onoare a vă citi amândouă ;i 
listele şi nnmele din ele şi voi ruga pe 
onor. senatori să însemneze, nnme după



T I M P U L r
nume, şi vor vedea că m a l aceiaşi 31 ale- Ett în«X împreună cu d-nn Bozianu am 
gători cari aii ales pe d. General Floresculstăruit ca Senntal să na zică acest cuvânt, 
na ales şi pe d. Yoinov. Ve fac acum in- Ca toate că comitetul de acusare, când 
trebarea, dacă aceste liste sânt az i bune ¡¡’a vorbit despre rolal care l’afl jucat de-
pentra că aii ales pe d. Voinov, de ce ele 
era3 rele când s’a ales d. Florescu ? Vă 
mal fac o întrebare: daca d-voastră admi- 
te-ţt, — şi trebne să admiteţi, — că un 
ulegetor este o fiinţa care are consciinţa 
drepturilor şi îndatoririlor sale, care are 
o opiniune politica, puteţi d-voastră ad
mite că intr'nn interval numai de câteva 
lnni, aceiaşi alegatori au pn ta t să voteze 
ântâia pentru acuzat şi apoi pentru acu 
zator ? Vă fac întrebarea : Cum puteţi crede 
că d. General Florescu acuzat de onor. d 
Voinov şi onor. d. Voinov membru din 
comitetnl de acuzare să poată fi libera şi 
sincera espresinne a aceluiaşi colegi Q, ba 
mai mult a aceloraşi alegStori ?

Şi aşa fiiind, puteţi zice că aci este a- 
legere ? întâia alegere a fost vicioasă, a 
dona alegere nn poate să fie de cât vi
cioasă. Frandă aii zis d-nii Nicolae Io- 
nescn şi lorgu Radu alegere! din Aprilie 
frandă zic şi eii alegerel de faţă.

Cred dar că nu va consimţi onor domn 
Voinov, pe care cn toate combaterile eii 
'1 privesc ca Român, nn va consimţi zic 
să intre Senat prin în uşa mică, )prin uşa 
fraudei. Se fac liste din non, — să vedem 
cum se vor face, — şi cred că cei cari aii 
criticat pe cele vechi, azi vor face bune 
pe cele noni. Vie d*nu Voinov în mijlo
cul nostru ales după acele liste şi atunci 
’1 vom primi. Dar astăzi putem noi libe
ralii cari am stigmatisat acele liste, poate 
acela'şi Senat, să declare că listele sunt 
bune, numai pentru că în locul d-lui Flo
rescu s’a ales d-nu Voinov ? Poate sa de
clare Senatnlţcă alegerea d-lui Voinov este 
pnră, este inmacnlată, este sacro-santă 
când tot acest Senat a declarat că alege- 
gerea d-lni Florescn era impnră, era vi
cioasă, era păgână? Aceasta este dilema

Vedeţi dar, d-lor, că aici nu se atinge 
nnmal de persoana d-lni Voinov; şi âtă 
pentru ce, onorabile d-le Stnrdza am suş- 
ţinut că aici se atinge mai mnlt de cât 
de o persoană, se atinge de a dovedi noi 
liberalii că pentrn alesul colegiala! a II 
de Roman avem aceiaşi măsură care am 
avut'o pentrn alesul colegiului al II de 
Iaşi, că atunci când se atinge de nn prin
cip nu facem deosebire între d-nn Florescu 
şi intre d-nu Voinov, că nn facem ces- 
tione de partid, că nn ne uităm la amic! 
şi la inamici când se atinge de alegeri, ci 
că căntăm numai sântul adevăr, numai 
sânta legalitate.

Onor. d-nu Voinov mai are apoi o da
torie morală, are o datorie de onoare ca 
să nu intre în Senat acnm.

D-sa este dator ca să urmeze drumnl 
care l’a luat, ca să meargă până la finit 
în cariera în care a intrat. MS esplie. Am 
declarat de o mie de ori, cum că respect 
foarte mnlt atributele Camerei deputaţi
lor, din gura mea nu va eşi nici o dată 
o contestare a drepturilor sale, saii o lipsă 
cât de neînsemnată de respectnl ce dato 
resc Camerei surori! Nu voia face eu la 
această tribună ceea ce s’a făcnt în Ca
meră, cănd mai deunăzi drepturile Senatn 
lui aii fost trase la bară, ca şi altă dată 
şi astăzi declar, că tot ce face Camera face 
în suveranitatea ei. Noi nn avem calita
tea de a ne rosti de cât când vor veni 
înaintea noastră legile şi cestiunele otă 
râte de ea. Numai atunci are şi Senatnl 
dreptul dea se rosti ca nn Corp legislati 
eşit din aceiaşi sorginte, egal îndrituit ca 
şi Camera, — cn singura deosebire că nn
Camera ci acest Senat a .............nn zic
a salvat, dar cel pnţin a schimbat situa 
ţiunea ţerel( aplause).

D-lor, Camera a rîndnit un comitet care 
să urmărească acusaţiunea şi să facă in
strucţiunea contra foştilor miniştrii daţi 
în judecată. Camera a făcnt aceasta în tot 
dretupl ei; n'ani nimic de zis. Dar am de 
zis ceva despre chipnl şi despre lucrările 
acelui comitet, când el a lncrat afară din 
Cameră şi când a lucrat în contra altora 
de cât coutra miniştrilor!

Comitetnl de acusare s’a îmbrăcat cn 
dreptul de judecător de instrucţiune, co
mitetul de acusare aii rânduit deputaţi 
cari să facă perchisiţinnl la foştii prefecţi 
şi alţi cetăţeni. Senatul, după opiniunen 
mea, avea dreptnl, cel puţin în ce pri- 
vesce pe foştii prefecţi şi alţi amploiaţi 
deveniţi simpli cetăţeni, Senatul avea drep
tul să zică şi el cuvântul seu despre n- 
ceste perchisiţinnl.

pntaţil afară din Cameră, când nn snnt 
deputaţi ci simplii particulari, cn toate 
că zic comitetul a căutat a desvinovăţi fap
tul objectând oă deputaţii n'ali avut alt 
rol de cât de a fi martori la perchisiţin- 
nile ce avea să le facă judecătorii de ins
trucţiune şi procurorii, etc. Dar to t nă- 
bădaica acea de notă a d-lul Vizanti, de-

d. Voinov; mergă d-sa a se realege, n r 
mezc-ş! missinnea! Dară dacă Far imita 
toţi din Comitetnl de acnsare, dacă şi 
Stan şi Bran s’a» lepăda de marea însăr
cinate ce an primit, atnnai acel dossar 
de acusare nr râmânea zăcător ca nă a- 
facere de vagabonzi! Dară aceasta nu poa
te fi in privinţa unor oameni care aii cir- 
muit cinci an! această ţâră, care aii 
greutate în partitulnl lor, in societatea 
noatră, şi cari ca cetăţeni aii şi el drep 
tul la justiţia ţă re l; el dar aii dreptul

putatnl colegiului al III, Nr. 3, a desco-la cero ca justiţia să se rostâscă în fine, 
perit că lucrurile s’aO petrecut alt-fel. dacă snnt vinovaţi safl nevinovaţi. (Ap-
lată ce zice nota Nota Nr. 3 :

»Cu ocasinnea perchisiţiunei ce am fă« 
cnt după însărcinarea primită de la comi 
tetul de acusare etc.4 D. Vizanti spune 
dar că a avut însărcinarea de a face per- 
chisiţiune iară nn de a fi simplu martor, 
Senatnl atunci s’a mărginit de a învoi 
urmărirea foştilor m iniştrii; şi cred că în 
fine acel foşti miniştrii aii să meargă îna
intea Carţei de Casaţiune. O cred aceasta 
fiind-că am văzut că s’a votat în Camera 
snroră cinci mii de franci pentru a se t i
pări actul de acusaţinne! Ei bine, onor, 
d-nn Voinov era membru în comitetul de 
acusare, era mi-se pare chiar vice-preşe- 
dinte al comitetului. Mă adresez dar a- 
cnma la d-sa şi’l în treb : nu este de 
noarea d-sale ca să stărne în rolul care 
’a luat ? Cum ? este destnl numai a a- 

arunca acusarea, a stigmatisa pe oameni 
şi apoi când se atinge de a a susţinea a- 
cusaţiunea înaintea Curţei de Casaţiune, 
acusatorul sS dispară ? Apoi, onorab. d-le 
Voinov, snnt rolnri cari, o dată primite, 
trebne a fi îndeplinite peuă în sfârşit.

