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Pacea se socotesce ca asiguraţii dacă 
Poarta consimte a ceda Nicşicinl şi a de- 
sarma de o dată cn Rusia.

Toate puterile consilii pe Poarta a în
cheia pacea cn Mnntenegru.

Constantinopol, 80 Martie. 

Camera • terminat cn votarea adresei 
de răspuns la disenrsnl Sultanului.

Atena, 80 Martie. 
Sesiunea parlamentară s’a închis astăzi. 

Legea militară şi împrumutul s’aii votat 
definitiv. Sitnaţinnea ministernlnl Deli- 
george s'a întărit.

Constantlnopol, 80 Martie 7 ore seara 
Delegaţii muntenegreni vor avea o în

trevedere cn Savfet-Paşa. Ruptura nego- 
ciaţiunilor se consideră ca mal puţin pro
babilă in urma înţelegere! Auglitereî eu 
Rusia.

BUCURESCUÎ MARTIE
In momentul, când vor apărea a- 

ceste rânduri In ediţia de seară a 
ziarului nostru, Camera va fi Încă 
ocupată de obiectul principal al or- 
dinei de zi fixată pentru astăzi: de 
votul asupra raportului pentru da
rea In judecată a foştilor miniştri 

Prezidentul Cam erei, d. C. A. H o- 
setti propuind această ordine de zi, 
spunea, că desbaterea se va termina 
In 2 ore.

Noi, deprinşi pfenă acum a ne ve
dea Înşelaţi la toate promisiile ra
dicalilor, nu putem crede nici In a- 
ceastn. ci ne e din contră teamă, 
că ni I In sesiunea de faţă Camera 
nu va da curs faimosului act de a- 
cusare şi că nu'l va Înainta la Cur
tea de Casaţie.

Va trebui să se discute mal ân- 
tfeifl Înţelesul votului, ce se cere de 
la Cameră.

Prima Întrebare: Cine a fost şi 
este judecătorul de instrucţie In con
tra miniştrilor acusaţlî Comitetul 
celor 7 sab Camera celor 157?

Votul Camerei a numit judecători 
de instrucţie pe cel 7. Ce mal caută 
acnm un alt vot al Camerei Întregi? 
Nu cum-va le e teamă membrilor 
comitetului de respunderea ce şl-aQ

atrns'o prin funcţionarea lor nele
gală şi, imitănd pe d. Voinoff care 
a fugit din Comitet, ar voi cel pu
ţin să se scape In dosul Camerei?

Se vor găsi poate deputaţi, care 
nu vor voi să lipsească pe dd. Mi
sai], Fleva, Qiani, etc. de onoarea 
personalei şi lntregel d-lor respon
sabilităţi.

A doua Întrebare : S’aü acusat 11 
miniştri, comitetul menţine numai 
cinci, eselude 3 şi Iasă pe alţi 3 la 
„suverana apivciare a Camerei.*

Noi vedem in acest apel ,1a suve
rana apreciate" a Camerrl o mare 
greşală juridică şi o mare inconse- 
cuenţă.

Suverana apreciare asupra conclu- 
siilor Comitetului celor 7, care ’şl-ad 
arogat funcţiunea unor judecători 
de instrucţie, nu o poate avea de 
căt Curtea de Casaţie. Camera a dat 
odată In judecată pe toţi 11 şi acum 
nu ar mal avea de căt să'şl aleagă 
pe cel Însărcinaţi cu susţinerea a- 
cusăril înaintea Curţii de Casaţiune 
şi Justiţie.

Dar. dacă se provoacă un noü vot 
asupra chiar acusăril, atunoea se re
cunoaşte, că conclusiile celor 7 nu 
sunt cunclusiile unor judecători de 
instrucţie, că rftt şi fără cale 'şl-aă 
atribuit până acum această însuşire 
oficială şi că toată chestia este din 
noü pusă pe tapet. Aşa numita .suve
rană apreţiare“ a Camerei va tre
bui să se Întindă şi asupra celor 5 
miniştri rămaşi acusaţt şi asupra ce
lor 3 scoşi şi asupra celor-l’alţl 3, 
care nu sunt nici râmaşi nici scoşi. 
Şi cel puţin D-nil L. Catargi, Mavro- 
gheni, Florescu, Lachovary şi Maio- 
rescu vor avea onoarea de a 0 de 
doué ori acusaţl de către majorita
tea radicală.

O asemenea procedare nu este se
rioasă şi dovedeşte o mare confusie 
In privinţa noţiunilor de drept. Dar 
lipsa de seriositate şi confusia fiind 
calităţile particulare ce aü ilustrat 
toate lucrările Camerei radicale pănă 
acum, am fi foarte mulţumiţi, cănd 
pentru fişa puţin lucru, precum sunt 
principiile de drept, domnii radicali 
nu s'ar opri la jumătatea drumului,

ci ar face In fine, cn bine cu réü, 
ca acel faimos raport de acusare să 
fie odată Înaintat Curţii de Casaţie. 
Despre Însuşi raportul, din care s’a 
Împărţit acum şi al 4-lea şi cel din 
urmă volum, vom vorbi In numărul 
viitor.

BISERICA ROMANA SI GUVERNUL RADICAL

De căt-va timp Biserica noastră cu 
miniştrii el este espusă lovirilor ne
buneşti ale unor rătăciţi, şi. ceea ce 
este mal grav. unul din aceşti rătă
ciţi este chiar vice-presidentul Ca
merei legiuitoare, un representant al 
majorităţel pe umerii căreia stă gu
vernul actual.

Amărât de aceste loviri. P. S. S. 
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei a 
ţinut in Senat cu ocasia interpelărel 
d-Iul Apostoleanu, un discurs pe care 
'1 dăm aci In scurt.

Ieacă'l :
» Fiind-că cestinnea asupra căreia am luat 

cuventnl, a fost atinsă erl, atât de d. in- 
terpelator Apostolennu, cât şi de d. prim- 
ministrn Brătianu, şi astăzi asemenea de 
principele Dimitrie Ghica, precum şi de 
d. senator Âpostoleann iarăşi a fost a- 
tinsă, zio, ca în treacăt, ca şi cum ar fi 
arătat cu degetul oă colo în oare care parte 
este ceva acoperit, fără a 'i  lua vSlnl ca 
să se vază de toată lumea ce este acolo.
— EQ viQ astăzi să o desvălesc, căci pen
tru mine este o chnstiuue generală şi de 
înaltă moralitate publică. Aceasta este a- 
tacul ce s'a făcut religinnel in basele ei 
principale şi clernlnl care este servitorul 
altarului lui D-zeS, atacul făcut prin a- 
cele pamflete batjocoritoare de către un om 
bolnav la minte. Dacă acest ora ar fi un 
simplu particular, nn m’ar fi preocnpat 
persoana lu i; prin urmare, aci nn este 
chestiune personală , căci acest batjocori
tor de religia strămoşească a poporului ro
mân este nn deputat în Adnnarea naţio- 
na.ă şi, încă mai mnlt, un vice-preţedinte 
al Camerei Romăniei, care, uităndu’şi dem
nitatea cu care 1'aQ învestit alegătorii săi 
şi Camera depntaţilor, ridicândn'l la biu- 
roul săfl, se scoboară de la înălţimea a- 
cestel demnităţi şi 'şi ia rolnl de pamfle- 
tist batjoritor al religinnel, al bisericeî şi 
al clernlnl. Dar acest cler ortodox şi mo
dest, sentinelă ne-adormită şi credincioasă 
miainnei sala, a protestat cn demnitate 
prin foia ol ricală în contra acestor pam
flete publicate în nişte foiţe nnmite libe
rale, care propagă asemenea idei ce tur
bură conştiinţele bine-credincioşilor creş-

tinl români şi vatămă morala publică re
ligioasă.

