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(Agenţia Havas).
Rusciuc 28 Marti*.

■ Un ordin al Seracheratulul (ministeru de 
presbel), venit erî aici, comandă de a pro- 
xeda imediat la mobilisarea armatei terito
ria le  a vilaetului Dunărei, armata ce se 
¡socotesce Ia 25,000 oameni.

C onstantinopol« 2S M a rtie .

Camera a discutat as«zi adresa de res- 
ipuns la  mesagiu! Sultanului. In o a huim i— 
«tute ea a respins orî-ce fel de intervenţiune 
fetreina. Mal mnlţl deputaţi vor vorbi mâne
asupra cestinnil Muntenegrului.

Berlin 28 Martie.
Generalul Ignatieff a sosit aci la orele 

8 fi jumătate. Densul a conferit îndată 
cu principele Bismarck.

Londra 18 Martie.
Cabinetul englez a esaminut astăzi o 

nona combiuaţiune. Bursa a fost mal buna 
¡d speranţa unei înţelegeri.

Paris, 27 Martie. 
Negociările cu Muntenegrenii se consi-

Ideră că întrerupte, fiind că Poarta a re- 
fusat a accepta minimul cererilor lor.

Delegaţii aşteaptă ordinul de a părăsi 
! Con stan tinopoluL Plecarea lor va avea loc 
probabilmente Sâmbătă.

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

Yicna, 27 Martie. 
Generalul Ignatieff a prânzit la curte, 

Dânsul a plecat seara pentru Berlin.
Londra, 27 Martie, seara. 

‘ Camera Comunelor,. D. Northcote, can- 
gFvlaruI Echiquierulul, zice că negoc a ţiu - 
îile continui, că termenii protocolului nu 

s ’aîî hotărit şi că remâne mai cu seamă a 
:esamina în ce condiţiuni va fi snb-semnat.

Oratorul guvernului speră că va putea 
face după vacanţiele Pascelor, o comuni* 
caţinne mal satisfăcătoare Cameril.

il Londra, S7 Martie. 
«Camera comunelor». (Urmare) D. For* 

ter ;i d. Gradstone fac atacuri in contra 
i î  sir Henry GUiot, ambasador al An- 
liel ia  Turcia şi protestă contra intoar- 
erei sale la Constantinopol.

D. Cochran şi d. Bourke respund la a- 
soete atacuri;

D. Northcote cere de la Cameră să ţină 
eompt de vicissitudinile şi de dificultăţile 
cu cari Turcia să lnptă actualmente. Den
sul zice că în acest moment trebne a să 
esercita o supraveghere mal activă şi a se 
reorganiza serviciul sanitar. Turcia înţe
lege necesitatea de a ameliora adm inistra- 
ţiunea sa interioară. O politică de coer- 
ciţinne ar neutraliza toate efectele sale.

In  urma acestei declaraţiunl, camera co
munelor s'a amânat la 5 Aprilie.

Roma, 27 Martie.
»Camera deputaţilor* D. Depretis, pre- 

dintele consiliului şi m inistru de finanţe, 
face espnncrea situaţiei financiare şi zice 

i  budgetul presintă un escedent de a- 
proipe doue-spre-zece milioane.

M inistrul depune apoi mal m ulte pro
iecte financiare şi administrative.

Petersbnrţ, 27 Martie.
In urm a scirilor prim ite din Londra, 

consiliul imperiului a fost convocat pe mâne 
cu scop de a lua o decisinne asupra ces- 
tiunilor pendinte ce să raportă la p ro 
tocol.

Constantinopol, 28 Martie.
Delegaţii M untenegreni nu aO prim it 

ncă ordin de apleca , ei nn su n t în săau - 
to risa ţl a reduce pretenţinnile Muntene- 
grnlnl.

Ruselok, 28 Martie.
A rm ata turcească din Bulgaria e de 

140,000 oameni, nvend 170 tnnurl. Cea 
mai m are concentraţinne e la Viddin, în 
fa ţă  cu Calafatul, unde sun t 75,000 6meni 
cn 100 tu n u r i

Chlşenen, 28 Martie.
Se signalenză o nonă activ itate  în pre

parativele armatei ruseşti.
Tnlcea, 28 Martie.

Trupele Turceşti din Dobrogia, care p« 
la  finele lunei Fevruarie eratt de 4,000 
oameni acnm urmează a se spori la 6000 
oameni.

Tlenn, 28 Martie.
Unul dintre redactorii ziarului „Presse* 

raportează urm ătoarele despre întrevederea, 
pe care a avntu-o cu generalul Ignatieff:

Generalnl declară, că nn a îmtimpinat 
la Londra disposiţinnl sincera minte favo
rabile păoil. El a zis : »De presant la Lon
dra nu se urmează o politică a poporului 
englee, dacă resbelnl va iebneni cu deose
bire Englitera va fi responsabilă.

Rusia nn urmăreşte o politică de cu
cerire, dar ea insistă pentru a obţinea ga
ranţiile pe care le crede indispensabile.

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

Adaogă apoi că Rusia nu va mal pntea 
purta multă vreme sarcinile care resultă 
din mobilisarea arm atei şi ca întâmplările 
care s’aîi petrecut in timpul din urma în 
Turcia o sileai! a'gi grăbi decisiunea. Ge
neralul de a lt mintrelea crede, că intere
sele Anstriel de asemenea cer o solnţiune 
promptă.

(NeinsarSnda*ie *rl In toate eiemplarele ae re
produce şi aii).

Depeşe privată a ziarului ‘TIMPUL.
Galaţi, 18 (28) Martie. 

Procesnl Nicolaide s’a am ânat pentru 
viitoarea sesiune a ju raţilor.

BUCURESCI". MARTIE
Senatul a respins moţiunea de 

blam propusă de d. Apostoleanu In 
contra guvernului cu 28 bile con
tra 17.

D. Prira-ministru Brătianu InsA a 
recunoscut slăbiciunea regimului In 
faţa situaţiei celei complicate.

Şi noi. departe do a fi descura- 
giaţl prin votul Senatului, suntem  
Încredinţaţi. câ el a acordat guver
nului numai un termen de graţie 
foarte scurt.

Ceea ce face imposibilă durata ra
dicalilor la cârma Ţeril, este inca
pacitatea ţi duplicitatea lor.

»Aţi Înşelat ţara cu promisiile e- 
Iectorale, pe care nu le-aţi Împlinit,* 
acesta este strigătul alegătorilor In 
contra regimului de astăzi, şi dacă 
in ameţeala unei stăpâniri momen
tane radicalii nu'l aud. la cele d’ân- 
tăiti alegeri, la cea d'ântftifi schim
bare de ministeriil vor vedea abi
sul, ce ’şl ’1-ati săpat.

Aţi Înşelat Ţara şi cu promisiile 
electorale şi cu programul de la Ma- 
zar-Paşa.

Aţi promis Înfrăţirea partidelor 
şi aţi Început cea mal Înverşunată 
persecuţie In contra celor de altă  
credinţă politică.

Aţi promis uşurarea serviciului 
militar, şi aţi ţinut oamenii In plo
ile de toamnă şi In frigul iernii prin 
cea mal nechibzuită concentrare a 
armatei.

Aţi promis uşurarea budgetului şi 
aţi Început prin a cheltui 21 de mi
lioane pentru ministerul de resbol 
In 1876, cu 7 milioane mal mult de 
căt vă dă budgetul conservatorilor 
pe acel an.

Aţi promis uşurarea impositelor 
şi de sBinţarea celor introduee de con
servatori, şi in loc de aceasta, aţi 
menţinut monopolul tutunurilor, aţi 
urcat patentele, reveniţi la licenţe, 
şi astăzi urcaţi şi timbrul cu peste 
2 milioane.

Această din urmă mfisură a sftr- 
şit prin a vă discredita chiar In o- 
chil partizanilor şi coalizaţilor voş
tri. D. Vernescu a'•refuzat de a vă

vota legen, zicănd că apasă tocmai 
pe cel săraci. Un a lt deputat de al 
vostru a zis, că ’şl dă mai bine di- 
misi.t din Cameră, fiind-ră nu In- 
drăsneşte a mal da ochi cn alegă
tori) săi, după ce s'ati sporit şi tac- 
sele timbrului.

Aţi promis şi aţi proclamat echi
librarea oudgetulul, şi propriul vos
tru fost ministru de Finance v a  
spus’o In Senat, că le-aţl echilibrat 
numai pe hârtie şi că deficitul re
ni,îs este de 11 milioane.

Acum veniţi cu monstruosul pro
iect al banilor de hârtie? Vă gân
diţi a pune In circulaţie 36 milioane 
de bancnote?

Aceasta nu vă va isbuti nici o 
dată. Veţi cădea sub greutatea e- 
normelor greşeli, ce le-aţl comis, şi 
până In ultimul moment vă va ur
mări strigătul Ţ erel: aţi înşelat.

CORESPONDENŢA PARTICULARA
a

T i n s u l 3 X T X ^ X J I
Iaşi, ÎS Martie.

Când s'a aflat In Iaşi despre de
punerea raportului făcut, după a- 
tâtea frămăntărl, de Comitetul de 
şeapte, pentrn darea In judecată a 
foştilor m in iştr i, publicul nu şi-a 
putut opri ilaritatea. Toată lumea 
ztmbea, numai fracţioniştil eraü mlh- 
niţl şi pe faţa lor se vedea uşor o 
deplină descuragiare, căci ori cât ar 
fi de orbiţi, instinctul natural le 
spune câ vremea acestor comedii a 
trecut, nimeni nu le mal ia la se
rios, nici el singuri. Unde sunt zi
lele fericite din primă-vara trecută 
când toţi acel cari nu eraú parti
zanii lor se trăm itea cu grămada 
la judecată, când şi Adunare şi Se
nat, fără a cerceta mal mult dacă 
acuzaţiunile eraü intemiate saü nu, 
coprinse ca de furia, acusad Indreapta 
şi In stănga pe toţi miniştrii, pre
fecţii, judecătorii, procurorii de care 
cualiţiunea liberală-naţională era 
mulţumită? Se trămitea la judecată, 
se destituía, se batjocorea, se arunca 
In Închisoare, se câlcaă casele a o 
mulţime de persoane onorabile, fără 
cea mal mică ruşine, ca şi când 
toate ar fi fost iertate şi România 
ar fi o adevărată ţară fără stăpăn şi 
legi! Dar precum In toate ţările şi 
la toate ep ocele , aceste excesurl

aii depărtat de la radicali pe oamenii 
de bună credinţă ce avusese naivi
tatea  a-I crede sinceri şi In ade- 

! văr liberali! Darea In judecată » m i 
niştrilor a făcut Începutul, Închide
rea prefecţilor, procurorilor a fost 
urma şi nenorocitele perchisiţil a fost 
ca o lovire electrică pentru restul 
de amăgiţi. Coalizaţii lor i-atk pă
răsit. publicul s'a indignat şi astăzi 
când roşii şi fracţioniştil aă mal dat 
dovadă de o incapacitate atât de 
vădită şi şi-aG arătat fără sfială că 
la dănşil totul se reduce la spirit 
de răsbunare şi la interes meschin 
de bani, desgustul este general : tn 
Moldova fracţioniştil sunt izolaţi cu 
desăvărşire şi, precum se Intămplă 
tot-d’auna, el ati Început a se certa 
Intre dănşil şi a'şl arunca vina li
nul asupra altuia. Grozavă şi lungă 
cădere are să fie căderea lor şi dacă 
natura omenească nu se va schimba, 
mari ati să fie şi represaliile In contra 
lor. In zadar câţl-va oameni moderaţi 
afl să stăruiastă ca să nu urmeze 
acte de răsbunare, ba nici măcar de 
aspră dreptate, glasul lor — o pre
văd de astăzi cu mâhnire — nu va 
fi ascultat şi scump vor plăti ra
dicalii trecătoarea lor putere! Se 
Înţelege câ răul va cădea asupra 
ţerel şi progresnl nostru liniştit va 
suferi, dar nu fără urmări grozave 
o ţară orl-şi care, poate face trista  
esperienţâ de a sui la cârma ţărel 
elem entele turbulente şi revoluţio
nare ce trebuesc tot-dauna bine pă
zite de poliţie pentru liniscea şi fe
ricirea popoarelor. .