Onor. d. Voinov a primit asnpra-şi 
rolul de acusator. D-sa trebne, să ţie 
acostă sarcină şi să o indeplinescă şi 
inaintea Curţe! de Cassaţinne; întoc
mai ca Hercul d-sea e’a imbrăcat cn 
haina Dejanirei; d-sea nu o poate pă
răsi chiar când l’ar arde! Iată, d-lor, 
ce trebne să facă onor. d. Voinov: să stă- 
rue in rolul mare, demn şi frumos, rolul 
de apărător al legilor ţărel, rolul de glas 
al Adunare! deputaţilor. Mergă D-sa la 
Cartea de Cassaţiune, sprijine acusaţiunea, 
sprijine faptele d-s&e de aonsator şi de 
jude instructor! Or! cât s’ar zice, Sena-[ 
tor! şi Deputaţi, nn suntem cn totul 
nerespun^Storî de actele noastre. Pentru 
vorbele şi faptele noastre ca mandatari 
al naţiunel, Constituţinnea ne declară de 
neviolabill înaintea puşcăriei şi a procu
rorilor ; deră nu ne declară neviolabill şi 
inaintea opininnei publice şi chiar înain
tea alegătorilor noştriil

Cum dar onor. d-nu Voinov, dezertănd 
de la postul său de on6re va fi împăcat 
cu consciinţa sea, cn chiar alegătorii săi? 
Alegătorii, opiniunea publică, au tot drep
tul de a’! <Jice; d-ta care te ai făcut a- 
cusatore, care a! împins acusaţiunea pioă 
la estreme, care te a! făcut interpretul 
urelor şi passiunelor celor mai estreme, 
care ai plimbat flacăra persecnţiune! pănă 
în căminul simplilor cetăţeni, de ce nn 
al stat până la fine la postai ce’ţi ai ales 
de ce ai venit a te pune sub scutul Se
natului, unde nn este de cât maturitate, 
raţionament rece, şi prin urmare neparţi- 
11 i tu te ? (Aplause).

D-nu Voinov este dar angnjiat de on6

lause).
Urmărirea, sprijinirea acestei justiţii, A- 

dunarea a tncredinţato d-lu! Voinov şi 
colegilor sel, d-lor s’a încredinţat misiu
nea de apărători al legeî, de resbunătorl 
a! legalităţel in acestă ţâ ra ! ES, d-lor 
dată ce m’aşl ii îmbrăcat în aoestă misi
une, nu m’aş! fi lepădat de densa, nu pen
tra  a deveni Senatore, dar nici pentrn 
a deveni rege, atăt este mare această mi 
siune pe cat ea este şi teribilă!

O mai repet, misiunea este mare, este 
grozavă, este teribilă, dar cu atăta ea es
te şi îndatoritoare pentru acel care a pri- 
mit’o. Deserţiune dar nn încape!

Şi chiar dacă d-nn Voinov ar pretinde, 
ar voi a deşerta de la postnl de on6re ce 
i l’a încredinţat Camera, no! nn pntem 
priimi in sănul nostrn nn desertor. (A- 
probare.) Iată pentru ce combat alegerea 
onor. d-lni Voinov, şi o combat pentru 
că voesc tă’l fac pe însn’şi d-sea demn 
de misinnea care a luat’o, misiune care 
este dator înaintea ţerei ca s’o indeplinescă 
pănă la sfărşit. (Aplause).

Domnnle Preşedinte, am un amendamen- 
la Conclusiunea care contestă naţionalita
tea d-lni Voinov.

DIN AFARA.

re de a fini opera d-sale. Şi dacă se Tor 
gassi, că din acei Miniştri <Jat* judecăţii 
unii sunt vinovaţi, şi decă după acusaţin- 
nile d-sale, curtea de Justiţie, suprema 
dreptate a ţărel, îi va osăndi, o l atunci 
mare va fi meritul d-sale, o ! atunci con- 
şciinţa d-sale va fi împăcată pentra că 
ş! a făcut datoria şi mare va fi pentru 
d-sea şi recunoscinţa ţerei. Pentru ce 
dar acestă întrerupere a missiunii sale ? 
Şi această întrerupere de la uă mare in 
datorire se face pe pretextai mesquin că 
’¿ii ales amicii intr'nn jadeţ ande nu lo- 

cuesce, nude na are tit lu r i! Soim noi ci
ne sunt aceşti amici. Vom spune numele 
lor altă dată. Insă in cestiunea de faciă 
amicii n’aS nimic a face, ci faptele şi 
lecţinnea ce trebne să tragem din ele. D 
Voinov urmează a fi depntat, a fi acusa
tor şi după Alegere, şi de uă dată d-sa 
îşi dă demissiunea motivată din Camera 
D-sa ese prin urmare din Comitet şi vo- 
esce a veni să se odihnâscă in Senat! A- 
Iceasta nu va fi d-lor! Acela care atacă 
trebne să se ţină gata când va fi a tacat; 
şi eS am atacat, deară când la rândul 
meu am fost atacat nu am fugit. Colegial 
de deputat este deschis la Focşani pentrn

Rusia. Dacă se vor adeveri ştirile, care 
se comunică de către ziarele mai autori- 
sate din Viena, Berlin şi Paris, sitnaţin- 
nea în curând va avea să intre in o fasă 
mai pacinică. Văzând oposiţiunea pe care 
o întâmpină ideia unu! resbel oriental a- 
tâ t în opinia publică a Europe!, cât şi la 
guvernele apnsene, Rusia pare a fi dispusă 
a se retrage. Precum ştim, la început Ru
sia cerea ca puterile europene să se anga- 
gieze, că vor intra în acţiune, dacă până 
la nn anumit termin Poarta nu va fi in
trodus reformele. Acum generalul Igna- 
tieff a scăzut întru cât-va din această jpre- 
tenţiune: ele nu cere de cât ca puterile 
să semneze nn protocol, în care se ad
mite în principia cea ce Rusia mai nainte 
cerea ca angajament positiv. ‘ Pester Lloyd» 
şi «Fremdenblatt,» amendoue bine infor
mate, ne asigură, că Rusia nu întimpină 
greutăţi. Principele Bismark a consimţit 
fără de nici o reservă. In Paris proiectul 
a fost primit chiar cu oare-şl care bucu
rie. Eară Austria va trebui să se bucnre, 
că de o camdată resbelul se va evita.

Se înţelege — numai de o camdată, de 
oare-ce Rusia cere semnarea protocolului 
numai spre a-ş! crea nn drept pe viitor, 
‘ Nord, susţine, că dacă resbelul acnm ori 
mai târziii nn se va pntea evita, toată 
respunderea va cădea asupra Engliterel. 
Dacă Englitera va recunoaşte, că Rusia nn 
urmăreşte nici nn interes particular în 
Orient, va trebui să o sgrijiuească în stă
ruinţele e! pentrn îmbunătăţirea sorţii creş
tinilor din Turcia şi resbelul se va evita. 
‘Toate cele-l’alte puteri,—urmează ‘ Nord, 
— recunosc că intrând în acţiune, Rasia 
nn voieşte să facă cuceriri şi prin urma
re chiar nici Austro-Ungaria nu se va 
lăsa a fi tîrâtă de agitaţiunile chanviniste 
ale maghiarilor, ci va observa o neutralitate 
bine-voitoare. Turcia nu se bucnră de cât 
de sprijinirea Eogliterei.,

Austro-Ungaria. ‘ Fanfula, din Roma co
munică ştirea, cft In cnrând Austria şi Ger
mania îşi vor trimite ambasadori! la Con- 
stantinopol.—

Ştirile respândite despre concentrările de 
la graniţele din Dalmaţia sunt întrn cât
va inexacte. Nu sunt în Dalmaţia de cât 
Reg. 27. In Ragusa, Reg. 32; în Zara, 
Reg. 69 şi Reg. 72 ,în Cattaro. Afa
ră de aceasta sunt iucă dîscolcate în deo
sebite părţi 7 batalioane de vânători. _
Telegr. Rom.,  aduce ştirea, că de curând 

afl sosit şi încă vor mai sosi câte-va ba
terii de sistema! Uchatins la Braşov, Sibii 
şi Cluj.

