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BUCUESSCI® MARTIE
ii). minisfcru-Prezideat I. Brătianu 
devenit nervos, poate chiar prea 
irvos pentru un oro de Stat.
IMar cilnd era, speriat de strigătul 
dicalilor s6I amici din Cameră, II

Î[»strofa de pe banca ministerială, 
[şedinţă, publică cn următorele cu
lte foarte parlamentare: .dar nu 

•leraţl ca nisce başi-busucl!“ Ami- 
I -'.din Cameră au priimit cu mul- 
j mire această apostrofă a simpati- 

laf lor prim-ministru.
Nn Insă tot aşa de uşor i se trec 
mi. Brătianu nervosităţi’ e sale In 
nat. In şedinţa de Sămbătă se 
icuta proiectul de lege pentru fi- 
area contingentului pe 1877 la 
.000 oameni.
Dacă era între Senatori un om 
ţnpetenb de a vorbi în această ma-

tie, era de sigur d. General Flore- 
I .  D-sa a susţinut propunerea gu- 
Irinlut şi a făcut un şir de alte 

iservări. mal ales asupra localiză- 
armatel, aşa precum a crezut d-sa 

ne de a le face şi precum era cel 
«I competent de a le spune.

Î[întreruperi continue din partea 
iul ministru Brătianu. Pentru a 
I Relege această conduită neparla- 
entară a d-lui Brătianu trebue să 
j aducem aminte, că d-sa se crede 
impetent In toate! In externe mal 
ses. In interne cu deosebire, In fi- 
anţe cu predilecţie şi In resboiO cu 
irisos. (Fie zis In parantesă: opiuia 
elor-alţl oameni se deosebeşte de 
ceea a d-lnl Brătianu. Mai ales de 
t administrarea d-sale financiară In 
Itimile 10 luni, oamenii II califică 
ratlnl capacităţii d-sale, cn un cu-

vgnt care nu este destul de paria 
inentar pentru a fi reprodus din par
tea unnl ziar).

Aşa dar d. Brătianu se crezu In 
drept a tot Întrerupe pe Generalul 
Florescu In ale resbelulul, şi cerând 
apoi cuvântul după d. Florescu, a 
sflrşit prin a z ice :

»Toate apelurile d-lul Florescu sunt de 
prisos, ele nn fac de cât se pearda tim
pul Senatului, care trebne tutrebuinţ t pen
tru a scăpa ţara din reaua aituaţinne fi
nanciară.«

Apoi a oerut cuvăntul şi d. Co
lonel Slăniceanu, colegul d-lul Nico- 
lae Ionescu In rolul de a şedea pe 
fotoliul ministerial cu orl-ce preţ, 
dar mal ănt&iă cn preţul dignităţil.

,D . ministru de resbel protestă în con
tra restălmăciriî dată de d. Florescu cu
vintelor d-sale. In privinţa dislocării tru
pelor, d. Florescu n'are de cât să’I adre
seze o interpelare şi va respunde; acum 
însă nu voesce să se pearză timpul*

Dar şi d. Brătianu şi d. Slăni
ceanu 'şl aă atras o lecţie din par
tea Generalului Florescu, de câ r 
cel puţin d. Brătianu îşi va aduce 
aminte. De d. Slăniceanu ne Îndoim, 
fiind-că lecţia avea oare-care fineţii 
şi nu ştim, dacă d-sa o va fi În
ţeles.

Eacă răspunsul d-lul General Flo
rescu aşa cum II. găsim In scurta 
dare de seamă a unul ziar;

>D General Florescu. Voesc pentru pri
ma oară poate te -viaţa mea ai fac o ces- 
tinne personală, observ insă eă este prea 
liberal din partea d-lnl ministru preşedinte 
ca «ă dispari de pe banca ministerială toc
mai când aveam să-I vorbesc d-sale.

Voiam să 1 spun d-lnl ministru că face 
foarte răii de mă provoacă aşa de des şi 
in orI-*e ocasiune, abusând de reserva ce 
mi-am impus de când am venit in acest 
onor. Senat.

M i-am impns această reservă până ciad 
se va face lumină şi se va constata de că
tre înalta Curte de justiţie inocenţa celor 
acuzaţi cu atâta cutezanţă : când însă snnt 
provocat aşa de făţiş, atunci să scie d-nu 
Brătianu că voiS eşi din reserva mea ş 
na voiB găsi destnle cuvinte pentrn a bla
ma pe aceia cari şi-aii permis a publica ş 
a trâmbiţa prin ţară atâtea infamii la a- 
dresa mea şi a colegilor mei din ministe
rul trecut.

Asemenea d-lor nu am fost nici pentrn 
interpelări. Apoi mal cn seamă in această 
ocaciune este de vârsta mea ca să inter

pelez pe vechinl meii elev Colonelul Slăni
ceanu ? Dară în ce scop ? Găsesc oă nu ar 
fi de loc serios din partea mea a inter
pela pe actualul ministru de resbel, şi de 
aceea păstrez tăcerea in privinţa d-sale.* 

Românul pare a fi simţit lovitura 
şi Însoţeşte cuvântul .infamie* din 
acest răspuns cu următoarea notă;

Prin comune nu a’ afl publicat de cât 
faptele d-luî General Florescu şi ale cole
gilor d-sale, prin urmare dacă acele fapte 
merită calificarea ce le dă d. General, vi
na nu e a celor ce le-aŞ publicat, ci a 
celor cari le-aŞ comis.

De unde ştie Românul, că iscodi
rile d-lor Misail, Fleva, Stolojan. 
Voinoff şi Take Giani sunt in ade
văr faptele d-lut General Florescu şi 
ale colegilor d-sale t

Dar dacă s’ar dovedi, că acele is
codiri sunt neadăvărate şi că inter
pretările acelor membri al Comite
tului de 7 dovedesc numai ignoranţa 
unor oameni, care nn aii nici o idee 
de administrarea diferitelor resorturi 
ale Statului?

OrI-care va fi resultatul procesu
lui miniştrilor, presupuind că va *- 
junge vre-o dată înaintea Curţii de 
Casaţiune, de un lucru este astăzi 
convins nu numai orl-ce om cu cu- 
noscinţe de legi, ci chiar orl-ce cu 
inima onestă: afişarea actului de a- 
cusare prin toate comunele, Înainte 
de a se fi pronunţat justiţia, a fost
o infam*«.

STUDII POLITICE

PUBLICUL SI OAMENII DE PARTID
UI.

Orl-ce se putea zice despre oamenii de 
partid, numai oameni de stat nu se pu
teai numi şi aci presa a rămas pe deplin 
imparţială, fiind-că n’a pronat pe mulţi cu 
acest epitet.

In adevăr, avem foarte pnţinl din a 
eeştia ; e o penuriă socială de oameni de 
stat şi aceasta e foarte ■ prejudiciabil iu 
tereselor ţării. Fatalmente trebuia să ne 
asceptăm la ivirea politicilor improvisaţl. 
cari eu o suficienţă condamnabile se cre
zuri în stare şi In drept să dispniă de for
ţele economice ale naţiunii; să regulezi 
şi să legifereze ni, eu bagheta magică a ne- 
sciinţil întregul nostru mecanism politic 
Şi tocmai la nepricepuţi se manifestă mai 
tare mania de a legifera mereO. Adminis 
traţii, justiţiă, finanţe, miliţii, instrucţi

une, nimic nu mal scapă ne-atins, ne pns 
la cale, şi toate acestea după cum ’I tăia 
capul, satt — foarte trist — cum ne p'o- 
văţnia propriele lor interese, interesele oa
menilor de partid. *

Dar ceea ce fu şi tnal rid, e că, pe lângă 
ncapacitatea vădită a oamenilor de par

tid pentru funcţiânl înalte, se adăoga la 
cel mal mulţi lipsa de simţ praetic şi chiar 
reana credinţi.

Dacă întregul decor al guvernului con
stituţional era montat în faţa naţiunii, 
totul era f ic a t : crezură oamenii noştri po
litici.

Espediente şi iarăşi espedieut*. O mică 
scăpare dia vedere făceafl in tot-d’a-una 
oamenii de partid; aceea că, pentru tim
purile .noastre, cârmuirea unei naţiuni con
stituia o adevărată specialitate, basată pe 
soiinţe, pentrn fie-care ramuri a activi
tăţii politiee, iară nu' o simpli cestiune 
de buni voinţă, san de ambiţiune, după 
cam era de ajuna, i ponte intr'un trecut 
mal depărtat.

Dar ce să zicem: »iguoti nulla cupido.* 
In locul alegerii bărbaţilor capabili şi cu 
nn trecut de probe in entare satt entare 
ramură guvernamentală, la noi se admi
sese norma serviciului prin «oameni de par
tid.* Această normă a ucis ori-ce stimul 
şi ne-a înveninat moraliceşte.

Intrarea în lume, la lumina cea mare 
a silei şi pe poarta meritelor fiind dificilă 
şi spinoasă, noi o cotirăm pentru a pă
trunde prin portiţa tripotagiurilor. Posi- 
tiv c i  aceşti oameni de partid nn putea 
s i fii servitori fideli ai statuia!, închinaţi 
misiunii eu care se însărcinai!, ci nisce 
inptrumente ale acelora cari ’ i ridicase ’ 
aeele poaiţiuni.

A m  sch im bat in s titu ţ iu n ile , dr 
am  rămas pe loc, in  cu n osc in ţe  şi 
racter.

Oamenii, on singurul merit de 
partid, orl-ce s'ar aice şi ori-ce 
am atribui, nn vor deveni ins.' 
oameni de stat, de la cari »' i-
pacitate foarte proeminentă, fori'iati irin 
studii şi esperienţă; dar mal < i i  o
putere de previsinne caro ¿tă cât
mal adânc in viitor. Şi , a oamenii
esdusiv de partid ţinură .e puţin de 
cald naţiunii, e încheiere- »lanţului nos
tru de progres în eare, sub orl-ce iaţă 
l’um privi, găsim un deficit înspăimân
tător.

Cu toate astea, pretutindeni numai oa
meni de purtid: administratori de partid, 
magistraţi de partid, profesori de partid, 
ingineri de partid, financiari de partid, 
până şi militari de partid.,. Şi se chiamă 
oare aceasta a lucra în interesul ţării ?

Am proclamat libertatea in formă şi am 
tronat tirania oamenilor de partid.

Un conservator zisese »totul pentrn ţară 
şi uimic pentru noi.* Publicul surise. Cu 
va faoe azi, când nn numai cu zisa ci şi 
¿a fapta, e totul pentru noi şi pentru ni 
noştri , iară ptntrn ţari.... ce s’o în
tâmpla ?

Sem

DIN AFARA.

Auttro-Ungaria. Generalul Ignat i- 
eff a sosit la Viena. Despre detu- 
iurile petrecerel lui nu ne-aQ sosit 
alte ştiri, decât că a prânzit la îm 
păratul şi la Corniţele Andrassy, şi 
că in curănd va pleca la St. Peters
burg, trecănd tn călătoria sa pe la 
Berlin. Ziarele din Viena susţin, 
că inieobşte, central acţiunel fiind 
la Londra, Ignatieff nu va avea să 
negoţiaze cu guvernul din Viena.

