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Mal esista îuca cfvte-va dificultăţi relft- 
tive la cestiunea desarmărel Rusiei, ce nu 
era stipulată în protoool. Dar aranjamen
tul nu este îndoios.

Generalul Ignatieff se va duce Joi la 
Paris; de aci apoi va merge la Viena.

Belgrad, 2 0  M artie .

Principele Milan a primit astăzi pe Per- 
tew-Effendi, care i-a presentat firmanul 
imperial. Pacea este ast-fel definitivă.

Berlin, 20 M artie.

împăratul Germaniei a acceptat demi- 
siunea d-luî Stosch, şef al amiralităţii.

Londra, 20 M artie.
,Cnmera Comunelor.4 D. Burke sub se- 

'cretar de Stat la departamentul afacerilor 
' streine, la cestiunea de a se sci dacă E- 
vreiî goniţi din România aii să primească 
o despăgubire pentru perderea proprietă
ţilor lor, a zis că guvernul Austriei ţi al 
Britaniel - Mari aii făcut representaţiunî 

. guvernului român şi că cestiunea despă
gubire! va fi fără îndoială ridicată.

B U C r a C U  MARTIE
Scirile din străinătate lnt&resc tot 

mal mult speranţele de pace. 
Generalul Ignatieff trecfind la Paris 
şi Londra cu ideile filtrate prin mi 
nisterul de esterne din Berlin, pare 
a fi făcut propuneri destul de îm
păciuitoare pentru a putea fi pri-j 
mite şi consemnate Intr’un protocol 
de către cele-lalte Puteri. Tonul dat 
de acea cunoscută corespondenţă a 
noastră din Berlin se vede că a 
fost cel adevărat. şi de aceea unele 
ziare strfiine s’afi şi grăbit a o re
produce In coloanele lor.

Am publicat In numărul nostru de 
ieri o scrisoare a unul abonat din 
Iaşi, care fără Îndoială a atras şi 
e* atenţia cititorilor, căci, pornind 
de la broşura .o cugetare politică*, 
ea coprindea o espunere retrospec
tivă a unor evenimente importante 
pentru judecarea politicei noastre 
esterne şi interne de la 1866 Înc6ce. 
Este cu toate aceste evident, că toc 
mal In o asemenea materie, diferite 
judecăţi sunt posibile şi legitime. 
In ceea ce priveşte redacţia Tim 
fiului, ea trebuia să lase fie-cărul mem
bru al partidului conservator drep
tul şi libertatea apreţierilor sale per 
sonale. —

Cu căt se Înseninează mal mult 
chestiile din afară, cil ată t mal 
acută devine crisa noastră din lăun- 
tru. In zilelele acestea atitudinea 
Senatului va aduce In orl-ce cas o 
lămurire a situaţiei, şi ţara va vedea 
dacă mal are să poarte sarcina u- 
nnl guvern incapabil safi dacă va fi 
scăpată de dănsul, pentru a fi gu 
vernată de alt minister, orl-care ar 
fi, numai să fie compus din oameni 
mal capabili.

Este dar natural, ca Românul să 
continue atacurile sale In contra Se 
natului. In numărul de Duminecă 
se plânge de casarea alegerel d-lul 
colonel Bibescu, a cărui reputaţie 
a fost aşa de isbită de cănd cu a-
sasinatul ilustrului conservator Barbu 
Catargiu, In căt trebue să fie plă
cută Românului, şi apostrofează Se
natul prin următoarele sofisme şi de
naturări ale chestiunel:
Este logic insă Senatul când stărue de a 
respinge pe senatorii cari vin aleşi prin 
listele de la 1876 ?

Logic şi drept fu Senatul când respinse 
mal deunăzi pe d. Voinov şi erl pe d. co
lonel Bibescu ?

Pentru alegerea d-lul colonel Bibesou se 
puse cestiunea mal peziş. Listele cele noul, 
ziseră d-nii senatori, fiind definitive la 9 
FebruariS, nu se mal putea face alegerea 
cu listele anului trecut.

Şi noi soim că articolul 37, paragraful 
al doilea, din legea electorală zice :

»După ce consiliul comunal va fi hotă- 
rît asupra tutalor reclamaţiunilor, el în- 
cheiă listele definitive şi le pnblică ne
greşit trei zile după espirarea termenului 
de trei săptămâni acordate pentru recla- 
maţiunl.*

Mal soim însă, cum soia toţi, că artico
lul 38, mal acordă trei săptămâni pentru 
apel la tribunal şi la Casaţiune.

Mal seim, cum sciil mulţi, aă nici în 
privinţa acestui articol nn s’a esplicat le
gea electorală, nu s’a determinat o proce
dură fiosă şi identică.

Prin urmare, fiind-că procedura nu s’a 
ficsat, fiind-că s’au făcut necurmat alegeri 
în ambele feluri, penă ce se va regula în 
mod positiv o procedură fiesă, alegerea in 
această perioadă trebuie primită cu ori
care din liste se va fi făcut ea.

Senatul mal cu seamă, casând alegerea 
făcută, nu poate avea alt temei i i  de cât 
cel arătat la casarea alegerii d-lul Voinov: 
orl-care alegere făcută ou listele falsificate 
în 1876, este nulă.

Este însă logic Senatul—repeţim între
barea—adoptând acest principii! ?

Dacă este el logic, ce a fost mal de nnăzl 
când respinse otărirea comisiunil sale de 
anchetă parlamentară d’a se da în jude
cată cel dovediţi o’afi falsificat listele?

Puindu-se p’acest tărâm, Senatul mal 
provoacă şi următoarea întrebare:

Dacă el însuşi recunoaşte mere ti < ă e- 
sistenţa lui decurge din sorginţl necuraţi 
pe ce se reazemă el când cere de la mi
niştrii actuali se depue ¿emisiunile lor în 
mânele capului StatuloI şi sft’l consiliese 
ia un minister din Senat, care se ceară 
să disolve Camera deputaţilor ?

Noi mărturisim, că nu Înţelegem, 
ce folos aşteaptă Românul de la mo
dul săfi de a discuta ? Este oare mi
sia presei de a ascunde adevărul şi de 
a duce publicul In rătăcire ? Şi nu 
este o rătăcire, cănd se combat ad
versari, In nişte opinii, pe care nu 
le susţin, dar nu se combat in opi
niile, pe care le susţin?

Nu este esact, că .Senatul recu
noaşte merefi, că esistenţa lui de
curge din sorginţl necuraţi,* şi ea- 
răşl nu este esact că .Senatul, ca
sând alegerea d-lul Colonel Bibescu, 
nu avut alt temei de căt că ori care 
alegere făcută cu listele falsificate 
In 1876, este nulă.“

Esact este numai, că Senatul, in 
terpretănd cu ocasia alegerii d-lul 
Col. Bibescu procedura nefixată prin 
legea electorală (şi era dreptul săfi 
de a o intepreta cum credea atunci 
cănd era vorba de validarea alegerii 
unul membru din propriul săfi corp) 
că acest Senat, zicem, a adoptat re
gula că după espirarea terminulul 
prevăzut In art. 37 par. 2 al legii elec
torale, alegerile nu se mal pot face 
cu listele anului espirat.

Aceasta este regula stabilită de Se
nat cu ocasia ultimului săfi vot, iar 
nici de cum condamnarea listelor fă
cute sub guvernul Catargi safi con 
testarea .purităţii* proprielor sale 
sorginţl.

Românul se face a vedea pretutin
deni contraziceri în actele Senatu 
lui şi '1 Întreabă mereă despre .lo
gica* actelor sale.

In materie de logică să ne fie şi 
nouă permis a zice un cuvănt şi a

replica prin imputarea ce o adre
săm Românului că face sofisme şi 
incă sofisme, care afi defectul de a 
fi prea transparente.

Sofisma Românului consistă In a- 
ceea, că In observările Bale trece sub 
tăcere un lucru de cea mal mare 
însemnătate In toată viaţa publică: 
adică acţiunea timpului, schimbarea 
opiniei publice după trecerea unei 
vremi mal mult safi mal puţin În
delungate.

Senatul de astăzi nu a fost acela, 
care la început era cel mal hostii 
guvernului L. Catargi? — Da.

Senatul de astăzi nn a fost acela 
care a primit anchetele pentru da
rea In judecată a multor prefecţi? 
— Da.

Senatul de astăzi nu a fost acela, 
din sinul căruia a eşit guvernul coali- 
aliţiuneltransform atapolln guvernul 
Brătianu ? — Da.

Şi acelaş Senat este acum hostii 
guvernului Brătianu, nu mal pri
meşte darea In judecată a prefec
ţilor, casează alegerea Voinovilor şi 
doreşte un ministerifi moderat.

Ce dovedeşte această ? — Aceasta 
dovedeşte, că de la Aprilie 1876 pfenă 
la Martie 1877 a trecut oare care 
vreme, că In această vreme opinia 
publică, la început favorabilă d-lul 
Brătianu s’a Întors cu totul In contra 
d-sale, că radicalii cari căştigase ce
va prin absenţa lor de la putere 
In timp de 7 ani, aă pierdut totul 
prin presenţa lor la putere In timp 
de 7 luni, şi că Senatul, fidelă es- 
presie a simţimintelor ţării, este as
tăzi împreună cu ţara In contra ra 
dicalilor.

Această oscilare a opiniei publice 
de la aprobarea unul guvern, de la 
care aşteapta ceva, la desaprobarea 
celuiaşl guvern, cănd i-a Înşelat aş
teptarea, este Însăşi esenţa vieţii 
constituţionale, est e ceea ce ar numi 
Sociologul englez evoluţiunea ideilor 
prin acţiunea bine-făcătoare a es- 
perienţel, şi ne mirăm numai de lipsa 
de liberalism a Românului, care nu 
vrea saă nu poate să Înţeleagă a- 
ceasta.

D. Brătianu, susţinut ieri, cănd i 
se presupunea capacitatea de a În
drepta situaţia, este resturnat as
tăzi, cănd s’a văzut incapabil de a 
purta sarcina primită.

Eacă cea mal constituţională «lo
gică* ! Şi dacă cel de la Românii 
afi alta, atunci dorim şi .logicei* 
d-lor o mică evolufiune prin acţiunea 
bine-făcătoare a unei cugetări mal 
mature.

O R E SB 0N A R E

A DOMNULUI PRIM MINISTRU BRATIANU.

In urma venirii la putere a d-lul 
Brătianu, cea d’ântăifi şi poate uni
ca sa grije a fost a persecuta In 
toată ţara şi In special In judeţul 
Argeş şi oraşul Piteşti, pe toţi băr
baţii devotaţi regimului conservator 
şi mal ales pe aceia cari la alege
rile din anii trecuţi făcuse oposiţie 
candidaturii d-sale.