Englitera. La 13 curent s*a ţinut nn 
consilia de miniştri, în care se va lna ho
tărîre in privinţa propnnerei generalului 
IgnatiefF.

Până acnm nn se ştie, ce hotărire 
va fi lu a t; după ştirile ce am comunicat 
în numărul de erî, guvernai engles ar fi 
dispus a refusa câtă vreme Rusia şi Tur
cia nu vor desarma.

Gladstone publică o broşură privitoare 
la cestiunea orientală, in ¡care arată, că 
pnrtarea Porţii faţă cn făptuitorii cruzi
milor din Bulgaria nn poate de cât să in- 
curagieze la asemenea fapte. Guvernul tur
cesc,—zice Gladstone,—e vinovat de acele 
crnziml, şi prin urmare numai de cât tre- 
bnieşte să i se mărginească dreptul de ad- 
ministraţinne.

A aoorda Turcilor un termin de nn an 
nn va să zică de cât & le da dreptul să 
asuprească şi pe mai departe pe creştinii, 
care le snnt rupuşi.

Franţa. Redactorul ziarnloi ‘Temps, a 
avut o întrevorbire cn generalul IgnatiefF, 
despre care raportează următoarele: ‘ Ig
natiefF a zis, că misinnea lui este a do
bândi sancţiunea puterilor europene pen
tru  hotărtrile conferenţel. Pentra Rusia 
este indiferent, dacă se va semna de că
tre cele şase puteri un protocol, ori dacă 
singură Poarta va semna un instrument 
diplomatic pe care cele-l’alte puteri îl vor 
contrasigna.

Protocolul ar fi o dovadă, că puterile 
sunt hotărîte a cere realisarea reformelor 
propuse de către conferenţă. Propunerile 
conferenţei încasnl acesta nn snnt decât 
o provocare provisorie. Cât pentrn termin 
Rusia nr dori săjjnu i se acorde Tnrciel 
de cât două Iun! de zile pentrn introdu 
cerea reformelor.

Dacă până la acest termin Tnrcia nn 
ar introduce reformele, puterile signatare 
nn ar fi obligate a intra în acţinne, ar fi 
insă obligate a permite uneia ori mai mul 
tora dintre densele să silească pe Poartă 
prin pnterea armelor. Rnsia nn poate primi 
termenul de nn an, pe care l’a propus En 
glitera. —

IgnatiefF are însărcinare din partea gu
vernului rnsesc, şi prin nrmare cuvintele 
lui sunt hotăritoare.

I I

it să mă însărcinez cn toate interpelai 
fiind-că văd că cel-l’alţl d-ni Senatori 
voesc să se ocnpe şi le lasă pe spinal 
mea. Interpelez dar pe d. Ministru 
pra următoare! cestiunl. Cari snnt vi 
rile guvernului in privinţa unei telegri 
ce s'a publicat în toate jnrnslele, prin al 
se zice că Rnsia voeşte Basarabia; să na B 
înapoi partea Basarabiei cedată nonă prjţr 
tratatul de Paris. Această scire preocnj W 
foarte mult ţara întreagă mal cn seanilj 
când s’a văzut că este reprodnsă chiar a a  
oficiosul jarnal .Românul, şi mi se pu > 
şi in ‘ Monitor».

D. Ministru Preşedinte voeşte a respşl 
de chiar acum la această interpelara.

D. Deşlin. Este în ideia multora, că 
cere ruperea tractatului de la Paris. I B  
susţinut chiar cn ocasia conflictului turca jf 
sârb că Rusia voeşte s& ’şi ia inapoi 
sarabia. Vedem acnm că în telegramă 
vorbeşte despre aceasta, şi că guvernul 
face nici o comunicare prin care să 
desminţă lucrul şi să se liniştească pa 
cal. Astă-zl văz în jurnalul ‘ Românni3 
scrisoare anonimă prin care se plânge e 
noi n’am făcut nimic pentrn această part 
a ţărei noastre, şi jurnalul chiar, în ■  
mentariele sale, pare că le dă dreptai 
Voesc numai ca d. ministra să ’ml n 
pnndă ce are de gând se facă.

D. Prim Ministrn : Aş! înţelege pe d. 0  
lia să vorbească despre pretenţiunea B 
sie! de a lua de la noi Basarabia. Dai 
să se interpeleze guvernul pentru o sc 
dată de nn jnrnal străin, şi care negre 
a trebuit să fie reprodusă şi de jurna 
noastre, aceasta nn o înţeleg.

D. Deşliu mă intreabă însă dacă Ruj 
înţelege, prin ruperea tractatului de 
Paris, a ne lna Basarabia; no sciS cutojH 
pntea răspunde la această chestiune,

S E l S T A T X J I j -

de Joul 3 Martie 1877.Ştdmţa
Şedinţa se deschide la 2 ore dapă a- 

miazl sub preşedenţia d-lni Ion Ghica v. 
preşedinte, fiind presenţ! 41 d-nl Senatori.

Se comunică o petiţiune a mai multor'yotnrî c“ tra jg  
farmacişti străini, din capitală, prin care 
declară că aderă şi d-le lor la cererile, fă
cute de farmaciştii Români, printr'o peti
ţiune anterioară şi care s’a înaintat deji 
Senatului.

D. Prim Ministrn depnne projectnl de 
lege pentrn perceperea in profitul statului 
a unu! drept de 15°/0 asupra biletelor dm  
mnrilor de fer.

D. Stnrdza oere cuvântul în cestiune per 
sonală şi arată că d. prim ministrn şi ad 
interim la finance ar fi zis în adnnarea 
deputaţilor, că întrn ceea ce se atinge de 
echilibrarea bndgetelor d sa a fost în de 
plin acord de vederi cu d. Stnrdza. Con
test aceasta şi declar categoric că modal 
cam voieşte a se echilibra budgetele este 
tot aşa de vicios şi greşit ca şi sistemul 
cel vechiQ şi că numai cn aceste măsuri 
nu vom avea nici odată budgete echili 
braţe.

D. Ministru Preşedinte. E8 nu sci8 ce 
cuvinte rele am întrebuinţat în Cameră 
Negreşit dacă era identitate complectă in
tre ideile mele şi ale d-lul Stnrdza, neapă
rat d-sa n’ar fi părăsit ministerul şi eă 
n’aş! fi putut să zio că avem aceleaşi opi- 
niuni. Ea am zis însă că esiste identitate 
lotru aceasta nnmal cât priveşte econo- 
miele. A fost însă numai deosebiri de opi- 
niuni asupra detalielor,

Principele D. Ghica. V’aşl ruga odată 
pentrn tot-d'auna, d-lor Senatori, ca pen
tru cestiunile financiare să alegem o zi pen
tru desbaterea lor, eară nu să le sulevăm 
cu ocasiunea celnl mal neînsemnat inci
dente, pentru că eO nu pot să sufer ca 
să aud in fie-c&re zi că ţara mea este in 
miserie. Prin aceasta creditul ţărel se is- 
beşte şi ma! mult.

D. Deşliu cere asemenea închiderea in
cidentalul şi se primeşte.

D. Deşlia. ’MI pare rătt că ea sunt si

este lăsată la deslegarea areopagului 
ropean. Nu cred că va fi nn singur Romi 
care ar primi ca să se rupă o părticică c 
de mică din ţeara sa. Ceea ce ar face 
ce Român, care ’şî iubesce ţara, aceea 
face şi guvernul, (aplause).

D. Deşlin. Snnt mulţnmit cu acest ri 
pnns. Incidentul este închis.

D. Deşliu interpelează asemenea pe g 
vern dacă s’a adus la îndeplinire moţi 
nea Senatului în privinţa universităţel a 
Iaşi.

Se va comunica aceasta guvernului.
D. Haralamb dă citire raportulnl 

pra alegerel colegiului 1 de Goijiii..
Conclusiunile raportului sunt pentn 

se invalida alegerea.
Necerând nimeni cuvântnl, se pune lawj 

conclusiunile raportului şi se adoptă cui

î
iColegiul este declarat vacant.