Ni s’a zis ieri de către d. ministru: Ce 
vă inchietaţl pentru că s’a găsit şi în Ca
mera României un deputat cn asemenea 
idei extreme? căci chiar în Germania 
cea doctă, savantă şi seri6să, în parla- 
meutul imperiului german, se găsesc astă/.I 
20 saQ 22 de socialişti! — Apoi la acest 
fel de progres voesce cineva ca să ajnngem 
şi noi? Dar eü mai întreb : această sectă 
de oameni cu ast-fel de idei este o sectă 
religioasă recunoscută în stat ca o sectă 
de religie constituită ? snO o societate de 
oameni cu idei rătăcite pe care toată lu
mea o desaprobă ? Şi npoT încă, nn ştim 
cn toţii, că socialistil sunt fraţi de cruce 
cn comuniştii ? Dar, pe lângă aceasta, a- 
semenea ştim că Germania, de şi astăzi 
constituită in imperii!, încă este compusă 
din multe state mai mari şi mal mici, 
cari diferă intre ele la cultnl religios : u- 
nele fiind catolice, altele protestante, al
tele calviniste-reformate, şi ast-tel se poate 
lesne să difere mulţi in ideile lor asnpra 
cultului religinnel şi nu mai pot fi u- 
niţi. La ast-fel de progrese voesce cineva 
să ajungem no! ? Ni se vorbesce adese ori 
de virtnţile străbunilor noştri, de faptele 
cele mari, frumoase şi patriotice ale glo
rioşilor Domni, de religiunea străbunilor, 
cu care, ca cu o corabie, att străbătut va
lurile secolilor şi ne-ail lăaat'o nonă mo
ştenire, şi pe care snntem şi noi datori să 
o lăsăm şi noi urmaşilor noştri, cnrată, 
sfântă şi neprihănită; dar tot odată, pe 
de altă parte, anijini de liberi cugetători 
cari batjocoresc tot ce poporul Român are 
de sfânt şi veuerator. Apoi, d-lor Senatori, 
nn era ast-fel cn religiunea aoelor glorioşi 
d-ni ca Mircea cel bătrân, Alesandu cel 
Bun, Ştefan eel Mare, Mihaitt Viteazul, 
MateiO Basarab şi Constantin Brâncoveano, 
cari, ca probe ale religiosităţil şi patrio
tismului lor, ne-aă lăsat atâtea monumente 
sfinte, relifrioase de bine-faceri naţionale 
şi istorice, acele monastiri cari ne-aü pă
strat religinnea, limba, naţionalitatea şi 
pe cari astăzi cn durere le vedem lăsate 
a cădea în ruine. Dacă am luat cnvéntal, 
d-lor Senatori, este că acele idei batjoco
ritoare de religinne, provenite de la nn 
vice-preşedinte al Camerei depntaţilor Ro
mâniei, snnt id«*i pernicioase şi vătămă
toare moralei pnblice, şi m’ati Ingrijat, cn 
şi pe toţi d-voastră, căci printr'aceasta văd 
o simptomă de boală ce se întinde şi la 
noi şi care poate să facă mnlt răS socie
tăţii noastre creacine Române; şi noi re- 
presentanţii clerului, p>-ntru aceasta sun
tem trimişi aici ca să apărăm religinnea 
şi morala atacată. M'am măngâiat însă 
când am vă^ut că clernl nostrn, prin jur
nalul săB, a protestat în contra atacurilor,

şi eU nn am de cât sX’I adresez bine cuvèntl- 
riîe mele. Asemenea iarăşi nn laic bine cre
dincios, indignat de atâta entesanţă sacri
legă, a lnat condeiul şi a scris stigmatisând 
acea entesanţă; nml mnlt încă, nn asemenea 
protest acoperit de nn nnmăr de pesta 100 
iscălituri, laici şi preoţi, am văzut publi
cat intr'nn jurnal, care probează că po
porul Român ţine la religinnea părinţi
lor şi strămoşilor săi şi tot d'o-dată de- 
saprobează şi despreţ nesce* pe toţi aeel 
batjocoritori cari atacă credinţa ţi re’i- 
ginnea sa. EQ nn fac Incriminare nimă
nui, căci misiunea noastră, a clerului, nn 
este a blestema, ci a bine envénta pe cel 
ce fac bine, iar pentru cel rătăciţi a ne 
ruga lui Dumnezeii să'! lumineze şi aă'i 
întoarcă )a cunoştinţa adevărului. Snnt 
convins dar, că şi d-voastră, împreună tn 
noi, representanţif clernlnl, şi cn tot po
porul bine credincios, vom lăsa pe nisce 
asemenea oameni bolnav! la minte milei 
şi despreţului care '1 merită.*

Răspunsul primului ministru la a- 
cest strigăt de durere al unul re
présentant al Bisericeî române, măr
turisim că a fost necuviincios.

Trecem peste espresia ,aparifiune‘  
cu care a indicat pe P. 8. S. Mi
tropolitul Moldovei, şi care este ne
iertată In gura unul prim-ministru ; 
trecem peste insulta aruncată fa
miliei împăratului Napoleon al III- 
lea, bine-fâcătorul nostru, căci dela 
complicele celor cari a& atentat la 
viaţa acestui Imperator nu trebue 
să aşteptăm mal mult, şi ne oprim 
asupra unul punt care, dacă n'ar fi 
sciut de toată lumea, ar părea de 
necrezut.

D. Ion C. Brătianu, care a jurat 
respectul Constituţiei, Constituţie 
care recunoasce o religie de Stat, 
a cutezat să apere pe acel care lo- 
vesce această religie.

Apflrênd pe credinciosul sëfi, ne-a 
amintit că şi In Parlamentul german 
sunt socialişti.

Sunt, este adevărat, dar socia
liştii n ’aü nici un representant In 
biuroul acelei Camere, pe când d. 
A). Sihleanu este representantul ma
jorităţel deputaţilor de la Mitro
polie, fiindu-le vice-prezident.

Dar să nu credeţi că această mon- 
struositate s’a mărginit numai In 
cele petrecute In Senat şi In cele 
scrise prin ziare. Iacă nn incident 
din şedinţa de Joi a Camerei.

D. Sihleann de pe tribună citesce pun
tele interpelării sale, ce o anunţă d. mi
nistru de Culte în privinţa multiplelor a- 
busnr! comise de cler în genere fi de înalt

TEATRUL ROMAN 

III.

Acţiunea internaţională şi prostitnţio- 
***ll a d-ln! I. D. Ionescn n’a lipsita pro
duce resultate naţionale şi moralisătoare.

de toate orl-ce teatru strein a de
venit in Bucureşti imposibil. Aceasta este 
o urmare, pe care nn putem pune destulă 
greutate. Nu e vorba de ură contra strei- 

nu de tendeaţa spre a romanisa pe 
streini din Buoureştl; e vorba de un lucru 
on desovîrţire negqţătoresc; banii, care se 
chel tuia a până acum pe» tru susţinerea ac 
torilor streini, sunt de aici înainte reser- 
vaţl pentru teatrul român. Nu remâne de 
cât ca actorii romăni să ştie a se (ace 
părtaşi de dinţii.

AKă urmare de o importanţă desăvîr- 
ţiU e reacţiunen, care s’a ivit intra actori, 
cât ţi in o mare parte a publicului con
tra acţiune! dramatico-acrobaţico-adami-
tice a d-lui lonescu.

Intre actor! numai de cât trebnieţte să

deosebim pe cel mal tineri de cei mai 
bătrăni.

Este în viaţa actorilor români o împo
trivire ţngnbeaţă: adese-ori se pretinde 
ca să se arate simţindu-se a fi, ce merefi 
se simt a nn fi ; ast-fel adese-ori devin 
niţte contradicţinnl în adiecto : regi drăn- 
ţuroţl, băcan! flămânzi, bancheri cu punga 
goală, victejî indispuţi ţi alte deasemenea 
cinte eu coarne. — In vremea aceasta ar
tistul cântăreţ se hrăneţte cn »inocenţă* de 
la »Ideă* ţi bea la bere ca nn neamţ. Cn 
drept cuvânt dar' actori! mai bătrăni con- 
dexnnaQ activitatea d-lnl I.D . lonescu, oare 
le răpea publicul ademinendu-1 cu niţte 
lucruri de nimica.

Dar aiel e vorba numai de cel mal 
colţaţl.

O altă parte, ţi cu deosebire tinerii 
eraă revoltaţi: pentru dinţii arta era de
gradată, teatrul romăn era intinat, zeiţa 
Thalia umbla prin birturi — pe jumătate 
in tricot, eară pe altă jumătate chiar fără 
de tricot.

Cea d'ânteiii manifestaţiune a acestei 
reacţinnl este »Junimea.*

Sub conducerea d-nel M. Flehtenmaher 
se formează o mică trnpă de tineri ţi ti
nere, talente proaspete formate în conser

vatorul din Bncureţtl, diaconi ţi dieconiţe 
cari iutră in scenă cn sacrnl foc al înce
pătorilor. ,Teatru Junimel* anunţă pe 
publicul de >bnn gust,*că va incepe să 
dea representaţinni in Sala Bosel; domnn 
Flechtenmacher se însărcinează cn direc
ţia mnsicală ; representaţiunile încep cu un 
repertorii! compus din comedii ţi drame 
bine alese,. .  . şi 1? — şi după vr’o zece 
representaţinni »Junimea* se încredinţează 
că lumea nu vine, că publicul >cu bun 
gnst* lipseşte.

Dar în viaţa socială nn este o putere 
mal mare de cât »Junimea*, care este ho
tărâtă a »conserva* : peste pnţin tinerii 
actori iucep lupta acolo, unde trebuia ii s’o 
înceapă spre a putea eşi ca învingători, 
adică în birturi. Cu incetnl Bucureştii se 
umplu de teatre. Deosebite trupe mici se 
instalează prin deosebite birturi ţi gră
dini pnblice. In sala marelui hotel Dacia, 
la Pomul-Verde, la Caracaţ, la Union, în 
grădina Paradis, in Orfeul de vară, în noul 
Orfeu, la Walhala, in grădina Raţca, ţi 
tnoă în câte-va alte locuri mal depărtate 
de centru ; publicul este invitat să asiste 
la executarea unor programe variate, pre
ţurile fiind moderate, mâncările ţi băutu
rile din cele mal bune ţi mai eftine, iară

serviciul prompt ţi toate spre mulţumirea 
onor. comitenţi. Annl 1876 se distinge 
prin aceea, că ori unde te dnceai, dai de 
teatrn ţi, vrând ne vrând, eţti silit a te 
deprinde cu acest fel de petrecere. Fieţte- 
care trupă îţi are repertoriul ţi modnl ei 
dea representa ţi, potrivit cu localitatea, 
cu repertoriul ţi cn modul ei de a repre
senta, îţi are ţi publicul »amator*. In a- 
cestă revolnţiune teatrală se disting însă 
cn desăvârşire două trnpe : Junii, care îţi 
daQ representaţiunile la Walhalla, fiind 
povăţuiţi de către reposatul Caragiali, — 
şi trupa Lupescn, care ştia să îndesniască 
lnmea în grădina Raţca.— Aceste donă trupe 
aii hotărât direcţia, in care teatrul român 
va trebni să nrme/.e a se desvolta.