Una din victimele acestei perse- 
cuţiunl a fost onor. d. Meculescu, 
casierul judeţului Argeş In timp de 
cinci a n i, unul din puţinii casieri 
din ţară  asupra căruia nu a putut 
plana nici o umbră măcar de nere-

gularitate, dovadă că înalta Curte 
de CompturI a cercetat toată  ges
tiunea d-sale şi l'a aqoitat pe de 
plin. Acelaşi lucru nu se poate zice 
despre casierii brătienescl şi In parte 
„despre casierul actual de Argeş,* 
care se află sub urmărire pentru ze
cimi de mii de fr. datoraţi fiscului 
din timpurile chiar a  primei dom' 
nil a d-lul Brătianu cănd din neno 
rocirea judeţului, d. C. Negulescu a 
mal gerat In 1868, casieria acestui 
judeţ şi care sentinţă a Curţii de 
CompturI se află ascunsă In archiva 
secretă a d-lul Brătianu.

Dar să lăsăm această cestiune, care 
ne-ar duce departe. D-lul Brătianu 
II trebuia o victimă, trebuia un În
fricoşat esemplu dat Pitiştenilor cari 
mecunoscuse a-tot puternicia sa. A- 
ceastă victimă a fost, cum am zis, d. 
Meculescu.

La venirea la ministerul de Fi- 
nance a d-lul Brătianu, d. Meculescu 
s’a grăbit a’şl da demisia prin duoă 
telegrame consecutive şi un raport 
In regulă. Marele vistier refusă de
misia sub pretext că are a’I trimite 
o anquetă. D. Meculescu cere a i se 
primi demisia, o anquetă putend 
lucra cu mal multă eficacitate, d-sa 
ne-mal ocupând postul de casier. Cu 
toate acestea d. Brătianu trim ite o 
anquetă din cele mal severe (aleasă 
pe sprinceană) şi care constată că 
d. Mecnlescu este In perfectă regulă 
şi dovedeşte numai că In .absenţa 
d-sale* un amploiat inferior al ca
sierii făcuse o deturnare de 1900 fr., 
pentru care fapt acel impiegat a 
fost imediat depus şi s'a Început ac
ţiunea In contră'l.

Cum lesne se pricepe, acestea nu’l 
putea conveni d-lul Brătianu, care 
vr&nd să prinză pe d. Meculescu, gă
seşte din contra vinovat ,u n  frate pa
triot* pe care conservatorii în nemăr
ginita lor indulgenţă U menţinuse In 
slujbă.—După 6 luni de zile de la 
această anquetă, după ce In acest 
interval înalta Curte de CompturI 
cercetase şi lămurise toată gestiu
nea d-lul casier Meculescu şi 11 de
clarase In regulă şi aquitat, d. Bră- 
tiann pune a se aresta d. Meculescu 
sub pretext de complice intelectual 
al comptabilulul vinovat. — Aci în
cepe o serie de persecuţiunl, pre care 
subalternii d-lul Brătianu In graba 
de a’I complace, fac să au fere pe 
un cetăţean onorabil, şi care oferea 
toate garanţiele morale şi materiale. 
D. Meculescu se arestează, cere li
berarea pe cauţiune, i se respinge, 
şi In fine se aruncă In tem niţă ală
turi cu tâlharii.

In acest timp abiril d-lul Brătianu 
pun sequestru pe mobile, trăsuri, cal, 
etc., ale nenorocitului cetăţean, lă
sând pe socia d-lul Meculescu bol
navă, consemnată In o singură odae 
şi această riguroasă esecutare sub 
pretext că d. Mecnlescu datora fiscu
lui ca imposit fonciar o sumă de a- 
proape 100 f r .!! fără a i se mal da 
avertisment prealabil şi trecând peste 
toate gradele de urmărire prevăzute 
de lege pentru toţi cetăţenii. Ceva 
mal mult, instrucţia fiind terminată, 
procesul urma a se înfăţişa la ju
raţi la 13 Decemvrie; Insă aquita- 
rea inocentului fiind sigură şi o de
tenţiune de câte-va luni numai ne- 
putănd satisface setea de resbnnare 
a puternicului ministru, instrumen
tele sale caută cu orl-ce mijloc să 
amâne Înfăţişarea. Pentru acest scop 
el afi avut recurs la mijloacele cele 
mal mârşave. Ast-fel nemulţumiţi de 
toate şicanele ce pot găsi in lege, 
de toate intimidările Întrebuinţate 
faţă cu martorii, afi recurs la nişte 
mijloace demne de Turcia (Înainte 
de Constituţiune.)

Ei secuestreazâ pur şi simplu pe 
martorul principal al acusaţiel chiar,

pe perceptorul Şa bor, care era pre
supus a fi victima d-lul Meculescu. 
Se nu crează cine-va că esagerăm 
Intru ceva. Lucru s’a constatat ofi
cial, la audienţă advocaţii acuzatu
lui merg până a desemna d-lul pro
curor locuinţa unde se afla secues- 
tra t perceptorul, şi procurorul ne- 
vrftnd a se convinge In persoană de 
această secuestrare, a cerut amâna
rea procesului, ceea ce s’a şi Încu
viinţat !!— Această faptă odioasă de 
o nepomenită cutezanţă din partea 
puternicilor zilei ar fl rămas oare
cum ascunsă şi bănuită, dacă la a 
doua Înfăţişare lucru nu s'ar fi a- 
deverit şi constatat oficial Înaintea 
Cărţii, ceea ce a făcut pe d. Feri- 
chidis, advocatul acuzatului a adresa 
o interpelare In Cameră, d-lul min. 
de resbel, căci din nenorocire s’a con
sta ta t că agentul principal al aces
tui fapt pe a tâ t de imoral cât şi de re 
voltător afi fost căpitanul de călăraşi 
din Piteşti.— Aceasta nu ajunge d-lul 
Brătianu şi la a doua lufâţişare a 
pus In mişcare o sumă de manopere 
pentru a se amâna procesul de is- 
noavă, Insă el s’a Înfăţişat la 2 Mar
tie.— Lucru curios. In tre  apărătorii 
d-lul Meculescu şi In capul lor flgura 
d. M. Ferichidis, fostul min. de jus
tiţie, sub al cărui minister se dedese 
In judecată d. Meculescu şi care In 
urmă convingăndu-se Insu-şl de nevi
novăţia d-lul Meculescu, a primit să’l 
fie advocat. In aceste momente grave 
marele nostru cancelar uită impor
tan ta  chestiune esterioară, care a- 
m erinţă a desmembra iubita noastră 
patrie, uită miserabila stare tn care 
In puţine zile de guvernare a adus 
ţara noastră, uită toate dificultăţile 
situaţiunel şi preocupaţia d-sale se 
concentră In a face să se condamne 
un casier de Argeşifi a cărui singură 
culpă este că a lndrăsnit a nu vota 
pentru d. Brătianu şi a mecunoasce 
trăsnetele ce acest Júpiter vrea se 
arunce asupra tutulor, care nu se 
lnchinafi lui.

De aci conciliaburl la Dealul mare 
cu procurorii şi judecătorii ce aveaă 
să judece acest proces, de aci veni
rea d-lul Brătianu In Piteşti spre a 
se sfătui cu luminele judeţulu i; Di- 
mancea, Grigorescu, Enescu, Negu
lescu, ect. şi a influenţa cu toată 
greutatea ce’l dă posiţia sa de Pre
şedinte al consiliului şi consiliar în- 
tftifi al Tronului, asupra bieţilor ce
tăţeni ce era să formeze juriul che
mat a condemna pe d. Meculescu.

Cu toate aceste manopere, cu toate 
silinţele administrative care se pu
sese In picioare de la prefect până 
la vâtâşel, cu toate amerinţările, cu 
toate promisiunile, juriul, dreptatea 
poporului, a achitat in unanimitate 
pe d. Meculescu.

Iată dară un om onorabil, un func
ţionar ireproşabil, smuls din sănul 
familiei, depus de şase luni şi mal 
bine in tr’o Închisoare infectă, lovit 
In interesele sale de bani, atins — 
nu In onoarea sa, căci aceasta din 
norocire nu atârna de la d. Brătianu 
şi sbiril sfii, dar cel puţin suferind 
acea atingere a consideraţiunel sale 
dinaintea spiritelor puţin cugetătdre, 
iată  acel om după aproape şapte 
luni de asemenea torturi, proclamat 
inocent de justiţie. Dară de to t ce 
a suferit, de to t ce a păgubit, cine 
va respunde ?

Faptul dacă ar fi numai a tâ t, ar 
avea gravitatea lui şi magistraţii cari 
aă procedat cu asemenea uşurinţă, 
ca să nu zicem mal mult, ar putea 
să dea socoteală de procedările lor 
violente şi ilegale. Insă când cine
va ridică vălul, când dindârătul a- 
celor instrumente, vede mâna care 
conduce această nepomenită perse- 
cuţiune şi când omul capabil de a- 
semenea fapte abominabile este în
suşi primul ministru, care se resbună



ast-fel In con tra  unul cet& ţean pen
tru  cft nu ¡-a d a t votul, cftnd această 
crim ă este comisă ou prem ed ita ţiune  
de d. B rătianu, c&nd in cele din urm ă 
alegeri fiind Încă simpln ce tă ţean  
ridică degetul In con tra  d-lul Me- 
culescu, zicGndu’I „că se va a ii, că va 
vetu momentul să'şî resbune* şi Înda tă  ce 
veni la m inister, n 'a re  a ltă  g rije  de 
c&t această resbunare pe care o Înde
plineşte prin  m ijloacele cele m al ile
gale, puind pănă a se secuestra  m ar- 
tu r l  spre a  prelungi de ten ţiu n ea  ile
gală  a unul nenorocit. Apoi ne este 
perm is a cugeta  că omul capabil 
de asem enea fapte, fiind In capul ţ â 
re i averea, s ta rea , lib erta tea  şi li' 
n iş tea  fie-căruia a tă rn a  de dânsul 
şi fie-c&re din noi Îşi pune În trebare, 
ce se va alege in fine de o ţa ră  su
pusă unul asem enea regim , şi pă
ră s ită  unei asem enea sistem e ?

STUDII POLITICE.
Z I A R I S T I C A .

n .

Luaţi ziaristica, care e manifestaţiunea cea 
mai serioasă a vieţii politice a unul popor.