D. N. Manolescu citesce raportul asn 
lege! pentra adăogarea unul noii nrtica 
în legea organisărel paterei armate. 

Luarea in consideraţinne e primită.
D. Haralambie susţine articolul 1 c 

este redactat în project.
D. Casimir combate articolul, pentru 

prin el se prevede ca Comuna să fie 
sărcinată a lucra 10 pogoane pământ 
orî-căru! miliţian sa a reservist chemat si 
arme. Această cantitate este prea mare 
ma! ales că un ţăran nici nn posede a tal 
pământ, pentru că din cele 11 pogoane 
proprietate snnt şi izlazurile, fâneţele el 
aşa că nn rămâne pământ ¡arabil de 
vre o patru pogoane.

D. Lecca susţine art. pentru că se zj 
în el să se lucreze de Comunii ‘maximum*. 
10 pogoane, prin nrmare se poate locti 
şi mal pnţin.

D. General Florescu. Susţine legea co| 
este redactată de guvern. Ţeara este 
prinsă cu asemenea legi. Ceea ce este 
temnt la facerea unei legi, este disposiţi1 
nile străine, hainele prea strimte. Aşa ri 
făcnt Ia noi concentrări, şi cuartiere sj 
¡luat numai simple măsuri administratij 
şi cn toate astea na s'a făcut nici o 
clamare. D. Casimir ne-a vorbit despi 
resbel. Dară în acest cas avem să facev 
multe sacrificii şi aceasta va fi cel mţ 
puţin însemnat, de a pune pe Comnnă s 
îngrijească de familiale câtor-va miliţiar 
cari ar fi chemaţi snb arme. Sunt dară e 
totul pentru această lege. Ceea ce rog |  
d. ministrn de resbel este ca să ne aduj 
mal iute în desbatere projectnl de lege pen 
trn rechisiţil.

D. Ministrn de Resbel Ceea ce m a ■  
cnt să aduc această lege a fost esperienţ|1 
înainte se lua măsuri administrative pe« 
trn lucrarea câmpurilor reserviştilor ak



lîusîl am primit plângeri ca nu selrie viitor când d. Papifi va incepe a’şl primi 
|G la îndeplinire acele disposiţiunimensiunea.
iltrative, ele eraţi tot-d’nnnn plato- Propunerea se trimite de urgenţă la sec- 
|  familiile reservistilor sufereatt. Este,ţiunl.

le dreptate aceasta, fi care esistu D. Furculescu. Aşi dori să’ml desvolt mă' 
pe ţSrile. In Prancia, in Germani», car una din interpelările mele; nici dosarele! 
S&nd se chiamă miliţifilo pentru ma-nu mi s’a dat şi o ti am si arăt cum se facep
j se acordă o indemnisaţie in banîîn Franţa când e vorba de Gestiuni impor-
elor cari datt continentul lor pentru tante, vitale şi morale. Stăm rfitt cu finan- 

|tă. ţele şi mal trist cu moralitatea! Plătim sute
tru legea reohisiţiilor, ea este iăcutîi mii de lei dobânxl streinilor, 
mit a o aduoe cât mal neîntârzint. (D. preşedinte conversează cu alţi d-nl de-
Kru cele 10 pogoane, ett nn le pre-

Vă rog sti bine-voiţi a da loett aces- 
til rectificări îu jurnalul Timpul şi veţi 
Îndatora pe

obligatul D-t.
C. N. Brăiloiu,

¡ORESPONDENŢE PARTICULARE
•le

T IM P U L U I

ţem in lega, însă Camera a găsit de 
ptt a se determina acest maximum şi

l-a CORESPONDINŢĂ.
Târgu-Jiului, 38 Fovruarie. 

putaţl la biuroQ). I Cine a citit in * Monitorul oficial» No
D. Furculescu. D. preşedinte să asculte 155 din anul espirat, decretul co No. 1235 

c&nd se vorbeşte de morală! Aştept să vădja \Szut că este dat in urma referatulu'
it bine. Pentru aceste v8 rog a primi c&nd interpelările mele vor avea o soluţiune. No. 13,299 prin care d. ministru de in
ast-fel cum s’a propus, 
pune la vot legea în total şi se pri 

I»  cu 32 voturi contra 5 şi una, ab-

0  voce. Când va veni budgetul Eforii pen- terne supune la cnnoscinţa capului Sta

mal multe cheltuell reiaţive*la cumpărare 
de lamne necesare la podurile şi şoselelor 
judeţene şi care cumpărări s’att făcut fără 
licitaţiune publică şi că, oontractele în- 
jcheate pentru aceste furnituri aii trecut 
peste ţifra de 10,000 vechi.

Văzând rechizitorul d-luî procuroc No.
176 din 10 Ianuarie corent.

Văzând actele instrucţinnil şi interoga
torul inculpaţilor.

Având de asemenea in vedere art. 45 Ziarele din Viena aduc soirea că gnver- 
n legea comptabilităţil generale careuu' Rusesc a comandat cincl-zecl de loco- 

prescrie ca orî-ce cumpărări şi in specie|,notive şi o mie de vagoane de transport 
de natnra celor in chestiune trebnesc f5-|potrivite pentru căile ferate din România, 
cute prin licilare publică. Comanda s’a făcut la Borseg (Germania);

Având in vedere că în virtutea art. 46 dar cnm această fabrică nu le are gata,

IBelIn citesce raportul pentru împă-

tru d. Polizu, (risete).
D. Furoulescu. Biuroul tot nn aude!
D. ministru Cultelor respunde că mâne se 

pot de8volt& interpelările d-lnl Furculescu. 
jţiirea d-lor fraţi Tomas Panait şi| La ordinea zilei votarea in total a proec- 
(e Dimitriu. tulul pentru reorganisarea teatrelor.

Qiolnsiunele majorităţel comitetului sunt Proectul se pune la vot în total şi la 
n a se respinge împământenirea iar» prjma votare nefiind numărul reglementar 
jiea minorităţei este de a se pnmi. s0 faco a duoa votare şi se admite cu 58 

Jpune la vot opininnea minontaţei Şi voturi contra 7.
spinge cu umanitate de 29 bile negre J g0 pUne ţn deliberare proiectul pentru mo- 
Icitesce raportul asupra indigenatului dificarea art. 22 din legea telegrafo-postală. 
f  Udritzchi. D. P- Casimir, susţine ge iea tn considerare în unanimitate, 
usiunile raportului. D. Deşliu, zice După otre-care discuţiune asupra cauţiu 
r fi bine să se introducă şi la noi o- n;ţ perceptorilor, se primeşte a r t  din pro- 
ul de a nn se discuta asupra indige- ject  cn 0 mică modificare propusă de d. Co 
lor pentru că printr’aceasta se face Crescu, şi punându-se la vot proiectul in to- 
raalităţl şi nu este bine să auzim pe ge adoptă cu 66 bile pentru 2 abţineri 
anator eriticând o persoană pe când al-' ge suspendă şedinţa pentru 5 minute. 
u¡ suBţinâ-o. Eti cred să lăsăm, în ase-j j,a redeschidere d. raportor Bagdat dă lec- 
«a materie, să vorbească nnmal urna. turj  raportului Comisiunil Delegaţilor rela- 

fnsţin conclusinnea de impământe- la proectul de lege pentru reţinerea de 
Jl-n il Senatori Lungeann, Drosso , 5 ţa SQta din salaríele impiegaţilor telegra 
ii, şi d. Ministru lucr. publice. fo-postall, şi primindu-se Art. fără nici o 
kolusiunile raportului punându-se la discuţie se pune la vot in total acest proect 
se resping cu 19 contra 14. ge adoptă cu 60 voturi pentru, 4 contra
►nu Casimir dă citire raportului asu-l ge pune ju desbatare budgetul Cassel de
indigenatului d-lul Scarlat Isăcescu; Depuneri şi ConsemnaţiunI.
espinge împământenirea cu 22 bile ge iea în considerare şi se votează acest

project fără nici o discuţiune.
Votanţi 66; pentru 65, contra 1, 2 ab

xa 11.
eitesce asemenea raportul pentru în- 

ântenirea d-lul Vineşiu şi se primesce.'ţjn0r^
i citesce raportul asupra legel ptinl ţj>0ţj aşa se votează şi proectul de lege 
se abrogă unele disposiţiunl ale Jegel! ntrQ creditul de 2400 lei, cerut de d. mi 

ra Curţilor de Apel din ţară. Prin a-L.gtril gj Justiţii pentru chiria localului 0 
se reduoe un număr însemnat oapaţ j g Cartea de Apel din Bucurescl

rocnrorl şi do membrii ai Curţilor. 
Icerdnd nimeni cuvântul se pune la 
legea şi se primesce cu 30 voturi 
ţa 1.
dinţa este rădicată la 5 ore, anunţân- 
ie cea viitoare pentru sâmbătă 5 Martie.