Ilaritatea publicului nostru este, 
pot zice, continuă, căci ce alta pot 
produce dările de seamă ale Adu- 
nărel actuale. Jurnalul d-voastră 
numeşte faptele ce se petrec în dea
lul Mitropoliei, »naivităţi radicale*, 
dar această politeţă a .Timpului* 
nu le ia adevăratul lor caracter. 
Am auzit oameni serioşi susţinând 
cu tărie, că dacă ţara noastră ar fi 
luat şeapte miniştrii de la lntăm- 
plare, dintre persoane care In viaţa 
lor nu s’a ocupat cu politica şi dacă 
drept Adunare s ’ar fi convocat oa
meni simpli de tot, ce n’afl cugetat 
nici o dată asupra legilor unei ţări, 
Încă bunul simţ natural i-ar fi îm- 
pedicat de a comite atâtea nerozii 
necrezute cum le comit zilnic acel 
de faţă. Să ilustrez cu esemplul u- 
nel mici fapte care a trecut cam 
nebăgată In seamă, adevărul aces
tei afirmări:

In legea pentru organisarea tea-

TEATRUL ROMAN 

IL

Intre aceste se iveşte în  Bucureşti nn 
° *  obscur, un actor necunoscnt, nn cu- 
tnerător, care ’şl dă numele de ,  Artist 
român,« L D. Ionescn.

D-nu L ţ)  Ionescn şi-a lu a t lecţiile în 
»coala lui Millo; în aceeaşi vreme şi-a în
suşit insă şi bunul simţ practic al d-lul 
Pascaly. Era vorba să jo ace ; dar’ pentrn 
» putea juca numai de cât trebuia să tră 
iască. enm d. J. D. Ionescn e oam dnr- 
dnlitt, cam bine hrănit, atunci era Insă 
m al a ţin ţar. In „fîrşit cusurul era. că pu 
blienl nn voia s t tie.

8 ta l ! — ÎŞ> *'se tinerul actor. — Dacă 
nn vil tn  la mine, mă duc eB la tine.

Pe basa acestui prinoipio practic, I. D. 
Ionescn s’a poreclit .artist cân tăre ţ/ şi a 
devenit un ventură-ţară. Pleoând din Ro
man ia, a apucat’o de la Braşov, apoi 
străbătut ca păcatul prin Ardeal, ţara Un
gurească şi Bunatu. Arta cântăreaţă a d-lu 
I. D. Ionescu nu era scumpă şi p ^ a  u r.

mare găsea cumpe rători. Prin oraşe, oră
şele, sate şi chiar sătuleţe precnpeţul ar
tistic  făcea treabă, eară oamenii îl pome
nesc şi ’1 vor pomeni, căci repertoriul era 
sănătos şi zămos: Barbu Lăutarul, Herşcu 
Boccegin, Von Kalikenberg, Păndarnl Cer
şetor, Ciobanul romău, Cocoana K iriţa şi 
alte de asemenea, to t lucruri potrivite cu 
ffuatul lui nenea Stan şi nenea Bran. — 
Dar’ I. D. Ionescu e un om cutezător. Una 
ca n n a ; a rtist romăn de artis t rom ân , 
pleacă la Viena şi găseşte muşterii, pleacă 
la Pesta şi găseşte m uşterii Văzând apoi, 
că In Viena nemţească şi in Pesta ungu
rească «e pot găsi oameni pentru comedia 
română, d. I. D. Ionescn to t ca om cute
zător, s a întors în România spre a pipăi 
pnlsul naţinnel, căutândn-şî şi aici oameni 
— I* tocmai aici se vede omnl
practic, — artistul cântăreţ începe cupre- 
cnpeţia la Galaţi, nnde , a n t maI paţil]T 
români şi numai apoi intră iu Bucureşti... 
Mare ocol a făcut spre a intra la , Union 
Snise. *

Da, tocmai pe vremea, când teatrul cel 
mare devenise deopotrivă cu birtul, un 
b irt din apropriarea acestui teatru dege
nerează şi devine teatru .

M'aşI rămăşi, că d. I. D. Ionescu a fost

o d a tă  psalt, alt-fel nn i-ar fi p n tu t plesni 
prin cap să inceapă adurepresentaţii prin 
b irturi. Ca psalt s 'a Încredinţat, că oa
menii nn vin la biserică ; ca actor s 'a  în
credinţat că nn merg la tea trn  : nu re- 
mănea de cât că umblă bucuros la b irt şi 
prin urmare, aici i-a căutat. Dar’ cn ce 
fel de m arfă ! ? fără îndouială cn marfă 
de birt.

D-nn I. D. Ionescn a fost adus cn sine 
reperto riu l, cu care făcuse treabă prin 
Ardeal, ţara  Ungurească şi B a n a t, adău
gând la el fărâm ăturile1, pe care le adu
nase prin Viena şi Pesta. Remănea dar ca 
publicul să işl aleagă bucăţile, care se po
triveşte eu gustul lui, căci d. I. D. Ione- 
scu a dovedit, că e gata să facă şi pe 
dracul şi pe popa — ,1a dorin ţa generală.* 
Ast-fel sunt nedrepţi aceia, care osăndesc 
pe d. I. D. Ionescu pentru >şan8onetele* 
şi »artiştii* ori »artistele,* ou care îşi pe
trecea publicai. D-nu Ionescn da marfa, 
de care se simţea trebuinţă.

In toată vremea cntrierăril sale prin 
ţări străine a fost un »artist romăn;* în
torcând n-se insă in Romănia, a dovedit că 
îşi cunoaşte ţara, deschizând nn »CniFe- 
Chantant* nn românesc, ci »internaţional* 
Şi va parea paradocs, dar’ este adevărat

că I. D. Ionescn num ai prin activitatea 
sa internaţională a p u tu t să ’şl împlinea
scă misiunea naţională.

De m nlt âncă şi aproape în to t annl 
se dafl în BucnreştI representaţinnl ger
mane. Chiar atunci, când I. D. Ionescn 
sosise la Bucureşti, in Sala Bosel se dail 
representaţinnl germane. Afară de aceasta 
prin deosebite b irtu ri ori cafenele »Vollcs- 
săngerii* vienesl ori peştani işi făceau tre
burile. Pentrn a pntea dar renşi, d. I. D. 
Ionescu trebuia să redice stindardul in- 
ternaţionalităţil. Se indoia, că cn românii 
va pntea de o cam -datâ să facă trea b ă ; 
prin urmare se adresa la străinii din Ro
mănia şi ca deosebire din Bucureşti.

Numai de cât atunci, când a sosit la 
BucurescI, d. I. D. Ionescu s'a presentat 
in o societate de cea mal întinsă interna- 
ţioualitate. Erad doi inşi; nn român şi nn 
chinez, artistu l Ionescu şi artistul Az-Iz. 
Era peste putinţă, ca această alcătuială 
stranie să ryi fi produs in BncnreştI o bu
căţică din impresiă pe care o produseseră 
in mine acrobaţii italieni.

Să vedem fra te !— ce poznă o mai fi şi 
a s ta !— nn român şi un chinez,— nn s’a 
mai pomenit în Bucureşti.— îşi vor fi zis 
bucureştenil, şi fiind că marfa nn era

scnmpă, nn puţin i, era fi care se hotăraO
*să facă o încercare!»

Prea bine ! — Ionescn făcea pe Cnc6na 
K iriţa , Az-Iz înghiţea săbii; Ionescn făcea 
pe Von Kalikemberg, iară Az-Iz m ânca 
foc. Şi lnmea ! ?... Lumea a găsit că e fru 
moasă comedia aceasta şi s’a dos, s 'a  dna 
la b irt, nnde era deprinsă a merge. *Un 
franc», numai un franc Dnmineca; iară in 
zilele de lucru cinel-zecl de bani, *num al 
cincl-zeci de b a n i, ! Teatrul cel mare ?— 
m oft!— T eatral cel m ic !? — panglică! — 
Sala Bossel!?— secături!— Bravo Ionescn !

M ulţumită incnragiăril de care a  avut 
onoarea a se bncnra din partea onor. pu
blic al capitalei, d-1 I. D. Ionescu pleacă 
la Viena spre a angflja ne cei mal dis
tinşi a rtiş ti  şi pe cele mai renumite a r
tiste şi spre a compune o trupă, care să 
poată mulţumi in toate privinţele gnstn l 
onor. public, sperând a se bncnra şi in 
v iitor de bine-voitoarea înouragiare cn care 
a fost onorat până acnm». Drnm — drnm! — 
C im -dadratta-bnm  !

Trupa se compune. FrSulein entare de 
la Orfeal din Viena, maderaoiselle entare 
de la Paris, Sir cutare şi Miss cutare de 
la Palatu l de Cristal din Londra, d-nul 
a r tis t  cutare şi domnişoara a rtistă  cutare.



trulul naţional s’a votat o disposi- 
ţie. după care un autor respins de 
comitetul teatral sub cuvént că, piesa 
lut nu este conform regulelor este
tice, poate apela la Curtea de Apel 

/  |n tra hotârârel comitetului. Iată 
■ J judec&toril de la Curte institu- 

II In corp filosofic şi critic pentru 
{ judeca valoarea estetică a unei 

scrieri! Să ne înfăţişăm lucrul In 
practică:

D-nul X, vine cu 'o dramă In 5 
acte şi In versuri Ia Com itet; acesta 
găseşte că nu sunt consecuente ca
racterele, că situaţiunile dramatice 
suut réü alese, că versurile sunt 
rele, sa& poate chiar că punerea In 
scenă este prea grea şi prea costi
sitoare şi refusă de a representa 
drama. Autorul supérat, cumpâră o 
hărtie timbru, plăteşte taxa, toc
meşte un advocat şi face apel la 
Curte. Advocatul pledează la termen 
şi arată că sunt bine condase ca
racterele şi că după regúlele proso- 
diel, versurile sunt bune, — neapă
rat căci a fost plătit ca să vor
bească aşa, de şi căscase de i-se 
desfăcuse fălcile cănd citise acasă 
drama respinsă: procurorul ia con
duşii şi urmează ca Curtea să se 
pronunţe. Aceasta se retrage şi după 
deliberare, hotărăşte In numele M. 
S. Domnitorului, că drama este bună.