Rusia. După depeşa, pe care am 
comunicat-o In numărul de ieri ln- 
tre ştirile sosit» ca poşta din urm i, 
in Cercurile diplomatice din St. Pe
tersburg nu mal se crede, că res- 
belnl se va putea evita. .Journal 
de St. Petersburg* zice, că Rusia 
a mobil isat, prevăzănd, că Europa 
nu se va interesa de soarta creşti
nilor din Tarcia. înainte de conferen- 
ţă şi după conferenţă mobilisarea e 
motivată : in Noem. armata rusească 
era menită a da greutate programului 
rusesc, eară de la Januarie e mi- 
nită a da greutate programului tu- 
taror puterilor. . Agence Busse* zi-
- că cabinteul rusesc a mers cu 
onciliaţiunea p&nă la extremitate 
i dacă resbelul cu toate aceste nu 

va putea evita, singura Englite- 
. va fi vinovată.
.Nord* constată că ştirile despre 

negoţiările dela Londra nu sunt 
satisfăcătoare. întocmai Insă pre
cum mal 'nainte se ferea de opiti- 
mism, acum se fereşte de pesi
mism. . Dacă Englitera ce re , ca 
Rusia să se oblige a desarma, —  
zice .Nord* — e natural, ca Poar
ta de assemenea să fie provocată 
a primi acela-şl deobligament. A - 
ceasta ar Însemna apoi a recunoaşte 
nn fel de paritate Intre amăndoue 
aceste puteri, lucru, care nu se 
poate admite. Nici din punct de 
vedere practic, nici moraliceşte nu 
e admisibil. c:v fiind obligate a de
sarma deodată, Rusia şi Turcia să 
fie puse pe aceea-şl bancă de acu- 
saţl. Rusia nu este o parte acusată 
ci judecătorul, care ocupă cel d’ân- 
t&ia rang in tribunalul european.

M iaîia  m i M M .

TEATRUL ROMAN 
I.

I lm i aduc am inte de copilăria mea. Cam 
i  m ijlocul terguşorulnî, In care am pe- 

Iţeut aceste zile nepretenţioase, era o piaţj 
nare incungiurată de cele m al frumoase 
• se . Din când In când se ivea pe această 
naţă câţe o grămadă de oam eni cu  feţe 
itreine. Eraţi acrobaţi ita lieni. A lergând 
•  scoală ţî Intorcândn-m ă acasă, mă o 

I Dream in  apropierea lo r , ascultam  lim ba 
neînţeleasă, în care se în ţelegea» şi pri- 
reara cum  ’şl clădesc baratea. Cum eraB 
¡nm se purta« şi cnin „  pregătea» spre 
i se ascunde din vederea lum eî, el produ 
eatt in sufletul mett impresia t iin ic ie l 

la tin e  de farm ec; ast-fel sosind acasă, m al 
m erit de câ t  de obicei, sărutam m in a  p i -  
inţilor m ei şi ’ i  rugam, CB nnmaţ  de cM  

J *  « *  ducă şi pe mine la »comedie.« Su- 
Betul îmi era p lin  de închipuirile minu 
lă ţiilor , care sunt ascunse în dosul acăn 
Sărilor ţăn dnroase ; toată ziua eram nea 
itîm părat; eşeam la u liţă ; priveam fricos 
a cel mal nev inovat nor, care ae irea 
•■ti. —  In spre seară inim a îmi tresare Iu

auzul unei trîmbiţl şi a nnel tobe mari. I 
Ţipând nebunatie, grăbesc la uliţă, privese 
şi un fel de fierbinţeală îmi cuprinde tot 
trupul: El viu I Călare pe cai mari şi mici, 
comedianţii înainteazi pe uliţa cea mare. 
Un voinic imbricat in haine pestriţe şade 
mândru pe calul aeQ, suflau 1 în trâmbiţa 
sa sclipitoare. Pe alt cal sti în picioare o 
femee îmbrăcată in haine scurte şi ficând 
m*reil agomot eu două tave de arami. In 
urma lor vine cel eu toba mare : bate.. .  
bate ea şi *n tobă 1 — Dupi toţi dróea de 
copu, urletul cănilor. . .  o sceni imposanti. 
La fiaşte-care eotitnri de uliţă ceata ae o- 
preşte, omul eu trtmbiţa înceată a mal 
suna, resuflă o-dată cu greii, apoi strigă: 

’  seară pe piaţa cea mare, mare 
representaţiune estraordinară, aalto -mor- 
tele, regina deşertelor cilirind de o-dati 
pe trei cai, resbelul american , sbnritorul 
f i r i  de aripi, dracul de 1. moara pirisită, 
înţelepciunea unul măgar şi altele ne mal 
vezute în acest oraş. Intrarea la locul an
tei numal-atâta, la locul al doilea numai 
atita, eară la locul al treilea numai atâta 
şi atâta!*

Drum-drum !. Cimbarratta-bum!
Seară baratea era plini . . . .  Apoi o lună 

de zile nn ae mal vorbea de cât despre 
eomedie şi comedianţi.

Aţi văznt afişele cele mari pe păreţil 
Bucureştilor!? Ele nu sunt de cât un fel 
de — >Cimdadratta-bum !* Sunt moneda 
hârtie a vieţii noastre sufleteşti, marcn 
timpului in care trăim. Sunt şi afişe mici 
pe care oamenii totu-şl le văd, fiind-că 
ochii le sunt ast-fel făcuţi, ca să le caute. 
Noi trecem pe lingi afişele mari şi nu le 
vedem, ori daci le vedem, nu citim pe ele 
de cât două cuvinte : »m oft! — şi — pan
glici !*

Cine e dar' vinovat, daci teatrul ro
mân nu înainteazi ? — Toţi de o potrivi! 
— Să deosebim »teatrul* de »scenă* ; scena 
română o fac actorii; teatrul român îl fa
cem noi, publicul, cu actorii împreună. 
Actorii sunt păcătoşi; dar' nu noi avem 
să le-o spunem aceasta. E greii a înota în 
apa, care nu e destul de adânci!

In deobşte publicul e dispus a învino
văţi pe d. Mii Io şi pe d. Pascaly: eari d. 
Milo şi d. Pascaly mereu se plâng de pu
blic. Şi unii şi alţi cu drept.

S i aruncim o privire asupra celor din 
urmi trei ani din viaţa teatralul român. 
Foarte puţini rominl îşi vor fi dat seami 
despre viaţa teatrali a Bucureştilor in a- 
ceşti ani, foarte puţini se var fi încredin

ţat, cft la anul 1874 istoria teatrului ro
mân a intrat In o nonă epocă, pe care 
trebnieşte să o însemnăm cu numele 1. D. 
Ionescu.

Inci de mult eraii in scena români două 
curente: curentul român, representat de 
d. Millo, şi curentul franţuzit, represen- 
tat de d. Pascaly. Pentru istoria teatru
lui romin Millo şi Pascaly nu sunt doi 
oameni, ci donă scoale, două şire de idei, 
care mai mult ori mai puţin, se esclud. 
Millo este un repertorii! şi Pascaly alt 
repertorii; Millo este un fel de a repre
zenta şi Pascaly alt-fel de a representa. 
Şi daci ne vom da bine seamă, ne vom 
ineredinţa, c i  această deosebire se strecură 
prin întreaga noastră lucrare literară : 
Millo este Alexandri, eară Pascaly este V. 
A. Ureehii. 1)

Daci atât Millo, cât şi Pascaly no ar fi 
giait publicul pentru repertoriile şi jocul, 
la care ţineaţi, nn sr fi putut să se Husţio. 
La incepnt îasi teatrul era susţinut sim
plu pentru-ci romanii se credeaţi a fi da
tori s i susţie nn teatru, care se numea

1) 84 ne Se ertare, dar’ pentru claritate, sun
tem siliţi a pune alăturea eu Alexandri pe d-nu 
V. A. Urechii.

»român* şi »naţional.* Mai târziB a slă
bit acest entusiasm. Mulţi mergeai) la tea
tru, plăteai pentru intrare, apoi s i întor
ceai! acasi constatând, că plăcerile, pe care 
le-aii gustat în cursul representaţiunei, nu 
sunt de o potrivă cu preţul de intrare. 
Scena era cam eftină şi prin urmare tea
trul părea enm scump. Astrfel cu incetnl 
pnblicul s'a retras şi actorii aQ remas oa- 
re-şî cum Insă-şl public.

D-l Millo şi d. Pascaly cum aii căutat 
să'şi adune public ?

La anul 1374 d. Millo era directorul u- 
nei trcpe de actori asociaţi, dând repre- 
sentaţiunl in teatrul »cel mare», iară d. 
Pascaly compusese o altă trupă, cu care 
da representaţiuni la Circ, prin urmare— 
in teatrul «cel mic». In teatrul ,oel mare» 
îndeobşte se da ii representaţiuni «prea mici» 
Trupa nu dispunea de cât de puţine pu
teri bune, ast-fel d. Millo, ca artist de bun 
gnst, îndeobşte alegea piese cu personal 
mic spre a nu fi silit si dea rolurile unor 
actori, care ar fi putut să le schimono
sească. Aceasta era corect, dar nu tn tea
trul *cel mare». Oamenii nu se mulţu
mesc eu pnl da prepeliţă, oând aii plătit 
pentru curcan. Dacă insă vina teatrului 
mare era de a fi dat representaţiuni prea



Fără îndoială Rusia va desarma: 
căci dacă nu ar fi voit să o facă 
aceasta, nu ar fi căutat a pune pin 
încheierea protocolului pe creştinii 
din Orient sub protecţiunea pute
rilor europene.... Pacea nu ponte fi 
periclitată decăt pin renitenţa Por
ţii, pin refusul el de a introduce re- 
formele pe care le-afi propus pute
rile europene; armata rusească dela 
graniţe nu este de căt un pinten 
binefăcător; ast-fel această armată, 
decum să pericliteze pacea, este o 
garanţie pentru menţinerea el.

„Times* publică următoarea de
peşă din Paris: .Sunt vr’o dou6 sati 
trei luni, decănd un banchier din 
Amsterdam călătorise la St. Peters- 
burg spre a oferi guvernului rusesc 
un împrumut de douft sute milioa
ne ruble, cu opt procente. Aceasta 
a provocat o mare sensaţiune şi 
toată lumea credea, că resbelul va 
isbucni. Toţi ambasadorii făcuseră 
comunicare guvernelor lor, arătănd 
că acum, după-ce Rusia are banii 
In lipsa cărora hesitase, numai de* 
căt va începe resbelul. Dar* nici 
împrumutul nu s'a realisat, nici 
resbelul nu s’a inceput. Acnm se 
ştie pentru-ce. Banchierul pusese gu
vernului două condiţiuni: desarma- 
rea şi obligamentul de a nu mal 
face alt împrumut In curs de cinci

ce situaţiunea va deveni mal criti
că, Sultanul va trebui să revoace 
pe Midhad Paşa.

C’est cracher en l ’air pour que celà 
| vous retombe sur le visage.*

I. A. Cantacozino.

Ne grăbim a publica următoarea scri
soare, ce d. L A. Cantacozino a bine-voit 
a ne trimete.

Domnule Redactor e.
Bine-voiţi a publica in ziarul d-v. 

următoarea explicare ce m& găsesc 
dator a da In public.

Raportul comitetului de acuzare 
a foştilor miniştri, In anexa care se 
ocupă cu împărţirea fondurilor se
crete, publică următoarele:
D-luî I. A. Cantacozino lei 200 (vezi p. 211) 

500 ( ,  ,  223)
500 ( > > id.

