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Londra, 31 Martie. 

Ziarnl * Morning-Post, în ediţi» sa de

Ilimineaţa spnne, ca semnarea protocolului 

ie va face imediat. Acest *Jar crede că Ţa

rul Ta da asigurarea ei Rosî® va demo- 

Ibilisa, asigurare, adaoge «Morning-Post», 

care e da natură a permite Europei a crede 

cit furtuna care o ameninţase, este inlă-

I  nra t i .
Londra, 31 M a rtie  seara .

• «Protocolnl s'a snb-Bemnat,. Protocolul 

Invită solemn pe Turcia a aduce reforme 

tn or^auisBţinnea el interioară. Puterile nu 

eer d* h Terci» să adere la protocol.

Petersburg, 81 Martie.

‘ Qeneraldl Ignatieff a sosit nci,

Viena 81 Martie. 

Impositele aii produs in Austria 1876: 

7,249,000 fiorini mal mult de cât in 1875, 

bele douS d’ântâiii luni 'ale anului aces

tuia aă dat un adaus de 1,761,000 fiorin!.

Para, 31 Martie.

O Itotrevedere a avut loc astă-zî intre 

ISnvfef-Paşa şi delegaţii muntenegreni. A- 

:ceştin şi-aii menţinut cererile lor din urmă. 

Bavfet- respuns că Poarta va lua

lin ou rând o decişi une definitivă.

Generalul Klapka a plecat.

DEPEŞĂ PRIVATĂ A »TIMPULUI»

Qala{I, Stmbltâ 19 Martie.

Wj V i ţelegrafiasem Mercurî, că procesul 

Nicolaide se amânase pentru neindeplinire 

■le forme. Insă noul termin s'a pus după 

zile, adică pentrn cri. O parte din măr

itori aii cerut presidentului amânarea pen

t r u  esiunea viitoare, neputând sta aşa de 

mult timp la Galaţi Înaintea sărbătorilor, 

şi aii plecat Înapoi la Focşani. Ca toate 

»ceste Cartea a luat Vineri procesai in 

rcetare şi a condamnat pe Nicolaide In 
bsqnţă la un de închisoare. Nicolaide a 

cut astă-zî oposiţie. Sentinţa Curţii s'a 

revoeat ca. cum nn ar fi fost şi remâne 

a se jadeca procesul din uoH la viitoarea 

sesiune.

BUCUBÎSCIi MARTIE 
9 APRILIE

Camera In şedinţele de Sâmbătă 

şi Duminecă a luat In desbatere ra

portul Comitetului de acusare şi a ho- 

tă ilt scoaterea din proces a d-lor Cre- 

ţulescu, Carp, T. Rosetti, G. Canta 

cuzino. Asupra d-lul B. Boerescu re- 

jnftne • a se vota pentru a treia oară 

astăzi.

Voluminosul raport de acusare l’am 

cetit şi i-am citit şi toate anexele 

şi apendicele, peste tot 4 tomuri ln 

4°. Fără a atinge Intru nimic În

săşi chestia miniştrilor acusaţi, să 

[ne fie permis a spnne cetitorilor 

noatri ce impresie face acel act ca 

document politic emanat de la par

tida radicală.

Iaipregia este o desăvlrşită desa- 

I măgire. Al luat c&rţile ln mână cu 

j  o nerăbdare friguroasă de a vedea, 

pe ce 8 afl Întemeiat acusările atât 

de grave şi atât de des repeţite ln 

contra guvernului Catargi. 

pj Dai ântfiifi de o lungă Introducere 

•istorică, care Începe de la Hatişeri

ful din 1834 şi o duce încetul cu

I încetul până astăzi. Această parte 

este aşa de slab concepută, aşa de 

îngustă ln idei, aşa de incompletă 

tn date şi pe lingă toate scrisă ln- 

tr'nn ¡stil aşa de■ rftfl. In cât cauţi 

Încă înainte de sflrşit a *1 vedea pe 

nefericitul autor. Citeşti Misail şi 'ţi 

••plici toate neajunsurile lucrării.

Pentru a face istoriâ politică a 

ţfirel ln secolul nostru, aşa ln cât 

să poată figura ln fruntea unul În

semnat act politic, se nerea un spi

rit mal Înalt de cât acela al d-lul 

Misail; d. Misail a făcut de sigur 

cât a putut; Insă ceea ce a făcut, 

este mal pre jos de mediocritate şi 

prima greşală ln actul de acusare 

publicat ne pare a fi : de a se fi în

sărcinat d. Misail cu elaborarea ra
portului.

Ajungem apoi la enumerarea pun- 

tun lor de acusare şi la adunarea pro

belor ln contra fie-cărul ministru ln 

parte.

Această lucrare nn este făcută cn 

inteligenţă. (Vorbim din puntul de 

vedere al radicalilor). In loc de a 

pune ln relief câte-va fapte impor

tante şi de a le sprijini cu dovezi, 

care să facă o impresie asupra ce

titorilor, acea compilare confusâ gră

mădeşte de tai uri peste detaiurî, cum 

zice limbagiul popular : verzi şi us

cate. cele mal multe fără cea mal 

mică importanţă, fără cel mal mic 

element de acusare posibilă aşa ln 

cât şi un cetitor simplu se vede la 

sfârşit ln posiţie de a respinge de 

la sine, fără vre o contra probă 90 

la sută din toate punturile relevate.

In această privinţă, actul de acu

sare are dar defectul de a părea nu 

numai slab. ci şi nedrept, alocurea 

chiar copilăresc. El nu este resulta- 

tul unei concepţii mature şi juste 

el este pledarea unilaterală şi fără 

spirit a unor advocaţi de a doua 

mână.

Tocmai de acest advocatllc trebuia 

să seferească actul, dacă a fost Încre

dinţat d-lor Misail, Voinoff, Slotojan, 

Fleva şi Giani.

Un alt defect Însemnat al aceste! 

nesărate compilări este ignoranţa 

vedit ă a regulelor administraţiei pu

blice. Se simte Îndată, că majorita

tea improvisaţdor judecători de in

strucţie politică sunt, politiceşte vor

bind, ‘persoane obscure, cărora nu 

le-a fost dat de a vedea vre-o dată 

mecanismul Statului ceva mal de sus. 

ci care pipâesc ln  lntunerecul unor 

chestii, mal presus de experienţa, 

dacă nu de inteligenţa lor.

A fost dar asemenea o greşală a 

partidului radical de a fi Încredin

ţat o lucrare aşa de Însemnată unor 

oameni aşa de puţin Însemnaţi ln 

chiar partidul lor, care deja nu stră

luceşte prin multă capacitate.

Dar trebue să relevăm un al pa

trulea mare defect al lucrări!, care

II va Înstrăina de s;gur pe toţi oa

menii de inimă. Este lipsa de tacft, 

lipsa de creştere socială necum poli

tică, Înjosirea trivială, ce se reve

lează lnfcr'o parte a anexelor actului 

de acuzare.

Voim Bă vorbim de acea publicare 

a câtor-va notiţe telegrafice de in

teres privat şi a câtor-va scrisori de 

natură intimă, găsite şi luate cu 

ocasia perchigyţiilor.

A face perchisiţii in casele şi ln 

hârtiile private a le oamenilor este 

deja un drept enorm ce societatea 

de nevoie a Încredinţat, cu precau

ţi une, câtor-va membri al magiatra- 

[turei ln interesul ordine! publice.

Comitetul celor 7 a crezut, că poate 

delega un drept, ce Însuşi nu’l a

vea, altor deputaţi din district, ce 

de sigur nu'l putea avea după nici

o interpretare.

Aceasta era o călcare a principii

lor elementare de drept.