La Walhalla era nn trio, care ar fi bine 
să rămâie nedespărţit : Mateescu-Hagiescu 
ţi Manolescu. Şi multe lacrăml a vărsat 
publicnl din vina acestor tineri, căci o- 
mnl nn varsă lacrimi nnmal când plânge, 
ci le varsă ţi atunci, când cine-va ţtie su’l 
facă a rlde din toată inima.—In ce con
sista insă farmecul acestei mici trupe? 
Consista înainte de toate tn limbă, apoi tn 
concepţinnl ţi, tn sfârşit, in modnl de a 
represinta. Repertoriul era compns din piese 
parte româneţtl, parte traduse cu deose

bire din franţnseţte. Dacă nu era bnnă 
limba pieselor româneţtl, tinerii o potriveai! 
cn urechia lor. Traducerile se vărsat! apoi 
în o limbă, pe care d. Manolescu ori d. 
Mateescu o învăţase nu ţtid nnde ţi nn 
ţtiQ de la cine, care însă era proaspătă ţi 
românească. In deobţte însă piesele se loca- 
lisaiS ţi ast-fel publicul nu era silit a'ţl 
închipui niţte caractere, pe care nn ţi la 
putea, lipsîndn'I elementele pentrn aceasta.

In sfârşit jocul, mimica, gesturile, toată 
miţearea erafl studiate, dar ast-fel stu
diate, în cât privitorul mereti trebuia aă 
bănuiască pe actor de a fi copiat pe cine-va 
dintre bucnreţteul. Vedeam dară pe scenă 
niţte oameni, cnm sunt oamenii de la noi, 
vorbind tn o limbă, cnm ee vorbeşte la 
no! ţi făeând niţte lnarnrl, cum se fac ori 
cel puţin ar trebui să se facă ţi la noi : 
era un adevăr estitic iu cea ee vedeam ţi 
auzeam.

Trupa Lupeacu era de acelaţl caracter. 
InsoşI Lupescn era un localisator talentat, 
un psalt escelent ţi un actor ager, de ţi 
mal puţin format. Repertoriul ţi jocnl de 
la Raţca era deopotrivă cu repertornl ţi 
jocul de la Walhalla. Şi resultatele aO ră
mas acelea'ţl: reacţia in public.

Spre a ne lămuri asupra reacţiunel, care



prea sânţia sa Mitropolitul Primat io parte, 
prin biserici, prin mănăstiri, etc.

D. Epur«*anu întreabă dacă binronl va 
permite publicarea prin Monitor a aceste! 
interpelări.

D. Sihleann: Se va publica; efl o cer 
conform regulamentului!

Mal multe v o c i: Cer cuvântul!
D. Epureanu: Aci nu e vorba de regu

lament, ci este o ceşti 11 ne de scandal pu
blic (sonsaţiu ne.)

D. Sihleann : Cu acest ton voesce să 'ml 
impună! Sunt sub censură !

D. ministru cultelor : Ba eşti!
D. Sihleann Ce 'î Domniile ?
D. ministru cultelor: Eşti sub censnră, 

cum sunt toţi într'o ţară constituţională.
D. Sihleann : D-ta vorbescl cu acel aer 

fiind că eşti pe banca ministerială! Nu
mai pochii nu sunt snb censură?

D. Preşedinte : Fie care e liber a 'şi avea 
opininnile sale. D. Prim ministru are cu
vântul !

D. Prim ministru zice că fie-care poate 
sa aibă opiniile, simţimintele şi preocupa- 
ţiunile sale, «iusă înainte de toate trebue 
să ne gândim in ce împrejurări ce află ţara 
in afară şi in întru. Terminând, roagă pe 
d. Sihleanu să 'şi amâne interpelarea.

Precum vedeţi, şi aci d. Brătiann, 
lnfcr'un mod indirect, a cutezat s& 
apere pe d. Sihlânn.

Reservându-ne dreptul d’a reveni, 
fie-ne permis a întreba :

„Avem 9n0 nu o religie deS tatî
„ Dană avem cum se face că un 

adversar al acelei religii este tole
rat a represinta majoritatea depu
taţilor in Parlamentul român? Dn<ă 
facultăţile lui mintale nu sunt In 
stare normală, pentru ce nu se tră* 
mite îndată in îngrijirea medicală?“

DIN AFARA.

Austro-Ungaria. Despre resultatele 
conferinţelor, pe care generalul Ig- 
natieff le-a avnfc cu Corniţele An- 
draSsy nici până astăzi nu avem 
ştiri destul de lămurite. Tocmai a- 
ceastă lipsă de lămcirirl pare a ne 
lămuri însă, asupra unul lucru : a- 
cela că aceste conferenţe au remas 
fără de nici un resultat. Articolul 
pe care l’am reprodus erl din „Frem- 
denblatfc“ , precum şi apreciările zia
relor vienese, pe care le-am primit 
astăzi, de asemenea par a ne în
credinţa In acest sens. „ Pester Lloyd* 
pe cât se poate de oficios, ne asi
gură, că Austro-Ungaria ţine la a- 
lianţa celor trei împăraţi, că insă 
generalul Ignătieff va trebui să se 
desamăgească, dacă ar crede că Ru
sia va putea profita de această ali
anţă In scopul sââ particular. „ Deiit. 
Ztg.“ scrie mal positiv: „Generalul 
Ignătieff a plecat astă-zl din Viena 
fără ca să poată fi mulţămit de 
rezultatele dobândite. Precum sun
tem informaţi din isvor autentic, cu 
toate presiunile guvernului din Ber
lin, el n’a isbutit a face să i se a- 
corde cererile. Cel din urmă cuvfint 
al Comitelui Andrassy a fo st : „Noi 
trebuieşte să ne păstrăm libertatea 
de acţiune*. Ministru de externe al

s’a ivit In public, să începem numai de 
cât cu o scenă familiară.

Bărbatul işi fumează ţ’ gara, îşi bea ca
feaua, apoi se ridică, îşi îmbracă paltonul, 
îşi face o nouă ţigară şi îşi umple taba- 
cherea.

Dar unde te găteşti ? —r il întreabă 
nevasta.

EI!— respunde bărbatul,— Secături! — 
A bi yorhit cu Tache şi cu Mache şi cu 
Mxtache, ca să mergem astă SMră la Iouescn. 
Se zice, că ar fi un actor cu talentele es- 
traordinare.

Prea bine!— ii <ice nevasta,— apoi du
mă şi | pe mine.

Nu se poate 1
Cum zici?li— nu se poate!?
Zeii nu se poate! sunt unele necuviinţe. 

Apoi bere, fum, mirosul de mâncări,— el! 
o mulţime de inconveniente.

Apoi te rog,— respunde acum nevastă,
— se cuvine să mergi tu, unde na se cu
vine sn merg efl ! ? 13(1 nu voinsc să mergi

Bărbatul merge ori nu merge; destul că 
teatrul devine o cestiu familiară, şi cu în
ceţii! * dori u ţa generală, au .schimbă. EV- 
tneile ar dori să vază şi ele ceva, când

Austro-Ungariel a Încredinţat pe Ig- 
nat.ieff In mal multe rânduri, căAns- 
tro-Ungaria Intre toate Impregiurâ- 
rile va arftta că este o aini*'â a Ru
siei. dar ră nu poate merge cu do
vezile el de simpatie mal departe de 
cât !I permit interesele statului.

Ca un fapt interesant ni se comu
nică acea, că In zilele din urmă Ca
binetul din Viena a avut corespon
denţă foarte viie cu cel din Londra*.

Englitera. După depeşele mal nuol 
cftt şi după ştirile comunicate prin 
ziare tot ar mal fi speranţă, ca ne- 
goţiârile din Londra să ducă la re
sulta tul dorit. Anume Cabinetul en- 
gles ar fi declarat că nu insistă, ca 
Rusia să se oblige a desarma anumit 
de cât In o clausă a protocolului. 
Ast-fel semnarea protocolului nu ar 
mal întâmpina nici o greutate. E 
Insă că Englitera cere o dcclaraţi- 
une de desarmare deosebită şi numai 
In urma acestei declaraţiunl va 
semna protocolul; iară Cabinetul din 
St. Petersburg se crede că va re- 
fusa să dea această declaraţiune. o- 
ferind in loc de desarmare numai 
o desconcentrare a trupelor sale. De- 
a8emenea Englitera s’ar fi declarat 
satisfăcută, dacă Rusia şi Turcia se 
vor hotărî a desarma de o dată şi 
în acelea-şl proporţiunf. Nu se ştie 
Insă da<ă atât Turcia, cât şi Rusia 
vor primi aceasta.