Partea naivă a publicului, acel pe 
care limbagiul vulgar francez II nu
meşte : .Ies gogos,“ îşi lnchipueşte 
că veri cine a fost In posiţiune de 
a primi veri-o sumă din acest pa
ragraf, nu poate să o fi luat de căt
In calitate de spion, de agent se
cret safi de cerşător.

Pe ltngă calomniele, insultele şi 
neadevărurile acumulate In acel pam
flet ridiculo-lugubru In contra foşti
lor miniştri, de c ine . . .  de un 
Misai], publicănd şi numele tutulor

ani. Ţarul fără indoială a fost in- acelor ce aü primit ver o sumă din
format despre aceasta; eară minis
trul de finanţe Reutern nu a lipsit 
să arate Ţarului că resbelul va ru 
ina creditul, comerciul şi industria 
Rusiei pe mulţi ani. Ţarul dease- 
menea ştie ce se petrece in masele 
supuşilor sel agitaţi de cătră de
mocraţii sociali.*

Imperiul otoman. Dnpă ştirile so
site din Viena şi Constantinopol 
diplomaţia europeană ar fi hotărltă 
a recurge la un noii expedient şi 
cu deosebire aliaţii Rusiei ar fl dat 
expresie dorinţei, ca Rusia să intre 
In negoţiărl directe cu Poarta. — 
Atâta cu privire la politica ex 
ternă.

In lăuntru eară-şl 
mişcările îngrijitoare, 
bire populaţiunea din 
pol a devenit mal mult ori mal pu
ţin ameninţătoare. Cu ocasiunea 
demonstraţiunilor pe care le făcu
seră softalele, Sultanul a promis 
că va ţinea seamă de dorinţele, ce
i s’au comunicat de cătră o depu 
taţiune a lor: In loc InsS de aceas-

aü Început 
şi cu deose- 
Constantino-

§ fondurilor secrete, scopul evident 
a tost de a revêrsa asupra acestor per 
soane, infamia In ochii acelor ce mal 
sus i-am calificat de .gogos.

Fiind că a fi un „gojţo,* nu este 
o crimă, ci numai o slăbiciune a in
teligenţei foarte scusabilă, găsesc de 
a mea datoriă de a da peutru a- 
ceastă numeroasă confrerii, explica- 
ţiunea cifrelor reproduse mal sus 
In legătură cu numele meii.

Suma de 200 lei mi s’a dat de 
ministerul de Interne ca indemni
tate de drum şi de cheltuială In 
luna Iulie 1874 c&nd am fost tri 
mis la penitenciarul Mărgineni, unde 
am petrecut o s&pt&mănă, spre a face 
o anchetă asupra stabilimentului de 
cismăriă şi de tăbăcârie, şi a cer 
qeta socotelile acelui stabiliment.

Cele-l-alte douô sume de cftte 500 
lei fie-care, datează din lunile Iulie 
şi August 1875; ele represintă re- 
tribuţiunea mensuală ce primea re
dactorul unui ziar; mandatele se fă 
ceaü pe numele comptabilulul din 
minister ; In acele doué luni Insă, a-

S E N A T U L .

Şedinţa de Marft, 15 Martie 1877. 
Preşedenţia d-luî M. Cogălniceanu. Şe

dinţa se deschide la 1 şi jnmătate dnpă 
amiază.

Se procede la moţiunea d-luî Panait Ca- 
simir propusă in şedinţa precedentă ca o- 
casianea discnţinnei raportului coraisinnel 
de petiţinni relativ Ia petiţiunea israeliţi- 
din Ynsluî cari se plâng contra adminis- 
traţinnei locale. Moţiunea se adoptă cu 
mare majoritate.

Se procede în urmă Ia votarea conclu 
nilor raportului relativ la alegerea d-lul 
Pera Opran la Bolgrad.

D. Cămărăşescn, .cere a se citi raportnl 
comisiunei de verificare pentru a'şi putea 
şi d-sa forma opininnea de oaro-ce a fost 
absent în şedinţa trecută.

Mai mulţi d-nl senatori cer asemenea 
cuvântai.

D. vice-preşedinte. Na daQ nimănui cu
vântul pentru că voesc să fiii in prescrip- 
ţinnile regulamentului. Discuţiunea s'a în
chis incă de eri asupra acestei chestiuni 
şi regulamentul nu’ ral mai permite a da 
cuvântul nimănui; atât mal reS pentru d 
Cămărăşescu că nn cunoasce saii na voesce 
a cunoasce regulamentul. Rog dar pe d 
raportor ca să citească numai conclusia 
nile raportului şi în urmă să se proceadă 
la vot.

D. Casimir, citesce conclnsiunile cari sun 
din partea majorităţei de a se primi va
lidarea şi din partea minorităţei de a se 
respinge.

D. Cămărăşescu, persistând din nou 
se citi raportul in intregul seO este che. 
mat la ordine de d. vice-preşedinte.

Se respinge validarea alegere! ca 22 vo' 
tari contra 16; d. vice-preşedinte declară 
vacant colegial Il-lea de Bolgrad

Se suspendă şedinţa pentru 10 minnte 
La redeschidere d. vice-preşedinte face 

cunoscat Senatului că la ordinea zilei este 
nterpelarea d-luî Apostoleanu, adresată 

d-luî ministru de Finance. Find- că însă 
d-sa este absinte se iţi vită <J-nu Orăscn 
'şi des volta interpelarea d-sale adresată d 
ni ministru de lucrări pablice, in pri

vinţa şcoalei de podnri şi şosele de oare 
ce este prisinte d. ministru instrucţiunel 
publice.

D. Orăscu, desvoltă această interpelare 
şi arată inconvenientele ce s'aii produs 
prin trecerea şcoalet de poduri şi şosele de

ta mai mulţi dintre softale au fost cest comptabil fiind absent ele s’aii L  minislerul lncr5rilor publice ]» acela al
arestaţi. — Afară de aceasta un 
numfir Însemnat de deputaţi au de
clarat, că nu vor lua parte la luc 
rările corpurilor legiuitoare de căt 
după-ce li se va fi garantat invio
labilitatea.

»Gaz. de Colon.* primesce din 
Rnsciuc următoarea depeşă: „Se a- 
sigură din partea unor persoane 
care întreţin relaţiunl directe cu 
guvernul otoman, că revocarea lui 
Midhat-Paşa va urma in cel mai 
scurt timp; chiar s’au şi dat ordine 
secrete in acest sens. “ — Se în 
ţelege, nu putem comunica această 
ştire, decăt cu reservele cuvenite. 
Nu rfimăne Insfe Îndoială, că, Îndată

făcut pe numele meii. Ambele man
date, cari poartă numerile 3636 din 
8 Iulie 1875 şi 4442 din 2 August 
a. a. le-am Inmănat celui in drept, 
a cărui adeverire de primirea bani 
lor se poate vedea In ministerul de 
finanţe, în josul citatelor mandate.

Aceasta este totul şi nimic mai 
mult.

Acum Insă un cuvânt pentru acel 
domn Misail: „Lasă-te de meseria 
de care te al apucat, căci nu vel 
renşi a mlnji numele nepătate.

Limba franceză are o zicătoare 
care caracteriză minunat lucrarea la 
care te al dedat. Zicătoarea sună 
ast-fel:

mici, teatrul cel mic a căzut in păcatul 
representaţiunilor prea mari. D. Pascaly 
e o dată omul afişelor mari şi remâne con- 
secnent. 'MI aduc aminte că am fost o 
dată la Circ. D. Pascaly avea rolnl nnuî 
cleft; eară d-şoara Anica Popeasca făcea pe 
o clefţeasă. M’a prins mila de iărbaria ri 
sipită ea această ocasiune. Din întâm
plare pe vremea aceea era la Circ şi circ, 
pare-mi-se compania lui Suhr, şi d. Pas
caly, ca om practic, numai de cât a ştiut 
să esploateze această Împrejurare spre mul
ţumirea publicului săli. Representaţinnea 
se sfârşeşte ca o grandioasă apoteosă, 
să iveşte focul bengal, pistoalele se des
carcă, tunurile bubuie, actorii se aşează în 
centru alcătuind o grupă plastică, iară în 
fund compania circnlnl aleagă peste scenă 
gonindu-şi caii sirepl. ,  . E fect,. .  aplanse 
frenetice — şi tnsărbezirea oamenilor de 
gust.

Dar in sfârşit, d. Pascaly a dus-o până 
în sf&rşit, adică până la cea din armă re- 
presentaţinne.

D-l Millo o păţeşte mai rSH. Teatrul ro
mân, naţional, teatral cel mare, teatral 
scoală devine ceva, ce foarte puţin se deo
sebeşte de nn b irt; scena pe care se re- 
preş1 ntă *Cer cuvântul.*. Revista *Cer cu 
vântul» era in tot casai un simptom de

decadenţă literară; an scandal însă nu era 
de cât jucată pe scena teatrului * naţio
nal,. Ca această representaţinne se incheiă 
o epocă tristă în istoria teatralul român.

De mult îacă românii cugetători erau 
preocupaţi de soarta teatrului. Acnm însă 
toţi eraQ de acord, că trebuieşte să se facă 
ceva spre a pnne teatrul pe nişte base 
mai sănătoase. EraQ insă deosebite păre
rile. Unii credeaţi, că teatral din Bncnreşiţ 
trebuieşte să devie nn aşezământ susţinut 
de către guvern şi actorii mal mult ori 
mal puţin fuucţionarî publici ca drept la 
pensiune. Aceasta insă na ar fi ca putinţă 
de cât în o ţară, in care atât actorii, cât 
şi publicai afi ajuns la an anumit stadii! 
de desvoltare mal înaintat; în România ac
torul plătit de către un gnvern ar fi na 
om, os re şi-a câştigat dreptul de a na stă
rui mai departe. Nici odată an gavern na 
are dreptul de a susţinea un aşezământ de 
onitnră, care nu este capabil să’şî ndune 
oamenii, intre care se respândeasc# cul
tura. Numai teatral plin poate face pre
tenţie la snsţiuerea publică. S'a reparat 
dar casa, in care publicai se aduna spre 
a face teatrn împreună ca actorii; această 
casă s'a pus la dîsposiţinnea actorilor; d. 
Odobescu, anul dintre cel mal competenţi 
in materie de gnst, a bine-voit a se în
sărcina cu direcţia generală a teatrelor; 
n'a rom as de cât ca actorii să işi adune 
publicai.

Vom vedea, dacă ştie să îl adune,
(Va arma).

instrncţiunel. Această şcoală îufiinţată încă 
de mult prospera în fie-care an, aşa că 
la 1874 se organisase a fi compusă din 
două secţii din cari prima trebnia să pro
ducă conductori şi cea de a dona, mal su
perioară, ingineri. Ast-fel şcoala a mers 
progresând continuu.

Ce era mal important in această şcoală 
era că se făcea puţină teorie şi multă prac
tică aşa că pe fie-care an producea oameni 
practici şi tec nici.

Această şcoală era şi un fel de internat 
pentru că elevii şedea într'ânsa până la 8 
ore seara, de oare ce iu timpul reareaţiuni- 
lor eraii ocupaţi cu desenai, partea cea mal 
importantă din studiQ, şi priveghiaţl de 
nn profesor.