Dar Călcarea se făcuse. Kemânea 

acum ca să se utiliseze din partea 

acusăril hârtiile aflate printr'o pro- j 

cedare aşa de nelegalâ.

Comitetul celor 7 se putea crede 

ln drep de a publica acele 'hârtii a 

le vre unul funcţionar, care aveafl 

un caracter politic şi public safl care 

puteaû sprijini punturile de acusare.

Dar Întrebăm pe ori ce om ou 

minte, pe ori ce om cu o r£măşiţâ 

de simţimftnt al bunel cuviinţe şi al 

moralei publice, dacă acel comitet 

avea dreptul să publice scrisori pri

vate, fără nici un caracter politic 

şi fără nici o relaţie cu punturile 

de aausare î întrebăm, dacă acel co

mitet avea dreptul, de a publica no

tiţe private a le unor persoane, In 

af râ de jurisdicţia acusăril politice 

a Camerei!

Va lndrâsni Românul, va lndrâsni 

JJnirea Democratică să susţină această 

parte a publicării! Va găsi cel pu

ţin o esplicare, fie cât de slabă pen

tru o asemenea procedare!

Se vôd publicate ln voi. 3 (apen

dicele la actul de acusare) 7 depeşl 

private a le soţiei unu! ministru şi 

doué depeşe a le soţiei unul alt În

alt funcţionar. Facem scusele noa

stre de a fi siliţi să menţionăm a- 

ceste depeşl, dar odată ce ele figu

rează ln actul acusăril miniştrilor, 

publicate cu Întregul nume al ace

stor doamne, este trista datorie a 

presei de a nu le ignora.

Cităm câte-va din ele ca specimen 

de probă :
4 Martie, 187*.

D -lul Ştefan Catargi,
Bujor.

Grădinarul de la Galaţi are a sosi ln  ou- 

rênd la Golăşel, v8 rog să mai staţi acolo 

până va pleca grădinarul înapoi şi însciin- 

ţaţi-mă ce se mal face acolo.

D -lul Ştefan Catargi,
7 Martie, 1876.

Bujor.

Lascar nn poate răspunde acum, fiind 

f6rte ocupat. Rog daţi ordin de a se aduce 

nna sntă de trandafiri sălbatici de la Do- 

căneasa, spre a se planta la grădină.

E. C.

2o Martie, 1878.
Monsieur Georges Antaehi

Galaţii.
Veuillez me dire, ai vous avez trouvé 

arbres que je désirais avoir, ainsi que des 
pins.

S'il ne s’en trouve pas de ces derniers, 

vons prie de charger le jardinier de la coin 

mune de m’en faire venir de Vienne.
Vons saine. E. 0.

12 Februarie, 1878.
D -luî Iorgulescu,

FilipeacT.

Trămite te rog, acele două pachete la 

Ploescï cftt mal curând, căci tn Intru se 

află o bucată căprioară şi se va strica.

A. L
Ce caută aceste depeşl ln actul 

de acusare al .naţiune! suverane1 

ln contra unu! guvern!

Ne oprim de a reapunde şi ne o 

prim de la or»ce comentar. Această 

parte a publicării comitetului celoi 

7 este elocuentă prin ea însăşi ş 

caracteriseazâ felul actului de acu 

sare şi soiul oamenilor ce T aû re' 

dac tat.

La pag. 207 găsim sub rubrica 

mareaţâ de ; , idea ce avea d. Teodor 

Ro8elti de inalta posiţiune ce * se în

credinţase ca tninistru <d téreia şi sub 

denumirea de act, nflat la d. DonicI, 

fost prefect de Vasluifi. prin perchi- 

siţia condusă de d. Vizanti, deputat

i profesor de literatură la univer

sitatea din Iaşi. următoarea scrisoare 

privată, ce d. Rosetti adresă vechiu

lui sâfl prietin Donic! :

Domnule prefect,

Sunteţi ordonat, ca la m inut după prii— 

mi rea acestuia să vă luaţi tărăbuţele şi

o interesai serviciului să veniţi cu dén

sele la gasdă la d. ministru lucrărilor pn 

bliee, unde aveţi tot-d'auna o odaie care 

vă aşteaptă si un tacă iu la dejan şi masă. 

Vi se face tot odată aspră luare aminte 

necuviinţa comiaă de a vă dace la cârşmă 

n loc de a veni dnpă datoria la superio

rul d-vostrîi, care vă sărută cu dalce.

Ministru secretar de 8kat 
in departamental TicAIoşiilor pabl iee.

T. Rosetti.

Cu ce vor putea justifica radica

lii publicarea acestei scrisori private 

adresate de la prietin la prietin 1 

Stilul el poate fi serios safl glumeţ 

bun saú réú, cine are dreptul a se 

amesteca In relaţiile private, când 

ele nu atafi ln nici o legătură posibilă 

cu ordinea publică şi cu actul de 

acusare!

Ce înţeles mal are ln ţara acea

sta libertatea individuală, secretul seri 

sorilor, respectul sacrei intimităţi ale 

fie-cărul cetăţean!

Despre Ludovic XV, cel mal des 

preţuit dintre de^poţil ce afl stă 

pânit vre-o-datâ o ţară, se ştie. că 

ordona de a i se aduce din cabine 

tul negru al poştei, scrisorile private 

pe care le cetea când cuprindeafl 

chestii de amor, şi apoi le trimetea 

adresaţilor. Cu asemenea infamii se 

hrănea gustul corupt al unul mise 

rabil ajuns la putere. Dar cel pu 

ţin Ludovic al XV păstra pentru 

sine şi nu divulga ln public cele ce 

aflase prin acel mij'oc.

Ne vine silă a mai continua cu 

această analisă a marelui act poli 

tic emanat de la partidul radical 

din ţara noastră.

Că noi avem instituţii prea Înalte 

pentru cultura noastră, că nu eram 

Încă destul de maturi pentru a ne 

da o Constituţie ca c'ea°de la 1866 

şi pentru a ne folosi ln bine de toate 

libertăţile publice, aceasta ’şl-afl zi 

s’o toţi oamenii nostril politiei de 

orl-ce culoare: a spus’od. Ioan Ghic 

a spus o d. Iepureanu, a spus’o ln 

8u şl d. Brâtianu de pe banca mi 

nisterialâ.

Dar ce! mal mulţi respundeaú aci 

că, pasul odată făcut, trebueşte să 

menţinem ceea ce am dobândit 

că libertăţile publice aü binele de 

a uşura şi de a grăbi c re ş te re a  po 
litică şi m o ra lă  a unei societăţi Încă 

prea puţin Înaintate.

întrebăm pe radical!: Cum re 

mâne cu creşterea politică şi mo 

ralâ a gen' raţiei de astăzi, când 

cel product al d-lor Misail, Stolo 

janu, Giani, Voinoff etc. i se pre 

sintă ca o emanare a unul Întreg 

partid politic al ţeril, cu pretenţi 

de a fi cel mal democraţic-p‘opular!

Comunarzii tn 1871 . aú dat foc 

Parisului şi monumentelor culturel

franceze. Teroriştii ln 1793 afl gui- 

lotinat jumătatea oamenilorfl măr

unţi al patriei lor. Dar aceste cri

me s'afl comis ln timpuri de revo- 

uţie, sub impulsul unei contagioase 

nebunii.

Ceea ce este grav ln situaţia Ro

mâniei de astăzi, este cinismul Dla- 

zat şi laş, cu care radicalii ’şi fac 

actele lor mal mult pe hârtie şi prin 

cuvinte, indiferenţa pentru bine şi 

râu, pentru procedere onestă şi pro- 

cedere infamă, este mal presus de 

toate faptul, că atentaturile lor ln 

contra a chiar fundamentului unei 

societăţi organisate le pot face sub 

parenţa formelor legale.