E destul ca trei, patra oameni să se lutru- 
nească, pentru ca, din Torbi In rorbă, alune
caţi In politică, s& găsească, In Infirbănţeala 
nnul ceaiQ. că totul merge rân, pentru-că.... 
aşa trebuii să fitt; şi cft nu mal o gazetă re
dactată de el ar fi In stare sft abată tóte ca
lamităţile ce curg pe capu-ne. îndată se Însăr
cinează unul safi eăţl-va să Întocmească o pro
gramă — aceasta e de rigoare — ca jiarul 
să nn easă In lume ca o carte fără prefaţă, 
sau ca un gentelmenn fără cravată. Programa 
e gata... discutată, resbătută şi, In fine apro
bată, şi semnată, după cuviinţă, bună de ospe- 
diat la tipar. Ce este în programă? — ce e 
In toate programele: toate bunătăţile pământu
lui, toate principíele frumoase, toate reformele 
imaginabile. Bine şi eară bine pentru ţară. 
Ferice de ea! Tot defectul ânsă al acestor pro
grame e că nu spun şi In ce mod aâ să trans- 
poarte paradisul ceresc aci pe pământ ca să’l 
vedem şi noi şi să ne bucnrăm de dănsnl.

Aci programa tace.... safi, pentru toate a- 
ceste mărunţişuri va deschide mal la urmă co
loane speciale In'organul el. Deschiderea insă 
nu se va face. De o cam-dată, ascultaţi şi 
credeţi In ceea-ce vi se spune şi apoi.... ’spe
raţi, căci speranţa este o nobilă şi dulce coc- 
solaţiune. — Dar, In fine, ţara se inăvuţesce 
cu o partidă constituită, căci, la adevér, ce 
ar căuta un ziar In public, dacă n’ar fi espre- 
siunea unei sume destnl de Însemnată de opi- 
niunl, cari se indreptează spre acelaş ţel po
litic, şi pentru propagarea şi triumful lor este 
nevoiă de un organ.’

Prin acesta, opiniuuile vor radia asupra pu
blicului ca să-i formeze convincţiunile In sensul 
ce apără, pentru ca publicul, la rândul sefi 
pütruns de servicíele ce acele idei ar aduce, 
cind ele ar fi puse In practică, să acorde su
fragiile conducătorilor şi să-i ridice re umerii 
săi la inălţimea de nnde ar pntea să le aplice.
In orl-ce alt sens, nn jiar politic nu’şl are o 
raţiune practică de esistenţă. Foarte natural.
In sfera cugetării esistă o luptă tot atăt de 
animată şi de tenace pentru esistenţă şi tri
umful ideelor, ca şi In viaţa materii, pentru 
susţinerea zilnică. Intr’nn stat liber, fenome
nul se observă pe scara cea mal Întinsă. Drep
tul fiă-căruia de a avea o pănă în măna şi 
s-şl esprime credinţele sale politice este un 
drept indiscutabil şi din punctul acesta de ve
dere nn se poate face nimenul proces, pentru 
ce adică are un ziar şiyentru ce luptă pentru; 
cutiré sati cutare program.

Noi voim însă să privim lucrul sub altă fa
ţă. Să fiă oare adevârat că ziarele politice 
represintă la noi, opiniunile partidelor sub al 
căror drapel zic că sunt Înrolate ? safi snnt 
numai manifestaţiunea ideilor unul grup foarte 
mărginit de oameni cari, pur şi simpln, amibţio- 
nează puterea? Să fiă o necesitate simţită ceea 
ce naşce In societatea noastră apariţinnea foilor 
politice ? să esfi ele ’adică din sitnaţiunl poli
tice reale? safi sunt numai nişte creaţiunl de 
moment, cum ziceam, inspirate cător-va per
sonalităţi, îmboldite de consideraţiunl cu totul 
subjective. Unit poate că pleacă din buna cre
dinţă că fac un bine societăţii, dar In fapt, 
illnsinnile pier iute şi decepţiunea i nrmăreşce, 
dacă nu afi destulă esperienţă de lucruri şi 
destulă pricepere pentru a lumina opiniunea 
publică asupra adeveratelor interese ale ţiril 
cestiunea fiind mult mal dificilă, de căt ’şl 
fac idoiă. Alţi, — cel mii mulţi snnt aceştia 
— conduşi de vederi strămpte şi esclusiv egois
te, escamotează tot-d'a-una adeverol, înşelând 
awjul lesne încrezătorilor prin declamaţiunl 
patriotice şi promissinnl de tot felul, numai 
şi numai ca să ajungă la cărma affacerile în 
Stat; alţii eară, pornesc din devotamentul şi 
încrederea orbii ce afi în oarc-care persoane 
politice, la a căror mărire in prestigiul pu-

blic vor să lucreze, ca să le dea sprijinul mo
ral cerut, celor ce aspiră la înaltele demnităţi 
politice. Dar în toate acestea, nimic nn e so
lid. Ziarele, ast-fel concepute se reduc la nişte 
adevărate umbre fantasmagorice, pe a căror 
realitate politică, dacă voeşcl a pune măna, 
dispar şi apuci vânt.

Să se Întrebe, de esempln, un publicist po
litic despre siguranţa ce are că naţiunea, ţara, 
poporul, în numele cărora vorbesce, aprobă cn ade- 
virat opininnile Iul, că adică esistă tu mediul 
nostru social o parte destul de Însemnată care 
simte şi cugetă ca el, care e animată de a- 
celeaşl dorinţl politice; că represintă, în fine, o 
sumă de opiniunl bine formate, ce ar da probe 
palbabile de resistenţă puternică orl-cărul cu
rent contrariu, pe terennl legal al activităţii 
politice.

De trist efect ar fi consecinţele ce am putea 
trage din studiul probelor ce ne afi dat par
tidele, cănd le am vSzut la lucm. Rată pentru 
ce nnul din cel mal eminenţi oameni politici 
s'a crezut autorisat a declara mal zilele trecu
te, în plină Cameră — şi fără cel mal mic 
indicifi de protestare ceea-ce constituă o apro
bare unanimă — că la noi nu esistă pardite 
politice In adeveratul Înţeles al cuvântului şi 
dacă e ceva cam de felul acesta, apoi aceea e 
partida celor ce gnvernă şi partida celor ce 
asciptă a guverna.

Şi aceasta nn Însemnează nimic mal mult 
de căt că, în loc de partide fondate pe basa 
unor principii stabile şi pe credinţa fermă, că 
acele principii snnt cele mal avantagioase in
tereselor naţiunii, avem numai nişte cualiţiunl, 
de şefi, cari se grupează şi se combină, după 
Împrejurări, ca să restoarne guvernul, ast-fel 
că tot rolul lor politic se reduce la vorba bă
trânească »scoală tu, să şez eu*. De aci darâ 
o ziaristică de împrejurări, care rine şi se duce, 
fără nici un motiv simţit şi Înţeles de socie
tate ; resărind şi apuind ast-fel, fără cause de 
forţe majore, ea se joacă cu Încrederea lumii 
şi slăbesce puterea publicităţii politice. Şi dacă 
ziaristica este reflexul opiniunil publice, nu a- 
rată oare aceasta, starea de nebulositate în care 
se află incă opiniunea publică?

Cine ar avea pacienţa să facă statistica zi
arelor şi a programelor politice de la 59 şi 
pănă azi, ar găsi o ţifră destnl de respectabi
lă, care ne ar convinge despre fluctuaţiunea ce 
Încercară şi Încearcă încă ideile noastre politi
ce, şi In consecinţă, despre luvâlmăşala pre
schimbărilor do tot felul prin care lnotarăm 
„ cum dede D-zefi* ca să ne servim de vorba 
favorită a Romănulul, cănd vrea să ne arate 
că affacerile i merse tot cam pe dos. Ceea-ce 
e de notat, In toată această ferbere politic- 
intelectuală, e că ziarele nu erafi şi nu sunt 
ale publicului, ci ale ziariştilor. In apariţiunea 
şi dispariţiunea lor, publicul nu vede de căt 
manifestaţiunea sau eşecul publicistului, safi a 
coterii lui. In ţârile ajunse la civilisaţiune, 
ziarul oste asceptat cu aceeaşi impacienţă cu 
care asceaptă capii codrul de păine de dimi
neaţă ; citirea ziarului face parte integrantă 
din acţiunile zelnice ale cetăţeanului, a esis- 
tenţil lui chiar. încetarea unul ziar e un evi- 
nement ¡[suprimarea lui o causă de revoluţiune. 
Aci e nervul prin care se simte pănă la ce
punct 'şl ajără un popor opiniunile lui politice.

In cestiunea ce ne occupă dară, după toate 
observaţiunile făcute, ar fi cu putinţa să se
formuleze o lege socială de felul acest», care
se aplică foarte bine la noi. »Un popor ce nu
e bine format pentru viaţa publică a libertă- 
ijilor, are o publicitate nestatornică, din causa 
subsistenţii el care atârnă de la buna graţiă 
şi interesul a cător-va individualităţi, eară nu 
de la suma concursurilor individuale ale unei 
părţi din naţiuue, care împărtăşce aceleaşi opi
niunl, şi luptă, tu viaţa practică, pentru ace
leaşi interese, ca şi foaia politică la care aderă '  
Sunt, nu putem trece cu vederea, şi oare care 
cscepţiunl în presa noastră politică, dar aceas
ta nu poate altera legea ce am stabilit, pen
tru că durata unora din ziarele noastre se 
datoresce cu totul altor cause, de cftt tncura- 
gieri nestrămutate şi crescânde a publicului 
nostru politic. Dar nu e aci locnl să intrăm 
tu toate aceste amânunte. (Va urma).

DIN AFARA.

Englitera. Pacea pare a fi de o camdată 
asigurată, întru căt asigurarea el atârnă 
de la Rusia şi Englitera. * Diplomaţia eu
ropeană serbează un triumf,— zice *Frem- 
denblnt.»—Nu mat ne putem teme, că vom 
fi desamăgiţî, cănd zicem că înţelegerea în
tre Rusia şi Englitera este un fapt îm
plinit. De o camdată Generalul Ignatieff 
petrece la vila marchisnlui de Salisbury, 
dar în Londra corniţele Şuvaloff conferează 
cu Lordul Derby şi abia mal poate remânea 
îndoială, cu încă în ouraul zilei de astăzi 
(17) el să vor fi unit asupra protocolului 
de încheiare, care va trebui să pue pen
tru nstă-dată capăt cri »el orientale.— Cele-

l'alte puteri vor grăbi a primi protocolul 
fără de nici o reservă.»

Despre petrecerea lui Ignatieff ni se co
munică in o depeşă din Londra (17) ur
mătoarele : Corniţele Şuvaloff a dat erl în 
onoarea Iul Ignatieff o serată la care aQ 
luat porte representanţil puterilor şi mar- 
chisul Salisbury. In Hatfiel—vila marchi- 
sului Salisbury,—Ignatieff se va întâlni cu 
Lordul Derby şi cu alţi câţi-va dintre 
membrii cabinetului.—Cabinetul astăzi va 
urma discuţinnile asupra proiectului de 
protocol.