C A I S Æ E I R - A .  
Ştdinfa de Vineri 4 Marţii 1877.

I deschide la orele 1 şi jumătate p.

tiga Ismailul şi atunci această inaintare 
nn ar fi decât un mijloc spre acest scop; 
ori el voiesc să treacă Dunarea in partea 
aceasta spre a putea da Turciei europene o 
lovitură tocmai în centru — Ast-fel lumea 
le consternată. Cn deosebire între membrii 
comisiunel internaţionale s’a respândit te
merea, că dacă RnşiI vor înainta, el vor 
pune capăt lucrărilor comisiunel.

Votanţi 61; pentru 58, contra 3 ; 2 ab
ţineri.

Asemenea se votează fără discuţiune pro
ectul de lege pentru creditul de 87,000 fr. 
acordat d-lul ministru al Lucrărilor publice 
pentru întreţinerea grădinelor publice. Vo
tanţi 57, pentru 51, contra 6, 4 abţineri 

Se iea in desbatere creditul cerut de d 
¡ministru de Rosbel pentru plata instructo
rului de gimnastică la pompieri. Se admite 

m. fără discuţie, însă la votarea în total, fiind

tot din aoeiaşl lege se poate contracta fără 
licitaţiune publică, însă in acest cas nn 
se poate fără a cădea în prescripţianile 
art. 45 ca ţifra să treacă peste 10,000 
lei.

Considerând că din actele instrucţiune! 
cum şi din dosarele comitetului ce att ser
vit în causă nn se constată că inculpaţi 
de mal sus in administraţia lor ar fi con
tractat fără licitaţinne publică lemnele al 
căror preţ att trecut peste suma prevăzută 
de art. 46 legea comptabilităţil generale, 

Considerând că din contra se constată 
că, toate furniturile contractate nu trec 
ţifra de 10,000 lei vechi şi ast-fel dânşi: 
se află în limitele legel.

Considerând însă că aceste contractări 
voluntare datând incă de mal mult, ele att 
rămas definitive de oare-ce representantul 
guvernului conform art. 107 din legea co
mitetului nn s’a opns dacă scia că nn snnt 
legal făcute. Şi prin urmare dacă nu a in
tervenit cn votul sătt nn se poate imputa 
nimic inculpaţilor de faţă, mal cn seamă 
când dânşii, cum resultă din actele instruc 
ţiunei, s’att conformat atât art. 45 şi 46 
din legea comptabilităţiî.

Considerând că faptul ce li se impută 
inculpaţilor nu poate fi considerat ca act 
pedepsit prin ver-una din disposiţinnile co 
dulul penal.

Pentru aceste motive de acord cn con 
clnsiunile ministerului publio.

Declarăm că in contra inculpaţilor mal 
sus citaţi nn esistă cas de urmărire.

In consecinţă ordonăm ca actele sl 
înainteze parchetului spre cele legale.

Făcut în cabinetul nostrn astăzi 1877 
Ianuarie 14.

(ss.) Jude, Cioeârdia.

»reşedinţa d-lul C. A. Ros et ti, fiind pre- votul nereglementar, remâne a sa voia în
I 73 d-nl deputaţi.
3 îndeplineşte formalităţile ordinara 
'. Holban arătând starea tn oare se află 
ioliac, cere un ajutor viager de 400 fr, 
m  acest veteran luptător.
'• prim-ministru zice că d. Boliac eete 
I dintre acel de la 1830 cari a& luptat 
sru emanciparea ţerel şi sunt prea cu
rate meritele d-sale, în  cât să nu se a- 
ie propunerea cu urgenţă, (aplause). 
e pune la vot urgenţa şi se admite, 

j ) .  Dimancea. Cer cuvântul contra urgenţei.
>. preşedinte. S’a primit mal în unani- 

Ikte!
Dimancea protestează, 

flt. Stăteseu voesce să vorbească.
9. preşedinte. D. Polizu are cuvântul 1 

vorbi la rîndul d-tale.
I. Dr. Polizu întreabă pentru ultima oară 
oartă va avea cererea d-sale relativă la 

getnl Eforii spitalelor? Apoi cere de la 
Sinistru Cultelor să rectifice comunicatul 
^Monitor, unde se zice „decanul“ în loc 
«leputatul“ d-r. Polizu, vorbindu-se des- 

confiictul d-sa'.e eu d. Davila. Procesul 
) încă pendinte Între d-lor, deci cele din 

4 mi tor Mint neesacte.
0. ministru Cultelor susţine că procesul 
1 resolvat şi nu poate face nici o recti 
ore.
3e închide incidentul după puţine ospli* 
luni.
D. Eugenia Stăteseu zice că mal eete un 
hat cu merite, şi astăzi in suferinţe, d. 
pifl căruia Adunarea a decis un ajutor 

nu scie dacă se eseentă. Propune ca să 
aibă tn vedere aceasta de o dată ou causa 
ţit Boliac.
D, ministru Justiţii este de idee a se ficsa 

a de 3000 lei ajutor până la 1 Unua-

şedinţa viitoare.
Tot asemeneă se votează fără discuţie pro

ectul de lege relativ la creditul cerut de d. 
ministru de resbel pentru furaj şi transport.

Adunarea trece tn secţiuni la orele 4 şi 
jumătate seara spre a se ocupa cu propune
rile privitoare la d. Boliac şi d. Papiu.

Domnule Redactor,
In şedinţa Senatulnî de la 28 fevruarie 

on. D-nu Cogalniceann a $is că în elabo
rarea proiectului de lege pentrn organisa- 
ţinnea curţii de Cassaţiune, cn care eram 
însărcinat de commissiunea Centrală, aş fi 
luat de modelii organisarea curţii de cas
saţiune a Francii, din care causă am in
trodus secţiunea requetelor, desfiinţată in 
urmă de Domnitorul Cuza.

îmi permit a face nă rectificare asupra 
aceetil alegaţiuni, în interesul adevăru
lui. Onorabilul Senator se înşală. Comite
tul commissinnei centrale din care am a' 
vut ouore a face parte, a adoptat, nu 
organisarea curţii de cassaţiune franceze 
C1 pe aceea a Curţii de Cassaţiune a Bel
gii, numai cu două secţiuni, fără secţinne 
de requete, cu un osebit mecanismu. Acel 
proiect s’a şi adoptat de commissiunea 
centrală. Introducerea unei secţinnl de 
requete s a făcut de Adunarea electivă 
din Bucurescl, dupe propunerea Comitetu 
lui el special In eare, dacă nu mă înşel 
era membru principal d. Const. Boxiann 
oarele în urmă, sub regimul Statutului 
a revenit asupra operei sale primitive pro 
puind susprimarea secţiune! de requete în 
Consiliul de Stat şi reducând curtea de 
Casaţiune la două secţiuni numai.

tulul că, d. prefect de Gorjiii il informezi 
că a ’naintat judecăţel pe d-nil membri al 
comitetului permanent fiind-că att contra 
venit art. 45 din legea comptabilităţel ge
nerale a statului, făcând cheltuell pentru 
cumpărare de lemne necesare la poduri şi 
şosele fără licitaţie publică.

Acum insă este necesar să cnnoască d-n 
lectori soarta acestor criminali d. Pleşo 
ianu, I. Caribel şi N. Carabatache pe cari 

-a apucat torentul rădicalilor pe fotoliu 
rile comitetului permanent.