Dacă, tn scurt timp, majoritatea 

oamenilor politici din România vor 

simţi până ln adâncul inime! lor des

preţul cel mal amar tn contra unor 

procedări ca cele relatate aici, ce 

prestigiu va mal rdmânea formelor 

publice, care afl Îngăduit sub scu

tul lor asemenea lucruri!

Am atins o Întrebare, la care tre

bue să se gândească din vreme aceia 

ce sunt, ca şi noi, partizani convinşi 

al formei constituţionale.

DIN AFARA.

Rusia. Generalul Ignatieff nn a 
stat la Berlin decât v o 24 ceasuri; 
a conferit cu Pr. Bismarck, a primit 
câte-va vizite apoi a plecat la St. 
Petersburg. Acum el este acasă şi 
prin urmare acest episod al crisel 
orientale e terminat. — Călătoria 
Generalului Ignatieff n’a avut nici 
un resnltat positiv; ea a lămurit 
tnsâ situaţiunea, intrucât a făcut ca 
lumea să Înţeleagă mal bine atitu
dinea Rusiei faţă cu Europa şi ln 
special faţă cu Orientul. Mulţi din
tre aceia, care mal nainte susţineai! 
pe Rusia, astă-zî, după ce afl putut 
auzi unele enunciaţiunl ale lui Ig
natieff, sunt reservaţl, temânduse ca 
nu cum-va Rusia să abuseze de po- 
siţiunea creştinilor din Orient, pre
cum a abusat de acea a Serbiei. 
Tocmai această schimbare ln opinia 
publică a făcut Insă. ca Englitera să 
poată face Rusiei nişte concesiuni, 
pe care mal nainte nu era dispusă 
a le face.

După depeşele mal noi. Englitera 
a semnat protocolul fără de nici o 
reservâ, lăsând ceşti unea desarmâril 
cu totul la o parte. Prin această pa
cea ar părea asigurată. E Insă bine 
să nu ne facem prea mar! ilusiunl. A- 
preciârile ziarelor din Austro-Unga- 
ria şi Germania asupra acestui nofl 
moment al crisel Orientale se resu- 
mă ln cuvintele: ,Am  câştigat un 
moment; vom câştiga câte-va săp
tămâni : e Insă Întrebare dacă vom 
putea să câştigăm câte-va luni pa- 
cinice. — Astâ-zl, când Întreaga Eu
ropă a manifestat dorinţa, ca Rusia 
să desarmeze, Englitera poate să nu 
mal Insiste pentru desarmare; e chiar 
probabil că Turcia va Începe numai 
decât să desarmeze: e Insă între
bare, dacă Rusa va desarma. Şi cine 
Ştie, dacă Cabinetul engles nu seam- 
nâ protocolul ştiind că va fi o armă 
contra Rusiei.”

Un fel de acte justificative privi
toare la aceste apreciărl sunt două 
corespondenţe, una dela Chişănâfl 
publicată ln .Pol. Cor.* earâ alta 
dela Odesa publicată ln ,Deut, Zeit.*

>Incep3nd de astăzi (25 Martie), — se 

zice In corespondenţa de la CbişănkO, — 

se aşteaptă reîntoarcerea comandantul! su

prem, marelui principe Nicolan, din călă

toria sa de inspecţiune. De asemenea se
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zice, c i peste câte-va zile va sosi aici 

marele principe Nicolao Janior, fiul Co

mandantului suprem.

Eri »’aii espediat cătrS toţi comandanţii 

corpurilor concentrate în Basarabia ordine 

privitoare la o înaintare generală a tru

pelor, care ar trebui să se întâmple la 2 

Aprilie.

Comandant al celor patru corpuri com

binate, care vor forma fruntea armatei 

ar avea s& fie numit generalul Skobeleff.

Pană la 7 Aprilie această mişcăm con

centrici va tr-bui să fie desăvârşită, de 

onre-ee !« 8, 9 şi 10 Apri ie sunt serbi- 

torile paştilor.

îndeobşte comanda armatei face pregă- 

tiri grabnice pentru toate eventualităţile. 

Intre altele Intendentul general al arma

tei de la sud va pleca in zilele aceste In 

Iaşi, precnm se zice, spre a negó ţi a cn gu

vernul român în eestiunea incartirărilor. 

E inşii probabil, că în cas, când armata 

ar trebui si treacă graniţele, ea nu va nsa 

prea mnlt de ospitalitatea românilor ; cel 

puţin aşa trebuieşte si nrmim din mul

ţimea enormi a baratcelor de scânduri, 

care s’aQ adunat aici, încât pani acum o 

parte mare din oştire poate găsi adăpost 

într'ênsele.

Şeful statului major a început cu reor- 

ganisarea geandarmeriel rurale care va con

sista din 20 sotniî de câte 125 oameni şi va 

fi distribuită pe la deosebitele corpuri. Pen

tru eventualitatea intririî armatei în Bul

garia Preşedintele comitetului Bulgar Iwa- 

noff a fost însircinat a trimite în cartie- 

ral general o lista a bulgarilor, care vor 

putea fi aplicaţi în funcţiuni civile. Lista 

conţine 820 nurpe şi se zice ci însn-şl 

Iwanoff va ocnpa o posiţie distinsă în or- 

ganisaţia Bulgariei.

Mişcarea armatei nn se mirgiueşte nu

mai la trnpele concentrate la graniţele de 

la sud. Toate trupele de la aud aü şi ple

cat spre Bolgrad. Garniaoanele din Sevas- 

topol, Eupatoria, Verdiansk, lenikale, Su- 

dak şi Otciakoff vor fi întărite câte cu nn 

regiment infanterie şi trei escadroaue ca

valerie. Deasemenea comanda supremi a 

ordonat ca p&oă la 15 Aprilie toate for

tăreţele de la Marea Neagră si fie aprovi

siónate pe opt luni de zile».

După aceste corespondentul a- 
rată; c& nu numai t&taril de Ostin 
ci şi aceia de la Ga/,an aú cerut în
cuviinţarea de a înfiinţa pe cheltu- 
elile lor mal multé corpuri de vo
luntari. De asemenea Rusia mică. a 
Lot&f&t a da dovadă, de loialitate 
cfttrft 'farul în fiinţând doué regi
mente de cavalerie şi puindu-le la 
disposvţiunea comandantului suprem.

>Câţi-va statistici, — se zice în cores- 

ppndenţa de la Odesa, — care aici, unde 

se crucişează întreaga mobil isa re, pot să 

dea mai bine de cât or î unde seama 

despre mersul trebilor, aQ calculat că până 

acum Rusia a cheltuit pentru mobilizare, 

fortificaţinnl şi aprpv.iouări m ii mult de 

cât 600 milioane ruble. Perderile mij

locite, urmate pin starea de indecisiune, 

în urina stagnării comercialul, industriei 

şi agricultnreL a scădere! v¡imurilor şi a 

falimentelor se urcă la o sumă de cel pu

ţin ,1000 milioane de ruble. Aceste cal

cule. nu sunt atât de zadarnice cum poate 

unora le-ar părea.*

Dopă acestea corespondentul a - 
rată., că, populaţiunea eu deosebire 
In Rusia meridională să simte foarte 
a pasată, de starea actuală,-, şi Incheiă 
comunicând unele amănunte despre 
foHifrcaţiunile de Odesa, unde s’aü 
aşezat p&nă acum 700 torpile şi In 
sjiecinil pentru apărarea portului 4 
baterii du tunuri mari (180 fnJ.) 
în iAk aft trebuit- câte 16 perechi 
de bol pentru transportarea fie-că- 
raia’din ele.-' ..