Din dată autorul investeşte tra
gedia lui cu formula executorie : în
aintea actului se vor citi : „Noi... din 
.m ila lui Dumnezeii etc; şi după ac- 
. tul al 5-lea: dSm putere şi ordonăm 
.agenţilor administrativi să execu
t e  etc. Eată portărelul cu drama 
la sub-subţuiră somăm! pe dirertor şi 
pe actori ca in trei $ile libere să 
joace piesa pe teatru, căci In casdl 
contrar... In caşul contrar ce? poate 
să scoată In vlnzare decorurile şi 
zestrea teatrului. —  Dar dară este 
diverginţă de opiniunl Intre judecă
tori? Curtea trebue atunci să se com- 
plecteze in cinci şi să mal asculte 
incă odată pe advocat, pe procuror, 
pe autor, şi In sfârşit dacă Curtea 
respinge apelul, de sigur că autorul 
are drept de recurs in Casaţie, poate 
pentru motivul .câ interpretarea ac
tului de către Cartea de Apel a schim
bat însăşi natura acestui act. a luat 
adică drept comedie saü farsă, aceea 
ce autorul crede că este o tragedie, 
fapt prevézut de arfc. 3?, alin. 5 din 
legea Curţii de Casaţie. Casăndu-se 
hotărărea, altă Curte' de Apel are 
să se pronunţe, prin urmare proce
dura se repetează pănă vine apoi la 
judecata Casaţiei In secţii unite. Dar 
dacă piesa jucată prin ordinul justi
ţiei ca una ce a fost găsită conf. re
gulelor estetice e şuerată de public — 
cum râmăne cu prestigiul justiţiei? 
Aş putea merge departe făcend de- 
ducţiunl, dacă ridiculu unei asemenea 
legi ar sări In ochi din cale afară.
In tot caşul de acum Înainte tre
bue să Înfiinţăm la facultăţile noa
stre de drept şi un curs obligator 
de estetică, căci altmintrelea cum 
s’ar putea pronunţa juriştii noştril 
asupra regulelor acestei ştiinţe ne- 
prevézutá in paragrafele codicelor 
civile şi penale? La facultatea din

chiar însuşi directorul I. D. Ionescu ese- 
cutu un program varia t şi ca totul noii. 
Iii tonte zilele representaţiuni esţrnordi- 
uare. In curând debutai renum itei artiste  
distinsului a rtist ori singureii trupe de cu
tare şi cutare. . . In sfârşit, lucrul merge 
strană. D. Ionescu nu cunoaşte de cât o 
singură lege: ducă voeşti să trăieşti şi să 
faci treabă, caută de iţî mulţumeşte mnş- 
şteriî. Ple and din acest principiu buca
li esc, mereu îşi schimbă marfa; unul vine, 
altnl se duce; când vin, toţi sunt distingi 
şi renumiţi; când se duc, nu sunt de cât 
nişte secături. Dacă un artist ori o a r
tistă sa bucură de aplause, se bucură şi 
de consideraţia directorului şi de francai 
de In intrare şi de angagiument Întins; în 
dată însă, ce pablicul zice «m oft,, «fleac,, 
ori secături, d. Ionescu annnţă, că în cu
rând va fi debutul cntărnl sa îi cutăreî, în 
sfârşit — ce-va ne mal văzut în acest 
oraş.

Dar toate acestea ar fi remns zadarnice, 
dacă practicul director ar fi u ita t că a fost 
început ca precnpeţin şi oă in comercinl 
român precupeţin este marca naţionalită
ţii. De oare-ce na era ca putinţă, ca să 
nmble de la casă la casă cu marfa sa, s’a 
m ulţum it a o purta de la birt la birt.

BucurescI d. A. Pascal ar putea o- 
cupa cu succes această catedră, iar 
la cea din Iaşi foarte competint Îmi 
pare a fi d. Petru Suciu care. fiind 
tot-d’odată şi judecător la Curte ar 
pune in practică teoriile propuse de 
dânsul pe catedră cu talentul, a- 
dăncimea şi elocenţa sa cunoscinţft.

B. B.

DIN AFARA.

Rusia. „Fremdemblatt* din Viena 
publică următoarele amânunte pri
vitoare la armata dela sud:

»Aici in apropierea armatei, vo
cile pacinice ale apusului nu găsesc 
eco&. Eară depeşele dela Londra, 
care vorbesc, despre demobilisare, 
in faţă cu nouele întăriri, ce inereü 
primeşte armata dela sud, nu in- 
tămpiuă decăt snrlsurl.

Noul corp din districtul Vilna va 
sosi in curând aici. Aü sosit pănă 
acum la Kiew patru regimen-e de 
infanterie pe linia Minsk-Bachmatsch, 
eară măne vor trece pe aici două 
rigimente de infanterie, bateriile şi 
statul major. întregul corp va tre
bui să fie in curs de 10 zile la lo
cul destinaţiunel sale.

Transporturile din Polonia ruséscá 
aú Încetat. Sunt două zile, decănd 
mereü se transportă tunuri de cel 
mal mare calibru dela Brest. Până 
acum aü trecut pe aici trei sute de 
piese, dintre care 160 vor fi trans
portate le Bender.

Pe linin Moscva-Kursk peste câ- 
te-va z le se vor începe noi trans
porturi de trupe. Directorul Bartin- 
sky a fost încunosciinţat, câ în săp
tămâna viitoare va trebui să tran
sporte 40,000 oameni la Zitomir.

Pe lângă toate acestea, transpor
turile de muniţiunl şi de proviant 
se urmează neîncetat, ast-fel Încât

greü a crede câ Rusia ar inten- 
ona să desarmeze. Din contra se 

vorbeşte, câ încă In zilele acestea 
trupele vor primi ordinul de a ple
ca spre Prut. Inca de demult o parte 
însemnată a armatei e aşezată în 
apropiarea Prutului.
Acum reservóle aú plecat din Hotin 
Eremeneţ. şi Podolsk spre miază zi. 
Prin aceasta armata dela sud s'a 
sporit la 300.000 oameni, cu o re- 
sarvâ de 120,000 aşezată cu vr’o 
30'—40 poştil mal în lâuntrul Ru
siei. Dar acest corp nu va fi între
buinţat ca reservâ, ci numai decât 
după ce prin noile trupe se va fl 
sporit la 200,000, va iutra în linia 
de operaţiune. Pentru aceasta se 
oare însă un timp de două luni şi 
ast-fel e greii de crezut, că Rusia 
va intra în acţiune mal nainte de 
Mal.«

Despre Generalul Ignatieff nu se 
mai aude nimic, în special nu am 
primit ştiri dacă mal este în Viena 
ori dacă a plecat la Berlin. De a- 
semenea lipsesc orl-ce ştiri privi
toare la negoţiârile dela Londra.

Atâta ştim, câ unele dintre zia-

Când a văzut că la «Union, treaba merge 
bine, a mai deschis o filială la «Zipser, 
şi alta la «Iacik,. Ast-fel juca de odată 
în trei locuri. La nouă ceasari Cucoana 
Kiriţa ori d. Von Kalikenberg se presanta 
la Zipser; la zece publicul de la Iacik se 
bacura de aceasta onoare; iară la 11, d. Io- 
nescu era pe scena de la «Union,, anun
ţând pe cea-l’altă zi orepresentnţiune, nn 
program variat,— preţurile cele obicinuite. 
In urmă I. D. Ionesea joacă în sala ma
relui Hotel Dacia, şi dacă ar fi ş tiu t că 
la Obor, ori la TirchileştI poate să facă 
treabă, numai de cât ar fi grăbit a’şi al
cătui bnratca.

Cu acest chip I. D. Ionescu devine nn 
nume cunoscut, d. I. D. Ionescu un artist 
în tr’adevăr distins şi lumea începe a se 
deprinde ca nişte plăceri, la eare mai na- 
nainte nu prea m ult se gândea.

Dar multa vreme nn putea să meargă 
to t ast-fel. Carul începu a scârţii ; marfa 
precapeţulai începu a se învecli; reperto
riul începu a se toci. Daca a începnt ca 
chinezul Az-Iz, d. I. D. Ionescu nn putea 
să urmeze de cât cn d. Pantazi Ghica.

Numai de cât la «Iacik, d-1 Pantazi 
Qhica a luat direcţia nonlnl aşezământ, 
căutând s& atragă publicul prin prodnctele

rele din Viena, între care «Deutsche 
Zeitung* şi „N. Fr. Pr.“ îl întâm 
pină cu nişte cuvinte, care sunt mal 
mult decât lipsă de bună cuviinţă, 
iară altele intre care „Fremdem- 
blatt“ „cu cea mal pronunţată ră
ceală.1

Austro-Ungaria. Sosind la Viena, 
Generalul Ignatieff chiar in ziua so- 
sirel sa le , a conferit In două rân
duri cu Corniţele Andrasy, adecă o- 
datâ, câ Corniţele Andrassy, a ve
nit să'l vază, iar altă dată câ el s'a dus 
sâ vază pe corniţele Andrassy Intre 
aceia, care a dat visitâ Generalului 
Ignatieff este şi d. Agent diploma
tic al României dela Viena. Din în 
tâmplare însă. d. Bălăceanu s’a pre- 
sentat la o vreme, când Generalul 
Ignatieff nu era acasă.

In cercurile diplomatice din Viena 
se asigură, câ Corniţele Andrassy 
este hotărlt a declara lui Ignatieff 
câ Austro-Ungaria nu se poate an- 
gagia sâ observe o neutralitate ne
condiţionată, ci îşi reservâ dreptul 
de a intra în acţiune, când resbelul 
ar intra intr'o fasâ care ar periclita 
interesele Austro-Ungariel Se în ţe
lege, — aşa se z ice: dar mâne ori 
polmâne vom şti mal positiv.

Imperiul Otoman. După ştirile din 
urmă Delegaţii muntenegreni afi în 
trerupt negoţiârile şi sunt gata sâ 
se întoarcă acasă. Nereuşind nego
ţiârile Poarta a început din noă şi 
cu o energie extra-orninară pregă
tirile. „Wh. Z.* vorbind despre ati
tudinea Muntenegrulul. zice urmă
toarele : Fără îndoială scopul Rusiei 
este a face din Muntenegru un cen
tru de operaţie în care sâ adune 
toate elementele mal râsboinice de 
pe peninsula balcanică şi a ataca 
pe Tuacia din dos. Ea a sacrificat 
Serbia parte pentru că Austro-Un
garia o cerea aceasta dela dânsa, 
parte pentru câ este mal mult ex
pusă decât Muntenegrul scutit de 
stâncile nestrăbătute.