După *Times,» Ignatieff va pleca la 20 
curent la Paris, el nu ia partea la discu- 
ţiunile, ce se urmează asupra protocolu
lui.—Se asigură că în esenţial s'a rt-alisat 
înţelegerea între ambele cabinete şi prin 
urmare reuşita pare a fi asigurată. Se cre
de că adhesiunea guvernului rusesc la a- 
mandamentele propuse de către Englitera 
se va comunica pe cale telegrafică incă 
înainte de plecarea generalului Ignatieff.

Toate puterile europene vor declara, că 
se vor interesa neintrerupt de scopurile 
pe care le urmăreşte Rusia şi se vor ob i- 
ga a face despre aceasta, comunicare gu
vernului otoman, recomandându-i intro
ducerea reformelor propuse de către con- 
ferenţă. —

După aceste Rusii se va declara satis
făcută şi va procede la demobilisare.

Imperiul Ottoman. In vreme ce în apus 
situaţiunea devine mai lămurită, în Orient 
ea din ce în ce se înenreă. Din Constan- 
tinopol mereu sosesc ştirile neliniştitoare. 
Precum am comunicat in numărul trecut, 
poliţia a fost silită să aresteze mai multe 
softale pentru nişte placarde revoluţionare. 
Dnpă o corespondenţă a »Corespondenţei Po
litice* guvernul otoman este cuprins de 
îngrijiri serioase. Softalele cer revocarea 
lui Midhat Paşa, depărtarea lui Mnhmud 
Damat Paşa, cumnatul Sultanului, şi a 
ministrului de resbel Redif Paşa, în sfîr- 
şit cer a se declara resbel Rusiei.

De asemenea s'afi petrecut turburărl în 
şcoala militară din Pancaldi, ai cărei elevi, 
în loc de a aclama, după obiceliî, pe Sul
tan, prin cuvintele «Padişahira—Tcioc— 
iaşam,» aii inceput să strige ‘ Vivat Midhat 
Paşa I»

Rusia. In vreme ce diplomaţia entrieră 
prin Europa, cele câte-va di vişin ni îşi pe
trec vremea la graniţele orientale. Fără 
îndoială însă divisiunile de Ia Chişăneii şi 
Odesa, cu toate că stau inactive, sunt mai 
importante de cât diplomatul cutrierător, 
care în lipsa lor nu ar fi de cât un sim
plu * voiagior.—» Şeful statului major,— 
se scrie de la Odesa cn data de 13 Mar
tie,—a făcut o inspecţie minuţioasă bate
riilor de pe ţermurii mării, în urma că
reia a luat unele disposiţioni de deosebită 
importanţă. După propunerea lui, Coman
dantul suprem a ordonat a se aşeza încă 
trei baterii de câte 21 tunuri şi lucrările 
pentru aceasta aii şi fost numai de cât 
începute. —

Cu toate că comunicaţia a fost între
ruptă, de zece zile mereiî se transportă 
din întrul imperiului tunnri şi alt material 
de resbel spre a fi transportat mai de
parte spre Basarabia. Un tren colosal a 
adus 12 baterii de munte şi muniţiuni 
pentru tunurile de asediu, toată lumea 
este uimită de masele colosale de material 
de resbel, ce se transportă prin Odesa.

O deputnţiune bosniacă, în fruntea căreia 
este un anume Sculici, a fost aioi primită 
cu multă ostentaţiune şi npoi espediată Iu 
St. Petersbnrg pe spesele comitetului Pan- 
slavist de aici. Şi marele Principe Nico- 
lae a primit această depntaţiune. Depu- 
taţiunea va avea să subştearnă Ţarului 
un memorii! în care descrie starea creşti
nilor din Bosnia şi arată reformele de 
care in ţara lor se simte mal multă tre
buinţă.» -

Franţa. De câte-va zile s’a respânditîn 
Paris ştirea, că Iules Simon şi Chiristofle 
ar fi hotărâţi a se retrage. Cu deosebire 
ziarele monacbiste grăbesc a susţinea, că 
Iules Simon ar fi obosit de rolul, pe care 
republicanii ii silesc să joace. Cu toate a- 
ceste amicii lui I. Simon tăgăduiesc, că 
din toate aceste ceva ar fi adevărat. De 
altmintrelea îndeobşte Parisul este plin de 
îngrijiri nehotărîte. Se asigură chiar că 
mareşalul Mac-Muchon va disolva camera, 
spre a întâmpina pericolele care ameninţă 
din partea radicalilor.

Austro-Ungaria. Agitaţiunile inscenate 
contra delegaţiunilor încep a lua o formă 
hotărită. In septemâna trecută deputatul 
Sturm făcuse în clubul amicilor coustitn- 
ţiunei o propunere privitoare la abroga
rea acestei instituţiunl, cerând to t odată 
convocarea unei conferenţe de partid, care

să se pronunţe asupra propunerel sale. 
După o discuţiune ziaristică de câte-vs 
zile clubul a hotărît cn 35 contra 5 voturi 
a convoca conferenţn. Ast-fel in ziţele a- 
ceste toate fracţiunile partidului se vor 
întruni. Această întrunire e de o însem
nătate cu atât mal mare cu cât ziarele 
maghiare o combat cu o înverşunare obi- 
c'nnită în ziaristica maghiară.

S E N  A T X J L -

Şedinţa de Mărfi, 8 Martie 1877.
P re ş e d en ţia  d -n u lu l v ic e -p re şed in ţe  Io an  

G hica.
Şedinţa se deschide la 2 ore după a- 

miază.
D. Lee a raportore citesce raportul asu

pra proiectului de lege pentru sporirea cu 
15 la sută a biletelor de călători pentru 
liniele ferate române.

Senatul a modificat această lege, mal 
ântâiQ schimbându-I titlul şi apoi supri
mând art. 2.

D. N. Lahovari. Ett aşi voi să ne de
clare d. ministru dacă această tacsă nu va 
da ocasinne la plângeri şi procese din par
tea concesionarilor, cari pot să ne zică că 
prin acest adaus s’a Împuţinat numărul 
călătorilor aşa că ei perd.

D. prim-ministru ziceons’a vorbit desprea- 
ceasta ca concesionarii drumurilor de fer şi 
aii priimit că chiar el să perceapă taxa.

D. N. Lahovari. Sunt mulţumit de acest 
răspuns dară atunci aşi propune ca să se 
mărească şi taxa pentru transport.

D. M. Cogălniceanu. D-lor avem în ţară 
patru administraţii de drum de fer. In con
cesiunea Boman-Suceava nu este nici o 
îndoială că se va face vre o oposiţiuue. 
Numai pe linia Bucurescl-Verciorova se 
putea întâmpina oare cari obstacole, însă 
guvernul le-a prevenit.

In ceea ce privesce propunerea făcută 
de d. N. Lahovari l’aşl ruga ca insu-şi d-sa 
să renunţe, pentru 'că prin aceasta s’ar îm
puţina foarte mult concurenţa, şi singura 
condiţiune de câştig şi de esistenţă chiar 
a unei linii ferate este concurenţa. In cele 
alte state mărfurile sunt taxate cât se 
poate de jos şi aşa ar trebui şi la noi fă
cut pentru că alt-fel comercianţilor Ie vine 
mal lesne să ’şi facă transportul cn alte 
mijloace, s. e. pe apă saS cu carele. Să vă 
da ii un esemplu. La Botoşani este o mare | 
moară cu vapor. Proprietarul acelei mori 
a in trat în relaţiuni cu direcţia drumuri
lor de fer şi ia spus categoric că dacă nn 
voeşte a reduce preţurile va fi constrâns 
a şi face transportul cu carele, căci nu 
mai poate ţine concurenţa cu făinurile fa
bricate în Peta, acestea fiind transportate 
pe Dunăre şi prin urmare cu un preţ mult 
mai mic. Direcţiunea a fost atunci cons
trânsă a micşora preţurile, şi a făcut bine 
pentru că cu căt un drum este mal eftin 
eu atâta el prosperă şi putem lua de esem
plu Belgia unde a luat un avânt mal mare 
de cât în ori care alt Stat tocmai pentru 
că taxele sunt mal eftine de cât ori nnde.

Se pune la vot luarea în consideraţiune 
şi se primesce.

La art. 1. D. Deşliu întreabă cât va fi 
venitul anual al acestui spor, şi după răs
punsul d-lul ministru care arată că să fi 
aproximativ de nn milion se votează art.
1 nemodificat împreună cu art. 2 şi 3 
fina).

Leg<*a în total se adoptă cn 37 voturi 
contra 2.

D. N. Manolescu dă citire raportului a- 
supra legel pentru modificarea taxei pa
tentelor.

D. Orleanu făcând parte din comite
tu l delegaţilor esplică modificările făcute 
în Comitet.

D. DeşliO zice că la votarea pe articole 
va propune un amendament pentru supri
marea taxei de patentă asupra făinurilor.

D. Bâţcoveanu combate projectul de lege 
ca fiind foarte impovător pentru paten
tări.

Se pune la vot luarea în consideraţiune 
şi se primesce. Legea se ia în discuţiune 
pe artioole.

Asupra art. 1 D. Lecca propune oa să 
se modifice data punere! ia  aplioaţiune a 
legel la 1 ApriliB, de os re ce data de 1 
IanuariO cum era pus în lege, a trecut 
deja.

Se pune la vot amendamentnl şi se pri
mesce.

La a r t  2 D. N. Lahovari propune a se 
reintegra şi patenta cârciomarilor care fu
sese suprimată de către Cameră.

A rt 3 4 şi 5 se primesc nemodificate.
D. Manolescu. In comitetul delegaţilor 

am avut onoare a propune un amenda
ment care a fost respins. EO însă l'am tre

cut în raport ca fiind oprniune a minori
tăţei. Amendamentul prevede ca să fie su- 
pnştla o taxă de patentă şi ori cari funcţio
nari particulari al caselor private al regiei 
ai comunelor şi în fine toţi aceia cari aii 
venitul lor dintr’o leafă.

Se nasce o viue discuţiune între d. vice
preşedinte şi d. Luugeanu, care voesce a 
vorbi în cestiune de regulament zicând că 
acest amendament nu trebuia trecut în 
raport de oare ce nu a fost primit de co
mitetul delegaţilor.

D. vice-preşedinte. Citesce art. 54 din 
regulament care spune că raportorele este 
ţinut a menţiona în raport şi opiniunea 
minorităţei şi acest amendament a fost o- 
piniunea minorităţei.

D. ministru preşedinte. Acest amenda
ment nu face nimic alt de cât a introduce 
o nouă clasă de patentări. Nu putem echi
libra budgetele de cât cu această nouă dare 
de 5 la sută asupra lefurilor. Acum se poate 
ca forma sub care se prevede această dare 
să nu fie corectă căci în realitate funcţi
onari nu pot plăti patentă, dară nu tre- 
bue pentru formă să lăsăm la o parte fon
dul cestiunil şi fondul cestiunil este ca sa 
se adauge o nonă dare care ne este indis
pensabilă.