Domnul advocat Ath. Moscuna, pre
fect pentru faimoasele servicii aduse radi 
calilor în pnţinul timp cât a avnt man 
datul judeţului ca deputat în Cameră, în 
data ce s’a văzut in capnl judeţului, voi 
să imite şi dânsul sistemul de reebunare 
al patronilor seî contra conservatorilor; se 
rădică ca ciocârlia in aer şi din înălţime 
ciripind, lăsă să’I cază din cioc articole, 
paragrafe şi felurite arguţil, in baza că 
rora ceru să se trămiţa foştii membri 
comitetului la temniţă, din uşa căreia scă 
pase ca printr’o minune cu câte-va zile 
mai ’nainte. Din fericire insă, d. jnde in 
strnetore, ca magistrat independent, dete 
verdictul seii din 14 Ianuarie trecut snb 
coprinderea următoare :

.Declarăm că, in contra inculpaţilor mai 
sus citaţi nu esistă cas de urmărire.»

Fiind-că toată culpa aruncată ca pri
hană asupra d-lor membri ai comitetnluî 
permanent, pentru care s’a şi disolvat este 
că a contra-venit art. 45 din legea comp- 
tabilitiţei, nu avem de cât a cita un sin
gur pasagiu dintr'ânsa, cel următor:

* Având in vedere că, în virtutea art. 46 
tot din aceeaşi lege, se poate contracta 
fără lioitaţiune publică.. . .»

Dintr’aceste poate să vază fie-care cât 
a foet de orbit de pasiune d. advocat-pre- 
fect când a văzut numai art. 45 iar pe 
cel următor 46 nn l’a văzut. Cine ? d. ad
vocat, fost preşedinte de tribunal, fost 
membra de Curte şi fost advocat public !

Ce poate să zică dar publicul despre 
faimoasa operă a d-lui advocat-prefect?

Zice-va că este nn fapt de raţiune ? Nu!
Zice-va că a fost impus de lege ? Nu 1 
Zice-va că aceşti d-ni membri att comis 

abus? Nu! N n! Nu! 1
Zice-va că şi acest d. advocat-prefect a 

voit să imite darea îu judecată a membri
lor fostului guvern ? Da !

Zice-va ca in acest fapt n’a mijlocit de 
cât resbnnarea ? Da 1 

Zice-va că d. advocat-prefect probează gQJgJ gQgJIJ.g f l j  pQSTA D I  URMA

ea s’a rugat de cele alte companii a’l îm
prumuta numărul cerut de locomotive şi 
vagoane, pentru a le porni îndată spre 
România.

No. 120.
(ss.) p. Greff. /. N. Dobroviceseu.

DEPEŞt TELEGRAFICE
Serviciul privat al T1MPULUL 

Agenţia Havas
Viena, 16 Martie. 

Guvernul a presen ta t un project privitor 
la alegerea deputaţilor pentrn Reichsrath. 
El ’şi propune a negocia cu Reichtagul 
ungar spre stabilirea părţel cuvenite din 
cheltuelile ocasionate prin afacerile comnne 
ale celor două State şi a cărora regula
re trebue să se facă în jumătăţi egale.

Conitintlnspol, 15 Martie. 7 ore şi 46 aeara. 
(Sosită tocmai la 16 Martie, 9 ore ţi 45 aeara.)

Poarta a respins definitiv cererile dele
gaţilor muntenegreni. Ea consimte a le 
accorda numai o mică rectificaţiune de 
fruntarii. Delegaţii muntenegreni vor ra
porta despre aceasta la Cetinge.

Constantinopole, 16 Martie aeara. 
Delegaţii muntenegreni aşteptă reepun- 

snl prinţului N ikita: dar el consideră ca 
neacceptibile contra - propunerile Turciei.

rincipele Muntenegrulul a acceptat a da 
ajutor la reintărirea Nicsicinluî.

Londra, 16 Martie. 
Generalul Ignatieff a sosit aci.
In şedinţa Cameril Comunelor, d. North- 

cote, cancelarul Echiquierulul, a zis că 
Rus8Ía propune nn protocol care conţine 
espunerea părerilor puterilor asupra sitn- 
aţiunil din Orient. Anglitera a cerut mo- 
dificaţiunl cari att fost supuse la essami- 
narea comitelui Schavaloff. Acesta aştâptă 
instrucţiunile cuvenite de la St. Petersburg.

Paris 16 Martie, 
Camera Deputaţilor a autorizat urmă

rirea în contra d-lul Paul de Cassagnac.

II-a CORESPONDINŢĂ
VaaloiS 24 Fevruarie.

Eri la 23 ale oorentel, preşedintele trib 
de Vasluitt D. Costachi Cigolia, a fost mal
tratat pe stradă zioa mare, cu câte-va pal
me şi bastoane de către advocatul Cezar 
Simonid.

Se aude oă in curând urmează a se mai 
repeta faptul de către alţii, atât d-lul pre
şedinte cât şi celor-l’alţi d.d. judecători 
Dăscălescu şi Buruneanu pentru modul 
cum distribue justiţia.

Avis d-luî ministru de justiţie !

prea puţină ştiinţă de carte prin reazimul 
pus pe art. 45, când aruncă tină în faţa 
unor venerabili bătrâni în al căror trecut 
nu se găsesce cea mal mică pată pe frun- 
ţele lor ? Da! d a ! Asemenea fapte îujo- 
sitoare ne autoriză a zice:

Săracă ţară, pe oe mâini ai căzut ca să 
te administreze!» satt mal bine: »Sărac 
judeţ, multa păcate ai avnt să espiezl in 
cât să fii împins de soartă snb adminis
traţia d-lul advocat-prefect Moscuna ?, 

Iacă ordonanţa judelui instrnotor în in- 
tregul e l :

Noi Mateitt Gr. Cioeârdia jude instruc- 
tore pe lingă Tribunalul Gorjitt.

Având in vedere toate actele de proce
dură penală instruite contra acestora şi 
anum e:

Dimitrie Pleşoianu major, proprietar, fost 
preşedinte al comitetului permanent Gor- 
jitt.

Ioan Caribel major, proprietar, fost mem
bra al comitetului permanent.

Nae Carabatache de asemenea major pro
prietar şi fost membru al comitetului per
manent :

Inculpaţi că. tn oualitatea lor de re 
presantanţl al intereselor judeţene att con
tra-venit a r t  45 din legea comptabilităţil

NOUTĂŢILE ZILEI.
Ministerul Lucrărilor publice a trimis 

d-lul Mihail D. Cornea o adresă de mul
ţumire pentru pledarea încoronată de suc
ces, cu oare d-sa a apărat gratis interesele 
statului in procesul Godillot în contra 
d-lor Bolianu şi Vernescu.

Joi d. Consul general şi agent diplo
matic al Austro-tJngariel a avut audienţa 
de introducere solemnă pe lângă I.S. L.L. 
Domnul şi Doamna.

»Neue Freie Presse* comunică urmă
toarea depeşă dela Ismail:

»In partea despre miază-zi a Basarabi 
ei sunt concentrate mase extraordinare, 
fiind trapele aşezate deocamdată prin can
toane. In zilele acestea o diviziune de ca
zaci, vr’o 5000 oameni, a fost comandată 
la Cubei, în apropierea graniţelor române, 
unde se mntă şi statal major: trupele snnt 
pe picior de resbel. Aproviaiouarea şi ad- 
ministraţiunea sanitară e pretutindenea 
bună; dar cuartialele sunt insă rele. Atât 
pentru aceasta, cât şi in urma îndelunga
te! inactivaţi, trupele sunt nemulţumite, cu 
deosebire întru cât mobilisarea a silit pe 
cel mai mulţi a-şi părăsi casa şi familia 

îndeobşte disciplina e sgndnită. In cer
curile militare resbelnl e privit ca un In- 
oru inevitabil şi se susţine ca în cnrând 
trupele vor trebui să înainteze peste graniţe 
in România Deocamdată însă timpul şi 
lipsa căilor de comunicaţiune face absolut 
peste putinţă această înaintare.

De la Sulina se scrie, că avangardele 
oştirel de la Chişănătt att înaintat in săp 
tămâna trecută până la Bolgrad adică până 
în apropierea oraşului Ismail. Pentru a- 
censtii inaintare sunt două esplicaţiunl cn

BULETIN METEOROLOGIC
Temperatura.— In noaptea de Miercuri 
spre Joul 3 Martie, termometrograful 

s’a scoborit la 13 grade, divisiunea cenţi- 
gr., snb 0. Aceasta a fost până azi, maxi
mum de ger, în iarna aceasta în Bucureşti.