Franţa. Opinia publică din Franţa 
urmează a fi favoritoare păcii. „J. 
de Débats* zice, că de şi situaţia 
este serioasă. In zilele din urmă nu 
s’a întâmplat nimic îngrijitor „Ré- 
publ. Franş.* crede, că nu este nici 
un motiv pentru a crede, că nego- 
ţiârile de la Londra se vor între
rupe. Nici nu ne putem Închipui.— 
zice „R. F .*— că este cu putinţă, 
ca astăzi, e&nd toată lumea doreşte 
pacea, vre-o putere să se hotărască 
la aventuri resboinice, ale căror ur
mări nici nu se pot prevedea. „E 
probabil, că Rusia doreşte resbelul 
tocmai atât de puţin ca şi cele-l’alte 
puteri europene; dar pin mobilisâ- 
rile şi pin atitudinea el In cestiu nea 
orientală s'a avansat In cât nu se 
mal poate retrage de cât dacă i se 
va da o satisfacţie morală destul de 
onorifică. El bine! nimeni nu II re- 
cusâ această satisfacţii!ne, se Înţelege 
cu condiţiune. ca pin aceasta, pacea 
generală să nu fie periclitată, ci să 
fie asigurată pe un timp mal Înde
lungat*.

Italia. Camera aluat vacanţe până 
la 20 Aprilie. In cea din urmă şe
dinţă ministrul de finance Depretis 
a făcut o expunere generală despre 
starea financiara a Italiei şi a făcut 
împărtăşiri privitoare la mal multe 
proiecte de legi. care vor fi puse la 
ordinea zilei. După expunerea minis
trului Depretis. în budgetul anului 
1877 s’ar ar Sta un prisos de vr’o 
12 milioane. Cu toate aceste vor tre
bui să se menţină reducerile; căile 
ferate vor trebui să se construiască, 
parte vor fi garantate parte se vor 
construi pin banii luaţi cu rentă, 
fără Insă ca capitalul de amortisare

bărbaţilor le este dat a vedea adese-orî 
mai mult, de cât ar fi poate de cuviinţă.

Alăturea cu femeile sunt apoi şi oame
nii de bun gust, pentru care Ionescu nu 
putea fi de cât un bob de diamant arun
cat in o mocirlă. Ei sunt dar pentru re- 
acţiune.

Peşte puţină vreme Walhalla se umple 
de tiueri, studenţi, funcţionari necăsăto
riţi, literaţi începători, îndeobşte oameni, 
care pot marge la Walhalla fără a fi mus
traţi pentru aceasta şi care ştifl să guste 
representaţiunile fără ca să le pară răii 
de francai pe care l'afl plătit. Intre acte, 
câţi-va musicanţî tineri execută un pro
gram nepretenţios, care adese-ori face 
pretenţie la aplause.

Gradina Başca se umple de familii. Trupa 
Lupescu se presentă cu *Vlăduţu Mamei», 
cu ‘ Cina făr’ de sfârşit, şi cu alte de a- 
semenea; orhestra Wiest esecută un program 
mai pretenţios; lnmea ascultă, priveşte şi 
se întoarce acasă fără ca să'I pară r£d de 
francul pe care l'a plătit.

Apoi la ‘ Paradis,, la ‘ Orfan,", la «Da
cia,, la ‘ Pomul verde,,— în sfârşit tea
trul ajunge a fi un lucru obicinuit, plă
cerile dramatice deviu pentru un mal mare 
nnmer de oameni trebuinţe simţite şi pe

să fie mal mare de 50— 60 mii. pe an.
Intre altele Depretis depune la 

binroul camerei un proiect de lege 
pentru vestingerea circulaţiunel hâr
tiei monedă pin formarea unul fond 
de amortisaţiune de 20 milioane.

Rusia. Am comunicat In zilele a- 
cestea un extras dintr'un arti col al 
ziarului. „Ag. g4n. Russe“ , In care 
se pretindea, că Rusia nu va putea 
desarma decât după ceT urciavafi 
Încheiat pacea cu Muntenegru şi va 
fi deiuobilisat. ,J . da St. l ’eteruburg*. 
vorbind despre acelaşi lucru, nu pu
ne atâta greutate pe a doua din a- 
ceste condiţiunl şi cel puţin ne dă 
a înţelege, că Intre anumite împre
jurări Rusia ar putea să desarmeze 
deodată cu Turcia. .Nord* negă Insă 
această putinţă, arătând că este In 
interesul creştinilor din Orient ca 
armata dela Chişănău să râmâie In 
starea in care este, câtă vreme po- 
pulaţiunea musulmană va fi armată 
până la dinţi şi va putea năvăli a- 
supra creştinilor neannaţi depe pe
ninsula balcanică. „Nu este cu pu
tinţă, — zice „Nord,* —  a lipsi pe 
creştinii din Orient de garanţia şi 
siguritatea. pe care le-o oferă ar
mata rusească, decât dacă li se vor 
da alte garanţii tot atât de vala
bile. Intr’adevSr nu putem înţelege, 
că diplomaţii dela Londra nu vor 
s'o înţeleagă aceasta. Mal multe ca
binete europene îşi daâ de present 
silinţa a realisa Înţelegerea între 
Rusia şi Englitera şi noi bucuros ne 
legânăm în speranţa, că aceste si
linţe în curând vor fi coronate de 
succes. „Golos* e chiar mal catego
ric. „Generalul Ignătieff,— zice a- 
cest ziar. — nu a călătorit la Lon
dra, la Belin şi la Paris spre a se 
întâlni cu Lordul Derby şi cu co
rniţele Beaconsfield. Ignătieff a fă
cut acest pas nn spre a scăpa pe 
Rusia, ci spre a scăpa pe cabinetele 
europene din o posiţiune grea, fiind 
că ele nu puteafi găsi răspunsul la 
nota circulară a principelui Gorcia- 
koff.* După acestea „Golos* arată, 
că Rusia este independentă şi poate 
sâ-şl facă pe plac.

EPITRO PIA SEMINARULUI

S I F O N  M I T R O P O L I T U L

Citim intr'un supliment al ziarului Presta 
o lungă dare de seamă despre un fel de 
conflict iscat între Epitropia Seminarului 
Nifon Mitropolitnl şi P. S. Părintele Mi- 
tropolit-Primat. Nu ne vom pronunţa in 
cestinnea aceasta, de oare-ce nu credem de 
cuviinţă a discuta in public o ceşti mie, în 
care opinia publică nu are şi nici nn pote 
să aibă vre nn rol hotărîtor. Tocmai pen
tru aceea nn înţelegem, pentru ce onor. 
Epitropia a pnblicat acea dare de seamă, 
nu înţelegem care este scopul şi care pot 
să fie foloasele acestei publicări. Cestinnea 
este de competenţă judecătorească ori nu 
este de competenţă judecătorească. Dacă 
este de competenţă judecătorească, atunci 
publicarea este— cel puţin de prisos; iară 
dacă nu este de competenţă judecătorească, 
atunci onor. d-nii Efori ar fi fost datori 
să ţie în vedere, că sunt eforii unui *se-

ici pe colo să iveşte câte nn om, câte o 
familie, care introduce in condica gospo
dăriei casnice o nouă rubrică,— ‘ Teatru».

Acum să vedeţi însă pe omul practic !— 
Ce face d. 1. D. Ionescu!? Credeţi că mai 
renume pe lângă precupeţie! ? credeţi că 
îşi urmează activitatea internaţională!?— 
Vorbă să fie!

După ce a isbutit n cobori toată scena 
în birturi şi grădini, pleacă şi se duce, a- 
nnnţând pe public că lasă in locul săfl pe 
d. Millo. Grădina ‘ Union, se redică la 
rangul de ‘ Caffe-Chantanto naţional.,

Numai de cât d. Ionescu a simţit, că 
onor. public nu mal se mulţămeşte cu in- 
ternaţioualitatea dramatico-adamitică; deci, 
iutorcându-se la Bucureşti, numai de cât 
se face negoţător *en gros, şi începe cn 
marile representaţinnl estraordinare în fos
tul Circ, acum teatru român de comedii 
şi veudevilurî, ba chiar teatrn român de 
operete. Intrarea la mese — numai un 
franc. Locurile numerotate nnmai doi 
franci; lojele pentru patru persoane numai 
opt franci, iară amfiteatrul nnmai şi nn
mai cincl-zeci de bani. Laocasinnl estraordi
nare aceste preţuri se nrcă; dar ‘ din cansa 
crisel generale, ele se reduc.— Fumatul 
este permis. Pentrn aerisire s’ail făcut pa-

minar», al cărui elevi vor trebui să fie o 
'dată ‘ preoţi,, *ă ţie în vedere că înde
obşte nu ne este permis a pune în discu
ţie pnblici persoana, care este capul bise- 
ricei noastre. întrebăm, ce posiţle işi crează 
d-nii Efori prin această publicare faţă cu 
elevii seminarului şi faţă cu preoţimea ? 
Este bine a provoca pe unii ori pe alţii 
să se pronunţe pentru sau contra in o 
cestiune, în care nu sunt chiămaţl a se 
pronunţa ! ?