După ce delegaţii Muntenegrulul 
se vor întoarce la Cetinge, numai 
decât vom vedea adunându-se Bul
garii, Herţegovinenil, Bosniacii şi 
Sârbii impregiurul principelui Ni- 
chita. căci nimic nu poate obliga 
pe sârbi de a nu reîncepe lupta sub 
o nouă firmă. Şi e probabil, câ de 
o cam-datâ Rusia nici nu va intra 
în luptă, ci va aştepta să vază re- 
sultatele acestei a treia fasă din 
crisa orientală. Dacă ar fi, de ce ne 
temem, ca Muntenegrul sâ ajungă 
la soarta Sârbiel, atunci Rusia va 
intra în săşi în acţiune.

Aceste aprecieri par cu atât mal 
probabile, cu cât din altă parte se 
asigură câ Turcia, prevâzând aceasta 
a şi început a concentra puteri mai 
mari în apropiarea Muntenegrulul.

In Constantinopol situaţia devine 
tot mal critică; populaţiunea este 
agitată; softalele şi chiar unii din
tre deputaţii mal influenţi cer re
vocarea lui Midhat Paşa.

sale pe care d. Ionescu le presenta m ulţi
me! adunate. Această direcţie cnlminează 
şi se sfârşeşte în «Ai cuvântul,, care am 
ple de câte-va ori sala Circului.

De aici înainte d. I. D. Ionescu începe 
a se fuduli şi de pe o zi pe alta devine 
to t mai durduliii : îşi face de lucru pe la 
sala Bossel, refusă augagiamentul, ce i se 
oferă la teatrul cel mure, face escursinni 
pin provincie, şi în sfârşit in tră  In Walhnla.

Urmează o fasă cn totul nonă: Finettn, 
Fron-Pron,—Rode-Rode,—Haile-hudaidi-— 
Gott-wie-talentvoll— Fanellî-Fanelli !— 

In tr'o  zi d. prefect Bălicennu annnţă pe 
artistu l I. D. Ionescn, că nu ÎI mai per
mite a da representaţiuni. D-1 Pantazi 
Ghica e revoltat, grăbeşte la Prefectură 
şi apelează la libertăţile înscrise în Con- 
stitnţiune.

D-le G h ic a !— îi respnnde prefectul,— 
nici nu e vorba de ,oonstitu ţiune,, ci de 
«proetjtuţiune,. (Vn urma).

*Timpul,  din BucurescI fncS * !tjat no
tiţă  despre mannscriptal descoperit de d. 
profesor Silaşi în museul din Clnşift. Insă 
a nitnt să spună, că ncen descoperire s'a 
anunciat publicului pentru prima oară prin 
foaia noastră.— Luăm această notiţă din 
«Fam ilia, din Pesta, prnpter maiorem glo
ria m.
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Şedinţa de Mercurt, 10 Martie 1877.
Preşedinţa d-Iui M. Cogălniceanu, Vice

preşedinte.
Şedinţa se deschide la ora 1 şi an sfert 

după nmia^î.
D. Vice-Preşedinte arată  că la ordinea 

4ilel este continuarea discuţiunei asupra 
interpelare! d-1 ut Apostoleanu, fiind însă 
de mare urgenţă a  se vota câte-va legi 
financiare, d-sa propune a se vota mai ân- 
tâid aceste legi şi opol a se continua cu 
discnţiunea interpelare!.

Senatul adoptând, se procede la votarea 
acestor legi, (cele depnse de către d. Prim 
ministrn în şedinţa de erî) şi le adoptă 
fără discoţinne.

In tre aceste legi se votează şi o pen
siune viageră de 400 lei pe lună d-lni Ce- 
sar Bolliac.

Trecândn-se apoi la ordinea (jilel, asu
pra interpelare! d-lui Apostoleanu, iea cu
vântai principele Dimitrie Ghica şi Busţine 
in parte punctele desvoltate in şedinţa de 
erî de către d-nn interpelator.

D. Apostoleanu aducând noni argumente 
în cestiune, termină depunând următoarea 
moţiune.

a Situaţi unea financiară şi economică fiind 
, ajunsă sub ministerul actual a fi espnsă 
la cele mai grave pericole.

, Considerând că to t creditnl public este 
.sdruncinat că guvernai actual, na  numai 
, n ’a schit face nimic spre a’l îndrepta, 
»dară prin procedările siSIe s'a mărit lipsa 
, generală, nesiguranţa şi temerea pentru 
»viitor.

.Că nici încasarea veniturilor S ta ta la ! 
»na se mal efectueză, n ici plata datorie- 
»lor publice nu se mai face regulat şi că 
»reducerile şi ecconomiele ce se promit se 
»neutralisează prin alte cheltueli nesoco
t i t e  safl inoportune.

»Că ast-fel fiind şi valoarea ti ilarilor 
.asupra statu lu i se micşorează în mod în- 
»grijilor, nici lefile, nici pensiunile, nici, 
»alte cheltueli indispensabile nu se mai 
,p o t plăti la timp.

»Având în vedere că a tâ t eqnilibrarea 
.ce se pretinde că s’a adas în budgete de- 
»vine o enigmă, că ameliorările ce se in- 
»voacă că s'aB adus în legea financiară 
un sun t de loc menite a uşura soarta con- 
tribnţinnilor şi că to tu l contribne spre a 
»agrasa visa fii nanei» ră şi a gena econo- 
»mia interioară.

»Pe de altă parte discreditul nostru în 
»străinătate se vede că creşce în  aceiaşi 
»proporţie cu crisa interioară şi ast-fel a- 
,cest m inister modificat de atâtea ori cu 
»compunerea şi firma sa din Aprilie tre- 
»ent, a făcut prin aceste modificări a se 
»mări acest discredit aşa îa cât Bă nu 
»poată realisa nici un fel de împrumnt, 
»cu toate condiţiunile cele grele ce era 
»autorisat a primi şi mai ales pentru a 
»contracta îm prum utul de 42 miiioane 
»pentra terminarea liniei drumului de fer 
.P.oesci-Predeal, oonform unei convenţinni 
»internaţionale precum şi pentru indepli- 
»nirea altor obligaţiuni tot a tâ t de ur- 
» gen te.

»Considerând că în faţa unei situaţi na! 
»atât de grave, guvernul arată  o indi— 
»ferinţă din cele mai nepăsătoare, preocu- 
»pându-se mal m ult de interesele restrînse 
»ale partidei sale, mergând până a emite 
»teoria că în materia de creări de resurse 
»pentru noul cheltueli Senatul n 'a r aven 
»nici o competinţă.

»Dacă pe lingă această tristă  situaţinne 
»economică, se va adăogi că guvernai a ne- 
»socotit drepturile şi demnitatea bisericei 
»lipsind'o de strictul necesar şi suprimând 
»chiar preoţii de regiment, lovind ast-fel 
»basa chiar morală a unei armate.

»Că în ultimele alegeri parţiale s’a pro- 
»bat în fapt că îusă-şi libertatea alegeri- 
,lo r nu mai esistă căci prin ingerinţa şi 
»influenţa administraţiunei care lucra prin 
»Comitetele electorale s’a văzut aplicarea 
»reală a si temui ui candidaturilor oficiale.

, îngrijirea totor Românilor devine din 
,ce  în ce mai serioasă şi mai fundată, şi

Senatul,
«Văzând că sesiunea sea estraordinară 

«este aproape de a se termin i, datoria sa 
«de corp independinte care a fost genera- 
«torul guvernului din Aprilie şi spre a e- 
«vita ca nenorocirile interioare să nu 
«crească şi cn să nn se ivească şi alte pe- 
«ricole, discredit, complicări safl umilinţe 
«esterioarjB şi piai mari, datoria sa repe- 
«tăm, este de a nu se despărţi până * nu 
«proclama aceste adevăruri înaintea ţărei 
«şi până a nu declara că na poate avea 
«încredere in ministerul d-lni I. Brătiann.“

P. Sfinţitul Mitropolitul Moldovei. Am 
cerut cuvântai pentra n atinge un singur 
punct din interpelarea d-lni Apostoleanu,

punctul acela nude se zice cu drept cu
vânt că religinnea noastră este nesocotită. 
Cred şi eii c i se aduc prea serioase ata
curi r9liginnel, căci nm văzut scriindu-se 
prin jurnale de către persoane influente, 
de care guvernul are canoscinţă, multe ca
lomnii contra religiunei, şi pe cari pute
rea esecutivă nu a sciut s& le respingă.

Nu via să fac nimulul încriminare des
pre aceasta, d-lor Senatori ’mi fao numai 
o datorie oStre ţara  mea. Am zis că dacă 
ar fi fost o cestiune personală nn aş fi 
luat curâutul; dacă cele ce s’ad scris prin 
jurnale ar fi fost provenite de la un par-< 
ticular aş fi tăcut; insă cele ce s’ad scris 
provine de la o persoană oficială, de la un 
representante al Camere! deputaţilor.— Ni 
s’a zis însă ce vă ingrig iaţl ? căci chiar 
in docta şi filosofica Germanie sunt în 
parlament peste 22 socialişti ? Eu insă mă 
îngrijesc, căci văz o simptom» de boală 
care tinde să cangrenisească societatea şi 
să corumpă simţul moral al poporala!. A- 
poi acesta este progresul la care tindem 
no! ? aceasta este salvarea naţiune! Ia care 
toţi ne gândim ? Dară ce este această sectă 
socială ? Este oare o societate recunoscută 
de vre un s ta t ? D ică ar fi aşa eii nu aş 
zice nimic după cum nu zic şi de cele alte 
secte eşite din tulpina lor, din ortodoxia. 
Auz in toate ocasiunile apelându-se Ia vir
tutea şi gloria strămoşilor noştrii; ne-aQ 
lăsat'o în monumentele lor, io institutele 
lor de pietate şi de filantropie; aceasta era 
religianea. Şi to t de odată aceste monu
mente ne-aQ păstrat şi limba şi naţiona
litatea noastră.

ReviS la cestinnea care a preocupat pe 
toţi domnii senatori, pe to ţi buni! creş
tini.. Aceştia au protestat şi aii despreţ uit 
pe aceia cari au scris contra religiunei noa- 1 
stre. EQ nn am de cât să Ie adresez bine
cuvântările mele. Cât pentru persoana cafe 
a scris asemenea lucruri, nu me preocup. 
Noi clerul nu snntem pentru ca să arun
căm anateme, ci să respândim bine cuvân
tări. Pentru acel ce greşesc suntem datori 
să ne rugăm de m ântuirea sufletelor lor, 
şi deplîngându-le starea de rătăcire, să 
lucrăm peutra a ’{ vedea pe toţi îndrep
taţi, şi religianea părinţilor noştrii salvată.