Acum, în scop de economiă, se trece a 
ceasta şcoală la facultatea de sciinţe. Dar 
sciţi d-voastră care este această economie? 
Este toată de 3,000 franci pe an ; eră cea 
ce perde ţara prin aceasta, prin suprima 
rea părţei practice a studielor, se poate 
calcula la sate de mii de franci. Să vă 
daQ esemple pentru a ve convinge de reaua 
organisare ce s'a dat noum şcoalei. Se in 
vaţă mineralogia ; în şcoală se preda numa 
partea practică şi fără a li—se vorbi elevi 
lor de briliante şi de petre scumpe li-se 
trata nnraai despre granit, despre var ş 
alte materii necesare construcţiunilor. Tot 
aşa de puţin important pentru el este şi 
cursurile de oalcul • diferenţial şi de op 
tică ce li-se predă la facultate şi cari es1 
Ccde competinţa profesiune! lor.

Am ma! zis că prin această şcoală se 
desorganisează şi na am esageratcâad am 
zis aceasta, căci elevii făcându-ş! cursurile 
răspândite, când Ia şcoală, când la facnl 
tate, nu mal poate avea caracterul nnuî 
internat ca mal înainte.

Acâ-ita este des voi tarea interpelăre! mele 
şi rog pe d. ministru a lua măsuri de in 
dreptare.

D. ministru instrucţiunel publice. Mo1 
tiv al acestei transformări a fost mat ân 
tâiii economia şi acdsta ¡n vederea stărel 
de penurie in care ne aflăm. Ast-fel s1

lient redncţinnl şi Ia alte scôle, fie supe
rioare, fie secundare safi chiar primare, căci 
toţi eraQ preocupaţi de economii. Al doi
lea motiv a fost şi acela pentrn a se in
tra în legea instrncţiunel pnblice. După 
această lege scoalele trebuesc să depindă 
de ministerul instrncţiunel peblice. Ace- 
tea aQ fost motivele, şi dovadă este că 
tu ministerul instrncţinnel publice a ce

rut această reformă ci comisiunea budge- 
tară care a cerut'o împreună cn d. mini
stru lucr. pablice de pe atunci, d. Stnrza.
5Q am văzut că aceasta va produce multe 
neonveniente, maî cn seamă ca la jumă 

tntea anului se schimbă şcolarii de la scoală 
la facultate. Esistă dară inconveniete. EQ 
însă cred că aceste inconveniente 'şi-aQ 
remediul lor. Socotesc mal ân tâiii că nn 
se va desorganisa şcoala pentrn că mal 
ântâiQ basele el remân aceleaşi. Aşa pen
trn mineralogiă, ea na se face dnpă cur
surile facnltăţel ci este un profesor spe
cial pentrn scoale d. Boţea inginer de mi
ne. Pentru cnrsnl de fisică este adevărat 
că se face intr’ nn mod prea superior pen 
trn scoală; promit insă că voi face o nonă 
consnltaţinne in această privinţă şi voi 
cere chiar avisai d-lal Orăsca, pentru 
vedea ce este de făcut şi să remediăm răul 
dacă el s’a făcut.

D. Orëscu. N'am nimic să zic de cât si 
mulţumesc d-lnl ministru că 'ml va face 
onoarea de a cere avisul meii şi am in 
credere că se vor adnee îndreptări. In urma 
acestora eü nn voiQ mai dosvolta motivele 
pentrn car! s'aîî făcut acestă reformă, mo 
tivole cari tindeaft la distrugerea uuiver 
sităţei de laşi. Mă mulţumesc dară cn res 
pnnsul d-luî ministrn şi nn propnn nici 
moţiune.

Se trece la ordinea zilei.
D. dr. Severin citesce raportai asupra 

projectulnl de lege pentru modificarea n 
nor articole din legea sanitară.

După oare-car! discnţinni, Senatul res
pinge toate modificările propuse de com i
tetul delegaţilor şi adoptă projectnl cum a 
fost votat dş Cameră cn 46 voturi contra 1.

D. prim ministrn depune 1. projectnl de 
lege pentru prelungirea incă pe 9 luni a 
termenului declaraţiunilor de convenţinnl 
comerciale cn Statele Europei. 2. Legea 
prin care se amână pe un an termenul tra
gere! la sorţi a bonurilor rurale.

D. preşedinte face cuuoscat c& la ordi
nea zilei este interpelarea d-lu! Apostoleann.

Principele D. Ghica. EQ cred c& ar fi 
bine ca Senatul să amâue această inter
pelare. lntr'adevër nn se scie ce soartă va 
avea; se poate ca ea să se termine prin- 
tr'o moţiune şi atunci nu înţeleg cum am 
ma! putea vota legile financiare la cas de 

, blam.
D. ministru preşedinte, crede că Sena

tul este înzestrat cu destal patriotism pen
tru ca ori-care ar fi moţiunea ce s’ar pro
pune să nn o voteze de cât dnpă termi 
narea votăre! legilor.

D. vice-preşedinte. D. Apostoleann are 
cuvântai.

D. Apostoleann. Interpelarea ce am a- 
nunţat este pornită dintr'o legitimă îngri
jire a stărel noastre economice şi financiare 
Suntem la sfîrşitnl sesiune! şi vedem că 
nn s'a lnat nici o disposiţinne pentru a- 
coperirea deficitului. Interpelarea este cn 
atât mal oportnnă căci afiândo-ne în o a- 
semenea situaţinne trebue să avem nn răs
puns categoric de la d. preşedinte. Nu voiQ 
veni eü să susţii că starea noastră finan
ciară a făcut'o gnvernul actual, nu este mal 
pnţin adevărat că prima lovitnră ce s'a dat 
financelor noastre a fost făcută la 868, 
tot sub guvernul d-lnl Brătiana. Odată ce 
starea financelor noastre ajunsese u fi sdrun- 
cinat-ă guvernul ce a succedat, acela al 
d-luî Catargiu nn a putut face alt-fel de 
cât să adacă imposite in ţără. Dară oare 
nn tocmai in faţa acelei situaţiunl aQ fost 
făcnte acele grnpurl politice? Astii-^ï iasă 
vedem că mioisterul este compus dintr'o 
singnră nuanţă, liberală saQ mai bine <}is 
radicală. Să lăsăm insă aceste chestiuu! şi 
să venim la cea financiară.

Vedeţi d-voastră cum sărăcia bate la 
toate uşile şi falimentele le numărăm en 
zecimele pe fie-care zi ; nu avea dară des- 
tnl timp gnvernul ca să împedice această 
stare de lncrurl? După trecerea de 5 Ion! 
şi mal bine, bngetele aQ fost lăsate tot ne
echilibrate, şi mal rămânând nedeslegată 
şi enigma dacă deficitul este de 6 saQ 11 
milioane cum susţine d. Sturd/.a.

Ni se va zice că cestianea orieutulul a 
preocupat prea mult >̂e guvern, ca toate 
astea el a făcut tot ce a putut prin re
duceri ; Aceste reduceri însă dacă le-am 
cercetat vom vedea că nu aQ fost făcnte 
cu nici nn calcul fi chiar când ele ar fi 
fost bnne s'aQ distras prin adăogiri aseme-

nea reQ calculate cum a fost crearea a 4 reg 
gimente de artilerie.

S'aQ făcut aceste regimente, se trămitl 
prin oraşe şi în unele din acestea cum el 

Focşani nn este nici nn colţ de cazar-j 
mă. Vedeţi că ast-fel, pe de o parte se a j 
copere golurile în buget şi pe de alta sel 
produce altele noi.

Aşea s'a făcnt şi cn legea licenţelo*. S'a 
scăzut taxa licenţelor şi s'a mărit a pa- i 
tentelor intr'nn mod considerabil. Ori câtă I 
iubire ar avea d. Ministrn pentrn debi-j 
tanţil băuturilor spirtuoase, şi ori cât dej 
influenţi ar fi in nlegert eu cred că de-1 
tentoril sunt mal de respectat şi nu tre-] 
bniafi a fi aşea de mult impnşl.

D. ministru putea să ia nă nonă măsură 
pentrn scăderea deficitulnl, aceea de a nnj 
trage- la sorţi bonurile domeniale eară nil 
să facă aoeastă tragere şi să nn poati] 
plăti nici procentele lovind ast-fel in cre
ditul statului.

Pentru ce apoi nn s'a contractat im- 
prnmutul de 42,000,000 pentrn care s’a | 
dat d-lnl ministrn o latitudine aşea de 
mare de a-1 contracta sub ori-ce condi-l 
ţiunl? Scifi ce mi se va răspunde că era 
criză şî că imprnmntnl s'ar fi contractat1 
cn mari auevoinţe, dară tocmai oceste a- 
nevoinţe trebnia să le întâmpine nn ager 
ministrn de Finace.

In ce dară s’a mărginit d. ministrn pen
trn a acoperi golurile budgetare. Prin ră- 
dicarea tarifelor poştale şi a biletelor dra
murilor de fer ? Acestea sunt oare nesce 
mesnri serioase?

0  altă greşală enormă a d-luî ministru 
a fost chestiunea Crawley. Se zice că a- 
ceastă chestinne este încurcată şi nn o pu
tem tranşa lesne. Cred însă d-Ior că pa
tern avea nn răspuns la ea când ne vom* 
pnne in această dilemă: Satt concesionarii 
nn şi-aQ împlinit angajamentele şi atunci 
contractul trebnia resiliat, ceea ce nu s'a 
făcnt,—  saQ ei şi-aQ Îndeplinit aceste an
gajamente şi atnnct trebuiai! plătiţi. Pen
tru ce dară nu s'aQ plătit până azi? D-v. 
voastră vă puteţi închipui ce lovitură vom 
iucerca, când un capitalist de greutatea 
d-luî Crawley va avea a se plânge de noi 
pentrn că nimic nn este mal reQ pentrn 
creditul nnn! stat de cât a fi taxaţi Îs 
bnrsele streine de oameni cari nn scift a'şl 
ţine angajamentele. Apoi nn trebue să ne 
dăm noi seamă de pericolul ce ne at a 
ineninţa ? D. ministru ne va "spune că a 
găsit ţara în rnină la (venirea sea. Apoi 
tocmai aci trebnia să lucreze ca să repari] 
acea rnină, căci ce se va zice de un me
dic care spune bolnavnlnl s?Q, «al fost r?Ql 
căutat până acum, boala 'ţi este foarte 
gravă, şi apoi pleacă fără a l  lăsa nici o 
consolaţie de vindecare ? Dară în adevăr 
împrejurările noastre economice ne face ca 
şi anul ace?ta să nu avem bndgete echi
librate pentrn ce d-sa, care dispnne de a- 
tâta influenţă in cea-l’altă Cameră, pentru 
ce d-sa n'a stăruit ca să se voteze cel pu
ţin legea comptabilităţel ? D-sa din contra 
in loc să se intereseze de votarea acestei 
legi a fost instigatorul unu! conflict ce 
voia să provoace intre Senat şi Cameră care 
susţinea că legea trebuia mai intâiQ vo
tată acolo. Constitnţiunea arată că ori-ce 
lege care impune o sarcină ţăreî trebue să 
fie votată de ambele Camere şi asemeni 
leg! s'aQ votat numai de Camera deputa
ţilor.