D. Bâţcoveanu. Propune a se duce pro
iectul mai ântâiii la Cameră pentru a se 
desbate, pentru ca să nu ’şi mal audă Se
natul imputări oa mal de ună-zi că a mai 
votat legi financiare înainte de a fi tre
cute prin Cameră.

D. Deşliu, cere amănarea acestui disen- 
ţiunî. Este adevărat că trebue să supunem 
la uă nonă dare pe funcţionari şi mai cu 
seamă pe cel particulari şi cari nu plătesc 
nimic. Insă cestiunea are trebuinţă de a 
fi studiată de Senat, ca să se vază ce fel 
să se perceapă această dare, sub ce nume 
şi in ce cantitate. De aceea propun ca 
să votăm legea patentelor cum a fost vo
tată şi de Cameră, şi in urmă să vină d. 
Ministrn cu un nou project de lege, pen- 
ru funcţionari.

D. ministru preşedinte. No! tocmai pen
tru  ca să îmbunătăţim soarta' funcţiona
rilor am propus aceasta patentă pentru ca 
să ne scăpăm de datori! şi să putem 
plăti lefurile la timp. Căci din causa ne- 
regn.'aritatei plăţilor funcţionarii trebne 
să se imprumute de la Cămătari cari Ie 
iau mai mult de căt 5 la sută.

DD. Drosso şi Orescu cer amânarea pâ
nă se va aduce un project de lege spe
cial. — In urma acestora d-nu Manolescu 
şi retrage amendamentul.

Terminăndu-se votarea articolelor din 
lege, se ia in cercetare tariful patentelor.

D. Stnrza voesce a combate tariful cre- 
zănd că cifrele sunt in lei vechi ca in ta
riful cel vechiu şi prin urmare că taxele 
s’aă micşorat.

Bespunsul domnului ministru că aceste 
cifre sunt prevăzute in le! nou!, şi prin- 
urmare mult mal ridicate. —

Cu aceste esplicaţiuni tariful este votat 
fără nioi o modificare.

Legea impreună cu tariful se adoptă 
cu 30 voturi contra 6.

D. Prim. ministru depune meesagiul 
pentru suprimarea reţinerel de 5 la sută 
pentru funcţionarii corpului telegrafo- 
postal.

Ne mal fiiind nimic la ordinea zilei şe
dinţa este ridica la 4 1/» ore p. m.

C A M E R A

Şedinţa de M ărfi 8 Martie 1377. 
Şedinţa se deschide la ora 1 P- m* sub 

preşedinţa d-lul C. A. Rosetto’i fiind pre- 
senţi 75 dd. deputaţi.

Se îndeplinesce formalităţile ordinare.
D. Colibăşanu citesce o propunere pen

tru  supunerea In taxa de timbru în biletele 
de loterie stre ină.

D. ministru al justiţie! citesce un me- 
sagifi Domnesc în privinţa procurorilor.

D. min. de resbel citesce un meeagiS 
pentru un credit.

D. Bobeica îşi des voltă interpelarea a- 
dresatu d-lul ministru de justiţie în pri
vinţa nbusulu! de putere comia de tribu
nalul de Botoşani; amintesce, că tot-d'a- 
una a fost alături cu partidul liberal şi 
a luptat ca un soldat fidel în alegeri, din 
cari spune mal multe întâmplări.

D. preşedinte: Becunoasce în consoiinţă 
că nu eşti în cestiune I

D. Bobeica: Permiteţe'ml să v8 spui du
rerile noastre din Botoşani; să vă arăt fi
loxera politică, ce roade la rădăcina par
tidului!

(Cu voce tare) d. Bosetti, ridicat la 
rangul de prefect aată-zl, sciţi c i a ordo
nat ţăranilor să mă uoidă în mţjlocnl târ-



T I M  P U L

tila! numindu-m8 triidiltor! ? (mal depart 
tune o&t a avat de lacra, noaptea ţi ziua, 
şntrn a face pe prelatul armenilor să dea 
Itnrile acestora).
ID . V. M aaiu: S’aB botezat armen« ?
L iritate).
■ O. Bobeica arată apoi cam a’a facut des- 
jinurea şi scisianea între liberali; ia  ce 
nâiil a căznt justiţia în Botoşani, ande 
.J.Su b fost şters din liste, şi în procesal 
«latir la aoeasta a fost dat afară din tri- 
mnal dinpreună en advocatul d-sale şi d. 
liclescn şi apoi tribunului a dat hotarî- 
re contra d-sale sub motiv că n’a fost 
fiţfi. Atrage atenţiunea d-lui ministru res- 
oéctiv asupra modala! cam se împarte jus- 
aţi* n Botoşani şi în toata moldova.
■  D. Miclescn mal adaugă unele detaiarl 
l l  cele zise de d. Bobeica.

D. ministra al justiţiei răspunde că, jns-
ti ia na poate de cât să pearză prin însî- 
luăiile şi acuzaţiile aduse de dd. deputaţi, 
Iar nici prestigiul deputatului na câştga 
nimic prin irascibilitaten şi violenţa ară
tată de d. Bobeica. (întreruperi)
' O voce: Şi d. Miclescn a fost violeut î  
i D. min. al justiţiei-’ A puţin
violent!
I  D. prim-minstrn face apel la Adunare 
de a se ocupa ca legile ne votate şi a tre- 
■ce peste asemenea cestiun! personale, căci 
■¿apă câte-va zile ţara are să ne intrebe 
■pe lie-eare, de ce am lăsat carul statului 
iln uomol! (D. Bobeica întrerupe adesoorl) 

I>. preşedinte: Ne arăţi că nu eşti vio
lent, d-le Bobeica ?
, Se cere închiderea dîscnţil; D. Bobeica 

Votestă ; (zgomot.)
■ D. P. Qhica propune o moţiune să se 
■ivite d. ministru a da satisfacţiune de
notaţilor insultaţi, fie el din orl-ce partid!
F D. min. al justiţiei cere înlăturarea mo- 
rţiuneî şi a închide incidental.

O. Furcalesca vorbesce contra închide
re! discnţinoil, în realitate însă deavoltă 
partea »morali* a interpelaţii d-lal Bo- 
le i t t .

D. preşedinte: CnnoscI bine, d-le, că nu 
“vorbesc! contra închiderii, ci continui dis- 
cnţia cum îţi placel

D. Furculescu : Ah, am învăţat dela ma
joritate (ilaritate) Conchizend cere ca ma- 
îgistraţii cari aQ comis esees de patere, sa 
|fie pedepsiţi!

D. Epareanu; Cer cuvântai pentru in- 
ahiderel

D. preşedinte: M8 tem că şi d-ta în loc 
■s’o închizi, o vel deschide! (rîsete)
1 D. Epareanu zice că interpelarea n’a fost 
ipnsă pe tărîmul adevărat şi că e neopor- 
:tn n ă ; puterea guvernamentală inflnenţea- 
iză în alegeri chiar numai prin presenţa 
îs»; d-sa arată că relele nu se pot vindeca 
tieodată ; funcţionarii sunt al cutăruî par
tid, iar na al ţărel (aplauso) Prin urmare 

*repetă că instituţiile nu sunt bune!
D. B. Lăţescn: Cer cnventnl in cestiu- 

me de instituţii!
D. Epureanu: De aceea trebue să se 

I facă, ca prefecţii să fie aţa cum îi voesce 
I ţara şi nevoile el, iar nu albi sau roşii!

D, preşedinte: Vorbiţi pentru închidere! 
Nu 'ml creaţi şi d-v, dificultăţi!

D. Epureanu: Voiţi a desvolta......
D. preşedinte: N'aveţî nimic a desvolta, 

decât bine-voiţl a opri lucrările Camerei 
(Unele voci: A, a, a! enm se poate!
D. Epureanu: eram să spui......
D. preşedinte: Să spuneţi de instituţii 

nu pot asculta; in faţa d-tale nu pot de 
cât să calc regulamentul, de aceea îmi dafi 
dimisia mal bine.

D. Epnreann: Nu iS animaţi, d-le pre
şedinte! Nu e vorba...

D. preşedinte: Vorba este că rog pe un 
d. v. preşedinte să vie a’ml lua local!

1 D. Epureana: voiam noma! să zic, că 
lpe tărâmul ce a’a discutat, nu se ajunge 

pici le un resultat, deci sa se închidă dis- 
'’enţia.

Diseuţia se închide.
Se pane la vot şi «e accepta proectal 

pentru ajutorul destinat d. Papio Ilarian. 
Se respinge creditul cerut de min. de 

fin terne  pentru plata nuni cabla împru
mutat dela min. de Besbel.

Se primesc* şi se votează proectal de 
i> lege pentru an credit al min. de interne 

spre a plăti creanţele d-lor Ioanid şi Socec.
Se respinge creditul cerut pentru faini* 

lia reposatulnl Caragiali, având a  se da 
ajutorai, din sama de 30000 fr. din pa
ragraful estraordinar al ministerului de 

i  interne.
D. raportor Gherghel citesce raportul 

I comitetnlul delegaţilor relativ la proectal 
de lege pentru 14,000 tineri contingent 
spre a complecta cadrele armatei.

D. Bsarcu în discuţie generală, zice că 
, contingentul este prea mare; arată apoi

ece nedreptate se face soldaţilor cari tun 
forţaţi a servi fără voe pe oficerf!

D. Sterie vorbesce to t în aoest sens.
D. min. de resbel răspunde că nu se 

mal poate disouta cifra contingentului, 
după ce 8’afi votat bugetele, ba d-sa se 
aşteaptă, că adunarea să*! ceară nn con
tingent mal mare, pentru a avea mal mulţi 
oameni instruiţi, însă să rămână in limi
tele bngetalal. C it despre soldaţii cari ser
vesc pe oficerl, aceasta s’a urmat şi se ur
mează în toate armatele.

D. I. D- vorbusco contra luării în oou- 
s iile rare ca şi d. P. Ghica şi închizânduse 
disonţia se pune la vot şi se admite lua
rea în considerare a proectuhu cu 52 vo
turi coutaa 10. Dnpă o scurtă discuţie la 
art. I se votează arabele art. şi apoi pro- 
ectul în total.

Adunarea ne mal fiind în numer, şedin
ţa se rădică la 5 ore seara.

CORESPONDENŢE PARTICULARE
ale

TIM PULUI
1871 M artie 1/13 Vasluiu.

Ni se trim ete spre publicare ur
mătoarea scrisoare din Vaslui, că
reia ne credem datori a'l deschide 
coloanele ziarului nostru, fiind-că ne 
dă c&te-va de tai uri curioase asupra 
adm inistrării acelui judeţ sub re
gimul radical. N,t* Red-

Domnule Redactare,

Bine-voiţl a face Ioc în stimatul d-v6stră 
ziar acestor câte-va rânduri ca răspuns la 
cele înserate In jnrnalul > Românul* de la 
28 şi 30 Ianuarie, a. c.