Polit. Cor.“ mat publică, da la 
39 Martie următoarea ■ depeşe ofici
oasă de la. Şt. Peterşbutg : Cabine
tul de 8t. Petersburg a făcut Cabi- 
netulnl de St. James provocarea ca
tegorică de a se pronunţa In  ces- 
tiunea protocolului In termen de 5 
ztte: în urma acestei provocări con
siliul de: miniştri, care eri a avut 
lo\? la Landra, a declarat că e dis
pus a accepta protocolul după re
dacţia rusească şi a nu mal insista 
în ces ti un «a desarm&ril.

Imperiul otoman. Schimbăndu-se si- 
tuaţiuuea în Apus, ea Ya schimbat 
şi în Orient. Delegaţii muntene
greni nu aû primit încă ordin de a 
pleca de la Constantino pol şi se asi* 
gtirtk, cfi această lntărziare este o 
urmare a disposiţiunilor luate la 8t.

Petersburg. De a9»*menea residen- 
tul englea' de la Constantinopdl a 
fost însărcinat a esercita presiune 
asuprii Porţii şi a o hotărî să facă 
Muntenegrulul concesiuni. In urma 
aoestor demarşe Savfet Paşa a şi in
vitat pe delegaţii muntenegreni 'de 
a mal rfimftni*a la Constantinopol. 
aşteptftnd nouele împărtăşiri, pe care 
este dispus a le face.

Oare-şl cum In contra-zicere ony 
aceste ştiri îmbucurătoare o altă de- 
prşâ ne anunţă, că Camera turcească 
a ţinut o şedinţă secretă. în care a 
hotărît a protesta contra a orl-ce 
cesiuni teritoriale. Această hotărlre 
se motivează mal ales prin faptul, 
că teritoriile discutat^ sunt locuite 
în parte de populaţiune musulmană, 
ast-fel ar trebui să cază musulmani 
sub stăpânirea creştinilor, „Fremdem- 
bl.it.* care pare a fi supftrat atât 
de semnarea protocolului, cftt şi de 
reînceperea negoţiârilor cu Munte- 
negru. propune un espedient : des
păgubirea locuitorilor şi colonisarea 
lor în altă parte. ,De oare ce însă 
nici Turcii, nici Muntenegrenii nu 
att bani, — urmează „Frblt.* cu un 
fel de sarcasm, — e de sperat, că 
marinimoasa Engliteră. care atât de 
mult e lngrijată de menţinerea păcii, 
va da banii şi ast-fel va ajunge la 
definitiva soluţiune a cestiunel ori
entale.*

Despre situaţia internă a Turciei 

ziarele sunt pline de cele mal sinis
tre raporturi.

Din „Diarbekir* (Asia) se scrie, 
că Întregul ţinut este In ferbere, 
bandele Înarmate circulează nesupâ
râte, căci diregătoriile nu numai că 
nu le pot înfrâna*, dar nici nu atl cute- 
sat să publice constituţiunea, pe care 
musulmanii nu vor să o recunoască. 
Din Hazanatar, Bdktşli,. Şiştow, Tir- 
now. Smirna, şi din alte părţi se ra
portează despre deosebite  ̂cruzimi co 
mise de către Cerchesl, Arnăuţl şi 
nlt-fel de adunături asupra creş
tinilor fără ca diregâtoriele oto
mane să fi pedepsit pe cel vino
vaţi. — Populaţiunea grecească din 
Creta iară-şl s a pus In mişcare. In 
cât cele mai multe din familiele mu
sulmane şi aO adunat averea mişcă
toare, gătindu-se de a se retrage 
prin fortăreţe. De o cam dată Insă 
mişcarea, nu pare a fi ameninţătoare; 
Cel puţin se asigură. c,ă guvernul 
din Atena ar fi dat fruntaşilor din 
Creta sfatul de a fi pacihicl şi chiar 
de a’şl alege deputaţi pentru par
lamentul otoman.

Din Scutari se scrie, că Derviş 
Paşa Întâmpină ..cele mal mari greu
tăţi Intru a se pregăti contra in
surgenţilor şi eventual mente contra 
Muntenegrenilor. IMipsesc atât tru
pele, cftt şi banii. Albanesil, care 
afi fost chiămaţl la armej se opun. 
Chiar cel mal loiali sunt apatici şi 
numai cred In pujtereij. ştatulul. Derviş 
Paşa a trămis doi oficerl la Cor fu 
Spre a cumpăra proviant, de oare 
ce în Turcia nimeni nn voesc.e să 
primească hârtia monedă, iară aurul 
şi agintul lipsesc.

S E N A T U L -

Duminecă 20 Martie curent, fiind con-, 

vocaţî dd. Senatori pentru a se ţine şe

dinţă publică, d. ministru preşedinte a ci

tit mesngiul pentru prelungirea sesiune! 

corpurilor legiuitoare până la 25 inclusiv 

ale corentei, de şi nu eratt1 presanţi dotat 

numai 22 domni SenatorL

C A M E R A

Şedinţa de SUmllită 18 Martin 1877.

Şedinţa se deschide la orele 1 şi jumă

tate p. m. sub preşedinţa d-lut C. A. Ro- 

setti, fiind presenţi 74 d-nl deputaţi.

Se indeplinesc formalităţile ordinare.

D. Rădeseu cere ca Adunarea să se ocupe 

astăzi de petiţia comunei Fălticeni, prin 

care se roagă a fi scutită de taxa de trans

mitere.

D. v. Maniu observi ci în raportul co

mitetului respectiv s’a strecurat o eroare 

regretabilă . . .

D. Preşedinte: veţi vorbi când sa va 

pune la ordinea zilei petiţia arendaşilor!

D. Maniu: O asemenea eroare nn ne 

face onoare ! curată vorbi!

D. Preşedinte: Astăzi toată vorba e de

prisos, şi d-i-v. un sunteţi- din acel cari 

vorbesc f i r i  resulţat 1

D. Maniu. D. COgâlniceann »’a trecut 

dator ou o sumă colosală, pe când nu e 

dator nici o para!

Adunarea procede la votarea în total a 

legii timbrului, reroasă din ş- dinţa de eri 

şi se adopţi cu 47 bile pentru, 1 7 contra,

2 abţineri.

Se rectifici, cu consimţimâ'itnl Camerei, 

o eroare de copist ca s’a făcut in creditul 

votat pentru plata lucririlor efectuate de 

Crawley.

La ordinea zilei urmează proectul pen

tru autorizarea comunei (Galaţi de a face 

un împrnmnt de 2 milioane.

D. Epureanu cere ca acest proect si se 

tipărească şi să se vadă espunerea de mo

tive a comunei, avisnl guvernului, şi aşa 

să se voteze în cunoşcinţă de causi. Toate 

oraşele din ţară aQ căzut in datorii, oa şi 

statul, din acelea-şî canse, prin urmare să 

nu se dea autorisarea cu precipitare, căci 

de şi s'a votat nrgenţa, aceasta nu însem

nează că trebne să dăm ce ni se cere, fără 

a cerceta şi noi trebuinţele şi necesităţile 

comunei.

D. G. Manfcu amintesce, c i Comuna Ga

laţi se află intr'o posiţinne prea critică, 

din care o poate scăpa numai acest îm

prumut; de aceea roagă a nu se mai a- 

mâna autorizarea.

D. N. Fleva cere tipărirea rapotulul pen

tru ca Adunarea ei nu voteze in neou- 

noscinţi de Incru când este vorba de sume 

atât de considerabile.

D. Prim-ministru repetă, cn Casa de con- 

semnaţiunî va pune secnestru pe venitu

rile comunei Galaţi, care ar ajnnge intr’o 

stare imposibili, pe de altă parte Aduna

rea poate exercita un control prin o co- 

misiune de anoheti. Cere luarea în consi

derare a proectulni.