Domnul! Vice Preşedinte. Perm iteţim î 
să pune o chestiune de naţionalitate îna
intea chestiunei de regnlnmeut. Socotesc 
că aici sunt espresinnea majoritaţel a- 
cestui Senatîi prin urmare in numele se& 
vă esprirn cât de m ult nm fost, atinşi de 
cuvintele prea sfint. Mitropolit şi cred că 
religinnea părinţilor noştrii va fi afară din 
discuţinuile noastre de partid. Si pe cât 
timp noi vom sci a respecta această re- 
liginne, ea va fi şi a urmaşilor noştriL

D. Deşliu. Discursul înalt. P. S. S. Mi
tropolitul Moldovei, mî-a adus aminte un 
fapt petrecut în tirapnl Ini Hangianlip. 
Atunci Episcopul de Argeş Iosif, văzând 
greutăţile ţereî in case sacerdotale a ve
nit tocmai in palat la Bucureşti.

D. Grăjdănesca. Da lasă pe Hdngiarlin 
la o parte.

D. V. Preşedinte. EQ nn pot să opresc 
cuvântai nici unn! domn Senator.

D. Deşliu. Hangiarlin fiind grec 'şi iubea 
ţara , cn toate astea a prim it pe Episcop 
care i-a spus că ţara nu mai poate să su
fere grelele sarciue ce apăsa asupra lui, 
şi dacă Măria Sa voescesă’i meargă bine 
$ă nu maî sporească dările, şi Măria sa vrea 
voeso să-î meargă bine, să nn mat spq- 
rească dările şi Măria Sa a trebuit să as
culte aceste cuvinte. Vă spun dar oă nu 
interpelarea de astăzi nn aduce căderea 
cabinetului actual ci cnvintele Prea Sfln- 
tnlni Mitropolitfi cari ne aQ mişcată pe 
toţi până la lacrimi. Pentru moţiuuea de 
blam insă ce s'a propns, oii o voi combate 
din toate poterile inele şi pe cât 'mi vs fi 
posibil. D-lor, am avut curagiul * com
bate 5 ani de zile guvernul d-lul Catnrgi. 
Presa română m'a bine cuvântat. EQ insa 
nn m'ara întins până acolo în cât să zio: 
ministerul să cszb şi un altul să i ia  lo
cul ; nici odată nn am propus o asemenea 
moţinne. Astăzi de când a venit la pu
tere ministerul actual, urmăresc faptele 
sale; c&nd văz că face bine votez cu ma
joritatea d-voastră şi le susţin. De câte ori 
am văzut contrariul, le am combătut şi le 
voi combate. Eacă misiunea mea care am 
avnt'o şi o voi avea. Acum ce se întâm
plă: D. Apostoleanu desvoltă interpelarea 
D-snle; observ insă că D-ta nu ne ndnee 
ca considerante pentru votul de blam, de 
cât toate observaţinnile pe cari le am fă* 
cut ett guvernului în decanul acestei se
siuni. D-şa dar se încarcă cn materialul 
confecţionat de mine gl vine a vă da ca 
conclusinne votul de blam. Apoi e& care 
am cunoscut mnlîntâiQ răni, pentru ee nn 
am propns votnl de blam ? Credeaţi că ’ni! 
era frică şi fugeam de inptS ?
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fcil nn fag  de luptii, cuci aceasta e el«— 
m o l meii. — Discuţinuaa de astă-(}f dură 
I de scop o m oţiune de blnni. Durii 
I trebue să uie îngrijesc de resultatul i -  
itiu blam  ? Ce se va întâmpla dacă s ’a r 
linte? Ar treboi să vină la patere un go 
lii compas de d. Apo«toleana ea amicii 
I  politici. Na pot ins* să prii mese a- 
astă combin «ţi oue, căci ea va fi de si- 
emnl d-Inî Catargi, pe care -l-am com- 
(|u t in curs de cinci ani.
■  i are dar să se facă după căderea n- 
l u l  minister ? Ministerul trecu t un mal 
• t e  veni la putere Cel oari a fi lucra t 
filtru el asemenea nu poate s ă i  ia locul, 
ai intftitt pentru că mal to ţi snn t daţi în 
Secată. Apoi crede partida d-lnî Apos to
l o a c a  va putea întruni m ajoritate? Poate 
fesa să aibă această poftă, insă nu toate 
bftele se reâlisează. (ilarita te).
[Cum voi iu dar să facem această schim- 

îre ? Este oare ea oportună? Nn vedeţi 
în loc de a face un rSti d-lnî ¡Brătiann 

faceţi an bine. D. Brătiann doresce a 
, retrage pen tru  ca să sa soape din în - 
ncătură mal înţeitl şi intiifi pentru că 

re parale, şi sciţi cftt este de greii a 
oidnce, nn  nn Stat, dar obiar un mena- 
■îi fără  parale. In menagiH, ne având pa
i r ,  se revoltă mii foţii8 nevasta... (rî- 
ite frenetice).
VocL Bravo, bravo!
D. Deşliu se revoltă apoi copil, servi- 

•rii, şi cftrina ast-fel nu mal poate fi con-
îsă. _D-loI Brătiann ii pare bine dar
i l i  se retragă pentru că ori oine '1 va 
lotoi nu va pntea să facă nimic fără 

«ţţe, şi atunci D. Brătiann va posa în 
■rtir şi va pnne eară mâna pe putere. 
B aţi'! a r la locul s8K şi până la toamnă 
ţu  nu va lucra bine va cădea singur ca 
jntreziciune.—Chestiunea orientului este 
liinte şi D. lonesco, care de signr este 
relaţiune cn to ţi cancelarii diplomaţiei 
ropene! , .  (rlsete); — pentru ce rîdeţl 

lor ? nu se poate oare una ca asta?  Efi 
led că da şi de aceea nn 'm l place râsul 
Voastră. D. Ionescn, veiam s& r.ic, n 'a 
m inat încă chestiunea orientului, da a- 

|ea eil cred mal bine că toamna se nu- 
i r ă  bobocii şi la toam nă să luăm şi noi 
cotaaia ministerul al. Până atonei să stăm 
pândă să vedem ce are să fiică, cum are 
lucreze şi atonei să liqaidăm aitoaţin- 
, şi să luăm seama guvernului despre 

in şi-a îndeplinit programa ca care a 
lit la putere şi în care'ne promitea aşa
n |
Acnm am şi'e ti o chestiune' pe inimă.
1 i-am propus d-lnî Brătiann de a vinde 
|in tm  de ale Statului şi d-sa nu a voit. 
lo r, s’a mal atins o chestiune, că onor. 
Ionescn m inistru de aşterne nn ne dă 

g a le  garanţii. Eti cred ca ministerul 
aal este compus din două elemente, 
deţi d-roastră eu ale se Împacă ohiar 

afcnd pe aceste bănci? Na se var i r a -  
i ţ t  nici o dată; Insă ministerul trebue 

ne făcut aşa cum e Camera. Dacă s ’ar 
tri iţe d. Ionescn nu ar mal avea majo- 
tatn. D. Bratianu, de s’s r  retrage d-loi 
ratiann s’ar întâmpla acela’şî lucru ca şi 
■loî Ionescn; prin urm are ţg  rpg încă o dată 
*1 lăsaţi la locul d-nealor până când va 
usi vremea lnărei aoootelelor, căci prin 
este certa continue de partide, să ne te* 
em a nu ajunge In ponţiunea Poloniei,
D. Dimitrie Sturd/.a. D-lor sen a to ri, 
ud am auzit că d-nn Apostoleanu voesoe 
facă o interpelare financiară m’ara b ă 

n it foarte m ult; după ce am aur.it însă 
aastă interpelare m’am desllnsionat, pen
ii că partea financiară a fost numai ca 

prolog pentru un discurs care avea cu 
al o altă ţintă , ţinta  de a ataca in to- 

I guvernai actaal. Din acest prolog, 
>rte neînsemnat, să mi-se permită a o 
e, am ajuns a discuta toate cestiunile 
(toare ale ţeţeî, ba până a atinge chiar 

kţiunea provocând ast-fel ju sta  mânie 
%*rulul nostru. Dar să vedem mai în- 

¡ţiO cart sunt aceste cest in ni sulevate de 
j&Apostoleann şi in ce consta ele ?

D-sa a găsit pe d. m inistru mai întâifi 
ibţreşală pentru că nn a realisat îinprn- 
iutnl de 42,000,000; de signr, d-sa după 
m a declarat'o eri vorbesce asupra ches- 

Ijnei financiare, în necunoscinţă de cansă. 
I-se Impută guvernului pentru ce nn 
nu s’a realisfct Împrumutul f  Şi eă răs- 

ind pentru ce nn 1'» făcut guvernul d- 
Catargi care I a propus şi atunci când 

t  se găsea cn totul Înalte  ooudiţiuni? 
ce nu s’a făcut acest împrumut ? Iaca 

le  arte răspunsul; pentru că nu s'a pre
ot mijloacele de acoperire ale lui. 
ine apoi chestiunea echilibrului du4* 

tar. Să’mi permită d. Apostoleanu a* 
lune că nn înţelege ce va să zică acest 
■îlibrn şi că era deficitelor se poate im

situaţiunea regulată la 1871 când s'a fă
cu t fmprtamutul domeniul pentru lichida
rea datoriei flotanta. Şi sitnaţiunea pe care 
ne-a lăsat'o  d-nn Catrtrgiu departe de a 
fi brilantă  era foarte neagră căci din 85 
milioane venitul Sfcitolnl, trobue să În
trebuinţăm  peste 50 milioane num ai pen
tru  p lata  anuităţilor. S’a zis că criza a 
provenit din cansă ca s’a făcut lumină 
asnpra sitnaţiunel, pentru că ast-fel aii pu
tu t  Bă afle străinii starea deplorabilă în 
care se aflaţi flnancele noastre; aceasta nu 
este de loc adevărat; criza şi neîncrede
rea străinătăţei datează Înainte de de a se 
face lumină, căci pe când noi dormeam, 
străinii ne cântărise şi scia mai bine cu 
noi adevărata sitnaţiune.

Starea carein am ujuns esteresultatu l ne- 
prevederei, nepăsare! şi desordinei în toate 
ramurile âdmini'straţiunel. Apoi d. Aposto- 
leann nn putea să scie această căci d-sa 
nn s'a îuhăm at la carul cel greii, pe care 

am condns noi ca să descoperim atâ tea  
neregularităţi şi desordine câte s'afl petre
cut în finunce. Să luăm num ai un esemplu, 
contractul cn spălatul rnfelor spitalelor 
m ilitare ; acesui, de şi deja era oneros, n 
fost îusă contractat num ai pe nn an ; eh 
bine, d. m inistru respectiv l’a mal pre
lungit încă pe 10 fără autorisaţinneu ca
merelor legiuitoare şi, ce este şi mai grav, 
chiar fură autorisuţiunea consiliului de 
m iniştrii! Situaţinnea trebne acnm licidată.
D. Apostoleanu ar fi voit ca să se facă 
aceastaprin tr'ocom binaţinnem ăreaţă. Dară 
ce fel de combiuaţiune m ăreaţă pntem face 
noi când nn avem nici nn ban în bnsn- 
n ar?  Apoi, d-lor, s ă ’mi perm iteţi a recti
fica o greşală care esistă în cunoscinţele 
tu tu ro r ; am avut m ult timp ilusiunea că 
ţ£ra noastră este bogată; eii vă declar că 
este săracă.