Dar* credem că d-nii Efori aii făcut-o 
aceasta în lipsa bunnlui cumpăt. — Nn 
găsim Insă nici nn motiv prin care am 
pntea justifica publicarea tocmai în ziarul 
,Pressa,< care ştim că este organ al nnnl 
partid, in care sunt mulţi bărbaţi, pe care 
iî cunoaştem ca pe nişte aperători al dis
ciplinei noastre bisericeşti, af nnnl partid, 
care şi el este »conservator.* Ca desevir- 
şire uimiţi suntem insă, văzând observările 
puţin cuviincioase, pe care insă-şl onor. 
redacţiune a „Presseî* le face la adresa 
P. S. Părintelui Metropolit-Primat. — Eite 
o prea gravă acnsaţiane a zice că Capul 
bisericii noastre »a făcut* şi »face total 
spre a paraliza* mersul regalat şi »des- 
voltarea* unui »seminar,* şi este cu atât 
mai gravă, căt i-se face MetropolituluT 
Caliuic, pe care toţi '1 ştim, că este iu
bitor al culturei. Şi mai mult de cât grav, 
mai malt de cât neouviincios este a zice, 
că »refusă aprobarea în mod »capricios* — 
»Capricios?! — e acesta un cuvânt, pe 
care ne este ertat a-’ l întrebuinţa in.tr’ nn 
ziar public pentrn calificarea anal prelat, 
chiar şi dacă na ar fi cap al biserici noastre!?

Dar onor. redacţiune a fa ru lu i „Pressa* 
urmează:

»Opiniunea publică*, la care fac apel 
d-nii efori, d u  poate de cât „să le fie fa
vorabilă şi să’ i »îudemneze a merge* cu- 
tagios înainte. Este o justific in această ţeară 
şi densa asemenea nu poate susţine pe a- 
ceea, care fac atentaturi in contra instrne- 
ţiunei publice, »chiar când dânşii s’ar* 
numi P. S. Mitropolitul Calinic.

Dacă am fi citit aceste cuvinte în „Re
forma*, în »Telegraful* ori in „Românul*, 
ele -ar fi provocat ia noi disgast şi dis
preţ : in »Pressa* ele ne pun ia serioase 
îngrijiri. De care »justiţie« vorbeşte »Pres
sa* ? De justiţia »naţiune! suverane* ? ort 
da justiţia judecătorilor ? — Este permis 
chiar şi unui ziar cu pretenţiile »Presseî* 
a provoca pe credincioşi să se pronunţe 
contra capului lor bisericesci? Este permis 
a vorbi în terminil atât de aspri despre 
„atentatorii*, »chiar când dânşii s'ar numi 
P. S. Mitropolitul Calin ic?*

Voira'-să credem, că această lipsă de bun 
simţ nu este expresinne a nonlul partid, 
care se numeşte »centra*

Noi, dia partea noastră, ua patern de 
cât să dorim, ca tot Românul bun să se 
abţie de la ori-ce judecată in o cestiune, 
care nn e de competinţa lui şi să fie con
vins că face an bine acestei ţări, când 
vorbeşte numai cu sfiala cuvenită despre 
căpeteniile noastre bisericeşti.

S E N - A - T T J X j-

Şedinţa de Vineri 18 Martie 1877. 
Preşedenţia d-lai vice preşedinte Ion 

Ghica.
Şedinţa se deschide la 2 ore după a- 

miazi.

tru ventile. Sala tot-d'a-nna va fi bine în
călzită. Cele mal bane mâncări şi băuturi, 
cel mal prompt servicii,— *S’avem noro
cire!* Programul cel mal variat. Signor 
Antonio cn Signora nn ştiţi cum ii mai 
ziceaţi,—  renumita trupă Serie, Petrescu 
şi Velesou, gimnasticii români, d. Moeeanu 
cn opt elevi al săi, trup* Cronwell sa ii 
oamenii de kancinc, comedie, Veaudeville 
dramă, iu'su-şî d. I. D. Ionescn— la urma 
urmelor publicul să-şi aleagă din toate 
câte ce-va.

EI bine ! ca acest chip d. Ionescn a dat 
nu mal phţih de cftt 96 representaţinnl. 
A plătit pentru local, a plătit pe artişti 
şi pe actori, a cheltuit pentrn montări fi 
priviţi la el, de pe o zi pe alta tot mal 
durduliii se face.

Lumea se aduna la Circ; adese-ori îm
bulzeala era atât de mare, încât d. Iot 
nesen era silit să pne gen dormi la intrare. 
Pentrn ce veneafl, care veneafl ? !  Işi prin
dea d. Ioneecu oamenii cn laţul I ? Nu; 
îl prindea cu francai, — bătui să-l bată 
de franc l

(Va urma).

D. Deşlin. Piind-că mâine ne despărţim 
fără a dace nimic alegătorilor noştri! cari 
ne-afl trămis aici pentrn a lucra ceva, a'şţ 
ruga pe Senat să numească o coraigiane de 
trei saii cinci, pentru a se oca pa ca sta
dial legilor celor mal importante cari a ti 
rămas nevotate, şi ast-fel când ne vom în
truni din nou să avem studiate deja acele 
legi, pentrn ca cn modal acesta să ducem 
cel puţin alegătorilor nostril mân găurea 
că măcar în sesinnea viitoare vom vota 
aceste legi.

Se cere trecerea la ordinea zilei şi se 
primesce.

Se dă citire raportatul asupra projec- 
tnlul de lege pentrn împământenirea d-luî 
Christodor Constantiaescn.

D. N. B&ţcoveaau. Nici o dată na am 
luat cuvântai înaintea d-voastră pentru a 
susţine cererile de indigenat. Acam însă 
'ml pare că a'şl comite o crimă de a na 
lua cuvântnl asupra acestui domn Con- 
stantinescu, şi a ve ruga să bine-voiţt a 
vota indigenatnl în cestinne, căci d-sa este 
nn Român mul bnn decât mnlţldiu Ro
mânii năşeaţi în ţara, este un om din cel 
mal onorabili şi care merită toată stima 
şi consideraţi a nea concetăţenilor săi.

D. D. Stnrdza, susţine asemenea pri
mirea acestui indigenat.

Se procede la vot prin bile şi indige
natul se adoptă cn majoritatea de 23 vo
turi contra 5.

D. Cămărăşescu, citesce raportai asupra 
petiţinnel d-lal Anton Carnilli care cere 
împământenirea.

Conclnsiunile raportatul sunt pentra a 
se recomaada guvernului petiţiunea.
D. D. Sturdza susţine conclnsiunile ra
portului, făcând cunoscute Senatului cali
tăţile d-lnl Anton Camelii.

D. Deşlin, combate aceste conclusinni. 
D-sa zice că ar fi o neconsecnenţa din 
partea Senatului a primi de a se reco
manda guvernului petiţiunea în discu- 
ţinne, pe când Senatul a respins de atâ
tea ori cererile de împământenire ale strei
nilor.

D. Orescu. D-nu Deşlin neapărat este 
consecaeut ca ceea ce a propns şi altă 
dată in Senat, de aceea şi eu voi fi con- 
sequent cn mine şi voi susţinea couclusin- 
nile comisiunei mai ca seama că aici na 
votăm conclnsiunile unul raport de indi
genat ci numai lnăm o resolaţiune asu
pra anei petiţiani venită la Senat şi de 
cari eram datori să ne ocupăm.

Mal susţine conclnsiunile raportului şi 
d. raportor Cămărăşescu.

Se pune la vot conclnsiunile şi se pri
mesc.

D. Cămărăşescu dă citire asemenea ra
portului asupra petiţianei prin care se cere 
a se recomanda guvernului din noii între
prinderea navigaţiunei Jiului.

D. N. Lahovari, combate aceste conclu- 
sinni împreună cn d. Sturdza.

Pnnându-se la vot se respinge.
D. Deşlin întreabă gnvernnl ce măsuri 

a luat in privinţa stingere! datoriei flo
tante.

D. ministru de Instrucţiune. Anunţaţi 
interpelare.

D. Deşlin. Nn voesc pentrn că peste trei 
zile când ar trebui s’o desvolt corpurile 
legiuitoare vor fi închise.

D. ministru Instrucţiune!. Din contra 
veţi avea fericirea de a o desvolta pentrn 
că s'a prelungit încă pentru patrn zile se
siunea corpurilor legiuitoare.

Voci. A 1 a! (esclamaţiuni sgomote).
D. Deşlia Atanol anunţ interpelare ta 

această privinţă.
Se suspendă şedinţa până la yuntre  ̂d-lui 

ministru de finance pentru » 50 lua in 
desbatere projectnl de lege pentra comp- 
tnbilitatea Statului.

La redeschidere d. D- Sturdza citeşce 
raportai asupra susm enţionatei legi care 
fusese modificată de Senat şi remodificată 
de Cameră.