D. Epureanu zice, că comuna este da

toare mai mult Casei de depuneri, ce de

pinde de guvern, deci să’i ceară să mal aş

tepte.

D. Prim-ministru replicând zice c i şi 

Casa de Depuneri nu mai poate aştepta, 

fiind că n’a primit nimic din şamele îm

prumutate diferitelor comune.

(D. A. .Sihleann ocupi fotoliul presi- 

denţial).

D. N. Fleva propune un amandament, 

ca sumele împrumutate sa se verse la Casa 

de Consemnaţi uni şi de acolo si se plă* 

teas'că datoriile comunei Galaţi.

D. Epureanu. Na se poate! Comuna este 

suverani.

D. Vernesou combate propunerea, căci 

comnna fiind autonomă nn se poate pune 

sub epitropie.

D. Epureanu completând zisele d-luî Ver« 

oesen, zice ci amendamental d i comunei 

Galaţi nn conservator.'..

I D. Dr. Polizu. Un cnstode, no conser

vator!

D. Epureanu. Da, un'custode .

O V&ce. Custode liberal!

D. Epureanu. Aşa, un cost ode liberal! 

[râsete). D. Fleva să’şl retragă amenda

mentul, .care nici nu e discutabil, şi apoi 

nici nn s’ar găsi primari şi consilieri cari 

să sufere asemenea neîncredere.

D. N- Fleva îşi desvoltă amendamentul, 

primit de guvern, după care proectul se 

ia în considerare şi se votează in total f ir i 

altă discuţie.

D. Pruncu. Rog pe onor. Adunare să 

nu se despartă îuainte de a cerceta acest 

pamflet, adică raportul in privinţa aren

daşilor; zic pamflet, cact vid trecute in el 

lucruri ̂ îeesacte, cari pot fi numai din nisce 

pasiuni politico t . . mai scie dracu ce. .  . 

(sensaţiune).

D.(Preşedinte C. A. Rosetti (întrerupâud) 

d-le Pruncu!

D. Pruncu. Me iertaţi c i sunt emoţio

nat, căcîr me privesce personal..,.

D. Preşedinte.. Aşa se vede I

D. Prunci*. Nu trebue să se . joace cine

va cu onoarea oamenilor !

D. llolban autornl acelui raport, regretă 

.că s*a animAt d. Pruncu pentru o lucrare 

Ce era să, vie în discuţia Camerei, când a- 

poi d-sa putea cere rectificarea neesaotilă- 

ţilor străcnrate în raport; oomisiunea însă 

n ’a pus de la sine cifrele şi datele upesaote 

din import, ci le-a reprodus numai din ac

tele administraţii domenjelor, spre a fi la 

rândul lor cercetate şi verificate de Adu

nare.

D. Pruncu: Eă n'am fost nici odată 

dintre pisutţt.....

D. Preşedinte: Aţi resuflat destul', dom

nule Francul

Incidentul se închide.

Se votează modificarea introdusă de Se

nat în proectul de organisare al persona

lului t'elegrafo-pbstal.

La ordinea zilei raportul comisii de dare 

in judecată a foştilor miniştrii.

D. Misail raportor, citesce numai con-  ̂

clusiunile raportului (cn aprobarea Adu

nării).

D. Epureanu în chestiune prealabili, 

zice ci se afli în mare nedumerire, p r i 

vind modul cnm se presinti afacerea înain

tea Adunării. Dup i D-sa Camera nu mal 

are nici un rol in cestimie. Ea nn este 

nici judecitor de instrocţie, nici curte de 

casaţie; justiţia are să se pronunţe.

D. Misail dând esplicări asupra rapor

tului, zice ci culpabilitatea acelor miniştrii 

nu poate fi pusă în dubiu...

D. Rosnovan : Aceasta e opinia D-Tale! 

Voci: Şi a ţire i!

¿*D. Rosnovan : Nu sunteţi D-v., ţara ! 

(zgomot pretestărl).

Voci: La ordinel la ordine!

D. N. Fleva cere a se chema la ordine 

persoana care îndrăsnesc a zice că Adu

narea nu este representaţiunea ţerei!

D. Stăteecu : Este o sfruntare, o inde- 

cedenţă publică ca nn prefect al guvernu

lui trecut si vină a adnee ultragiQ aces

tei Adunări..... (zgomot mare, ce durează 

câte-va minute.)

V oc i: S i se cheme la ordine! la ordine ! 

D. Missail espnne resnitatele cercetări

lor comisiunii.

D. Stitescu susţine că singură Aduna

rea este In drept a se pronunţa.

D. Yernescu combate aserţiunile preo

pinentului, constată greşelile comisii, care 

a achitat pe unii miniştrii fără să aibă 

această putere ; ea avea nnmai să comple

teze probele şi si snsţini acnsarea înain

tea Cnrţii de Casaţiune. (Oratornl critică 

lncririle comitetnlnl, citind acnsaţinnile 

aduse tuturor m iniştrilor; se miră cum 

astăzi câţî-va din ei sunt puri şi nevi

novaţi şi conchide :) Dacă am procedat cu 

nşuriuţă, s’o recunoaşcem şi să revenim a- 

snpra votul ni.

Pentrn acest cas nu e lege precum nu 

e li-ge nici pentrn responsabilitatea minis

teriali. Este însă o lege superioară după 

care acusarea nu se poate retrage, până 

nu ’şi face cursul. Aceşti foşti miniştrii aQ 

stat sub acusare 9 luni; acum să 'i lăsăm 

să meargă înaintea Casaţii şi acolo cine e 

culpabil va fi condamnat, şi cine nn, va 

fi. achitat!

D. N. Fleva apărând comitetul în lu

crările sale, respinge acnsările ce ’i aduce 

D. Vemescn. Terminând lungul s8Q dis

curs, oratorul cere a se înlătura oestiu- 

nile prealabile şuierate de unii domul şi 

să se intre in fon/l.

Se pune la vot şi se admite propunerea. 

D. C. Grădişteann cercă a înfrînge toate 

imputările şi acnsaţinnile in cbirtra d-luî 

Cantacuzino: in privinţa complicităţii de in

gerinţe în alegeri; în privinţi nrcării unor 

proprietăţi pe cari şi-le-ar fi insuşit pe 

cale ilegali. Prin urmare cere ca Aduna

rea si se pronunţe daci d. Cantacuzino 

este culpabil sau nu, iar nu a lisa sabia 

lui Damocle, şi, mat mult, pata si atîrne 

d'asupra caracterului unei asemenea per

soane.

Discnţinnea se închide.

Se pune la vot escluderea de sub acu-, 

pare a d-juî P. Carp.

Votanţi 53; pentru 44 ; contra 9 ; ab

ţineri 8.

Se pune la vot escluderea de sub acu

sare a d-lul N. Creţulescu :

; Votanţi 00; pentru 43; contra 12¡ab

ţineri 6.

D. Preşedinte citesce o propunere de a 

se scoate de sub acusare D.D. B. Boerescu,

T. Rosetti şi Gr. Cantacuzino.

D. Prim-ministru roagă pe Adunare de 

a vota propnnerea cu âniandementul care 

o motivează, prin care va da o probă mai 

mult de tact politic, de justiţie şi pa

triotism.

Se cere închiderea discuţii.

D. Dimaucea vorbesce contra închiderii, 

zicând că acel domni si nn se scoată de 

sub acusare, pentru ci nu sunt destule 

probe.....

Voc i: Aceasta este opinia D-Tale !

D. Dimancea ; Consciinţa publică s'a pro

nunţat contra lor!.... (întreruperi)

D. Prim ministru roagi a se face drep

tate deplini, iar nu pe jumătate!

Discuţia se închide.

' Se pune la vot escluderea din acusare 

h d-lui Gr. Cantacuzino: Votanţi58; pen

tru 39; eontra 19; abţineri 6.