D. Lungeann: Protestez, nu este săracă 
ţe ra  noastră,

D. Sturd/.a. Atunci este sărăcită, rog pe 
d. Lungeaun să crează că sunt mal com- 
petinte de cât d-sa in asemenea materie.

D. Lungeann’ Lăsaţi pe alţii să vă ju 
dece.

D. Sturdza: In tr’nn singur punct a a- 
vnt dreptate d. Apostoleanu, atunci când 

| ne-a <Jis că deficitul budgetar este mai 
mare de 6 milioane cum ’1 presintă d. mi
n istru  de finance.

(D. Sturdza citează mai m ulte ţifre 
nedisentabile din oari reese că deficitul 
este de 11 milioane şi jum ătate.) — In toate  j 
cele alte puncte nu aprob pe d. Aposto
leanu şi nn mă asociez dară cu o interpe
lare ca aceea care voesce a aduce veacul 
de aur al rentei.

Voi vota dară in contra acestei m oţiuni. 
Principele D. Ghica: Onor. D. Sturdza, 

ne dă poteţe pe care nu le nrmează sin
gur. D-sa vine pentru a doua oara şi ne 
cobesce oă ţara  noastră este săracă. Ett 
voi să fiii la o masă ea.d-sa şi 1 voi proba 
cu cifre că.- d-sa nu are dreptate. Dară, 
pentru D-zflSi ce plăcere sufletească în
cearcă d-sa, când voesce să ne arăte in 
fa ţa  străinilor de oameni de nimic. II rog 
pe d-sa să pună o dată la ordinea zilei 
această cestiane şi mă fac forte să *i pro
bez că nu are dreptate.

Domnul Sturdza n’a biue-voiţ să mă 
combate şi pe mine in calculele ce am 
presantat Senatului, prin care am probat 
că snnt mizloace prin care am putia  scăpa 
da sitnaţiune. Datoria mea, d-lor, în  acest 
Senat este de-a apăra atacurile ce se adno 
ast-fel ţeţeî, iafă nn de a face oposiţie gu
vernului, de acea voi ii propuue o moţiune 
m ult mai dulce de cât a d-lnî Apostoleanu 
şi care eşte cea următoare ;

»Senatul, ascultând adevărurile ce s’aK 
zis cu ocasia interpelare! d-lul Apostoleanu 
şi in speranţă că guvernul va lua act 
trece la ordinea zilei. >

D. m inistru de finanţa: Nu voi osteni 
pe onor. Senat cn mnlte cnviute pet.ru că 
sunt sigur că aceste cnviute nn vor schimbi 
deciiinnea ce ’şî-a format’o deja. (Vorbesce 
mai întâiti despre preoţii regimentelor şi 
arată motivele pentru care aO fost supri' 
uiaţi.) S’a zis asemenea şi s’a abusat dea 
pre o scrisoare a unui v. preşedinte a 
Camerei. Daca această scrisoare ar fi fos' 
făcută înainte de a  se alege v. preşedinte 
d-sa, s ar pntea imputa că şi Camera care 
l’a ales este to t da credinţele d-sale relij 
gioase. Aceasta insă nu s’a petrecut a s t 
fel, şi a şea nu cred e& Camera s i  fie tes 
pousabilă de credinţele acelui domn. Şi 
pa lângă accstea, eu nici nn m'oşl îngriji 
aşea mult de aceşti inimici al bisericel 
lasă’I bh se lopte cu religinnea, pentru eă 
.¿consta o întăresce, şi 1U ţo t-d’auna bisa-, 
rida a eşit învingătoare din aceste lupte, 
Nn putem dară răspunde de cât că orl-ce

I răfi îşi are binele sed. Apoi acestea sunt

dacă sn n t aberaţiunl. E mal bine cum a 
zis P. 9. S. M itropolitul Moldovei, ca in 
loc de a persecuta pe aceşti ră tăciţi, să 
cîintîim mal bine a 'f aduce la cnnoştinţii 
şi s ă i  tragem în partea noastră. Aceasta 
pe lângă că este nn fap t religios a r fi şi 
politie. P. S. M itropolitul Moldovei a ve
n it  în mijlocul nostrn  ca o apariţiune, şi 
sc iţi cu c â tăS a lig io s ita te  'l-am  ascultat. 
Napolen al IlI-lea in loc de a perseenta 
pe inim icii săi po litic i, to t-d 'uana  căuta 
mijloace a ’l atrage în favoarea sa. Aşea, 
ca să luăm nn w em p la , cn toato in ju 
rie!« ce Tiers a scris şi a zis contra 
sa, Napoleon al IlI-lea când a plecat a r
matele în Crimea, a vorbit poporului re- 
coraiindându’i a se lua după a visuri le a- 
cestnl mare istoric popular.

In altă ocasinne a lucrat to t ast-fel cn 
d. Olivier. D. Olivier îl combătea ală turi 
cu d. Tiers, făcând p a r t ) din vestita opo- 
siţiune de 5. Ca toate ast. a Nupaleon a 
în trebu in ţa t atâta  politică şi a tâ ta  curte
nire... împărăteasa Engenia a mers până 
acolo în cftt să’I facă curte, aşa că în cele 
din urmă l’a făcut a eşi din oposiţinne 
şi ast-fel a reuşit... (marmure).

O voce : A reuşit, ziceţi, d-le m inistru  ?
D. mi nistru de finance. Nn a reuşit pen- 

trn  binele ţărel, dară a renşit tn favoarea 
dinastiei. Să lăsăm dară pe aceşti inimici 
sS’şi îndeplinească misiunea lor, căci elnu  
vor face de cftt a iu tări şi mai bine cre
din ţa şi religinnea noastră. Venind la ces- 
tinnea financiară, d-sa zice că nn a p u tn t 
găsi alte mijloace pentru a crea resorse. 
Era numai acel mijloc, de a vinde proprie
tăţile S ta tu lu i; dară ca să limpezim cn 
to tu l situaţinnea. a r  fi trebu it să le vin
dem pe toate. Şi aceasta este nu [răspuns 
acelora cari pretind că suntem bogaţi. Da, 
suntem, mai avem aceste moşii pe cari le 
patern vinde; dară a dona zi dnpă ce le 
vom vinde, vom deveni nisce proletari.

(D. m inistrn mal atinge, în scurt, şi cele 
alte puncte ale interpelare! şi revenind a- 
supra moţiunilor propuse combate pe a- 
ceea a Principelui Dimitrie Ghiga.) Vă rog 
dacă n ’aveţi confienţă în guvernul nostru, 
trebue s’o spuneţi cn rat şi limpede, pen
tru  ca să o scie şi ţara , s’o scie şi tronul, 
şi să nn ne lăsaţi la patere pentru ca să 
ne hărţu iţi în fie-care zi. Să nu nm blaţl 
dară cu măsuri pe jnmetale. Moţinnea d-lui 
Ghica nu limpezesce de Ioc situaţinnea ; 
guvernul o privesc« şi pe aceasta to t ca 

moţiune de blam.
Se pune la to t  moţinnea d-lnî Aposto

leanu şi se respinge cn voturi 23 contra 
17 din 45 votanţi.

Se pnne la vot moţinnea Principelui D. 
Ghica, şi se respinge asemenea cn 28 vo
tă r i  contra 16, din 44 votanţi.

Şedinţa este ridicată la 7 şi nn sfert p. m.

a guvernului d-lui Catargi care avea I rezultatele libertăţei şi sunt aberaţiuni,.

C A M E R A  
Ştdinfa de -Mersuri 16 Martin 1877.

Şedinţa se deschide la orele 1 şi trei 
fertnri p. m. snb preşedinţa d-lui A. Ti- 

riachiu, fiind presenţi 76 d-nl deputaţi.
Se îndeplineşte formalităţile ordinare.
D. Goga îşi desvoltă interpelarea anun

ţa tă  d-lui m inistrn al Lncrărilor publice, 
in p nv in ţa  venitului de jum ătate la sntă 
al porturilor, în privinţa cheltuelilor ce 
’aii făcut ou oonstrucţinnea oheiului şi a 
analului dia portal Giurgiu. S'aii chel

tu it same colosale şi antreprenorul Rucă- 
reann nu ’şi-a term inat Incrarea la ter
menul fixat prin contract; d. Epnreaira a 
prelungit term enul; proectul elaborat de 
d-ea na  s’a votat, pentrn  că d-sa a eşit 
din Minister, iar d. Sturza l’a retras. Re- 
sumându-se rongă,' că guvernul să iea mă
suri şi să nu lase Giurgiul m ult tim p 
făsă port.

D. prim m inistru respnnde oă lucrurile 
suut îu tr’adevăr aşa cnm le-a espus d-nn 
Goga insă guvernul este in imposibilitate 
astăzi a face să se înainteze lucrările, până 
ce proiectul care a trecu t prin toate sec 
ţinnile, nn va fi votat de Cameră.

D. Epnreanu ara tă  oă primăria de Giur
giu a avu t o sumă însemnată adunată din 
diferite taxe, insă cum s’a adunat aşa s'a 
delapidat — mai multe milioane — şi 
Giurginl a rămas fără port, fără canal, 
ca şi fără cheii!, care a fost făcut pe us
cat, ca uicăerl in lume. Cftt despre con' 
trac t, apoi este (ca toate) plin de dispo- 
siţil contrare scopnlol. Acest contract sa 
se adocă înaintea Adnnărei preenm şi pro' 
iectol, care e studiat iar nu retras de că' 
tre  d-no Sturdza.

O voce. Să se înscrie la ordinea zilei 
Altă voce. Ce facem cu moţiunile ?
D. preşedinte. Este înscris Ia ordinea 

zilei, insă Adouarea să decidă când să se 
ia iu desbatero.

Voci. mâne ! mâne !
D. m inistru  m ite lo r. M oţiunile nunta 

pot avea Ioc, iar astăzi nn se poate in 
terverti ordinea zilei fiind începută des- 
baterea asupra altei legi importante.

D. preşedinte: Vă rog ocupaţi-vă locu
rile !

D. B nrileann : Legile bugetare înain te 
de to a te !

Se pnne )8 vot şi se respinge nrgenţa 
pentru proectul privitor la  portol din 
Giurgio.

D. C. A. Rosetti propune ca sâm bătă 
Adunarea gă se ocnpe cu raportu l comi- 
misinnil de punere în acusare a foştilor 
m iniştrii, oare cestiune se poate term ina

2 ore.
D. P. Grad iş tea uu nu crede că toată 

ziua, iar nu două ore, va fi suficientă pen
tru  desbaterea nnel ceşti uni a tâ t  de grave.

D. C. A. R o se tti: LuaţI-o astă-el in des- 
b a te re !

D. P. Grădişteanu : A s tă -z i!
O voce: M âne!
D. P. Grădişteanu: Mâne fie!
D. m inistru cultelor arată  că e impo

sibil a se lua in desbatere acel rap o rt îna
in te  de Sâmbătă, de 6re ce sn n t legi bu
getare nevotate.