Fără votarea acestei leg! echilibrarea 
budgetului va remânea în tot-d'auna îq, 
starea vasului Danaidelor saQ mai bine «a 
pânza Penelopel, care nici odati nu se mal 
termina. In ordinea judiciară nn s’aQ co
mis greşeli ma! puţin însemnate. In or- 1  

dinea administrativă d-voastră singur! v’*ţf 
dat votai adineauri cn ocasiunea »nvali- 
dărel alegere! d-la! Pera Opran aude ad
ministraţia a avut o conduita aşa de ile
gală. Ei bine toate acestea sunt departe 
de a ne aduce inbnnataţirea sitnaţiune! j  

noastre financiare- Regret dar de a o de-' 
clara c i  vid viitorul ţerel mele în nisee 
colorf foarte negre şi termin cu acest co- 
rolariQ:

Cam se face că în anul 1863 când era 
ministru tot d. Brutianu se vorbea a se 
da ţara noastră Austriei, şi acnm se vor- 
besce despre ruperea tractatului de Paris ? 
De unde această coincidenţi ?

D. ministrn Preşedinte. D. Apostoleann 
v'a spus că cea d'ăntâitt lovire făcută fi- 
nancelor noastre a fost crearea qne! reţile 
de drum de fer de către guvernnl din 
1868. Aceasta însă este o armă 'deja to
c ită ; şi ca să nu mal discut voi zice: da, 
recunosc, am făcut o greşală prin acor
darea acelei concesiuni. Nu este insă oare 
adevărat că dnpă noi aQ venit fi alţi m i-j 
niştri! şi în loc aă îtppuţineze această re
ţea o a mal mărit ? Prin urmare impu-
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rea aceasta o pot întoarce adversarilor 
iei.

Onor. d. Apostoleauu ne *ice; '  snnteţî 
îi 10 luni la putere şi n’aţl adns nici o 
la dreptare. Apoi d-sa na se g&ndesce cu 
S  starea actuali in care ne aflăm, se a- 
B|i şi toate cele alte societăţi europene. 
D-sa ne-a vorbit asemenea de fatalitate, 
¡dar de ce no voesce sa cerceteze in tonte 
Istatele, fie chiar în cele mal prospere plnă 
imal deunăzi f i  să vază ca acum falimen- 
¡teli) se nnmără cn miile şi snot mult mai 
finmeroase ca la noi. Recunosc ca starea 

,oastră nu e tocmai prosperă, nu eete 
Snsă mal desperantă şi escepţi'oualu de a 
celor alte state, Eă nn puteam să posed 
io bagheta magică ca In căte-va luni să 
•duc toate lucrurile în ordinea lor nor* 
mulă. Pentru ce mă întrebaţi pe mine de 
ce n'am făcut în câte-valnnl, ceea ce d-v. 

jadică amicii d-v. politici n'aţl făcut în 
tcfi[î-vn ani? Oare numai de câte-fa Ioni 
Ratează deficitul budgetar ?

MB întrebaţi de împrumutul de 42 mi- 
llioane de ce nu l’am realisat, dar d-v. 
ţl’aţi propus, şi nu puteţi zice că d-v. nu 
¡lutraserăţl in relaţinni pentru acest îm
prum ut mal înainte de a vota concesiu
n e a  căci alt-fel aţi fi fost prea puţin pru
denţi. împrumutai nu s’a pntut realisa 
pentru că era crisa în toate statele, şi 
dacă noi n’aveam parale cum credeaţi că 
străinii să fie mal generoşi ?

Pentru ce voiţi ca statele străine să fie 
cn punga mal deschisă pentru noi de cât 
sa»tem noi înşine?
18y.' ministru mai vorbesce încă o ora în 
care atinge într’un mod vag toate chestiu
nile relative la situaţiune şi termină cu 
■ceste cuvinte :
f ,Am voit să respnnd d-lui Apostoleann, 
L pentru a'I face cunoscut că dacă d-sa şi 
Eyvmicii d-sele voesc să ne ies locul pe a- 
>ceste bănci, şi pot să facă aceasta, noi 
»«« numai că vom fi foarte desinteresaţT, dară 
yitfă le von remânea recunoscători *

Şedinţa se ridică la 7 ore fără nn sfert 
remânfind a se continua disonţinnea pe 
in&ne 16 curent.

iu.
fiind

C A M E R A
Şedinţa de Marţi 15 Marţiii 1877. 

Şedinţa se deschide In ora 1 jnm. p. 
sub'rpreşed in ţa d-lul C. A. Rosetti, 
presenţl 7S d-nl deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. Prim-ministru înaintează 2 proecte 

I de legi.
D. Missail depnne la biuroă al 4-lea vo

lum din raportul de acusare a foştilor mi- 
n iştrii.

D. C. Orădişteanu anunţă şi (cn con
simţi mfiatnl d-lul prim-ministrn) desvolţă 
îndată o interpelare privitoare la şosele, 
căi de comnnicaţinne şi poduri. Arată că 
şoselele sunt în ruină, de şi s'aQ cheltuit 
ţume enorme şi se cheltuesce cu îotreţi 
nerea lor. Prin suspendarea legii de pres- 
taţiune căile de eomnnicaţiune aii ajuns 
Iu stare de părăsire completă şi urmarea 
este n«alimentarea reţelei căilor ferate, ce 
aH costat atât de mult. Atrage atenţiunea 

: guvernului şi aanpra podurilor de pe rftt- 
rile cele mal mari, msl periculoase din 
ţară, cari sunt reă construite, şi dacă gu
vernai le primesce de la antreprenori fără 

- un serios control, cam s’a făcut, atunci 
după un an nn vom avea poduri nici şo
sele, şi reparaţinnea lor ne va costa îndoit 
şi întreit.

D. Prim-ministru respnnde că legea de 
prestaţiune a dat loc la abusnri şi de a* 
ceea toţi aii fost de acord de a se sus
penda, până se va vota legea cea nonă. 
De şi in principiu este contra veche! legi, 
oare e monstruoasă, totuşi o va aplica, fi- 

i iad că Adanarea până acum n'a înlocuit’o 
[ ca alta.
8 D. Epureann ia act de zisele d-laţ mi

nistru, ţi declară că şi d-sa este contra ul
celei leg), insă guvernului nn T e perţnja 
a suspende o lege, nici chiar a o lăsa să 
cadă în desuetudine. D-sa a insitat, în pri 
măvara anului 1876, ca să se modifici' 
ceastă lege împovărătoare pentru popula 
ţinnea rurală, dar Camera a aflat mal de 
cuviinţă a se ocupa cn ardoare de darea 
în judeoată a miniştrilor I Merită impu 
ten pentra acsastă negligenţă. Poate prea 
lesne ca după 4 ani să vie alte Cameră.

O voce. Şi mai cnrfind!
D. Bpareaun. Poate şi mal curând dac’o 

vrea Dumnezeii, si vie alţă Cameră, şi să 
ne dea şi pe noi in jadecată!

D. Prim-ministru respunde că dacă n'a 
insistat pe lângă Adunare ca să voteze 
altă lege, aO fost legile mal nrgente, 1» 
gile financiare ce angajai! onoarea ţărel 
Apoi a trebuit să ne îngrijim de asigurai 
rea libertăţilor publice. Camera să se pro-

nunţe dacă guvernul a urmat bine sait nu. | 
Acum roagă a se ocupa de unele proecte 
nrgente, ce att a trece prin Senat, care nn 
se tcie oe atitudine va lua mâne.

Discnţiuriea se închide.
Se ia în desbatere proectnl de lege prin 

care se cere uu credit pentru plata lncră- 
torilor căilor ferate Bloeşoi-Predaal.

D. Epnreanu întreabă dacă plăţile aces
tea se fac cu învoeala concesionarului.

D. Prim Ministru respunde că Crawley 
a consimţit, şi apoi este o cestinne de or
dine publică ce trebue satisfăcută în ori
ce cas, fiind o mulţime de lucrători streini 

nritorl de foame.
X). N. Fleva zice că unii din acel lu

crători (sub-tacheronl) nn snnt coprinşi in 
lista de la minister şi vor remânea nesa- 
isfScnţl ; cere a se face dreptate tnturor.

Tnchizêndu-se discuţie, se pnne la vot 
şi se adoptă lnarea în considerare cn 63 
bile pentru, 3 contra din 66 votanţi. 

Articolil se votează fără discnţiune. 
Proectnl se pune la vot în total, dnr se 

constată că votnl este nnl, nefiind de cât 
56 votanţi.

V oci: Apel nominal!
D. Preşedinte : Mulţi n’aă venit la vot ; 

sunt dincolo !
Se face a doua votare şi resultatul este 

63 bile pentru, 2 contra.
Se ia în desbatere proectnl pentru le

gitimarea plăţilor efectnate (1,800,000 lei) 
d-)nl Crawley în anul trecut şi se rotează 
dnpă o discnţiune neînsemnată.

Se citesce raportul şi proectnl de lege 
relativ la patenta de 5 la sută din retri- 
bnţiunea ori-cărul impiegat, fie public fié 
privat. — Să ia in considerare.

D. TiriachiO nn înţelege sensul cuvên- 
tulul * patentă* de 5 la sută.

D. P. Ghicii citesce un amandament de a 
se înlocui impropriul ‘ patentă, cn *dare,, 
şi cere ba şi diurna deputaţilor se fie su 
pusă acestei dări.

D. Barileanu declară că i se pare foarte 
nimerită denominaţinnea de patentă. Am
ploiatul a făcut o profesiune din scriere 
el se susţine cu condeiul ca şi advocatul 
cn limba şi cu dinţii (ilaritate mare).

O voce : Ce lapsus linguae !
Se citesce un amandament, ca toţi func

ţionarii statalul în generç, adică : civili 
militari, clericali etc. să fie patentaţi; sub
scris de d. Cernutescn, şi alţii.

D Cantili : E subscris şi d. Sihleanu ? 
După oare-care discnţiune se închide dis- 

cuţiunea. D. B. Lăţesc a cere cuvântul a- 
supra punerii votului.

D. Preşedinte» Aveţi cuvântul !
D. B. Lăţesc n : Propun să se facă vo

tul prin apel nominal, ca să vadă ţara 
cine pune imposite pe alţii creând privi
legiu pentru cler şi deputaţi, să vadă ţara 
cine este galanton pe pnnga funcţionaru
lui oelqţ mic şi...

D. Preşedinte: (întrerupând) destul, dom
nule ! (zgomot).

D. B. Laţescu : Mi-aţi luat cuvântul, 
domnule Preşedinte ?

D. Preşedinte: V ’am înţeles ! Destnl!
D. B. Lăţescu : Bun !
Se ctesc amandamentele şi pnnândn-se 

nnnl la vot :
Voci : Nn suntem în număr !
Alte voci: Apel nominal ! (mişcări sgo- 

motoase).
Se face apel nominal şi se constată că 

Adnnarea nu este în număr, deci şedinţa 
se ridică Ia 5 ore seara.

DEPEŞA INEDITE ALE CAYAIERULOI DE GENTZ
c&tre

VOIVOZII MUNTENIEI
(D«5p6ches inedita do Chevalier Gents tax Hoi- 

podars de Valachie. Publiees par le Comte de 
Prokesoh-Oifceu fîls. Paris E. Pion ei Comp. 1877. 
III. Volume.)

i .
Im  4  d r it a V oivod u lu i Ioa n  C ar adjă.