Toată lumea ştie că la alegerile gene
rale făcute pentru Camera actuală in pacl- 
nicul nostru judeţ VasluiK, o grupă de in
divizi umbla cutreerând stradele oraşului 
acompaniaţi de muzică, cu tobe şi surle, 
aruncând trecătorilor provocaţiunl, bles
teme şi cuvinte injurioase, demne numai 
de acel ce Ie întrebuinţa ii.

Aerul clocotea de cuvintele: , Jos des- 
»potismnl, sus liberaliî-naţionalî* şi gra
ţie aprindere! produse nu în mod spiri
tual, ci în mod spirtos, acea hordă ame
ţea capetele locuitorilor paclnic! prin dife
rite promisiuni sforăitoare, precum : Des
fiinţarea licenţelor, a Monopolului tutu
nurilor, a prestaţiune! drumurilor, a tim
bralul, a recrutare! şi altele multe. Infine, 
graţie şi concursului ce acel oameni că- 
pătară de la dălcăuşul lor Filip Radu, şef 
de bătăuş! în banda electorală, reuşiră a 
se năpnsti asupra tuturor afacerilor jude
ţului, asupra posturilor precum şi asupra 
deputăţiei. EI împărţeatffuncţiunile, ca ji
dovii haina In! .Christos*. — Dar deodată 
căzură din apogeul înălţime! lor,|odată cu 
iubitul şi iscusitul lor ispravnic d. Nero- 
ne Lupaşcu, carele pentru a depărta fur
tuna, a găsit ca cale a publica indirect 
şi prin persoane credincioase d-sale şi re
gimului, că nn d-sa şi snb-prefecţil d-sale 
sunt promotorii şi cansa persecuţiunilor 
şi abusurilor săvârşite contra evreilor, din 
acest jndeţ, dar fosta administraţie şi fo
şti! sub-prefecţî.

Este mult amar de a fi destituit, dar 
şi mal amar de a acoperi destituirea prin 
demisinne.

Aceasta şi ast-fel este demisinnea d-lul 
Lupaşcu.

D. Lupnşcu şi acoliţii d-sale contestă 
lucrarea făcntă de d. Alexandru PencovicI, 
fiind că ea este adevărată, (deşi numai o 
infimă parte din cele petrecute le-aii con
statat) şi pretinde că sgomotele de persecu- 
ţinne contra israeliţilor sunt sgomote exa
gerate de foştii sub-prefecţî al fostului pre
fect d. Donicl, carele după d-sa, nu a 
putut învăţa a cunoaşte pe oamenii ce '1 
Înconjuraţi, şi din care snb-prefecţl foşti, 
unnl a ajuns a fi cafegiu şi altnl pitar 
la poarta ţarinei satnluî Coşeşti!. Iar ca 
coroană a operei sale se agaţă de casa d-lul 
Donicl din Vaslniti şi pretinde că acolo 
unde odinioară gemea luxul, astă-zl cântă 
cucuvaiele.

Cântă şi cercetează bine, d-le Lapaşcu, 
dacă fosta administraţie şi foşti! snb-pre
fecţl snnt cansa că al nenorcit o mulţime 
de oameni pe carii i-ai înălţat atât de ră- 
pede la posturi la care nici gândeaţi şi de 
unde căzând acum, le este rnşine a între
prinde iarăşi meseria lor de mal nainte.

Dacă d-ta al fost inept pentru a admi
nistra nn jndeţ, şi snb-prefecţil d-tale şi 
mal inepţi, foştii sub-prefecţî sunt oare 
vinovaţi ?

Dacă de astă-z! înainte administraţia ju 
deţului VasluiO va merge de ripă, din ca-

tuza inepţiei celor ce o vor conduce, tot 
vechil sub-prefenţl vor fi de vină?

Dacă organul d-tale liberal-naţional, .V o
cea Racoveî,, căzot acum, a făcut pro
pagandă contra israeliţilor şi d-ta, d-le 
Lapaşcu, al fost executorul unei aşa mă
reţe opere, foştii snb-prefecţ! sunt cul
pabili?

Dacă fostul sub-prefect Sion, destituit 
şi numit din noti sub-prefect după 15 zile, 
a ordonat să se tae cu topoarele uşa j i 
danului de la Comuna Ivăneştil, şi să se 
scoată din ea cu forţa familia acestuia, 
to t foştii sub-prefecţî sunt vinovaţi? (A 
se vedea Incrările la parchet sa ti la ju 
dele de Instrucţiune).

Dacă evreul de la Lipova a fost scos 
din casă, cu copil şi femeia şi duşi în mar
ginea unei pădarl pe gemi cel maî aspru; 
iar d. Antohi Tirou, care stăruia către 
d-ta, d-le Lupaşcu, implorând umanitatea 
şi mila şi a fost respins cu cuvjnte gro
siere, tot vechil snb-prefecţl sunt de vină?

Infine dacă d-ta, d-le Lupaşcu, cu snb- 
prefecţil d-tale al găsit oportun de a a- 
plica art. 10 din legea poliţiei rurale, 
după cum v'a plăcut d-voastră şi acelor 
ce v’aiS dat sfaturi, foştii sub-prefecţî sunt 
de vină?

Şi to t foştii sub-prefecţî sunt de vină 
că d-ta, d-le Lupaşcu, pentru a atenua e- 
fectul monstruos produs de procedările 
d-tale, al avut recurs la atestate din par
tea funcţionarilor subalterni, care se des- 
mintă persecuţiunele şi abusurile ce al co
mis ?

Articolul d-tale, d-le Lupaşcu, impută ca
o crimă, că unnl din foştii sub-prefecţî a 
deschis un stabiliment de cafegiii. Admit 
că aşa este, dar nu este mal puţin ade
vărat că d-ta trebue să şti! maî bine de 
cât or! oine: >că «unt oameni care aii ocu
pat mal mar! funcţiuni, şi ati ban! mal 
mulţ! decât aii ace! do! snb-prefecţl foşti, 
şi cu toate acestea nu li s’a părut că se 
înjosesc făcându-se crăşmar! (sic !!!)

Nu ştia dacă unul din foşti! sub-pre
fecţî a ajuns a fi cafegiii şi altnl p ita r ; 
ceea ce însă ştiii cu siguranţă este că ex- 
presiunele din artioolnl la care răspund, 
sunt demne nnmal de cafenelele acele răii 
frecuentate şi bine înţeles de ace! ce le 
frecuentează.

Las to t odată, lnmea să jadece despre 
starea scriitorului articolului în cestiune, 
carele în elucubraţiunile sale, vede la eşi- 
rea sa din cafenea cucuvaiele in casele d-lul 
Donicl, fără a’ş! da seamă că acele cucu
văi sboară nnmal în capul eăii.

Un V asluian.

SC1RI SOSITE CU POSTA DIN URMA
Paris, 18 M a r tie .

Dnpă »Times* Corniţele ŞuvalofF şi Lor
dul Derby s’a a unit asupra protocolului. 
— Agenţia Ha as ne asigură, că încă mâine 
protocolul va fi semnat de către represen- 
tanţiî puterilor.

Londra, 18 M artie .

IgnatiefF va prânzi mâne la Corniţele 
Beaconfield, poimâne va fi primit de că
tre regina în andienţă, eară joi va pleca 
la Paris.—Sir Eliot în curând va pleca la 
Constantinopol.

Y len a , 17 M artie .

Puterile primesc modificaţinnile propu
se de cătră Entrlitera pentru protocolul 
internaţional. Roşia, dimpreună cn Aus
tria şi Englitera stârnesc pe lângă Prin
cipele Nirhita spre a-1 hotărî să cedeze.— 
Şeful insurgenţilor herzegovinieni Linbo- 
bratici a fost escortat dela Gratz iu ţara 
sa. —

DEPEŞÎ TELEGRAFICE
S e r v ic ia l p r iv a t  a) TIMPULUI.

A g e a |ia  H avas

Londra 20  M artie .

Regina a primit astăzi pe generalul Ig- 
natieff.

Reata, SO M artie.

In consiatorul ţinut astăzi, Papa a pro
nunţat o alocuţiune în care a zis că dân
sul va proteata înaintea Inmel întregi, 
pentru că voeac a’l lua libertatea cuvân
tului.

Papa era oare-cum indispus.

NOUTĂŢILE ZILEI.

Teatrul cel mare. —- Joi, 10 Martie, se 
va juca în beneficiul d-lul P. Velescn, drama 
Două Orfeline. Trebue să recunoascem că 
buchetul artiştilor, combinat de d. Pascali 
pentru această bucată, este bine. Benefici
en tul escelează chiar.

SCIRI OFICIALE

(Monitorul Oficial No. 47 publică legea 
pentru afixarea veniturilor şi eheltuelilor 
Statului pe anul 1877.

Cheltuell sunt 87,636,005 le! 34 bani
Veniturile » 81,004,2 S4 > — >
Deficitul este 8,662.521 » 34 > 

L E G E
Art. 1. Articolele 1, 3, 4, 5 şi 13 din 

legea de la 29 Martie 1373 pentru insti
tuirea a 11 inspectori financiari, ae modi
fică In modul următor :

Art. 1. Privegherea asupra comptabili- 
lor mânuitori de bani pnblic! şi material, 
controlul gestiune! lor, îndeplinirea înda
toririlor ce le sunt puse prin legile, regu
lamentele, instrucţiele şi ordinele în vi
goare, se încredinţează la 7 inspector! fi
nanciari.

Art. 3. Inspectori! financiar! snnt ata
şaţi pe lângă ministerul de finance, de că
tre care li-se dă însărcinări, după trebu
inţele serviciului.

Art. 4 se suprimă.
Art. 5. Inspectori! snnt dator! a ins

pecta, a constata situaţiunea şi verifica 
comptabilitatea tutulor agenţilor însărci
naţi cu mănuirea banilor public!.

Bani! public! sunt orî-ce fonduri, fie ale 
Statului, fie ale districtelor, comunelor, că
mărilor de comerciB, comitetului de li
chidare, casei pensiunilor, casei de depu
neri saii ale orl-căru! aşezământ pnblic şi 
de bine facere, pns saii nn aub autorita
tea guvernului.

Art. 13. Inspectori! financiari se vor 
prevedea in budgetul ministerului de fi
nance cn 550 lei retribnţiune şi 300 le! 
cheltueli de trnsport, in total 850 lei pe 
lnnă.

Art. unio. Art. 7, 9, 10, 11, 14 şi 15 
din legea orgrnică a curţe! de casaţiune 
se modifica in modul urm ător:

Art. 7. Grefa cnrţe! de casaţiune se 
compune de un prim-grefier, do! grefieri 
de secţiuni, doi capi de biuroii, nouă co
pişti, un registrator general şi do! arhi
var! de secţinnl.