O voce: Vom lacra şi D nm inecă!
D. m inistrn cultelor crede că Adnnarea 

va lncra şi Dnminecă şi în cas de trebu
in ţă  guvernul va mal prelungi sesiunea 
cu 2 —3 zile.

Incidentul se Închide.
Se continuă desbaterea proectulut pen

trn  paten ta  de 5 la sută asupra re tribu
ţiilor impiegaţilor.

Se pnne la vot amendam entnl care cere 
ca to ţi am ploiaţii sta tu lu i, şi oficeril, să 
fie supuşi la patentă.

D. P. Grădişteanu şi d. B arileana : ma
jo rita te  ! s’a p r im it!

D. preşedinte face contraprobă.
Voci: sn n t num ai patru  con tra !
D. preşedinte: Nu sirnt destul de c la r ! 
Voci: Cum se p o a te?  m ajoritatea a fost 

pentrn amendament.
Se procede la vot prin bile şi se adoptă 

amend. cu 40 bile pentru  19 contra, (5 
bţineri).

Art. 2, prescrie ca 5 la sntă să se per
ceapă num ai din lefurile de o Sntă lei 
în  sus.

D. P. Cernuteson propunerea nn loc de 
na sntă, să se pnnă două su te  lei, căci 

sunt mulţi funcţionari săraci şi on fam i
lie, dela cari se reţine deja destul 15 la 
sntă.

D. P. Ghica care d«asemenea a nn se 
mai împovăra clasa săracă.

Discnţinnea se închide.
Amendamentele pnse la vot se resping, 

primindn-se a r t. din proect.
A rt. 3.
D. m inistru al cultelor cere a se în lo

cui cnvântul de »patentă* prin  cuvântai 
de »taxă.*

D- P- Grădişteanu combate cererea, a- 
rStând oă cuvântul »patentă* se află deja 
în corpul a rt. I, vo tat de Adunare. 

Discuţiunea se închide.
Art. 3, 4, 5, 6, şi 7 se primesc dnpă 

proect.
D. V. M ania propune şi susţine an  a- 

mendameut, ca această lege să aibă valoare 
num ai un an de zile. Zice că legea pre
santă este inică, confusft, şi daoă se fac 
ncrificiî a tâ t  de enorme, apoi aceasta să 

nu fie decât pen tra  un nu.
Voci. S’a votat, num ai c ritica ţi legea ! 
Se pnne la vot şi se respinge amanda- 

mentnl.
Gnvernul neaderând Ia toate am anda- 

mentele, votarea în total se amână pen
trn  17 ale cnrentel.

D. Dimancea propune a se lua in des
batere de urgenţă raportul in  privinţa pe- 
tiţin n il arendaşilor.

D. Petre Grădişteanu este contra u r
genţa! până na se va tipări şi stndia 
de toţi.

Se decide ca raportul să se imprime.
D. Raportor Carabătesca dă lectoră ra 

portul ai privitor Ia budgetul Eforiei spi
talelor St. Spiridon din Iaşi.

D. P. Grădişteanu. Să se constate dacă 
mal suntem in num ăr !

Voci. Snutem.
D. preşedinte. Bacă vă dnceţl afară n'o 

să mai fim în număr 1
D. P- Giădişteanu. Mă duc la loc să 

vorbesc In cestiune de regulament.
D. Mania. Mergi prea departe, d-Ie 

Grădiştene l
D. P. Grădişteanu. N a merg, ci stafi 

pe loc.
D. Mania. Lasa-ne iu pace !
D. P. Grădişteanu. Las pa to ţi in pace, 

dar şi pe mine să mă lăsaţi a'm l eseroita

dreptul ce’ml acordă regulam entul, adică 
de a  întreba dacă suntem  io num ăr, ceea 
ce hiuroul este dator a constata.

D- V. Urechiă în treabă dacă ospiciul 
pentrn  infirm i de la G alata s 'a  suprim at.

D. R aportor răspunde că nn s 'a  desfi
in ţa t.

Proectul se votează fără alt& discuţie.
Sc con tinaă  desbaterea legii tim bru lu i, 

de la a rt. 19, şi să votează, cu puţine 
modificări, până la a rt. 25, eând ne m al 
fiind Adnnarea în num ăr, şedinţa se ri
dică, la orele 5 şi jum ătate  seara.

S C l f i i S O S IT E C G P O S T A D I N  URM A
Ylena, 26 Martie. 

Generalul Ign a tie if a p rim it de la S t.- 
Petersburg ordinul de a cere de la Corni
ţele Andrassy declaraţinnl positive relativ 
la atitudinea, ce A nstro-D ngaria va observa 
în  cas de resbel; din partea  Cabinetului 
din Berlin are asigu rări positive, despre 
care face cabinetului din Viena, com uni
care num ai sperând, că şi acesta va adera 
a ele. Astăzi IgnatiefT şi A ndrassy vor 

conferi din nou.
Preenm  ni se comunică, gnvernul Ro

mâniei a declarat cabinetului Rusesc, eă 
pe liniile române nn va pntea transporta  mai 
m ult decât 3400 oameni pe zi. In urm a a - 
cestei declaraţinni guvernnl rusesc a or
donat să se adune personal şi m aterial de 
transport la g ran iţe le  României.

DEPEŞI TELEGRAFICE
Serviciul privat al TIMPULUI.

Agenţia Havas
Berlin 29 Martie. 

Generalul Ignatieif a av u t eri după a- 
miază o conferinţă de mal. m ult de o oră 
cn principele Bismarck.

Generalul a  plecat spre seară la  S t. Pe
tersburg.

CORS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Bucmntci, 16 Martie Î877.

V A L O A R E A C e r u t«  1
a \ 

O ff o r l te  

■ 1

P r v e tf l

f & e a t

O b l i g .  R u r a l e  •  1 0 %  1 8 6 4 — 8 8 8 7 %
9  >  l a  s o r t i mm» — —  ,  ■

I m p r .  O p p e n h e i m  8 %  1 8 0 6 — — - —

O b l i g .  D o m e n i a l e  8 %  1 8 7 1 — 8 0 7 9 «/4 ,/ î
>  >  e ş i t e  l a  s o r t i ----- • — 9 7
>  C r e d i t  f o n o  R u r .  7 ° / o ----- 7 8 7 3 4 2 %
*  C r e d i t  f o n c .  U r b a n ----- O S

f m p r .  M u n .  C a p .  8 0 %  1 8 7 5 ----- 7 8 —

P e n s i i  ( 3 o 0 )  d o b â n d ă  f r .  1 0 —- 1 2 8 — a

A c ţ i l C & i l e  f e r .  r o m .  6 %  1 8 6 8 ----- —  ' -----

>  p r i o r i t & t l  6 %  1 8 6 8 ----- — -----..
D a c i a  C r i *  <}£ A s s i g .

A c t .  ( f r .  5 0 0 )  8 %  1 8 7 1 2 5 0 2 6 5 .

R o m a n  i a  C - * s  d e  A s s i g .
A c t  ( f r .  2 0 0 )  8 %  1 8 7 8 5 0 ftO
M a n d a t e ................................................. ___ —

I m p r .  M u n i c i p a l e  f r .  2 0 — —  ‘

A c t .  f i n a n c i a r e  R o m â n e  8 % — • —

C & i l e  f e r a t e  O  t  t o m  a n e  

A c t  ( f r .  4 0 0 )  8 % ___ ___ ■

R e n t a  R o m â n A  , .  •  •  •  • — — —

C U P O A N E

O b l i g .  R u r a l e  p .  O c t o m b  a .  c . — • —

> D o m e n i a l e  .  .  .  . — ___ 9 7
>  F o n c i a r e  r u r a l e  .  « . — _ k —
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C U R SU L  V IE N K I 
28 M artie (st. n.) 1877.

Metalioe ...................................................... 63 95
Naţionale 68 05 ,
Renta in  au r ...... ............................78 —
Lose ............................  109 80
Acţiunile b ănoef............................... 817 —
Creditori . . ,  . . . ‘ . . . 153 30
London ...............................................  122 50
Obligaţiuni rurale ungare . . .  74 25

,  temeşvar . . . . . 72 25
» • transilvane . . . '. 70 80

A rgint în m ă r fn r i .......................  109 50
Dncatul . . . . . . . . . .  5 74
N ap o leo n u l.......................  9 7 7 ',
Marc 100 . ......................................  60 20

CURSUL UE BERLIN 
28 Martie (st. n.) 1877.

Acţiunile căilor ferate române . 12 75
Obligaţiunile române 6 °/0 . . . 50 10
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/0 . 55 —
îm prum utul Oppenheim . . .  86 —
Napoleonul ................................ .. 1 6 2 5
Viena, termen s c u r t ................... 165 50

» » l o n g ....................... 164 40

LIBRAUIA E. GHAEVE Comp.
P ia ţa  Teatrului

E T A T  E C O N O M I Q U E  E T  F I N A N C I E R
de l i  Roumanie 

d'après les documents officiels 
de

LOÇ.-COL. I. ALEXANDRI
Preţul 2 Lei n.



T I M P U L

M A I  MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTRD CAVALER
în Palatul „Dacia* (colţul Mogoştfiel şi Lipscani) sub firma

I
SERVICIO PROMPT.

M  A  T  *  ■  K  »  c  h
ESTE IN TOT-D’A-DNA BINE ASSORTAT. PBKCIDRI MODERATE.

Le voyage au tonr du Monde
PE PIAŢA COSSTANTW-VODA 

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

Mare Panoramă

SALONUL CE ' STEREOSCOPE
in onire da nn

B A Z AR  DE CADOURI
Intrarea 50 bani.

Pentru visite numerose rog»
CAROL JOH. LIFKA.

PLANTE de FRAGI
Sunt de vftnijare în colecţinnl din cele mal 
frumâse specii francese, fi uctul mare, gus
tul admirabil. Culturii lor a reuşit f6rte 
bine in grădinile D-luI Georgie C. Phili- 
pescu. Mal pnţin  de 50 plante nn se vinde. 
Pentrn p rov incii, dupe trim iterea  costa* 
Ini, se espediază prin  poştS. A se adresa 
sub- semnatului

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

nisie No. 42.

De închiriat, S3*” I E
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea Mogoş<5iei No. 101.

De închiriat, pe unnl ori mai 
m ulţi ani, Casele 

din Strada Scannilor No .38 avend peste 
to t şease încăperi nna bucătărie, dou8 piv- 
n iţi, osebit grajd, şopron, pu ţ în curte.

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

De vêndut, JLr*»î
landaâ şi o pereche de cai. A se a- 
dresa la adm inistraţinnea f a ru lu i
»Timpul*.

5*7—8.

acum
fr. 1 
» 3
> 5

Z M L â . O ' - A - S I I s n j ' L
SE AFLA IU CALEA I0808I0E I r j ,  J I 8 - A - H 8  DE GBABP HOTEL DE BDLETABI1 CASA BRECEAMD

p r i i  societate I  vina pentrn fnm de o S a  si Ă l f i  i i l c É t i m
aduce la cunoştinţa onor. el comitenţi câ tote filialele aflátóre tn România trebue să fie desfăcute

irevocabil péné la Pascl.