Succesorul lui Constantin Br&nco- 
yeauu' Basarabii, Nicolafi Mavroccfr- 
dat, era an om luminat şi cu deo
sebire un mijlocitor dibacifi ; tocmai 
pentru acea Poarta ae hotârSşte al 
pnne In scaunul Munteniei. In urm&, 
după. ce Austriacil 11 prind şi Îl duc 
tn Ardeal, Poarta pune In locul lui 
Caimacam pe Lauachi Mavrocordat,un 
mijlocitor mal puţin dibacifi, dar mal 
mult lndr&sneţj. Ast-fel se urmează 
rfţ>01 pftnâ aproape in ziWfr'noastre, 
Cel mal mulţi dintre Mavrocordaţl. 
Qhiculeşbi şi Racoviţeşti sunt şi a- 
genţl diplomatici al Porţii, îndeobşte 
el afi corespondenţi prin Viena şi 
prin ing&rele ruseşti, pe timpuri mal 
critice afi pretndindenea confidenţi

secreţi, prin mijlocirea c&rora ţin pe 
Poartă In curent despre cele, ce se 
petrec şi adese-orl Încep chiar nego- 
ţifirile indirecte şi secrete Intre Poar
tă şi vre-una dintre Puteri. Cava
lerul de Gentz era un asemenea co- 
respondent şi confident al Voivo
dului loan Caradjă. Dar acest co
respondent se de deosebea aceia, pe 
care II avuse Nicolnfi Mavrocordat 
cu vr'o sută de ani şi Nicolafi Ca- 
radja cu vr’o 40 ani In urmă : Ca
valerul de Gentz era un corespon
dent oficios atăt pentru Curtea din 
Viena, căt şi pentru Voivodul loan 
Caradja, In tocmai precum Voivodul 
Caradja era un corespondent oficios 
atăt pentru Poartă, căt şi pentru 
Cavalerul de Gentz. Voivodul Ca
radja comunicase Curţii Vienese, că 
ar dori să aibă un corespondent In 
Viena: Principele Metternich a dat 
această Însărcinare Cavalerului de 
Gentz, care era unul dintre oamenii 
sel de Încredere. Ştiind aceste, nu
mai de căt ne vom putea Închipui 
importanţa depeşelor Cavalerului de 
Gentz: ele sunt raporturi asupra Îm
părtăşirile pe care Curtea din Viena 
găsea de cuviinţă a le face Porţii 
fară de a se putea zice, că le-a 
făcut.

Despre noi romănil in aceste de- 
peşl nu se vorbeşte de căt pe ici 
pe colea şi chiar şi aşa numai in
direct : era timpul lui Napoleon Bo
naparte şi In asemenea timpuri chiar 
nici unul corespondent al Voidulul 
nostru nu II mal remănea vreme să 
vorbească şi despre noi. Sunt Insă 
raporturile şi aprecierile unul om 
luminat asupra Întâmplărilor, care 
se petreceafi In lumea ceea mare şi 
unele împărtăşiri, care aruncă oare- 
şi care lumină asupra relaţiunilor 
deosebitelor puteri către Imperiul 
Otoman.

„Principele Metternich, — scrie 
Gentz la 5 Fevruarie 1814,— m’aln - 
aărcinat cu o comisiune, pe care o 
cred prea interesantă şi de care gră
besc a m§ achita cu cea mal scru
puloasă exactitate.*

»Sistemul european a suferit şi ur
mează Încă a suferi mari schimbări. 
Dar menţinerea justului echilibriu 
Intre puteri va fi neîncetat princi
piul fundamental, busola şi steaua 
polară a guvernului austriac. Sco
pul acestei Curţi nici odată nu a 
putut fi de a se mărgini să puie alt 
pericol In locnl acelui actual şi să 
surpe preponderanţa Franţei spre a 
pregăti terenul pentru ceea rusească. 
Astăzi mal mult de căt orl-cănd. 
Principele Metterinich priveşte Poar
ta otomană ca pe una dintre cele mal 
esenţiale contra-balanţe tn echili
brul genera] al Europei. Intenţiunea 
lui pronunţată e de a stărui fără pre- 
gefcare In sensul acestui principiu. 
Proposiţiunile lui, planurile lui, de- 
marşele lui vor fi tot-d’auna Îndrep
tate spre acest scop. El va apăra 
interesele Porţii că pe cele mal di
recte şi mai preţioase interese ale 
insă-şl Austriei; şi de parte de a su
feri ca Rusia să II facă cea mal mică 
jignire, ori căt de mult ar dori să 
asigureze o lungă pace pentru Eu
ropa, nu va Întârzia a se învrăjbi 
cu această putere, dacă vre-odată 
ea s’ar lăsa Îndemnată prin sfaturi 
reutăcioase la nn asemenea proiect. 
Astăzi ţoale ne fac să credem, că 
Rusia e prea depărtată de aceasta ; 
dar i se va da destul de lămurit să 
înţeleagă, că aceate sunt pentru tot- 
d’auna vederile cabinetului din Viena, 
şi ca nici odată vre-un alt interes nu 
o va lmpedeca de a se interesa cu 
deosebită seriositate de tot ce pri
veşte buna stare a Porţii şi conser
varea intactă a posesiunilor el.*

.Principele Metternich a dorit ca 
să vS fac Alteţei Voastre împărtă
şire despre aceste disposiţiunl ale 
sale. El ştie, Monseigneur, că D-voas- 
trâ mal mult de căt ori cine altul 
sunteţi In posiţiune de a face Îm
părtăşire despre ele la Constantino- 
pol şi de a le da greutatea, pe care 
o merită, cu deosebire In o epocă atăt 
de importantă ca cea presentă. El a 
crezut că această Încredinţare confi
denţială va avea mal mare valoare de 
cât demanstraţiunile oficiale, care ar 
pntoa să fie obiectul unor inconve
niente reale tocmai acum,când intere
sele cele mal mari silesc pe Austria să 
menagieze pe Rusia, şi când această

putere de altmintrelea n'a dat nici 
o ocasinne pentru neîncredere.*

In tot cursul resbelulul, ce s'a ur
mat Intre Napoleon cel Mare şi pu
terile aliate, Poarta a observat o 
atitudine reservată, eară când se 
convoacă congresul ea de o camdatâ 
nu 'şl trimite representanţif, ci face 
mal nainte Întrebare prin mijloci
rea Voivodului Caradja.

.Numai astăzi am găsit ocasiune, 
— respunde Gentz laNoemvrie 1814,
— dea întreţinea pe d. Principe Met
ternich asupra obiectelor importante 
pe care mi le-aţi recomandat In de
peşa de la 10 Octomvrie. Grăbesc de 
a vö raporta, monseigneur, cu toată 
exactitatea şi cu sinceritatea, de care 
sunt dator In urma lncrederel cu care 
mă onoraţi.*

.Am  citit Principelui din depeşă 
Întregul articol care priveşte inte
resele Porţii, apoi am discutat ces- 
tiunea din toate punctele de ve
dere.

Eată, ce am să vă spui asupra a- 
cestul articol: (Va nrma.)

DEPEŞt TELEGRAFICE
Serviciul privat al TIMPULUI.

Agen|ia Havat
Paals, 27 Martie.

Negociările cn Muntenegrenii se consi
deră că întrerupte, fiind cS Poarta a re- 
fusat a accepta minimul cererilor lor.

Delegaţii asceaptă ordin nl de a părăsi 
Constantinopolnl. Plecarea lor va avea loc 
probabilmente Sâmbăta.

Luni, la Burssa din Constantinopol con
solidatele tnree aii scăzut la 13, 20.

Ylena, 27 Hârtie.
Generalul IgnatiefF a prânzit la cnrte. 

Ddnsnl a plecat seara pentrn Berlin.
Londra, 27 Martie, seara.

«Camera Comunelor,. D. Northcote, can- 
oelarnl Echiqniernlnl, zice că negoc aţiu- 
nile continuă, că termenii protocolului nu 
s’aQ hotărît şi că rem&ne mai cu seamă a 
esamina îu ce condiţiuni va fi snb-semnat.

1 Oratorul guvernului speră că va putea 
face după vacanţiele Pascelor, o comnni- 
caţiune mai satisfăcătoare Cameril.

Lon lra, 37 Martie.
«Camera comunelor,. (Urmare) D. For- 

ster şi d. Oradstone fac atacuri in contra 
Ini sir Henry Glliot, ambasador al An
gliei în Turcia şi protestă contra întoar- 
cerel sale la Constantinopol.

D. Coclirăn şi d. Bonrke respnnd la a 
Ceste atacuri.

D. Northcote cere de la Cameră să ţini 
oompt de vicissitudinile şi de dificultăţile 
ou cari Turcia să lnptă actualmente. Dfin 
sul zice că în acest moment trebne a să 
esercita o supraveghere mal activă şi a se 
reorganiza serviciul sanitar. Tnroia iuţe 
lege necesitatea de a ameliora administra 
ţinnea sa interioară. O politică de coer- 
ciţinne ar neutraliza toate efectele sale.

In nrma acestei declaraţinnl, camera co
munelor s’a amânat la 5 Aprilie.

Roma, 37 Martie.
»Camera deputaţilor* D. Depretis, pre

şedintele consiliului şi ministru de finanţe 
face espnnerea situaţiei, financiare şi zice 
că budgetul preBÎntă un escedent de 
proape două-spre-zece milioane.

Ministrul depune apoi mai multe pro
iecte financiare şi administrative.

Petersbarg, 17 Martie.
In nrma scirilor primite din Londra 

consiliul imperiului a fost convocat*pe mâne 
cu scop de a lua o decisiune asupra ceş
ti anilor pendinte ce să raportă- la pro
tocol.

Constantinopol, 38 Martie.
Delegaţii Muntenegreni nn au primit 

încă ordin de apleca, ei nu sunt însăan- 
torissiţî a reduce pretenţiunile Muntene- 
grului.

Hnsetok, 88 Martie.
Armata turcească din Bnlgaria e de 

140,000 oameni, având 170 tunnri. Cea 
mal mare concentraţinne e la Yiddin, în 
faţă cn Calafatul, nnde snnt 75,000 ómeni 
cu 100 tunnri.

Chtşeneu, 28 Martie.
Se signalează o nouă activitate in pre

parativele armatei ruseşti.
Taloea, 38 Martie.

Trupele Turceşti din Dobrogia, care pe 
la finele lnnei Fevruarie eratt de 4,000 
oameni acum nrmează a se spori la 6000 
oameni.

Tlena, 38 Martie.
Unul dintre redactorii ziarului , Presse* 

raportează următoarele despre întrevederea, 
pe care a avntn-o ou generalul IgnatiefF:

Generalul declară, că nu a imtîmpinat 
la Londra disposiţinnl sinceraminte favo
rabile păoil. EI a zis : >De presant la Lon
dra nu se urmează o politică a poporului 
engles, dacă resbelnl va isbucni cu deose
bire Englitera va fi responsabilă.

Rusia nn nrmăreşte o politica de cu- 
oerire, dar ea insistă pentru a obţinea ga
ranţiile pe care le crede indispensabile.

Generalnl zice, că el mal era însărcinat 
de a precisa situaţinnea Rusiei în ceea ce 
priveşte alianţa celor trei împăraţi.