Conclnsiunile raportului sunt pentrn a- 
mendarea proictulul de lege, în sensul cum 
fasese votată mal 'nainte de Senat,

D. vioe-preşediute, declară deschisă dis- 
cuţiunea generală.

D. Lungeann. Acest raport se poate nami 
cu drept ouvâat un requisitbriit'. El na este 
de cftt an estract sad mal bine o oonsa- 
qninţă a interpelare! d-lul Sturdza desvol
ta tă în zilele trecute şi asupra căreia Se
natul s’a rostit. A ’1 lua dară în co»»fde- 
raţinne este a ne perde timpul. Eu cred 
că Senatul nn poate admite fără nici nn 
calcul cifrele espuse în raport de d. Sturdza, 
şi a ’ 1 crede ast-fel nnmai pe cuvânt. De
osebit de aceasta d-sa ne-a ariitat că sânt 
diferenţe şi deecrescerl în încasările anilor 
succesivi; nu ne-a spus însă ce era mal 
principal, adică de unde provenea acele îm
puţinări de incasărf. EU zic că ele att pro -



T I M P U L

lit din lipsii de energii a acelor însăroi- 
ji ale efectua; această lipsit a'tir pateu 
fU însîi mal bine o indulgenţii, şi pe 
ţe prea bine a făcut gnvornnl cii a to- 
ffc’ o, pentru cii ţara era în misorin. 
Raportul dară trebuia să nn se ocupe 
fc&t de modificările făcute de Cameră, şi 
‘ susţină projectnl de lege cnm a fost 
rW  de Senat Ast-fel dară crez că nu 
Bbne a lna în consideraţinne conclusiu- 
|e acesta! raport ci să ne ocupăm numai 
leg e .
). D. Stnrza. Nu mă asceptnm la acest 

iliisitoriQ făcut raportului. Mai ’ nainte 
t tonte declar că nu voi ii primi nici o 
(lai lecţiunl de la d. Lungeau u cam tre- 
le să fac eii raportul. Eii l’am făcnt de* 
iîiut pentrn că aceasta am crezut deda
ţ i i  mea şi nimeni nn nie poate învino- 

5. Să’mi permită dară d. Lungeanu să’l 
Rin că d-sa nn şi-a îndeplinit datoria 
lid nu a cercetat aceste ţifre pentru ca 
* vază dacă sunt adevărăte. A trebuit să 
i să vă arăt pentrn ce această lege era 

jperioasă aşa cum am propns’o noi. Dacă 
Lnngeann fuge de ţifre, atunci e probă 
d-sa fuge de lumină. Şi ett voesc să se 

:că lumină, şi de aceea aduc ţifre ca să 
ţzîi şi generaţiunile noastre risipele fa

lite  de nisce oameni nesocotiţi.
(aportul meO este esact, şi defiez pe d. 
nngeanu de a găsi o singură cifra falşă, 
ură efl nu viO pentrn .prima oară în a- 
i»t Senat cu eifrele mele şi d-sa nu a 
rrut atât durere de ţară ca să le esami- 
■L şi să se convingă de ororile ce des- 
jpere ele. De aceea d-lor menţin toate 

ile din raportul meii şi ve rog a lna

i
fea in consideraţinne. 
fo. Orescn. S'a vorbit in secţiuni dacă 
I  putem să amend&m această lege care 
lo s t  modificata de Senat. Eii am fost de 
trere ca să se amendeze de lege. Cer dară 
nu se mal discnta asupra lnărel în cou- 

Ideraţinne, ci să păşim la votarea pe ar- 
:cole când vom propune modificările ce 
k i  găsi de cuviinţă.
[Se pnue la vot luarea in consideraţinne 
se primesce.
Se citesce art. L
|D. OrSscu propune snprimarea cuvinte- 

w  de *mai puţin 3°/0 » cari fnsese snpri 
pate de Camera deputaţilor pi oare s’a a- 
Lgat din noii de Senat.
D. Gerinani susţine modificarea propnsă 
i comitetul delegaţilor. Raportai probăză 
kîn toţi anii încasările s*a9 efectuat cu 
| şi 3°;o In minus. Cam am putea noi dară 
1 echilibrăm budgetele comptând pe inca- 

area integrală a venitului ? Când cifrele 
[Orbesc trebue să ne convingă mal mult 

cât elocinţa celui mal Însemnat orator, 
b .  Deşlin susţine acest minus de 3°/o pen- 

Ji motiv că ast-fel ar trebui să recu- 
tiascem că nn am fost serioşi când am 
[Stat mal întâi ii această cifră, şi ast-fel 
ih  aproba nejnste critice ce ni s’aU fă- 
tut de către Camera de jos.

D. Qridov cere oare-cari esplicărî in a- 
sişastă privinţă de la d. raportor, însă în- 
ibizendn-se discuţiunea se pune la vot ar
ticolul modificat şi se primesce.

Art. 2 se primesce dapă o mică discu- 
ţţune la care iad parte d.d. Orescu, La- 
hovari şi Deşlin,

Art. 3—7 se adoptă fără nici o modi- 
Ifare.

Asupra art. 8. D. Deşlin ia cuveatul şi 
propune a se intercala în lege amenda
mentul d-sale adoptat de Senat cu ocaii 
unea primei votări a acestei legi şi prin 
care se prevede că orl-ce credit estra-or 
Binar să na poată fi proectat mal nainte 
ide a se adopta de ministrul de financi 

D. ministru al instrneţiunel. Arată mo
tivele pentrn care Camera a respins această 
bisposiţiune. Intr’adevăr s’ar fi putat în- 
iţ^mpla ca tot consiliul de miniştri să a- 
îl- un credit oare-care şi numai d. mi! 
inistru de fin alice să’l respingă; atunci ar 
1 trebui ca întregul cabinet să demisioneze 
din cansa ministrului de finance.
|  D. Stnrza declară că primesce aceasta 
| jnodificarn.
i  D. M. Cogălniceana. Mi se pare că dis* 
i cuţiunea a degenerat tntr’o ‘ logomachie 
i Observ în adevăr că totij dorim acelaşi lu 
Jrn  şi nn vrem să ue înţelegem. CM cere 
atât d. Deşlin, cât şi d. Ministru ş i d  
Stnrza ? Ca sa nu se mal voteze credite 
fără »cirea d-luî ministrusde finance. A  
ceasta disposiţione toţi traboe' să o pri 

imim fără a o mal discnta, şi cu profit dej- — — - ' — A a» o artnM a».. t a

na  pe toţi miniştri! şi- ne spnnea de şi 
aveţi cutare credit pentrn luna aceasta eU 
însn nu ve pot da de cât cutare suina, şi 
graţie acestui sistem fie-care ministru era 
pns In poziţinne să scie ce trebue să chel
tuiască. ¿Mp

De aceea o declar aci că nici nu am 
cunoscut alt ministru de finauce Iu ţara 
Românenscă, decât pe fostul Steghe şi pe 
acela dela tribună (arătând pe d. Stnrza 
la tribuna raportnlnl.) D. Sturdza când a 
venit in minister ne-a spus asemenea: 
, primesc a fi ministra de finanţe însă nu
mai cu condiţinne ca eii să fiii punga ţă- 
reî fi să nu oheltnţ! nimic fără scirea 
mea.* Numai cu acest sistem dară vom 
putea să regnlăm finanţele noastre şi de 
aceea cred că este bine să votăm legea 
chiar aşea cnm a •modificat’o Camera căci 
vom avea destule garanţii, şi sperăm că 
ministrul de finanţe nu va fi cu ochii în
chişi când va semna proectele de credite 
estraordinare.

Se pune la vot art. 8 şi se primesce. 
Cele alte articole până la fine nefiind 

modificate nn mal snnt supuse votului Se
natului.

Votarea in total cu bile nn se poate 
face astă-zî din cansa absenţei d-lnl mi
nistru de Finance, nesciindu-se dacă d-sa 
va adopta modificările făcute de Senat. 

Şedinţa este ridicată la 5 ore p. m.

C A M E R A

sumôndu-86 cere a nu se lna în conside
rare proectnl gnvernuln! şi a nu se mal 
permite continuarea lucrărilor d-luî Ru- 
căreano, care de Ia început deja a călcat 
contrnctnl.

D. Prim-ministru, arată că aii fost con
sultaţi bărbaţi competinţl şi în urma avi- 
sulu! lor s'a elaborat acest proect, de a- 
ceea cere luarea în considerare.

D. Frnnză, din contra, este pentrn re- 
silierea contractului şi pentru respingerea 
proectuluT.

D. Colibăşann arată din dosare ce same 
s’nS pus la disposiţiunea ministerului pen
trn lncrările de la portnl GinrgiC şi cnm 
acele snme s’aü cheltuit fără nici nn ré
sultat şi susţine că nu nnmal se poate ré
silia contractul, ci se pot cere desdannări 
de la intreprenor.

Discuţiunea se închide şi se citesc mal 
multe propuneri, dintre cari se admite 
aceea oare prescrie, ca ministerul să resi- 
lieze convenţinnea pe cale de învoeală şi 
să se &că nonl studii pentrn dragagiul de 
la portul Giurgiului, spre a ajunge la un 
résultat satisfăcător.

Şedinţa se ridică la orele 6 seara.

O MICA RECTIFICARE

¡ocasione pentrn a aduce omagiale mele de 
&eonUp8cinţă fostului ministre de finance 
Steghe care adoptase acest sistem, căci 
prin el s*» făcut că singnr, din toate bu 
getele, bugetul anului 1864, at&t de cri 
ttcat, s’a »oldat fără nici nn deficit, 
începutul fiecărei luni d. Steghe ne che

Şediilfa de tivuri 18 Martin 1877.