La escluderea d-lul B. Boerescu votul 

este nul, şi se va face mâne.

Escluderea d-luî T. Rosetti se admite 

cu 45 bile pentrui 14 contra din 59 vo

tanţi, 5 abţineri.

Şedinţa te ridici la orele 61/* seara.

Şedinţa de Duminica 20 MartiU.

! Se deschide la orele 2 p. m. sub pre- 

şedigţa d-lul C. A. Rosetti, fiind presanţi 

76 d. deputaţi

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.__

D. P. Bord ea anunţă o interpelare d-lul 

ministru Lucririlor publice iu.privinţa mo

rilor de pe Iiilomiţa.

Se procede la vot a 2-a oară în pri

vinţa esclnderii de s ub acusare a (d-luî Boe

rescu : votanţi (îO, bile pentru 23; contra 

37, abţineri 8, deci votul fiind iarăşi gQ| 

se va tace mâne.

D. Ferechide propune o moţiune în pri

vinţa reposatulul Costaforu, (asupra căruia 

deşi acţiunea este stinsă şi cotnisiunen, 

după investigările făcute, a constatat necul- 

pabilitatea sa,) ca Adunarea priU un vot 

al el să şteargă ori-ce bănneală ce ar mal 

!putea snbsiste asupra nnmelui acelui băr

bat ilustru şi a familiei sale.

Camera acceptă iu unanimitate.

D. N- Fleva (de pe tribună) zice, că o 

propunere nu s’a putut resolve în sînu)- 

;Comitetului, remâuând a se pronunţa Adu

narea în privinţa ei. Este vorba despre un 

privilegiQ sau clemenţă către cei consta

taţi de culpabili. Timpurile privilegiurilor 

aQ trecut, totuşi d-s'â a fost pentru acea 

propuuere în principiO fi Acilm arată Ca

merei întru cât şi cum săi se facă.

D. Cantili* Cer cuvântul!

D. Epureanu: Si eQ cer cuvântul ! |

D. Locusteanu: Si cQ ! (sensaţiune)

D. N. Fleva esaminâni) faptele miniştri- 

ilor daţi în judecaţi, susţine (citând din 

legi şi autori) că aQ fost crime, cari în 

alte ţ ir l ar fi fost pedepsite alt-fel, de'cmn 

se poate face dupi legile noastre liberal* 

şi umane, crimele politice izbesc direct so

cietatea întreaga, deci sunt mai grave de1 

cât crimele private, ce lovesc pe un par

ticular numai, şi indirect pe SoaieţfttP- 

D. Cantili, te desminte ir t . 20 din oor 

dica penală ! ■■

D. preşedinte, d. Cantili este înscrisl 

! D. Cantilî, sciO, dar vorll s^’i mal a ju tf ’ 

■ D. N. Fieva, Ba voiţi s i me eufandaţi, 

jsă’mî pierd şirul ideilor.* Oratornl vorbesce 

apoi despre dreptnrile Camerei şi a Sena

tului; despre friptele/ colori jactisâţi oa le

gea penală, ou dreptul comun, Curtea de 

ppnere sub acnsare şi de casnţinue. Arata 

când judele de instrucţie arestează sa3 li

berează, cum e Îa Englezi după >Haib'eas 

porpus*; comptfră crimele politice cn cele 

ordinarei pe tfii: criminal care ucide pe nn 

individ, ’cu altul care"ucide o “¿'ăţiuiie. n(

i întreabă apo i: '»Acestor criminali să le 

creăm favoruri, privilegii? Resumilndu-sw 

cere aplicarea dreptblnl' cbniun în caşul 

de faţă, căci Adnnarea’dacS ar face ns de' 

suveranitatea sa în favornl celor acusaţî 

ar face mare reQ societăţii şl ţffriî. Pro- * 

pune un amendâtnent," ca cei acusaţî de 

crime si fie arestaţi, anume : D-niî Flo- 

resen, Catargi,' LahcfVary şi Mavrogheni, 

ţar cei preveniţi pentru delicte, pot fi liberi.

D. Gtfcni (mmntorn din comitet)', combate 

amendamentul d-1uî F|e*n, amintind că şi 

majoritatea comitetnruT'de 7 a respins i- 

dea de arestare preventivă.

D. prim-ministru nu ia oijvântul pen

tru « se amesteca în această gravi cestiune 

juridică, ci penru a protesta iu contra u- 

nor principie şi teorii emise de d. Fleva. ' 

Respinge propnnerea d-şale, căci partidul 

nu poate avea în  intenţitine de d face nn 

act de res'buViare. cl de dreptate. S î?i  a- 

restim pentru a ie închide gura?.Ne te

mem de noi ? Noi pnisim puterea noastră 

de la naţiune, iar nu de la cutare i*d\- 

v id ! Şi apoi pe ar zice Europa? 

testimoniu, c i nu sdnt în stare * or

dinea şi liniştea publici, de arestând 

câte-va persoane!

Societatea nn voesce pentru dinte, 

nu resbunaţe, oi ei fi* P“3“ u  adăpost ia 

faţa făcătorilor de j8*®* ®ja v<>rbit de re- 

voluţiunji; apoi »<>.* am ^pu t revoluţiunl^ 

fără sînge, ceea ce ne constitue un titlu | 

de nobleţă, iar nu cum susţiti unrf, ci dnei- 

ani fi virsut mal mult sânge, ‘km fi aoum

ţual înaintaţi... j  i i

Di Epureanu: Sau n'am mai fi j (ila

ritate).

D. Prim-ministru :• Nimic nu pledează 

pentru teoria d-lul Fleva. turtea de "'Ca- 

saţiune se va pronunţa: Si pe noi ne-aîl 

blestemat mulţi, însă consciinţa ne-a eon. 

solat că »m lucrat în interesul libertăţi

lor ţirei; nu vocea pasiune! să ne eondţ- 

că, ci vocea iufinlibilă conşciinţei! ,

Discnţinnea se închide.

Se pnne la vot amendamentul d-hii Fle- 

Va şi se respinge cu mare majoritate.

Şedinţa se suspendi pentru 5 nilnnte.

La redeschidere d. Misail, şi d. B. Cos» 

tinescu, denlisiouează1 din oomitetnl de a- 
cusare, mulţomind pentru încrederea a-



T I M P U L

ft oufjninï mare grenbifc- »e susţină 

izararea înaintea Curţii <U> Casaţiune.

D. Fleva în cestiunè personală, protest« 

|n tra ncusnrilor d'-luï prim-miuistru, cure 

I l’a înţeles biue ţi ’çï d* dimisinnea din 

Énitetal da acusare, 

ß Şedinţa se rădic» la ore’.e 5 seara.

frltfiSPONOENŢA PARTICULARA
a

T IlS / lP X T I- .T JT

Pari», 11 Martie 1377.

Ln cursul septămftnilor trecute fi- 
|uomia generală “a politicei lâun- 
jce nu 8 a schimbat, liniile cele 
»rl aâ remas tot în posiţia de mal 
uiinte. Totuşi tftte-va Îapite petrei 
Ite dacă nu aQ clătinat de loc ai- 

tţia generală pentru moment, ne 
ICi cel puţin să vedem ceea ce se 
scunde de desuptul acestei supra-j 

line. Intr'una din icfisorile 
se.eufce am zis că c«*a mal mare 

luite istorică ce trecutul a urzit 
Întărit în mijlocul socifetăţel fran- 

şse este , clasa preuţeasă,* ajunsă 
stăzl nu numa,!o forţă morală, ci un 
« t id  politic. Dac* sficietatea mo- 
lemă nu re găâi armes!ă lupte con- 
ra acestei puteri ce creşte p9 fie 
lar'e zi, atunci pe Franţa o aşteaptă 
oiprta Spaniei- S'ar putea zice că aşa 
(omită decahflenţă a popoarelor este 
rapial o votbă goală, cănd o cauiă 

a ln o slăbire fisică sad Inte- 
■şială a indivizilor ce alcătuesc so- 
iţatea în decadenţă. Organismul 

Wjlvidual şl-are legile lui nestrâ- 
Iiutate şi cel social pe ale lui« —j 
Sleoa ce se numeşte decadenţă_a unei 

oqieţăţl este o forţă socială care 
a împuternicit aşa de tare In cur
bi vreffeiIţ)Tţ*-În cfcf? în un moment 
■t •SBubji»)ţ.\t dt toate mani fes t.ă- 
îlt* ieţel sociale.