Acésta circonstanţă pe de o parte, şi cursul estraordinur de mare al Aurului, ne pun in 
posiţiune de a putea reduce încă CU mult preţurile deja forte eftine. gpre a da o probă fie- 
căr. ia de eftinătatea la rare pftnfi acuma n’a ajuns Încă nimenea. O concurenţă, vină ea de ori
care parte, este dar ilusorio, căci In Bucuresci n’a esistat Încă péné acuma o desfacere aşa de 
adevératá şi serldsă.

Spre dovada mal mare a celor <Jise de mal sus să se observe preţurile curente reduse şi 
notate mal jos. şi mal beneficiâm şi la cumpărări de 50 franci 3 °/o la cele de 100 franci 5°/o 
şi la ce'e de 200 franci 10°/o. Representantul SocietâţeT fabrice! de Olandă şi Albituri.

Preţul curent dupe scă(Jâmentul de â5°|0 cu preţul ficsat.
Batiste a 7* duzină

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

» » OlandS de Rumburg . » 6 — ,
Batiste englesesci, fine . . . .  » 1 0  — »

» englee. cu bord. col. t ir i te  » 4 25 ,

Prosópe şi Şervete a V. duzină
Prosópe de a ţă  curată . . . .  fir. 8 50 fr.

» » damasc . . . . . .  » 13 »
Şervete de masă . .................. ...........  8 — »

» » dam asc ..............................  14 25 »
> » » englee . . . »  17 — »

Feţe de mese a 1 bucată
Pentrn  6 persóne albă de aţă  . fr. 6 50 fr.

» » » » » damasc » 10 ~~ »
» 1 2  > ;  ,  ,  » 20 -  ,
» 12 » ,  qnal. I.» > 3 3  —  » 1

P&ngărie
Pânijă de casă fr. 38

% » copil » 40
de m unte » 55 
» Silesia » 60 

de Olandă » 90 
» Belgia »110 
s Rnmb. » 170 

Vi Bucată p. 7 cercéfuri 3 coţi la t » 72 
*/* > » » de Rnmb. » 90

Rufe de Dame
Cămaşe de Şiffon cn şnnr . . . . fr. 5

» ,  » » broderie . . » 6
> > » ,  Entredeux . » 8

36
36
45
50
58
60
60

de coţi — fr.

OlandS

Pânijă

50 fr. 
25 »

22
30
33
50
60
90
41
50

3
3
4

ti. inainte fr. acum
Cămaşe de Olanda cn br. de mână > 13 — > 7 —

_ » » » » Entredeux > 15 — > 8 _
50 » » » de bat. fórte fine > 24 — > 12 —
50 Camisón« cn ceronleţe................... 4 50 > 2 50
25 > cn b r o d e r i e ................... » 5 50 » 3 _

,  de lnze on broderie . . 13 — » 7 __

50
Pantalóne cn cercn le ţe ................... » 5 — > 2 75

■ » b roderie ................... >. 6 25 » 3 50
— > de P iq n e t ....................... » 7 — » 3 50
25 Fuste de co stnm e............................ » 8 — * 4 50
50 * 12 — » 6 50
— ■ » broderie ........................... > 15 — » 8 —

> » , şi cn Şlep . . . > 30 » 12 —
50 Rufe pentru Cavaleri
50 Cămaşe de Ş i f f o n ....................... fr. 6 50 fr. 3 50
50 » » » spălată . « • • » 8 — t 4 50
— ■ » Olanda colorată . . . > 11 — » 6 —

» » Cretton franţuzesc . > 8 — > 4 25
> cn b r o d e r i e ................... > 10 — » 5 50

50 » cn piept şi manşete de olanda 11 — > 6 —
— » de Olanda fôrte fină . . . » 19 — » 10 —
— Pantal6ne de O la n d a ................... » 6 50 > 3 50
— , » Rum bnrg fine . . » 9 — > 5 —

Diverse
Şorţuri de c o p i l ............................
/ , Dnzină Gulere de Dame . . 

V, ,  » Bărbaţi . . .

fr. 2 75 fr. 1 50
> 7 50 > 4 —
> 5 75 9 3 —

*/■ » PeptnrI brodate . . » 15 — > 8 —
'/a » Ciorapi de Dame . . > 28 — > 15 —

— Vs » » » b ă rb a ţi . . t 17 — y 9 —
50 1 Bucată F lan e le ............................ > 4 50 > 2 —
50 6 » de Barbe p. copil . . > 5 75 » 3 —

( 9 *  C alltătlle  m al bnne se gtoesc asem enea cu p re ţu rile  cele m al convenabile.
Din causa ursonului Înaintat*«« vtnd cu Preţuri ţl mal redate: Piquet, Şaluri, flanele, ciorapi de afd, plapăme, Albituri 

pentru dame de piqué, şi mal ales de rem arcat Batiste fine cu broderii, Garnituri pentru dame, Gravate pentru cavaleri 
fi  dame, Batiste-Claire ţ i  batiste cu dantele, ji  In fine c&te-va sute cupone din rem&jiţele de 01and& eu 60 <*/o rabat. 

Rafturile si tóte uneltele aflitóre acama io magasie, sunt eftin de vânzare.
Uagasinul se afl& Calea Mogojol No. 20, vis-fc-vis de Qrand Hfltel du Boulevard, casa Qreceanu.

ANUNCIU IMPORTANT 

CEL HAI MARE SI HAI RENUMIT MAGASIN
de

IN C A L T A M IN T B
pentru

B A R B A T I ,  D A M E  SI COPII
eub firma de

SAL. WEISERMAN
X-i A  V U L T U R

Strada Carol I  No. 6.
(Curtea veche vis-ă-vis de farmacia RissdGrftr)

A se feri d’o 
a ltă  fir mii imi

ta tă  la Vultur 
şi a nota bine la 

No. 6.

A se feri d’o 
altă, firmă imi
ta tă  la Vultur 

fi a nota bine la 
No. 6.

Aii sosit pentru sesonul de prim ă-vâră şi vdră 
Încălţăminte de Bărbaţi in t6 te  formele (fason 
anglais si britani que)f de Dame (fason american, 
Nord-pol şi Mexico) şi de Copil (in fasânele cele 
mal noul.)

Aceste mărfuri fiind efectuate din cele mal re
numite fu brice din Europa şi subsem natul este 
in stare d 'a  concura cu nrl-cine In ace*tă branchă 
fvlngând cu preţuri m al reduse de cât ori unde) 
face plecata sa invit aţi une rust&nd pe onor. p. t. 
public şi Înalta nobilime d’a! incuragia cn nu- 
merdsele visite şi a  d-lor clientelă.

Ca t6 tă  stima.
Sal. Weiserman.

A eşit de sub t ip a r :

BIANCA CAPELLO
s£a

VIRTUTEA FEMEEI
O serie con versaţi vă în care să dati la 

lnmină mai multe scene intime asupra eveni- 
mentelelor din Italia.

De vgn^are la librăria loaniţiQ & C-ie 
strada Lipscani.

Vinuri negre, roşii şi
illVkC* vechi şi noul în butoe, de ven- 
« • lU c ,  (]are ]a sub-semnatnl, Strada Cos- ’ 
ma, No. 5. — Se recomandă în special vi
nul negru vecbin de cea mal bună qna- 
litate. 406,-3. A. Manolescu.

De închiriat, chiar d’aeum nn J
------------- 7 salon şi nn etac!

bine mobilate intr’o posiţiune f6rte favora
bilă, împreună cu serviciu. — Doritorii se 
pot adresa ori la Tipojţrnfia Thiel & Weies, 
ori la acea casă Strada 8tirbeI-Vodă No. 55.

De închiriat, C Ü T K j
de sus, casa Steriadi, intrarea Eosetti, lingi i 
Cismegiu. Doritorii să se adrese/e la co
proprietarul C. Capelleanu, Regia tu tunu
rilor.

IMPORTANT PEPiTRU P f f i T l
EDUCAŢIUNE şi INSTRUCŢIUNE SOLID»
pentru BAEŢI, de către nn pedagog di
plomat, cu titlu  academic. Limbile Latină, 
Englesă , Francesă , ita liană, Română şi 
Ebraică. Mnsică.

A se adresa poşte restante sub Dr. L. \ 
la lauitgasi lângă Dreida. 530—3.

De închiriat,
din dosul lui Socec vis-ă-vis de Hotel de 
F ranţa, având 8 camere, douB cuhnii-, su
fragerie, pivniţa, magasie de lemne, grajdî, 
şopron, o odaie de servitori, grădini cn 
doue boite, curte p avată , doritori se vor 
adresa, chiar in casa, la D-na Elena Con- 
standinidis. 516—4.

011II făcând 
I Studii

practice in termen de 20 anii în agricul
tură, doresce a se angaja ca administrator 
la veri-nn proprietar de moşii. Doritorii °- 
bine-voiască a se adresa la Tipografia Thit. 
& Weiss.

WALLER a HARTMAM
BUCURESCI & GALAŢI

RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 
SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SCApUTE

Batoade de Porumb
TR A N SPO R TA B ILE

de cea mal perfectă şi solidă construcţie din

Fabrica D-lor CLAYTOK & SHDTTLEWOBTH
PRECUM Şl^ P L U e U R I ^

DUP A RENUMITUL SISTEM H O H E N H E I M

CEL MAI MARE MAGASIN
____ ' DE

HAINE CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MODA
„A LA BELLE JARDINIÈRE'

o  fes E i  w *  « a -  ■ «  u  r v  n »  a  « J  m n
20 Colţnl Bulevardului şi Stradei Mogoş6ieI, Casele Qrecénu 20 

--------C«»CS?Cî<£<a*---------

E S P O S I T I U N E A  DE H A I N E
Invit pe Onor. Public să bine-voiască a visita magasinnl med, unde va găsi o Esposiţiune de haine oonfecţionate cnm n a  fost încă In Bucuresci, şi anum e.

je r  C O S T U M  K C O M P L E € T E “SW
REDING0TS Ş l  JAQJETE CU GILETCELE LOR || PARDESIURI IN D’VERSE FASOANE

din stofele cele mal moderne ale sesonnlnl de faţă, şi oroite dupe jurnalele cele mei noue. Preţurile sun t espuse in Galantarele Mugnsieï pe Strada Mogoşâiel şi Bulevardului şi se pôte oonvinge orl-cine
că am renias fidel devisel acestui magasin :

C O N S U M  JSÆ  . A .  E  E  S I  I P I R E T I T T Z R I  E  O  A  R  T  E  3SÆ  O  3D E  R  A .  T  E .
J O S E F  C i * « U I X TM * u m

, A LA BELLE JARDINIÈRE*, 20 Colţnl Bulevardului şi Strădui Mogoşdiel, Casele Qrecénu 20.

T ip o irra fli»  T h ie l  & W «»i> « P a la tu l

Á