Şedinţa se deschide la orele 1 şi jumătate 
p. m. sub prezidenţia d-lnl C. A. Rosetti, 
fiind presenţl 77 d-nl deputat!.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. Sterea interpelează din noO in pri

vinţa posiţinnii oficerilor în activitate cari 
ocnpă şi alte posturi, şi in special asupra 
d-lnî Lahovary; Camera a dat nn vot în 
privinţa aceasta ca d. ministru să intre in 
lege; a intrat d-sa în lege ?

După esplicările date de d. ministra de 
resbel şi de către d. ministru de culte, A- 
dunarea trece la ordinea zilei.

D. Prim-miniatrn citesce trei mesage 
Domnescl, între oari nn ni In privinţa pre
lungirii sesinnil încă cn 4 zile.

Se pnne la vot In total proectul (remas 
de ieri) pentrn cedarea unul loc al statn- 

T, din GinrgiS către judeţnl Ylaşca, pe 
care să se constrneze o casarmă, şi se a- 
doptă cn 05 bile pentrn, 1 contra.

Se continuă desbaterea proectnlul de mo
dificare a legii timbralul.

Art. 25 se voteză, ca şi ce! următori până 
fine, eu pnţine modificaţiuul, apoi pn- 

nendn-se la vot legea în total, se primesce 
cu 33 bile pentru, 29 contra, abţinuţi 5 ; 
votnl nefiind complet, se va vota mâne.

D. Sihleann roagă a se lna In desbatere 
proectul în privinţa cedării unu! loc al 
statnlnl, In Focşani, pentru clădirea unul 
gimnasiii.

Dnpă cererea d-lul ministru de Interne 
se ia In desbatere proectnl relativ la 
venzarea unor moşit ale statnlnl din jude
ţul Prahova către D. Movilă cn preţnl de 
700,000 lei.

Proectul se respinge de Adunare.
Se ia în desbatere cedarea unul loc al 

statului din Focşani pentrn constrnirea 
nun! gimnasiii de către consiliu jndeţean 
al jndeţulnl Patna.

Se ia in considerare şi se votează in to
tal fără disenţiune.

Se votează, fără disonţinne, modificările 
Introduse de Senat îu legea Sanitară.

D. Dr. Polizn depune la biuroO o pro
punere subscrisă de 7 d. deputaţi în sensul 

rmător: Toţi militarii să beneficieze de 
disposiţiile legii instrucţiunii.

Se trimite la secţiuni.
D. R. Stefîinescu raportor dă lectoră ra 

Portului şi proectnlnl de lege relativ la 
dragagiul canalului din portul G iurgil şi 
dă esplicaţiunl in privinţa Contractului 
încheiat cu antreprenorul P. Rncăreanu.

V- Epureanu espnne fasole prin cari a 
treent această afacere şi conchide, că mai 
bine să se mal cheltniaaeă încă vre-o 300,000 
lei şi a ajunge la un resultat, ' de cât i 
resilia contractul, dnpă ce deja s’afl chel 
tuit un milion de lei, şi, pe de o parte 
a lăsa oraşul Giurgiu tot fără canal, pe 
de altă parte, a ne aştepta la nn procee 
cn antreprenorul.

D. Berendeitt cere amânarea pentru 
cest proect de resiliere şi numirea unei co 
misiuni compusă din bărbaţi speciali, peu 
tru a cerceta in cunoscinţă de cansă cum 
stafl lucrurile şi ce 8 de făcnt.

D. Stefănescu face istoricnl tuturor lu 
l crărilor de dragagitt de la GiurgiS şi re

ia ultimele desbaterl ale Senatu
lui d. Br&bianu a vorbit de 22 so
cialişti din Parlamentul german: d. 
Dimitrie Ghica. l'a rectificat şi a zis, 
c& sunt 16.

S& ne fie permis a’I rectifica pe 
am&ndol şi a-le spune, că sunt numai 
12, cifră care are aici oare-care În
semnătate. Se ştie, că pentru a se 
presenta vre-o moţiune In desba
terea parlamentului german se cere 
iscălitura a 15 deputaţi, şi toate 
Încordările socialiştilor eratk de a'şl 
aduce In parlament cel puţin acest 
numâr din al lor, pentru a’şl răs
pândi teoriele de pe tribuna Impe
riului, de căte ori ar fi voit.

Aceasta Insă nu le-a isbutit. Ger
mania nu este aşa de Înaintată ca 
Romănia, a cărei Cameră actuală 
şi-a ales de prezident pe d. C. A. 
Rosetti şi de vice-prezident pe un 

ihleanu.

S C R I S O A R E  A D R E S A T Ă .

T I M P U L U I
Iftfl, Martie, 1877.

Lectorii ziarului .Reforma* afi de 
cât-va timp o gratuită şi ridicală dis- 
treaţiune prin continuarea nelimitată 
a unor articole sub-semnate Al. Si- 
hleanu şi fenomenale în felul lor 
stilistic.

Subiectul ce tratează fiind fără 
nici o importanţii pentru lumea in
teligentă şi de bun simţ, râmăne 
că autorul lor devine o celebritate 
numai prin maniera de a’şl mani
festa ideile şi competinţa sa In »se* 
menea materie.

In adevăr e un scandal degrădător 
a vedea In mod public nn om bfi- 
trft.ii că se coboară pănă la ultima 
treaptă pentru a’şl face o glorie prin 
nfişarea principiilor sib sentimen
telor sale atheiste, căci cestiunea 
religioasă, admisă fiind astă-zl chiar 
de atheil care aâ devenit o autori
tate In asemenea studii prin va
loarea lor sciinţifică, ^admisă ca cel 
mal paternic element pentru a men
ţinea armonia şi prosperitatea la un 
popor cult, pentru acest domn, la 
care versta Înaintată poate 'l-a fă
cut să peardă echilibrul modestiei, 
este un cal de bătae cu care ,ă  tout 
prix* voeşte a'şl atrage atenţiunea 
publică,.

In Franţa saâ la alte popoare culte 
din Occident, am avut ocaziunea a 
vedea persecutarea religiunel, a po
pilor sab jesuitismulul de către par
tidul radicalilor, această motivată 
numflY din influenţa puternică şi po 
litică ce poate avea biserica asupra 
spiritelor slabe din popor. Dar la 
noi, unde această influenţă politică 
nu esistă şi nu va putea esista in 
c&t timp clerul va rfim&nea In sta
rea presentă, ce pot inspira In pu
blic articolele excentrice ale d-lul Si- 
hleanu, dară nu ridicnlul saâ mila 
pentru un om bfitrftn ca d-sa ? N'aş 
fi luat curajul a esprima indignaţi' 
unea mea dacă n'aş fi vSzut c& nu 
mitul d. Sihleanu persistă şi conţi

nuează In a'şl afişa publicamente sen
timentele sale religioase, şi dar in
spirat de un sentiment mal ge
neros iaú Îndrăzneala a'l deştepta 
iin o halacinaţiune scuzabilă unul 
bétr&n. dar nici odată unul vico-pre- 
şedinte In Corpul legislativ al unei 
ţfirl!

Iaú Îndrăzneala a’l pune In vedere 
Că satisfăcăndu’şl dorinţa de a de
veni ilustru prin ceva, a devenit In 
adevfir destul de remarcabil pentru 
a Înceta cu frumoasele sale articole 
ştiinţifice şi politice şi că de acuma 
ar putea In pace dormi pe laurii 
gloriei ce ş'a ln&lţab!...

Insă atingănd bine culmea' Sco
pului séfi, Însuşi ridiculul devine ,k  
a longue" supărător lectorilor şi 

nu mal poate produce nici efectul 
ilarităţel măcar, când trece peste 
imitele pacienţel şi a bunel cu

viinţe.
Termin prin a afirma că nici odată 

nu s’a potrivit mal bine decăt In 
această circonstanţă zicerea lui Buf- 
fon că : „Le style c ’est l’homme.*

Petra V. Grigoriu.

SC1RISO SITECU PO STAD IN  URMA
Bruxelles, a7 Martie. 

,N ord , se îndoieşte despre aceea, că ne- 
goţiările de la Londra s’ar ii reîncepntpe 
basa desarmăril imediate, precum susţine 
*Daily Telegraph».

Londra 28 Martie.

Guvernul va lna astăzi hotărire relativ 
a propunerile Rnsiel. ,Morning-Post* crede 

că Rnaia va accepta [condiţiunile propuse 
de Englitera.

Berlin, 28 Martie.
Ignatieff a sosit azi la donă ore aici şi 

numai decăt a făcnt o vizită principelui 
Bismarck.

NOUTĂŢILE p iL E I

Ciubul »Centrului.* Dumineca trecută, 
pentru inaugurarea clubului ca acest nume, 
s’a dat nn banchet.

Cn această ocaaie s’aü ţinut mal multe 
discursuri relative la vederile grupului po
litic »Central.* Tot atunci s’a ales şi co
mitetul clnbnlul snb preşedenţia princi
pelui Dimitrie Ghica.