A«JI Joi 3 Martie 11 ore dimineaţa, ter
mometrul a urcat 1 grad sub 0 la umbră.

înălţimea barometrică este de 275 mi- 
limetre adică cu 8 milimetre sub variabil.

A. So. Ghica.

geuerale a statului de oare-ce att făcntjpntinţă. Ori Rnşiî snnt hotăriţl a reoiiş-

Jalnica soţiă Ana, născută Ragovska, 
pâtruns de cea mal adăncă măhnire pen
trn pierderea pré iubitnl el soţ

J O S E F  G Î 'N T H K R  
earetaf

in etate de 67 ani, Vă r6gă se bine-voiţi 
a asista la ceremonia funebră, ce este a 
se sevarşi Duminică */,, Martie a. c. Ia 
ora 3 p. m., de la locuinţa sea din stra
da Lutherana Ne. 14 de unde cortegiul 
va porni la cimitirul protestant.

Amicii defunctului, cari din greşălă nu 
vor fi priimit invitaţiune specială, sunt 
rugaţi a considera acest anunciu ca in
vitaţiune.

Bucureeol 5 (17) Martie 1817.

UNIVERSITÉ DE BUCAREST 
Cours d'histoire littéraire 

Dimanche, •,» • Mars, à 1 henre après 
raidi, M. de Marsillac fera une conférence 
sur le Quadrivium et l’Art au moyen âge.



T I M P U L

NUMAI MARELE M AGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTRU CAVALERI
î u  Palatul „Dacia,“ (colţul Mogoşoioi şi Lipscani) sub firma

SERVICIO PROM PT.
■ - f  ■ «  m ,

ESTE IN
V  ¡9 ■  1 4  < •
TOT-D’A-TJNA BINE AS80KTAT.

□ ■ H
PR EC IÜ R I MODERATE.1

COBS DE EFECTE PDBUCE 51 DE D E «
tíucureaei, 4 Martie 1877.

v a l o a r e a I Carat« 1 OffWrlt« Pracil
float

Oblig* R u ra le i  10»/o 1864Ţ  87 T  87V* F 'V tv
,  ,  la  sorţi —

Iuipr. Oppenh»*iin 9Vo 18v( 
OI»li)ţ. Dom ei) i ale 8%  1871 77*/j  78 77»/

> » efite laso rtl 1 — 8«
78»/9 Credit fonc Rur* 7% 78V|l 74

,  Credit fooe. Urban — 1 63 I —
Impr. Mu». Cap. 80% 1875 — ’ 73
Ponuit (300) dob&ndft fr. 10 — 125
Acţi\Cftile fer. rom. bP/o 1868 — — —

» p rio rită ţi CP/o 1868 ■ — —
Dacia C ie de Assiiţ.
Act. (fr. 500) 9>/o 1871 260 —
Komania C-*« de Assig.

56Act. (fr. 200) 8»/0 1878 — . —
Mandate . . . . . . . . — — —
Im pr. Municipale fr. 20 — --- —
Act. financiare Rom&ne8% -t—, ---
Căile ferate Ottomane

Act (fr. 400) 8% — --- —
Renta Rom&n&.............. .... —

CUPOANE
OMit?. Rurale p.Octomb a. c. —

97
r*

' > Uomeniale . . . . r—» 97
y Fondare rurale . • — — t ( ŢT
,  Comunale • • . • ■ — —

DEVI8E
— 9925
— — — •
— — ( —
— — —

2501 Va] 25
il *miCll • • • • • •ym —. —

‘ --- — — j
A m ste rdam ..................... .... --- — —
Viena • « • • • • » • • --- — —
Berlin • • • • • • • • • --- 122
Lipsea • • • • • • • • • — ! — —
Escompt • , . • • • • • —r —» —
Lira Ottomanft................... — ’ ' ' J s —

— •mm _
Agio c. Argint. ..................

~

CURSUL DE BERLIN 
16 Martie (s t . n.) 1877. 

Acţiunile citilor ferate romii ne . 12 75
Obligaţiunile române 6 °/0 . . .  49 90
Priorităţile căilor fer. rom. 8"/0 • 55 —
împrumutul Oppenheim . . .  80 —
N apoleonul...................................  16 27
Viena, termen s c u r t ..................165 —

» » lung . . . . .  164 —

DURERILE DE DINŢI DE ARENDATde ori-ce

c&nd dinţii stint găuriţi şi vătîlmr,ţî « e | |V |Q c î^  C â P S t B S C H  parle 
înlatnreza la moment şi pentru tot-a a-! b 1
una prin celebrul Estraot din India. Acesta! UucurescI şi 1 poştă de PloescT, de la St.

2 poşte de- 
del

C U R S U L  V I E N E l

16 Martie (st. n.) 1877.
Metalice................. .... 63 60
Naţionale.............................................68 10
Renta în aur . . . . . . . .  75 35
L om  .................................................. 109 60
Acţiunile băncel............................  822 —
Creditul ......................................... 150 80
London..................... ....  . . 'T  . 123 20
Obligaţiuni rurale ungare . . .  74 25

» temeşvar . . . . .  72 25
» transilvane . . . .  71 25

Argint în mărfuri ..........................112 —
Ducatul ‘ .................................................  5 80
N apoleonnl............................................. 9 83
Marc ,100 .......................... ........  60 50

II.

SA LLtE D E  L ’A T H É N É E
Vendredi, 11 Mars 1877

C  O  I V  € □  E J  R  T
donné par M Ile 

M A R I E  M O R A
do T büù tre  ly rique  de Pari* 

avec le coocur« gracieux de M-rt Wiest et Lubicz 
P R O G R A M M E  

I-ire  P a r tis  
I. Ouverture p a r  l ’Orchestre.

Air ds la  Juive (Il va v e n ir ) . . Halevy 
chantée p a r  M-lle Marie Mora

III . a) Elegie paitoro le , b) Danse des
fées, exécutées par l'au teur . . L  Wiest

IV. Les Noces de Figaro (Voi ehe
s a p e t e ) ................................ ... Mozart
chantüe par M-lle Marie Mora.

II-ème P artie
T . Im prom ptu sur les m otifs de la

Juive  .........................L. Wiest
executtf p a r  l ’orchestre.

VL Grand a ir  de l'Afrioaine (Tou
jours son sommeil agitd) . . . Meyerbeer 
chantée par M-lle Marie Mora

VII. a) Souvenirs d'Odessa, b) Le Pa
pillon, exeentés par l'au teu r . L. Wiest 

VIM. a) Melodie l(Elle est k toi) . . Schumann 
chantée par M-lle Marie Mora 
b) La Serenata (Legende Tala-
qae avec V io lo n )......................... Braga
M-elle Marie Mora e t Mr L. Wiest.

L’orchestre de l’opéra italien sera dirige’ par 
Mr. Wiest.

P ar oomplaisance le piano sera  tenu par Mr, 
Lubicz.

On commncera à 8 heures
P rix  de places : P lace reservéa 20 Prs. — I-ère 

Placs 10 Frs. — II-ème Place 6 Frs.
Les B illets se trouvent chez Mr. Gebauer, Ma
gasin de Musique ; le soir mßme à  la  caisse de 

l’Athénée.

THEATRUL ROMÂN 
_A- X j -A- B O S E L  

Mere uri 9 M artie 
Beneficiul D-şoreT UNA ST0ENESCU

B A R B A R A  U B R I C K
Dramu, după fap tu l a tftt de cunoscut in public. 

Acesta repreeentaţiune va avea loc cu con
cursul trupei dramatice represintată de 

D. M. PASCALY.

DE MII DE D O A M N E  RECUNOSCUTĂ
¡ p i  R A V I S S A N T E

Remediu incom parabil çi nev&t&mlitorü pentru în frum useţarea peliï ap robat an te rl 
g  S '  ten tic  de D r. LEJOSSE Paris*

Déport principal fi de csposific la H. Schwarz, Budapest, Séadt, Marie 
aSfe, Valcricgasse No. 9.