Toate fibrele vSeţeî se împletesc
I  se Jirt reţea în această .pănză, pe 
ţtre- {Jdpbrul 1 lnvîrlitîn  ea im1 mal 
>şte în stare sil o rnmpil. păuă ce 
f5 putere exterioară nu vine să sfâ- 
ărue şi pAazS şi popor, şi atunci
ii vizii reintrăm] In o nou6 com

binare socială, manifestează tot a- 
îlfca energie cât aU manifestat cănd 
ş  alcătuit vechia combinare.. 

Spaniolii de astăzi sunt tot atâta
II inteligenţi şi de viol ca şi a- 
gouael- când aa stors din sufletul lor 
•ea mal importantă parte a istoriei 
or numa! peste societate-le ’şl-a 
iDpins mrejele puterea cafcolico-cle- 
.icală, care i-a ţinut şi 'I ţine în 
im a  celor-l-alte popoare moderne; 
ile ar mal fi cu pntinţă să se mal 
nască ln s£nul EuropeC vr’o naiş- 
bgie a spiritului religios ca acelea 
Ain veacul de mijloo, de sigur că 
Enaniolil ar arăta cea mal mare e- 
nţrgie la această treabă! Saft şi din
ontra, dacă uo leaq ce ştiinţa 3o( 

cgilă (de tot Ttft pruncie) nu' l’a gă 
it încăpsaă dacă o puteţe. exte 

rioară ar sparge pânza ce invălu- 
Şto poporul spaniol, j şi sr recon

stitui aceiaşi seminţie de oameni 
yb o altă formă; Spaniolii ar fi în 

3tare să şcoaţă (lin ţ syfle.bu 1 Ipr un 
nţil fel de viaţă socială..

Faptul că; cea mai mare parte a 
cârtirilor cr-eşttmr erau din lumea 
gţeco-romană, şi nu din lumea bar 
ţ>ş,ră, dovedgşce,.că Romanul şi .Gre-, 
•iii care păreafl-fîlră energie îu*vin 
leearea râuliif locietăţel lor, muni 
Festa ti cel mal mare grad de ener
gie când eşiafl de sub învelişul for- 
fcei lor sociale. Aceasta este o boala 
[de care suferă societăţile cele mal 
Înaintate şi care. ca multe boale so- 
«alei nu’ţj are Încă leacul cănd a 
ajuns în toată vârtntea el. Se în-.j 
ţ|plege că e vorba de un leac fără 
violenţii. Radicalii cred, că leacul» 
st.'* ln .revoluţii • insă nereuşita re-; 
yol'uţieloc se vede de ajuns .prin cele' 
petrecute în Rpania, şi mal 'ml vine.

9* prin cele petrecute li> 
revoluţia cea maTe franţuzească. Un 
5lvod de utopii incapabile de a lua 
Şocul instituţiilor organice, o serie 
Je acţiuni violente urmată de o se- 
njifc de.teacţiunl. violente,, ..iatj .̂jjfcs- 
itaî revoluţielor, plus sdru^cinarea 
FOcialH şi suferinţei« individuale. 
Dacă Franţa va putea scăpa de cle
ricalism, aceasta nu va fi fiind-că 
n avut câte-va revoluţii, dar fiind 
p ă elementul modera al Franţei 'şi 
ia Îndreptat toată atenţia asupra ă-

itk }i roagă pe Âdaiiare să aleagă p» ce,sţel aţneninţS,toar.e copleşiri ele-
'^'‘¡»lô. Făiă îndoită.\că dluricalis- 
mul. nu a âjunsgîn Fran^ia la gra- 

ţRil,' ln -care de mult ■ æ în- 
Spania; dar el ar putea să ajungă, 
dacă toate capetele luminate s’ar 
mulţnjni cu vorjje măguli.toare ca 
acemjTeik .lVspiit .français^ l’esprit 
gaulois* etc. nu pot nid o dată să 
fie învinse ; vorbe ce seamănă mult 
en d'alde ‘ românii ln veci nu piere“ 
ce se auî e pe la noi foarte des.

0ate-va fapte vor fi de ajuns pen
tru a se put^a jivieca unde se a- 
flâ Franţ i , In privirea clericalis
mului. In burgezime de mult a p6- 
truns, este indiferent sub ce nume, 
fie chiar sub ‘ acela de pericol social 
saû sub cel de linprotivire Prusiei 
anticléricale, destul este că a pë- 
truns şi se Întăreşte pe zi ce merge. 
Acum toate silinţele clericalismului 
se Indraptă asupra lucrătorilor „(Ies 
ouvrier^ pentru caré s’aü format 
o mulţime de cercuri ; cât despre 
resturile vechel aristocraţii nici nu 
trqbqe sa mal vorbesc,* căci aţei este; 
vechia frăţie istorică.

Instrucţiunea primară este to ită 
n mâna lul;,s a făcut statistica pen

tru 17 departamente şi resultatifl 
este 3961 de scoale congreganiste şi 
2927 scoale laice; va să zică cu o 
mie şi mal bine de SfcSâlë 'Intrdce 
nstrucţia clericală pe cea laică : dar 
chiar in departamentele unde nur 
mérul scoalelor laice este m»[ mare 
de câ’b cel' îil icoalelotC'iagregţnişte, 
numârul elevilor "din scoalele cestor 
din urmă este mal mare de cât, cel 
n-l scalelor laice; aşa numai departe 
la Versai!feli Hn Coastele acelui spi
rit. volterian al Parisului, numôrul 
elevilor ce fr.fecuenteăză scoalele laioe 
este numai de 104-1, pe când nu- 
m^çul celor ce fcecuenteagă sapalele 
congreganiste este de 1521. O sta- 
tretică a scoalelor secundare nu cred 
că ar fi mal măgulitoare de cât cea 
à isţoilelor iprinaâbe. Pe lnv0ţâia£nt 
sunt dar aproape stăpâni; se silesc 
nbum a pane mâna pe firele direc
ţiei raporturilor industriale şi co
merciale: deja prin provincii parti
dul are , medici catolici, locantierl 
catolici, avocaţi catolici etc.* aceştia 
şi numai aceştia sunt recomandaţi 
mulţime! de direguitoril el morali 
(clerul) ; ba un preot de la Angres In 
congresul catolic de la Bordeaux a ră- 
dicat acéstà tendinţă parţială la Înăl
ţimea unei regale generale, propunând 
ca în fie-care parohie să se facă 
lista avocaţilor oat(j]i<&, medicilor, 
băcanilor,' etc etc., pentru'ca banii 
csitolicilor să nu îuDogâţeaVă pc cel 
£ăşâ»de lege.“ -■

PSirtfdelè :monarchice representaţe 
în majoritatea senatului. a& un pu
ternic element ce le uneşte între 
cftnséle1 pentru a lovi republica, spi
ritul clerical, care . planează asupra 
lor ca Hm alt duh sfânt. Senatul s’a 
Împotrivit sistematic la ori oe lăr
giră. Ut libertate propusă de majo
ritatea cbnservaţoare a Camerei ; d\r 
câna à :josf voroa “Se^libertâtea In- 
văţămlotulul, de care se ştia că nu
mai partidul clerical va profita, con 
âervatoril cei mal archdicY 'ş( aü dat 
mâna ou .utopiştii ,cel. mal fără de 
frdtt; i