A rt. 9. Curtea va avea şease aprozi (u- 
şieri), din cari unul va fi capul lor şi car! 
to ţi trebue să scie să scrie şi să citească. 
Asemenea va avea pentru Berviciul el nn 
odăiaş şi un rândaş.

Personalul prevăzut în acest articol, se 
va numi de primnl preşedinte, după reco- 
m andaţia primului grefier.

Art. 10. Ministerul public aşezat lângă 
curtea de casaţiune. se compune: de nn 
procuror general şi de nn procuror de sec
ţiune.

Art. 11. Procurorul general este obli
gat să asiste la şedinţele generali ale sec- 
ţiunelor unite şi la şedinţele fie-căreia 
secţiuni

El este suplinit de procurorul de sec
ţiune.

In cas de lipsă de procuror, primul pre
şedinte saii acela ce’l inlocnesce va delega 
pe unul din membri! curţe! spre a lua 
conclnsiuni în şedinţă.

Art. 15. Procurorul general are drep
tul de control şi de priveghere asupra 
conolusiunilor pregătite de procurorul de 
secţiune pentru a se înfăţişa înaintea 
curţeî.

Dacă procurorul general nu încnviiţează 
conclusiunile procurorului de secţiune, şi 
acest din urmă insistă în opiniunea sa, 
atnnc! procurorul general ţine el insnşl 
cuvântul la şedinţa de înfăţişare a pri
cina!.

Art. 15. Ministerul public are pentru 
cancelaria sa do! scriitori aleşi de procu
rorul general.

Membrii cnrţei de casaţiune, funcţio
narii ministerului public, grefierul şi snb- 
grefieril acestei cnrţ! nu pot fi in acelaşi 
timp membrii ai Corpurilor legiuitoare, 
nici miniştri.

D I V E R S E

Ocasie per/iută, sau ce păcat a făcui Se
natul. In şedinţa Senatului de Ia 3 ale a- 
cestia, a’a respins d. Colonel N. Bibescu 
de Senator ales la districtul Goij, unde 
mal de o lună a umblat din alegător în 
alegător, însă după lista veche ce i-se de- 
dese şi cu toate recomandaţiele şi spriji
nul bine-voitor al guvernului.

Tutulor amicilor săi politic! le-a părut 
foarte răii, că a’a lipsit Senatul de lu
minile acestui însemnat bărbat, mal a- 
les fiind că avea de gân d a face o propu
nere în Senat, »pentru descoperirea asa
sinatului marelui şi nemuritorului bărbat 
de S tat, Barbu Catargin.* Cu toate aces
tea să nu se despere! Cei cari doreaţi eu

atâta sete a'l vedea ales, fiind-că ae zice 
eă guvernul o să’l aleagă in nnanimi- 
tate după listele cele noi, ’1 vor vedea 
poate acnm nu fta acest Sentft, ci d’a 
dreptul in Cameră, unde nu numai că nu 
i-se va face nici un parapon, dar incă va 
fi primit şi cu braţe dw hise.

Un «legilor din Gorj.
*

* *
O sectă nouţ diferită de a d-lul A. Sihleatm 

Apostatul. D. Pătărlăgeanu, un alt d. de
putat, nevoind a se lăsa mal pe jos, de 
cât d. A. Sihleann, nici In ceea ce pri- 
vesce talentul oratoric in Cameră, d.ir incă, 
şi din punctul de vedere al religiei; ni-sa 
asigură, că d-sa, fiind chemat, nu de mult, 
a depune înaintea unu! tribnnal ca m artor: 
la întrebările ce i s’a pus, asupra religia- 
ne! cSria aparţine, d-sa mândrn şi cn ochi! 
in tavan, a declarat că nn aparţine nici 
unei fel de religinnl. Judecătorul, rămase 
cu ochi! încremeniţi la d-nealnî, nesciind
cnm trebue să’l crează............. şi era gata
să sune a veni vre-nn doctor.

D-nn Pătărlăgeanu insă, văzând nedo- 
mirirea d-luî judecător, 1 esplică: >eă n’a 
>voit să zică, că nu este de nici o religiune, 
>dar că este de religinnea liberilor cuge- 
, tutori, şi de aceea nn cunoasce crucea, 
>pe care *1 pune să ju re; cu toate acestea 
»jură pe onoare*.

Nu seim pentru ce d. judecător nn Ji-a 
luat nici acest jurământ.

D. A. Sihleann. fiind dar nn specimen, 
D. Pătărlăgeanu un al doilea, de se vor 
mal găsi şi cel-l-alţi trei in Cameră, spre 
a complecta numărul de cinci, după regu
lament, spre e face o propunere, ne vom 
adesta de sigur, la desfiinţarea art. 9 de 
la titlul I  al Constituţinnel, relativ la re
ligia crescinească, şi ast-fel mai târziii, 
toată Camera in majoritate, nu va maî fî 
compusă de cât de individe fără nic! nn 
fel de religinne.

SOCIETATEA DE BINEFACERE 
ELI3ABETHA DOAMNA.

In ziua de 12 (24) Martie corent va a- 
vea loc in sala Theatrnlu! cel Mare sub 
patronaginl Măriei sale Doamnei, nn bal 
cn Tombola in folosul săracilor.

Consiliul de Administraţie al acestei so
cietăţi, va priimi cu recnnoştiuţ& oii ce 
ofrande in obiecte se vor trim ite pentru 
mai sus arătatul sfârşit.

Aceste obiecte se pot trim ite până Vi
neri seara la Theatrnl cel Mare in prii- 
rairea d-lui Ştefan Michăileanu însărcinat 
a libera cnvenita quitanţă.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DE7ISE
Buemrtêd, 8 Martie 1877.

V A L O A R E A Csrvto Oftai ts Pr*cil
fie ut

Oblig. Rurale # 10% 1864 
> > la sorti

Impr. Oppenhrim 8% 1866 
Oblig. Domeniale 8% 1871

» » efitelatorţl
» Credit fonc Rar. 7°/o 
» Credit fonc. Urban 

impr. Mun. Cap. 80% 1875 
Peniil (800) dobânda fr. 10 
AcţilC&ile fer. rom. 6% 1868 

> priorităţi 60/« 1868 
Dacia CM* de Awisf.
Act. (fr. 500) 3 >/o l 87l
Romani a C-*« de Auig.
Act. (fr. 200) 90/o 1878
Mandate . . . . . . . .
impr. Mnnicipale fr. 20 
Act. financiare Rom&ne 8°/o 
C&ile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 80/*
Renta Rom&nft................

CUPOANE 
Oblig. Rurale p. Octomb a. c.

» Domeniale • • • •
» Fondare rurale . •
» Comunale . . . .

DEYI8R
P a r is  ..............................................
M arsei 1 l e ........................
or 1 - »m ........................
An?*» 4 a • • a a • • a •
Loi»'lr» • • • • • • • • •

r I*-» BX.Cil...............
B a m b o rg  • • • • • • • •
A m sterd am  • • • • • • •
V i^ n a ..................
Berlin . . . . . . . . .
Lipsea • • • • • • • • •
Csoompt . . . . . . . .
Lira Ottomană. . • • . . 
Qalhenu auntr. . . . • • 
Agio c. Argint.................

CFB8UL V1ENEI 
20 Martie (st. n.) 1877.

Metalioe....................................... 65 15
Naţionale. . . ............................... 69 —
Renta in anr . ...........................  78 25
Lose............................................... 111 —
Aoţiunile băncet..........................  825 —
C red ito ri......................................  157 50
London...........................................120 85
Obligaţiuni rurale ungare . . .  74 75

i  tem eşvar...................  72 50
i transilvane . . . .  71 75

Argint In mărfuri . . . . . .  107 75
D u o a tu l ......................................  5 70
N apoleonul..................................  9 64
Mare (00 ....................................... 59 40

CUBSUL DE BERLIN 
20 Martie (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 13 70
Obligaţiunile române 6 0 „ . . .  50 90
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/0 . 56 —
Împrumutul Oppenheim . . .  88 50
N apoleonul..................................  16 28
Viena, termen s e n r t .................  167 75

i  > l u n g ..................  166 60

91 90»/t

88 —
81 *h 81V*

7«'/j 76J/4
•4 63i/t
74 —

l a t —
—
— —

260 —

66 —
— —
— —
— —
_ —

“

97 97
— —
—

9925 —

— 9910_ —
250 Va 2501/«

_ —
— —

—
m 7/« —
— ——
- —
— —
— —
— —



NUMAI MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTRU CAVALERI
SERVICIU PROMPT.

în Palatul „Dacia“ (colţul Mogoşoiel şi Lipscani) sub firma
M  A  T T  ■  M  H *  € »  € 2  I H  

ESTE IN TOT-D’A-UNA BINE ASSORTAT. PBKCIOBI MODERATE.

SALLE DE L’ATHÉNÉE
Landî, 17 M&rs 1877

C  O  I V  CU K 3  R  T
donné par M Ile 

M A B I E  M O B A
da T k ü in  I jiiq ii  d i P tfii 

arec le concurs gracieux do M-rs Wiest ot Lubicz 
P R O G R A M M E  

I-ère Parti«
I. Ouverture p a r l'Orchestre.

II. Air de la Juive (Il va venir) . . Halevy 
chantée par M-lle Marie Mora

III. a) Blegie pastorole, b) Dante des
fée«, executées par l’auteur . . L  Wiest

IV. Lee Noces de Figaro (Voi ehe
•apete) ..........................................Mozart
chantée par M-lle Marie Mora.

n~àme Partie  
V. Impromptu sur les motifs de la

Juive , ,  t , • « « « • * » • L  Wiest 
executé par l’orchestre.

VI. Grand a ir de l'Africaine (Tou
jours son sommeil agité) . . . Meyerbeer 
chantée par M-lle Marie Mora 

VII. a) 8ouvenirs d'Odessa, b) Le Pa
pillon, executés par l'au teur . L. Wiest 

V in . a) Melodie J(EHe est à  toi) . . Schumann 
chantée par M-lle Marie Mora 
b) La Serenata (Legende Vala-
que avec V iolon).........................Br« g a
M-elle Marie Mora et Mr L. Wiest. 

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

Par oomplaisance le piano sera tenu par Mr. 
Lubicz. _______ _

On commncera à 8 heures
Prix de places : Place reservée 20 Frs. — I-ère 

Place 10 Frs. — Il-ème Place (  Frs.______
Les Billets se trouvent ches Mr. Gebauer, Ma
gasin de Musique; le soir môme à  la caisse de 

l’Athénée.

Moş
DE ARENDAT

¡a Cârstésca2prr t
Bucnrescï şi 1 poşta de Ploescï, d© la St. 
Gheorghe 1877. Doctoral Turnescu.