Adaogă apoi că Rusia nu va mal putea 
purta multă vreme sarcinile care resnltă

din mobilisarea armatei şi ca întâmplările 
care s’tfi petrecut în timpul din urmă în 
Tnrcia o sileafi a’şl grăbi decisinnea. Ge
neralul de alt mintrelea crede, că intere
sele Anstriel de asemenea cer o soluţiune 
promptă.

SC1RI SOSITE CU POSTA DIN URMA
Catar», 35 Martie.

Astă-zi a sosit aici al optulea vapor ru
sesc încărcat cn cereale pentrn Mnntenegru.

Constantinopol, 34 Martie.

O grupă de deputaţi intenţionează a in
terpela pe gnvern pentru exiliarea lui Mi- 
dat-Paşa. — In garnisona de aici vor veni 
trupe din Siria, eară cele de aici vor pleca.

B oaa, 36 Martie.

Papa e pe moarte. Poate pregătirile pen
tru eonclava sunt deja Acute.

NOUTĂŢILE ZILEI

De la ourte. —  Sâmbătă, 12 Martie cu
rent, a fost, Bob patronaginl I. S. Doam
nei, la teatru cel mare, balul organisat In 
folosnl săracilor de către societatea de bi- 
ne-facere »Elisabeta Doamna**

I. I. L. L. Domnul şi Doamna aii bine 
voit a onora cu presenţa Lor această ser
bare. Sosind, pe la orele 10, aO fost în
tâmpinaţi la peron de către d-nil miniştri, 
de principele D. Ghica, preşedintele conci
liului de administraţinne, împreună cu d-nil 
membri al acestui consiliQ, eară la intra
rea cea mare de către doomnele patronese.

Inălţimele Lor afi petrecut mai multe ore 
la acest bal, luând parte şi la «loteria, 
arangiată cn această ocasinne în favoarea 
foudnlul societăţei.

Resultatul acestei loterii se speră a fi 
din cele mai favorabile.

I. S. Domnitorul a asistat în zilele de 
13 şi 14 curent, la orele 8 seara, la adn
narea generală a societăţei geografice în 
localul Universităţel.

CUBS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Buemrtsei, 12 Martie 1877•

V A L O A R E A Carat* Oftai t« Pr«ell
flcul

Oblig. Rurale . 10%  1864 — 87
» » la sorti — —

Impr. Oppenheim 8 %  1866 — 1 — i —
Oblig. Domeniale 8%  1871 — 77 W /1 %

» > eţitelasartl — 97
» Credit fose Rur. 7°/o — 71 70Vi?l
> Credit fone. Urban — S9 -

Impr. Hun. Cap. 80%  1875 
Pensii (300) dob&ndă fr. 10

— 71 —
— 18 —

AcţilC&ile fer. rom. 5 %  1868 — — —
» priorităţi 6 %  1868 — — —

Dacia O-*« de Assig.
Act. (fr. 500) 8%  l87l 250 _ _
Romania O-*« de Assig.
A ct (fr. 200) 8%  1878 — 50 —
M a n d a te .............................. —  . — —
Impr. Municipale fr. 30 — — —
Act. financiare Rom&ne 8% — — —
C&ile ferate Ottomane

Act (fr. 400) 8% — — —
— — —

CUPOANE
Oblig. Rurale p.Octomb a. c. — __ —

> Domeni ale . . . . — — 97
» Fonciare rurale • . — _ —
> Comunale • • • • — —  ; —

DEVISE
_ 9936 _
— _ —
— — —
— — —
— »1021/, 25

o micii • . . . . — _ 1 —
— • _ —
—. _1

V i e n a .................................. —
B e r l in .................................. —

121 Vil
--

— --
E tc o m p t ......................... .... — -  1 --
Lira O t tom ană.................... 2270 —.
Galbenu austr. . . . • • 1178 1177

— 1 —

CURSUL V1J2NJEI 
24 Martie (st. n.) 1877.

63 40
. 67 60

77 30
109 60
814 —

. 150 4 0
75

Obligaţiuni rurale ungare . . 74 25
y temeţvar . . . 72 25
,  transilvane . 71 —

Argint in mărfuri . . . • . . 110 25
S 82
9 96

Marc 1 0 0 ............................ . 60 70

CURSUL DE BERLIN
24 Martie (st. n.) 1877.

Acţiunile căilor ferate rombne 12 30
Obligaţiunile române 6 0/o ;  . 50 30
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/o 53 —
împrumutul Oppenheim • • 85 50

16 25
Viena, termen scurt . , 164 40

» * lnng . . 163 SO

LIBRARIA E. GRAEVE Comp.
Piaţa Teatrului

ETAT ECONOMIQUE ET FINANCIER
de la Roumanie

d’après les documents officiels 
de

LOC.-COL. I. ALEXANDRI
Preţul 1 Lei o.



T I M P U L

NUMAI MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTRU CAVALERI
în Palatul „Dacia* (colţul Mogoşriiel şi Lipscani) sub firma

B B  T T  H ■  K O
ESTE IN TOT-D’A-UNA BUÍE ASSORTAT.

O  ■ ■
PRECIÜEI WOBESATE.

Vinuri negre, roşii şi
a  1 _  vechi şi noul in butoe, de ven- 
O il U C ) ijtire la snb-semnatnl, Strada Coa
ma, No. 5. — Se recomandă iu special vi
nul uegru vechia de cea mnl bnnă qua- 
litate. 406,-3. A. Manolescu

De închiriaţ i i  £‘”“¿0
bine mobilate într'o posiţiune forte favora
bilă, împreună ca servicii!. — Doritorii se 
pot adresa ori la Tipografia Thiel & Weiss, 
ori la acea casă Strada Stirbel-Voda No. 55.

De închiriat,
de sus, casaSteriadi, intrarea Rosetti, lingi 
Cismegia. Doritorii să se adreseze la co
proprietarul C. Capelleann, Regia intonă
rilor.

De închiriat, 2 ^ ?  sSâ
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea Mogoşoiel No. 101.

De închiriat,ŞŞÎEft
acnm, o casă mare compusă de şese camere, 
salon, sală de mâncare, tote bine mobilate, 
având fi dependinţe, casa; este situată între 
cnrte şi grădină, în Colorea Nigră, strada 
Mircea-Vodă No. 29 Snbnrbia Olteni. A - 
matoril se pot adresa în orl-ce <Ji la pro- 
prietarcare locneşte îutr'insa.

No. 6 0 2 - 8.

De închiriat,
din dosnl lai Socec vis-n-vis de Hotel de 
Fraaţa, având 8 camere, două cuhnii, eu- 
fragerie, pivniţa, magasie de lemne, grajdl, 
ţopron, o odaie de servitori, grădină ca 
dom" boite, cnrte pavaţii, doritori se vor 
adresa, chiar în casa, la D-na Elena Con- 
•tandinidis. _ 516— 4.

DUOË PRĂVĂLII din casele d-lnl Gre- 
ceanu, vis-à-vis de Grand Hôtel de Bule
vard, sunt de închiriat de la Sf. Gheorghie 
viitor. — Pentrn information! a se adresa 
la magastnul d-lor Alb. & Jos. Grünbaum, 
tot in casele d-lul Greceanu, în colţul Bu
levardului. 505— 6.

De închiriat şi de vân-
J  . casele ca No. 206 din Strada 
U d l  t3, Mogoşoiel, alături cu D-nn Adolf 
Cantacnzino, având ana opt camere cn sa
lon, jos patra odăi, pivniţă boltită şi c&r- 
banărie; iar în curte grajd de (jece cai, 
şi şopron de cinci trăsuri, cu bucătărie, 
spălătorie şi daoă camere pentru servitori. 
Amatorii se vor adresa, în ori-ce <Ji, la 
D-na Maria Cociubev , până la ora donă 
dupe amiadi, Strada Frnm6să No. 12.

No. 504—a.

T >  \  "PVŢ VT \  mea cu duoă intrări 
x x  ¡n calea Văcăresci- 

lor, No. 151 şi în strada Triamfulni, a- 
vând pomi roditori, vie, trandafiri, câcăge 
şi un pogon de fragi, domnii doritorii a o 
închiria pentru rodire şeii petreceri, pe 
trei cinci anii, se vor arăta la lor 
cuinţa mea calea Văcăresci No, 151 de la 
orele 6 pfiue la 12.

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

ANUNCIU
! $ •  Doctoru Russo specialist de 20 ani 

pentrn bdlele secrete şi b61ele de femei, 
anunţă, că orele de consultaţie sunt dimi- 
neţa de la 8 pâng la 10, şi de 1— 3 dupe 
an^tt.

Strada Stavropoleos No. S.
No. SOS—6. (Piaţa Conitandin-Vodb).

in făcând
Stndil

practice în termen de 20 anii in agricul
tură, dorescea se angaja ca administrator 
la verl-un proprietar de moşii. Doritorii să 
bine-voiaecă a se adresa la Tipografia Thiel 
k Weiss.

« A  A  A  A  A A A A A  A A A A A  A A A A A A A A  A  A  A  A M

j L I Q U I DAT I UNE  G E N E R A U  |

I
a fabricei de specialităţi

IN PANZAR!A SI L I N G E M  DIN VIENA
Calea Mogoşoiel 22 , Casele Popovicl, ria-k-ria de biaerica Sărindar.

Representanţa fabricei de mai sus va vinde In decursul de 18 ţţile 
ADICĂ PÂNĂ LA 26 MAJîTIE 1877

tdte productele el renumite de iingerie, precum fi tóte apee*Aiit&ţile confecţionate din ma
terialul eel mal bon şi oel mal durabil, a lingeriel pentru bărbaţi |i pentru dame

C  T T  3 0  °|o HVE A .  X  E F T I N
d» c it  chiar la fabrică.

Spte a Înlătura orl-ce neînţelegere 5’ spre a da liquid&rel mersul eel mal repede, se 
araifi pe fi.-care burată de marfă < iit preţil el oriainal In fiorini valuta auitriacft, căt fi 
prs|ul actual redus cu 30 %  tn franci. Din acest de pe urmă preţti nu se mal acordă nici un rabat

Rugăm pe onor. Public a se feri de cumpărarea unei mărfi care, aab 
cuvânt de ar fi din depositnl nostra se vinde prin alte persóne ca date de 
noi în comisione spre vânzare.
Noi garantăm numai pentru acea marfă care se va cumpăra tn magasinul nostru Calea Mo- 

goşâiei No. 22, casele PopovicI, vis-a-vis de biaerica 8ărindar.
! ! Comăndile din provincie se vor efectna numai atunci cu plata tn armă, 

când comanda respectivă va trece peste 50 franci, şi se va trimite oa acompt 
10 X  din valórea comân<jei.