P ro ţii :  un  flacon m are 5 f r .,  un flacon micii 3 fr.
Acest rMineiliij de porificaţiune de pele recunoscută in totă lnmea, producem 

moment colôrea cea mal tandra şi sănătosa, purifică şi întineresco pelea, produce obra
zului in  colorit fraget, producând elasticitate şi moliciune, depărtând pentru tot-d a- 
una pete, lin tiţe , aluuice, şi reşeţă de nas şi obraz, încât praful de orez séii orl- 
cealt dres nu mal e de trebuinţă. Depoul în Bucureşti la d-nu F. Bruss, farmacist 
ia »Speranţa*.

n'ar trebui pit lipsdscă in nici o familii 
din cansa efectului escelent. Adevăratul 
estract se găsesce nnmal în singurul de
posit pentru Bucurescl la Farmacia Curţii 
a lui Rudolf Schmettau şi pentru Focşani, 
a Farmacia Stenner. 383.

Gheorghe 1877. Doctorul Turnescu.
Calea Moţilor No. 65 Bucuresclj

B I B L I O G R A F

A eţit de sub tipar

P O E S I

De închiriat, "1“  ! H
Academii No. 20, doritorii se vor a d re sa  l10S,a *’la Grecescn piaţa teatrului NoJ 
Calea Mogoşdiel No. 101 d»«u.j o i «; »>>;

de

N. SCURTESCU
Se află de vejare de-o-cam  dată

Preţui 2 Lei noi.

■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • i f i m n i f i M t i r a t i M W H i i
Z L Æ ^ Œ j û L S i n S T T T X j■il

101.
M i t

!
9■
i
g

acum 
fr . 1 
,  3

s!
i
g

SE I F L i  IH CALEA MOBOSIDEI H‘  21. tlS -i-T IS  DE 6 M D  iOTEL U t  BULEVARD H M  B f f l m m  ny

prii societate ii viena p tr i réozarea i  olaila si Allnri li M i i l e
aduce la cunoscinţa onor. ei comitenţi că tóte filialele aflătOre In România trebue să fie desfăcute

irevocabil péné la Pasci.
Acésta civconahanţă pe de o p arte , şi cursnl estraordinar de mare al anrnlal, ne pun in 

posiţiune de a putea reduce încă cn m ult preţu rile  deja fórfce eftine. spre a da o probă fie
c ă re ia  de e ftin ă ta te a  la care pfiné acum a n ’a ajuns încă. nim enea. O concurenţă, vină ea de ori
care p a r te , este  dar ilusorie, căci In Bucurescl n ’a esista t Incft pftné acuma o desfacere aşa de 
adeverată şl seridsă.

Spre dovada mal m are  a  celor <Jise de m al sus s& se observe preţnrile Curente redase şl 
notate m al jos. şi m al beneficiâm  şi la  cum părări de 50 franci 3°/o  la cele de 100 franci 5°/o 
şi la ce’e de 200 franci 10°/o. Representante Sooietftţel fab rice l de O landă şi Albituri.

Preţul curent dupe scă^âmentul de 45°|0 cu preţul flesat.
Batiste a 7* duzină

înainte
Batiste de copil a ...................... fr. 1 45

» » Olandă de Rumbnrg . » 6 — »
Batiste englesescî, fine . . . .  > 1 0  — »

» engles. cu bord. col. tivite » 4 25 »

Prosdpe şi Şervete a l/ t duzină
ProBÓpe de aţă curată . . . .  fr. 8 50 fr.

» » dam asc...................... » 13 — *
Şervete de m asă...................... ; > 8 — »

> > dam asc...................... .....  11 25 >
> :> * engles . . . »  17 — »

Feţe de m ese a 1 bucată
Pentru 6 persóne albă de aţă . f i r .  6 50 fr.

» » » ,i  » damasc. > 1 0  — >
,  12 ,  ,  > ,  > 20 — ,  1
» 12 ,  y qual. I.» » 3 3  — » 1 8  —

Pântjărie
36 de coţi Pân4ă de casă fr. 33 — fr. 16 
36 » » » » copii » 40 — ,  22
45 » » Olandă de munte » 5 5  — . 3 0
50 » » » » Silesia » 6 0  — » 33
58 » » Pâmjă de Olandă » 9 0  — » 5 0
60 ,  » » ,  Belgia »110 — » 60
60 ,  » ,  .  Rumb. ,  170 — » 90
‘/a Bucată p. 7 cercefurî 3 coţi lat » 72 — , 41 
'/» » » » de Rumb. » 9 0  — » 5 0

Bufe de Dame
Cnmaşe de Şiffon eu şnnr . . . .  ir. 

» , » » broderie . . »
» » » » Entredeux , »

50 fr.
25 » 3
-  .  4

3 —

C alităţile mal bune se găsesc asemenea cu preturile  cele mai convenabile,
Din causa şoşonului îna in ta t se vind cu 

dam* de piqui, şi m al ales d« rem arcat Batist
Clairc fi bătute cu dantele, si in fine cille-va sute cupons din reiu&fiţele de Olandil cu 60 %  rabat.

R afturile şi t 6te uneltele afl&tâce acuma in matrasie, sunt efein de venijarc.
Magasimil se află Calea Mogoşoî No. 20i vis-îi-vis de Grand Hotel du BoulevarJ, casa Greceanu.

Preţuri şl mal reduse : Piquet, Şalurii flanele, ciorapi de a{â, plapilme, Albilurf pentru 
iute fine cu broderii, Garnituri pentru dame, Cravate pentru caraitri şi danie, Batiste-

1 fr in linte fr. acum
I Cămaşe de Olanda cu br. de mâni » 13 — » 7 —

_ » » » » Entredeuz » 15 — » 8 —
50
50

» , » de bat. fârte fine » 21 — » 12 —
Camisâne cn cercnleţe.................. * 4 50 > 2 50

25 » cu b r o d e r ie .................. » 5 50 » 3 —
, de luxe cu broderie . . » 13 — » 7 —

Paotalâue cu cerculeţe.................. V 5 — » 2 75
50 , » broderie.................. > 6 25 » 3 50.
— » de Piquet . . . . . . » 7 — » 3 50
25 Faste de costum e......................  . > S — » 4 50
50 » 12 — » 6 50
•*— , » broderie.......................... » 15 — > 8 —

» » ,  şi cu Şlep . . . > 30 — > 12 —
50 Bofe pentru Cavaleri
50 Cămaşe de Ş i f f o n ...................... fr. 6 50 fr. 8 50
50 » » » spălată . . . . * 8 — • 4 50
— a » Olanda colorată . . . » 11 — > 6 — i

» » Cretton franţuzesc » 8 — > 4 25

50
» cu b r o d e r i e ................... » 10 — > 5 SO
» cn piept şi manşete de olanda > 11 — » 6 —

— » de Olanda forte fină . . . » 19 — » 10 —
— Pantalone de O la n d a ................. > 6 50 > 3 50

» » Rambnrg fine » 9 • 5 —
Diverse

Şorţuri de copil . . . . . . . fr. 2 75 fr. 1 50
'/o Duziuă Gulere de Dame . . » 7 50 » 4 —-

_ Vi , » Bărbaţi . . . > 5 75 w 3 —
V* » Pepturî brodate . . > 15 — » 8 —»
Va » . Ciorapi de Dame . . » 2â T » 15 —

— V  » » » bărbaţi . . • 17 — » 9 —
50 1 Bucată F lanele.......................... 9 4 50 » 2 —
50 6 » de Barbe p. copil . . » 5 75 » 9 —

C E L  M A I  M A R E  M A G A S I N  

HAINE CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MODA'
I N  R O  u v r  A  TST I  A

AL.B. <£ «»«. ttHUHIIBAIJSl
Colţul Bulevardului cassa Grecianu.

ASTAZI AM PRIIMIT UIT MARE ASORTIMENT
DE

I »  A  11 I »  E  %  1 U I
SI

COSTUME DE PRIMA-VEARA
Comándele din provincie se efecfcuezâ cu coama»! m are p rom ptitud ine; lucrurile ce nu vor conveni se prii mese înapo i. A .X j B -  J O S .  Q - R Í 3

f Colţul Bulevardului cassa Grecianu].

Tipografia Thiel & W eiss Palatu l , Dacia*