Calea Moţilor No. 65 Bucureecl.

ANUNCIÜ
Doctoru Russo specialist de 20 ani 

pentru bolele secrete şi bâlele de femei, 
anunţă, că orele de consultaţie snnt dimi
n u a  de la 8 penS la 10, şi de 1—8dnpe

Strada Stavropoleos No. 3. 
No. 503—6. (P ia ţa  Conatandin-VoiU).

O guvernantă,
ne şi române, f6rte bună pentru privighe- 
rea şi crescerea copiilor, cu recomandaţii 
b ine , caută un loc, din causa plecărel 
familiei la care era angajată pene acuma. 
Adresele respective să se bine-voiască a le 
depune la administraţia acestui 4 'ar-

616-0.

La Tipografia Thiel & Weiss şi la tâte 
librăriile se aflS de .vânzare:

A. de L IM ABŢINE 
R E  G - I  3 S T  - A .

Tradusă de d-na Zoe Tesio.
Preţul 1 LeB 20 bani.

ANUNCIU
De vânţlare un Pianu, calitate snperioră 

şi in bune condiţiunl. Amatorii a se adre
sa la administraţiunea acestui 4>ar, Pala* 
tul .Dacia*.

! L I Q U I D A T I U N E  G E N E R A L A
a fabrice» de specialităţi

I N P A N Z A R I A  SI L I N G E  R I A  DI N V I E N A
Calea Mogoşoiel 22, Casele Popovicï, vis-à-vis de biserica Sărindar.

Representanţa fabrlcei de mal sus va vinde in decursul de 18 ÿile 
ADICĂ PÂNÂ LA 26 MARTIE 1877

töte productele el renumite de lingerie, precum ţi töte specialităţile  confecţionate din m a
terialul cel mal bun şi cel mal d u ra b il, a lingeriel pentru bărbaţi şi pen tru  dame

O  T J  3 0  °lo 3 S Æ  . A .  X  E F T I N
de cAt chiar la  fabric i.

Spre a  Înlătura orl-ce neînţelegere gi spre a  da I iquid&rel mersul eel m al repede, se 
a ra tă  pe fie-care bucată de m arfă at&t preţul el original in fiorini valuta austriacă, c&t si 
preţul actual redus cu 3 0 %  In franci. Din acest de pe urmi prefü nu se mal acordi nici un rabat.

Rugăm pe onor. Public a se feri de cumpărarea unei mărfi care, sub 
cuvênt de ar fi din depositul nostru se vinde prin alte persóne ca date de 
noi in comisiune spre vên^are.
Noi garantăm numai pentru acea m ărfi care se va cumpira In magasinut nostru Calea Mo- 

goşoieî No. 22, casele PopovicI, vis-à-vis de biserica Sărindar.

! ! Coniămjile din provincie se vor efectua nnmal atnncl cn plata in urmă, 
când comanda respectivă va trece peste 50 franci, şi se va trimite ca acompt 
10 "10 din valórea comân<jeî.

C omâncjile peste 150 franol se vor espedia franco.
P R E Ţ U R IL E  H O T Ă R ÎT E  D U P Ă  S C Â Ç Ë M Ê N T U L D E 30  0Io

1 că ! a II ^ II da 1 ^ ca a I G «  1 ^  1 •O a «
*B

1 S3 F E L U L  M A R F E I
J
*d

O
55

.*î Ô
Z *4

o  * 
2  7 O ■- O

ÎS X ôei 2
a s tf Ü Ic O UO HO O
Q

x
O

fT 7 fr. |c. ffr"1 cjjfr 1 c-ljfr l C- fr .| c.

1 12 Şervete v9ntru ceai, albe şi colorate . 1 8 60 I 4 1 5 “ II 6 I75Ü eiso'l
1 l i — „ de mas& de 01and&................. 8 i 9 ,76 11H U ;— tis — ,22
1 12 — Pros6pe de O l a n d ă .............................. 9 ,11 141—#17 — 21 — !25
1 12 — Batiste de Olandă, a l b e ...................... 4 1 5 50 8 50, 8 50 11 - 116
1 12 — » > Linâ, adevărat francese . 8 60 12 — 19h 24H s»7 32
1 12 — > in colori adevărate . . . . 2 - 4 80 8 —r  9 - > * —. 17

— 1 — . cu dantele, cu monog. brodate 4 60 al 7 60, 9 H l i i — 16 _
— 1 36 Păngă de i n i i ..................... .... • . • • 16 — l s - 24 — 36 — ¡29 82 —
— 1 45 Olandă de I r la n d a .................................. 28 — 32 — i— 42 — 45 - 48
— 1 62 » > B um burg .............................. 42 _ 5 2 — 68 — 65 — 78 82 —
— 1 60 > » Batest (L in o )..................... 90 — 116- 155- 184- 190- 215-
— 1 46 > s Bumburg %  pe la t  . . . 78 —*88 — 94 — 105- il26- 140-
V» 6 — Cămăşi de dame brodate de Chiff . 18 H 22 — ,27 — -321— 42 — 48 —
V»
Va

6 — > » > simple s > •
> > > de Olandă b ro d a te .

10 60:114 _ |l8 — 121 -¡¡25 _ 28 — ,
6 — 36 — 42 _ 46 - 6 6 - 6 8 — 75

V» 6 — >a » .  .  n 6 p te ................. 40 —¡,46 - 54 - 7 2 - 8 0 —I96
V* 6 — Camis6ne brodate, şi cu eerouleţe . . 16 -  ¡¡19 —1(2 7 —!;36 - 4 8 — 52 —
Vi 6 — a „ i l e  l u x ..................... 30 — 46 _ 64 —¡¡70 —¡¡95 — 110- •
Va 6 — Pantaloni b r o d a ţ i .................................. 19 28 33 H e * — 48 — 54 — •
y»
V»

6 — s cu oerculeţe garn isiţi . . 16 — 1» 21 -fi* 8 —¡¡30 — 83 _
6 — Fuste cu garniture (Costume) . . . . 25 — 30 36 — 42 - 6 0 58 — >

V» 6 — a a b ro d e r ie .............................. 30 — 38 45 50;56 -166 — 72 ■
Va 6 — .  .  .  ( Ş le p f l ) ................. 46 — 52 66 70 —!¡78 II 86 _ 1

Vi 6 — Şorţuri de dame şi de copil . . . .  
Ciorapi de bumbac, lină şi a ţă  . . .

10 — 12 — 16 — 18 —¡81 24 — «
V* — — 6 60 7 50 9 - 1 2 7615 21 — 1
>/l 6 — Cimăşl de Oxford c u ra te ..................... 27 _J 30 36 H p 8 - 4 2 —1/16 •—
lh 6 — s bărb. simple de Chiffon . . . 24 —I28 32 — '86 - '4 0 —1,42 — 1
1h 6 — . a brodate v •  • • • 183 —I38 — 42 - ¡4 6 — ’50 62
V* 6 H a a de Olandă • • • • • • 42 — 61 — 68 — ¡65 -i|7 0 A 76 — *
1 G arnitură de masă pentru 6 persóne . . . 7 - » — 13 —116 “ P 21 —
1 _ .  12 .  . . . 21 ““ 25 — 34 - 4 5 — 166 69 —r
1 s * .  . 1 8  .  . . . | 80 _13a — 42 —168 —¡pe!—1,98 —

> ^  Q) — , 00 W

” •  a
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TOATE SOIURILE
_____  DE

P L u a u R i

MASINE AGRICOLE
pentru cultivarea pământului

DIN FABRICA H F. ECKERT DIN BERLIN
recomandă

(S c  H A R T M A I V I V
Bucurescl şi Galaţi

(No. 896 a).
Singurii agenţi pentru România.

AJDTOAfiE CONTRA TÍ1TÜL0R BOÂLELOR

La Exposiţia din Philadelphia 1876 s’a premiat cu Medalia şi Diploma 
de on6re (cea mai mare distincţiune)

EATJ 3DIE COLOGITE
DE

.ibsaw 73 \  a* a a: a1 & m a s a
Place Juliers No. 4 

G O L O G H E l i
A m at fost prem iat pentru superioritatea el la  urm&Wrele Exposiţiî: Londra 1851, Ncw- 

York 1853, Londra 1862, Oporto 1865, Cordoba (Repub. Arşjent.) 1871, Viena 1873 şi Sant- 
Jago (Chili) 1876. — Deposit pentru vânzare cu r id ica ta  la  D-nil :

A P P E L  <3c C -n ie .
Bucurescl, S trada  Covaci No. 1.

De vânzare In detait la  to ţi Parfum eri şi D rogijH  buni. 506 12.

Recomandate de to ţi medici Europei, sunt re- 
tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite 
„W ater Closette.*

Dupe nenumărate încercări destul de dificile, am 
reuşit a arangia asemenea retirade cu re- 
servoire de apă., încheiate hermetic, pen
tru oprirea orl-căruî miros desagrea- 
bil, şi ale confecţiona cu totul gata pen
tru orl-ce loc, ast-fel ca fie-cine să le 
p6tă aşeşja; mal ales celor din provincie 
li-se oferă prin sistemul meti un mijloc 
f6rte uşor de a şi-le procura unde vor voi.

Î Preţurile se ara tă  îndată dupe tră tarea măsurel, qualităţel lem
nului şi mărirael maşinel.

In comun preţurile sunt de la Franci 120 până la 300.

L m a rc u s  l i t tm a n .
Fabrică de Water- Closette hermetxce 

I. 3 <j.—24—10 Bucurescl, calea Mogoşâel No. 28.

LA TYPOGrRAFIA THIEL & WEISS

!
1

PALATUL , DACIA.« 

şi la tóte librăriile din ţâră
se află de vendare :

METODA D i CUBA NATURALI
drept contrast la 

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
Singura fi sigura pasa contra 

morţel prem ature şi lăngesirel cronioe de
Aug. Wilh. Konig.

P R E Ţ U L  2 L E I  N U  OI .

REGULILE
CE T R E B U E P A Ç I T E

pentru a

AJUNGE LA 0 B A T M E T A  ÎNAINTATA
PREŢUL 50 CENTIJI.

IíjI
GEL MAI MARE MAGASIN

I D E

HAINE CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MODA
I N  R O  JsÆ A N I  A

a l b .  < £  * i i i » .  e n u n D A u n i
Colţul Bulevardului cassa tfrccianu.

ASTAZI AM PRIIMIT UIT MARE ASORTIMENT
DE

I »  i  K D E Ü S I  R T I I  i
s i

C O S T U M E  D E  P R I M A - V E A R A
ele din provincie se efectudză cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se prii mese înapoi. «A-I-*®- <Sc J O S -  G R u N E

[ Colţul Bulevardului cassa Greoianuj.