Comândile peste 150 franci se vor espedia franco.
PREŢURILE HOTĂRÎTE DUPĂ SCÁpÉMÉNTUL DE 30 “k
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1 ÎS Şervete pentru ceai, albe şi oolorate . n 8 50 V - l i 5 -  »  ' 5¡| 6 50 7 \ -1 \t _1 de masă de Olandă................ 8 —1 9 76 11 -1 41 -,1 8 — 22
l 112 — I Prosdpe de Olandă • • • • • • « • ,, * —..11 —l u - 1 7  ■-¡21 — 26 \ «  O
1 12 — —; 5 60 6 50 8 6011 — 16 / 'S *5 o S
1 12 — E > . Lind, adevărat francese . 8 50 12 0 —m l H p 7 — 82 ► »o
1 12 _I » in colori adevărate . • • • I 3 — *80 6 -  9 HU4 — 17 —i #

— 1 _I . cu adntele cu monog. brodate 4 60] 6 —ii 7 50i 9 HI11 — 16 mm
1 36 j Păn<ţă de inA • • • • • • • • • • * 16 -  *8 - 2 4 - ,3 6 — i2d — 82

— 1 4 5  i ,28 - 3 3 36 ~ 4* — 46 — 48 —
— 1 62 » > Rum borş • • • • • • • * 42 - 6 3 — 68 — 661— 78 — ,821— \ u- û
— 1 60 i 90 — 116- 156- 184- |196- 216- l .8 4 «
— 1 46 > .  Rumburg Vi P e • • 78 — 88 — 04 — 106- 136- 140- I o ._
X/2 0 1 Cămăşi de dame brodate de Chiff 18 — 123 — 27 —;¡42 — 48|— — “  —
1/j 6 — I » »  » simple .  » 10 60 ! 4 — 18 — 21 — 26 — 28 — 3

'S LVa « — I ■ > > » de Olaandă brodate ,35 — 42 — 46 — 66 —r68 _ 75 — 0 x83 Kt Q
Va 0 — 1 » » • ■ nôpte . . . . 10 —! 46 — 64 — 72 —1.80!— 06 — X  a s
\L 6 — Camiaône brodate, şi eu cerouleţe . |lt -  io — 27 - ¡3 6 —$48 — 62 — 3 JE! 3
Va 0 ,  ,  de lux . . . . . 30 — 46 i i 64 - n e — 96 — 110-
Va 6 — Pantaloni b r o d a ţ i ............................. 19 —1;20 — 88 — 43 — 48 ._ 64 --- 'S • «
Va 0 — . ca o»rculeţe garniaiţl . Ui 6 — 19 — 21 — ¡26 —h o

r
¡¡83 ---

Va 6 — Puste ou garniture (Costume . . . ¡35 — ;30 — 86 — 43 —¡60 i~ ¡68 --- ’S i sVa 6 — a . b rod erie ..................... 30 — 38H 46 60 66 -  66 ¡72 — “  • c8 >2 ^
Va 6 — . . .  .  (Şlep°) . . . . 146 — 52 — 66 - 7 ° —!|78 — .86 — .2 5 «*/a 6 Şorţarl de dame şi de copil . . . 10 -  13H 16 — 18 — 21 _li24 0 B ■ *ß>/a — — Ciorapi de bumbac, lină şi aţă . . • 50 7,60 9 — 12 76 1 6 21
*/a 6 — . Cămăşi de Oxford cu ra te ................ . 21 — 80 — 30 — ¡38 —I¡42 46 — • U> c
]¡2 0 — a bărb. simple de Chiffon . . ■ 24 -  38 - 32 — jSfl — 40 — |42 1 s i
'h 6 — a « brodate .  ■ • * . ;83 —las — 42 —¡¡46 — 60 — 62 - v 0 

Ü X« +**Va 6 I — ; 43 —»61 ¡68 —¡66 —¡7C — ¡76 H .2
1 Garnitură de maaă pentru 6 persóne . . i. 1 ~ L 9r 13 —116 - l is — 21
1 • .  12 a ■ .3 — 46 — 34 —[46 —; 66 - 69 —
1 • .  « 18 . |¡30¡—11861— 42 — 168 —i^6Î--L081-

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

A eşit de sub tipar:

CONFESIUNEA ORTODOXA
tradusă din nou şi cn o prefaţă de 

Dr. B A R B U  C O N S T A N T I N E 8 C U
Acâstă a doua ediţiune a’a publicat cu 

aprobarea şi bine-cuvântarea Excelenţei 
Sale. Păr. Miron Romanul, Archiepiacopnl 
şi Mitropolitul Românilor ortodozidin Un
garia şi Transilvania în Tipografia Mitro
poliei române în SibiO.

Acestă scriere, coprin^ând dogmele bise- 
ricei ortodoxe a Răsăritului, precum le-a 
eepus Petru Movilă, Mitropolitul Chievu- 
lul, este admisă ca carte didactică în se
minarele, gimnasiele şi liceele rotn&ng or
todoxe din Transilvania şi Ungaria precum 
şi în şcâlele secundare din România.

Pentrn procurarea acestei cărţi să se a- 
dreseze la Librăria Socec In Bucurescl.

O  g u v e r n a n tă , S t
cesă şi română, caută un Ioc ca profesórá 
numai în Bacuresci.

A se adresa: Strada Fromósá la D-nn 
Dimitrie Comşa.

CELE MAI ELEGANTE, BUNE
% „  (i eftine

HAINE BÁRBÁTESCI
şt de Copil 

SE VIXDE HUMAI LA
D. SCHWARZMANN & C*

CoJţnl Stradal Carol I, Ho. 2,1b Podnl d* Plitri.

On Gosti Elf ait
D E  P R I M Ă - V A R Ă
de la fr. 35 până la fr. 70.

UN PARDESIU ELEGANT
D E  P R I M A - V A R A  
dt la fr. 16 pfln# la fr. 56.

FABRICE:
Wiena, Presburg, Prosnitx.

M A G A S I N E :
Brăila, Oalaţl, Foc,m l, Ber- 

lad, Călăriţi, Craiova.

MAGAZINUL DE MĂRFURI
de

BĂCĂNIE, COLONIALE Şi DELICATESSE
a lai

GU S T A V  RI ETZ
la

STËGUL ALB
( F O N D A T A  L A  1 8 5 0 )  

S'a mntat şi stabilit în

60 Strada Carol I  60.
511—S.

ANtJNClU IMPORTANT 
CEL MAI MARE SI MAI RENUMIT MAGASIN

de
Î N C Ă L Ţ Ă M I N T E

pentru

BARBATI. DAME 2 1 C0FI1
•ub firma de

SAL. WEISERMAN
L A  V U L T U R

Strada Carol I No. 6.
(Curtea veche ria-k-na de farmacia Bisadörfer)

A Be feri d’o 
alt fi, firmă imi

tată la Vultur 
şi a nota bine la 

No. 6.

A ap feri d'o 
altă firmă imi
tată la Vultur 

ai a nota bine li 
No 6.

Aii sosit pentru şoşonul de primă-vlră şi rdră 
Încălţăminte de Bărbaţi In tdte formele (fason 
anglaia ai britanique), de Dame (fa&on american, 
Nord-poi şi Mezioo) şi de Copil (In faa6nele cele 
mal noul.)

Aceate mărfuri fiind efectuate din oele mal re
numite fabrice din Europa şi aub-aemnatul eatc 
In Btare d'a concura cu orl-cine In aclatft branchâ 
(rlnjând cu preţuri mal reduse de cât ori unde) 
face pleoata aa invitaţiune rugilnd pe onor. p. t. 
publio fi Înalta nobilime d'al lncuragia cu nu- 
mcrâaele yisite şi a d-lor clientelă.

Cu totn atima.
Sal. Weiserman.

Le v o y a g e  au t o u r  du Monde
PE PIAŢA 0 0 N8TANTIN-VODA 

Vis-à-vis de Ciro, lângă Casa da Depunere:

M a r e  P a n o r a m ă
SALONUL De ' STEREOSCOPE

Sn unire ca nn

B A Z A R  DE CADOURI
Intrarea 50 bani.

Pentrn visite numerôse rogă
CAROL JOH. L1FKA.

FONDĂRIA DE FER
a lai

E .  K E I L H  A U E R  
Colţul stradel Roşelor (Iavor) 

Confecţionară ori ce piese de fontă pentru 
maşine, col6ne, crud şi gri 1 ape de »morminte, or
namente pentru fontâne, Împrejmuire de atrate 
de flori, canal uri pentru curgerea apel. adti alte 
construcţii, dupe modelările predate, planuri scâ 
arătare.

H a  pe nnnl ori mai
m c n i r i d l ,  molţIanI,Casele

din /Strada Scaunilor No 83 având peste 
fcţt şease încăperi ana bncătărie, don« piv- 
nl»*, oaebit grajd, şopron, puţ in curte.

A se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
otefănesen, In cancelaria Antreprizei Im- 
positnlul spirtâselor (Hotel Hillel).

A eşit de sob tipar:

BIANCA CAPELLO
(Al

VIRTUTEA FEMEEI
0  aerie con versaţi vă în care să daS la 

lumină mai multe scene intime asupra evoni- 
mentelelor din Italia.

De ven4«re la librăria loaniţiu & C-ie 
strada Lipscani.

Comăn^ile de conducere de a p ă , instalaţie de 
ori ce băl cn t6te aeceaorile lor, pompe de curţi, 
de case yi de ori ce trebuinţe, stropit<5re de gră
dini şi mal multe alte asemenea articole se con
fecţionară solid şi grabnic tn fabrioa D-lul

P. Keilhauer, Strada Isvorul No. 59.
Asemenea se găaesce acolo |i un deposit de fontft 

de fer confecţionat.
518-10 .

PLANTE de FRAGI
Sunt de vendare in colecţiunl din cele mal 
fromâse specii francese, finetul mare, gus
tul admirabil. Cultura lor a reuşit f6rte 
bine în grădinile D-lnl Georgie C. Phili- 
pescu. Mai puţin de 50 plante nn se vinde. 
Pentrn provincii, dupe trimiterea cost i- 
luî, se espediază prin poştă. A se adresa 
sub-semnatului

Jean Vermeulen
Grădinarul D-lul G. C. Philippescu, Sinula Dio- 

nisie No. 42.

SOCIETATEA DE ASSIGURAÜE

ICE Bffl T I
F O N D A T A  U S T  A N U L  1 8 S S 3 .

Aducem Ia cunoscinţa onor. public, că. societatea assigureză, 
contra daunelor provenite de incendifi la clădiri şi obiecte mişcă
ri tre ; contra daunelor causate prin grindina, şi contra daunelor 
causate mărfurilor transportate pe apă.

Asemena assigur^â ^estre pentru copil In t6te combinaţiumle 
cerute, şi asupra caşurilor de m6rte.

Informaţiunile se dă la sub-scrisa agenţia generală şi la a- 
genţiile el de prin districte

Agent general pentrn România

A D O L F  W E I N B E R G
Colţul stradel şi curtea vechie (bana roşiii).

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

i d e  c o l o g u e
DE

J K A K  n . t K l i :  I . I B I S A
Place Juliers No. 4 

C O L O G M E  la
A mat fost pr'miat pentru supprioritaiea .1 1* armăt^rolo Etpoi'ţil: Londra 1851, New- 

Tork 1863, Londra 1863, Oporto 1865, Cordoba (Rppub. Ardent.) 1871, Viena 1873 ji Sant- 
Jago (Ohiti) 187». — Dcpo.it pentru vinjare ou ridicata la D -nil:

A P P K L  S C  O -n ie .
Bucurescl, Strada Covaci No. 1.

De vânzare In detail la toţi Parfumeri şi Drogiţtl buni 508—13.

TOATE SOIURILE
DE

L U e l J B I

MASINE AGRICOLE
pentrn cultivarea pămftntului

DIN FABRICA H F. ECKERT DIN BERLIN 
recomandă

Bucurescl şi Galaţi

Singurii agenţi pentru România.
(No. 898 a).

Tipografia Thiel à  W eiss Palatal .D a cia * .