Cel-l-alţl membrii a! comitetului sunt: 
d-nil General Tell, B. Boerescu, Al. O- 
rescu, Panait Casimir, d. P. Vioreanu, N. 
C. Boierescu, C. Exarhn, G. G. Meitani, 
G. Apostoleann, P. Borş, G. Evarhu, St. 
Iorgulescn, T. Săndulescu Nănoveanu, B. 
Christopolu.

*
* #

Asnpra recursului electoral al d-lor Snţu, 
despre a căror nedreaptă ştergere de pe 
liste din partea Primăriei Berlad am vor
bit in ziarul nostru, Curtea de Casaţie s’a 
pronnneiat alaltă-eri, le-a admis reonrsnl 
şi a hotărit că dd. Snţu să fie şi să re- 
mână inscriş! în colegiul I.

*
* *Citim in »Figaro* din Paris.

O creangă de măslin. Genoralul Ignatieff, 
revenind diu Londra la Paris, găsi pe masa 
salonnlul sSS In »Hotel du Rhin* o fru
moasă creangă de măslin lutr'o vasă de 
flori. Pofti îndată pe proprietara hotelului 
d-na Mercier, să vie şi o întrebă ? cine 
’ l-a pus acea oreangă pe masă? — « EB in- 
sa’mi*, reepunse d-na Mercier. »măslinul 
este simbolul păcii, pe care toată lumea 
o doresce. *

LA LIBRARIA 
E .  G R A E V E  < fe

Poda Mngoşoftel Ü).
Aii sosit următoarele ruwtăfit :

Lei b.

Bort bot, E. Le monde inconnu.
» La famiHe Savignv. . t 

• Billandel Ern., Leîreliquaire des
hante cloche.......................................

Boisgoubey, fortuné dn. La
jambe noire 2 Ves............................

Bosnet, J., Derniers récits dn
seizième s iè c le ..................................

Bonbée, S., Le violon fantôme . 
Bonlard, G., La clef des champes. 
Bonrotte, M-le M., An village . 
Brehat, de A., L’hôtel dn dragon. 
Cadol, E., Le Cheven du dialbe. 
Chalon, H., Chretiens et musul

mans. . . .  . . . . . . •

4 40

7 50

4 40 
3 75 
3 75
3 15
4 40 
3 75

3 75
(Vu arma)

1N8CIINŢABE PREALABILĂ

TH EA TR UL  CEL MABE
Sâmbătă f/i 4 Aprilie 1877.

Representafis d* bine-facere, dată ‘dl o SoeieUUS de 
bine/acere Impreunâ cu cercul ca con
cursul binc-voitor al D*f<Sre! Markxccrt prtouiD fi 
al D*lor Louie Wiest cu fi iii D-nil Frwm, JuHms, 

Emeet fi a D-lor Mathei MiUo fi Roit/i- 
P R O G R A M A  

Parte 1-ft.
Ouverturd (Orchestra).
„Ifohe Qiute“ Comedie Intr’un act (in tfoifo 
german*.

Partea il-a.
1. Valeu » Hilaria4* (O rche«tra ).
2. Quatuor pentru ri6re, piano fi harmoniom. 
8 . Rondo pentru 7 pian un.
4. aj Dor» mon enfcmJ. de H- Vagner b) O dolce 

concenio, Varaţiuni de Ifosart eAntat de D-na 
Keppîch.

6. Solo pemtorv vufră  P. Wieat.
6. Chansonetâ de D. Siillo.
7 . O uoertură  • S truensee de M<»yerheer (2  p ia n u r ) .
8. a )  Liebeeerklărw m gen* b) T e iu b eec, c â n ta t  de

D-na Singer.
Partea IlI-a.

„Kurmărker und Pieardeu Vodevil intr’un act. 
„HUaria-Buquet“  (quadrille).

Biletele «dl află de vSndare fn Magazinul de pia- 
nuri al D-luî Oebauer.

A N U N C I U
B an ca  de B a ca rescI fiind 

aprope de aşi termina cu desăvâr
şire operaţiunile el, invita pe toţi 
aceia cari ar avea veri ce interes 
de regulat cu acesta Bancă, să bine 
voiască a se presinta in termen de 
o lună de la data acestei publica- 
ţiunl la biroul el din Palatul „Dacia,“ 
care este dechis în tâte filele de 
lucru de la orele 12 din <Ji pân6 
la orele 3 post meridiane.

No. 593.

ANUNCIU IMPORTANT ; 
CEL MAI MARE SI MAI RENUMIT MAGASIN

de
X lS T O A l L T ^ I S Æ I I S r T H

pentru

B A R B A T I .  D A M E  SI COPII
aub firma de

S A L . W £ IS E R M A N
IL . . A .  V U L T U R

Strada Oarol I No. 6.
(Curtea veche vit-a-vis de farmacia Ritsd^rfer)

A se feri d’o 
altâ firm& imi

tată, la Voitor 
ei a nota bine la 

No. 6. *

A se feri d’o 
alt& firmă imi
tată la Valtar 

fi a nota bine la 
No. 6.

AfS sosit pentru sesonul de primi-v^ră fi 
încălţăminte de Bărbaţi in tdte formele (fa*son 
anglais si britanique), de Dame (fa&on american, 
Nord-pol fi Mexioo) fi de Copil (in fasâneleede 
mal noul.) ■ ■

Aceste m&rfarl fiind efectuate din cele mat re
numite fabrice din Europa fi sub-semnatol este 
in stare d'a eoncura cu orl*cine In acostă branebă 
(vin.Jidnd ca pretori mal rednse de căt ori ukde) 
jare plecata sa învitaţiune rugănd pe onor. p. t. 
publio si Înalta nobilime d’al incuragia cn nu- 
merlsele visite fi a d-lor clientelă.

Ca tâtă stima»
Sal. Weiserman.

H a  v o n r l  p r a  0 IaP5 roib5 8 BanieA/C5 V Frosa, bine dresaţi
în cereai Deraia, amatorii de a o cumpSra 
se pot adresa la snb-samnatnl în Snbnrbia 
Flămiada, Strada Justiţii No. 11 de nnde 
p6te vedea ihenţionata Tasă a Ipii puind’o 
ţi la dispoeiţinnea cumpărătorilor spre a 
vedea dresarea ei, preţnl va fi f6rte mode
rat. D-nii amatori se pot informa despre 
acestS Iapă de la D-nii Locotenenţi Pân
dele, Cărbnnescn, Şondnrn, Qnscopscki fi 
Maior Comănean cei ce aii avnt'o ca oca- 
<Jia alergărei la Hipodromul Dersin. f  ;

A . Bărbultscu.
Strada Juttiţil No. 11.

No. 583.

CELE MAI ELEGANTE, BUHE
fi ^ti|e

HAINE BĂRBĂTESC!
fi oe Copil 

8K VINDE M  M AI LA

D. SCHWARZMANN & C-ic
Colţnl 8trad#I Caro! I. No. i,

1* l'oUoi di PiitrL

Di Cosim Elegant
1 )£  P K l H l - V A K Ă  
da la fr. la fr. 70.

DM PARDESIU ELEGANT
DE P R I M A - V A R A  
de la fr. 16 pènd la fr. 5i.

FABRICE :
W isns, Presburg. P rosn ili.

M A G A S I N E :
Brăila, Galaţi, Focţanl, Bor* 

Iad, Călăraşi, Craiora. /



TIMPUL

11
mI

w g& Z  
3 & g

CEL MAI MARE MAGASIN
I D E

HÂINE CONFECŢIONATE
S I

DE ARTICOLE DE MODA
>A LA BELLE JARDINIÈRE“

péF CR  UN BAU mHI  w ■  _  - - _  _  _ _ _
Si 20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoştiiel Casele Grecănu 20

Am on6rea a aduce la cunoscinţa onor. Clientele că Magasinul de haine confecţionate şi de articole de Modă din colţul 
Bulevardului, care pân6 acuma era sub firma ALB. & JOS. GRUNBAUM, a trecut în singura mea posesiune.

Rugând a fi onorat tot cu aceaşl încredere de care s’a buucurat acest magasin pân6 acuma, semnez
Cu tot respectul JOSEF ŒIE?/tJlSrB-A_TJl̂ Æ-

Avis important.

Espositiunea de Haine
Invit pe Onor. Public să bine-voiască a visita magasinul meii, unde va găsi o

ESP0S1TIUNE DE HUNE CONFECŢIONATE
cum n’a fost încă în BucurescI, şi anume:

COSTUME COMPLECTE
REOINGQTS SI JilUETE

CU GILETCELE LOR

Pardesiuri în diverse fastfne
din stofele cela mal moderne ale sesonului de faţă, şi croite dupe jurnalele cele mal noue

PRETURILE SUNT ESPUSE IN GALANTARELE MAGASIEI
pe strada Mogog6ieî şi Bulevardului şi se p6te convinge orl-cine că am remas fidel deviseî acestui magasin.

Consnm  m are s i p re lin r i forte  m oderate.
« O S E F  O I I U W B A U i l

„A LA BELLE JARDINIÈRE“
20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoçôieï Oasele Grecénu 20.

Tipografia Thiel & Weisa Palatul „Dacia*.