; Ori cât de conservatoare ar ti re
publica d^ astăzi, clericalismul nu 
poateî fi cu dtnss căci ln urma par
tidului de acţiune a ' republicanilor 
sţaft cugetătorii, cari declară că nu
mai este posibil de Împăcat desco
peririle ştiinţifice cu biblia şi cari 
vor să sfărâme mrejele intelectuale 
pe care claricalismul le Întinde ti* 
nerimel şi clasei ignorente ca instru
ment de dominaţie. Pe gustul cle
ricalilor sunt numai monarchiile, nu 
pentru că principiul monarchie nu 
est» compatibil cu cea mal Înaltă 
jdesvaltare a ştiinţei şi a spiritului 
modern, dar pentru « ă ; prin o partri- 
jcularitaţea istorică, monarchiile fran- 
¡ceze s aü arëtat una după alta in
capabile de a pricepe aspiraţiile tim
pului şi a le da curs cu toată sin» 
jefritaţea ;şi mo l̂er^ţia ce se cuvine 
lncriirîior menite a fi ţraint<?e.‘ Pre- 
tntindenea aiurea" (e vorin de lumea 
(ţîviljşată) manarchiile aü as^ultatl 
experienţa timpului, s aü mod«lat 
după chipul şi asemănarea genera
ţiilor ce se succed, pe când una din 
n o o o n i e  -ÿeohl franoese reprezen
tată astăzi ln persoana contelui de

Cjiambord ţino la Goritz un discurs 
cé (taro căzut din cer, atâ.taA;este de 
strein de tot se faco şi se‘ gân
deşte aiităzl. Lionapartiamnl cel pu^ 
ţin aşa cum s'aü arôtat ln cel din 
urmă 20 de ani voind a ’şl s&tis- 
fJ3£°. tendinţele absolutistice, s a ln- 
h4ntat la carul ‘clericalismului. Şi 
cum să nuîfie dragi aşa fel de m o 
narchil clericalismului din Francia, 
când ele îl urmează pas cn pas în toate 
procedeurile şi principiile sale! Vrea 
clericalismul să Introducă desbinarea 
şi uţa Intre cetăţeni, Îndemnând pe 
catolici să nu facă industrie şi co* 
merţ de cât numai Intre dlnşil, şi 
supt nume de catolici nu se Înţeleg 
toţi cel botezaţi catoliceşte, ci nu
mai aceia pe care congreganiştil ’I 
socotesc de buni catolici.

Monarhiileţ ca să nu se lase mal 
ln urma mentorului lor, fac şi ele o 
asociaţia la .Avignon* şi hotărăsc 
ca patronii monarhiştf să nu mal 
primească lucrători republicani, nici 
lucrători monarhiştl să nu mal lu
creze ln atelierilarepublicane etc. etc. 
Cele propuse la Bordeaux de preo
tul de Ta Angers şi cele urzite la 
Ayignon sunt acelaşi lucru, numai 
subt alt nume; căci ln Franţa, sfera 
clericalismului şi sfera monarchismu- 
lul sunt aproape egale. —  Se lnţe- 
legeode la sine, că In lupta republi
canilor moderaţi şi conservatori con
tra clericalilor na e vorba de sur
parea religiei; la aceaaţa so gândesc 
Ipoate numai radicalii, cari nu pot S 
socotiţi printre partidele ce ar pu
tea avea cârma societăţel tn o stare 
normală a el. E foarte important, 
cum majoritatea republicanilor sunt 
conservatori şi cum lupta se reduce 
ln Franţa între douô partide con
servatoare, între care deosebirea cea 
mal esenţială este, că unii simt con
servatori ce se reazimă pe spiritul 
clerical, şi ceî alţi conservatori, ce 
se reazimă pe spiritul modern. Cele- 
l'alte deosebiri sunt mal mult saO 
mal puţin formale şi nu se leAgă a» 
tât cu viitorul Franţei ca popor mo
dern. Noi. streini de patimele locale, 
cari ne uităm la esenţa J rece a i- 
deilor ce intră ln luptă, dorim nu
mai douô lucruri r  1 : ca partidul re
publican conservator să se despartă 
cu ziduri tari de grupul radical, a- 
le căruia idei utopiste se dovedesc 
a fi imposibile de reali sat, In mô- 
Bora In care ‘.Înaintează experienţa 
omenească; al 2 : să se Întărească 
Cu statornicie ln Franţa, fiind că 
numai el singur o poate scăpa de 
Clericalism, boală socială care p'oite 
să o aducă ln halul Spaniei. Şi a- 
ceste le dorim pentru ca să nu remâe 
In paragme,. copleşit dé clericalism, 
unul din cel mai puternici agenţi 
al civilişaţiel moderne. — De altmin
trelea nu cred .să fie ceva maţ Îm
bucurător pentru adevftraţil conser
vatori de cât cele ce se petrece 
astăzi ln Francia ou partidul re
publican. In adevër tendinţa nouă a a- 
'oestul partid de a renunţa la ideile 
absolute şi utopiste pe care le am 
afişat cu ooazia revoluţiilor, hotărâ
rea de a priimi starea lucrurilor aşa 
!cum este şi a se încerca să o mo
difice numai Intru cât este oportun, 
sunt din cele mal conservatoare. Ce 
Însemnează oare această convertire? 
Pentru noi însemnează, că experienţa 
animată de o suflare sciinţifică se 
pronunţă in favoarea conservatoris
mului raţional. Cel care aü afişat li
bertăţile cele mal utopiste, vin a- 
stăzl, când aü aface cu elementul 
[iractic, să fără Însemnate restric- 
ţiunl. Jules Simon; care a susţinut 
cea mal largft libertate de presă, 
trage astăzi dinaintea justiţiei pe 
Paul de Cassagnac! Atunci ce rost 
mal aü teoriile absolute, când nu 
Încap nici odată ln practica lucru
rilor pentru care sunt făcute şi când 
tendinţa sciinţifică a veacului nostru 
esţe de a purcede de la experienţă 
către principii generale şi a se le
păda de utopiile, cari n’aü altă fân
tână de cât puterea miutel omeneşti 
de,]a imagina)

SC1BI SOSITE CU POSTA DI» 0RM1
Constantiuopol, 20 Martie. 

Camera a rotatt adresa ca aproape nna- 

niniitate. Relativ la Munlenugrn ndresi

dă espfesie speranţei, că guverunl va pro

cede am&urnt cu interesele şi demnitatea 

Imperialul. Adresa ratifică şi refutarea 

propunerilor oonferenţul.

Bruxelles, 80 Martie.

,Nord‘ arată, că este imposibil ca Ru

sia şi Turcia să demobiliseze deodată În

tocmai precum, n imposibil ca Rusia să 

desármese îim inte de a i-se da garanţii 

sigure.

Petersbnrff, 80 Martie.

De şi fuptnl semnării protocolului nu 

este încă perfect, e speranţă, că aceasta 

▼a fi tn 'cursul zilei de mâne.

Parii, 80 Martie.

Dacă Tarcia va ceda distriotal NiesicI 

şi va desarma de o dată cu Rusia, pacea 

este asigurată.

. ,  N O U T Ă Ţ IL E  ţ> lLE f

Le Journal da Bucarast. — Acest ziar, a 

cărui întrerupere pentru cftte-va zile toţi 

o regretam, a reapărut.

* *
Sinucidere. — ln Hotel de londra, din ca

pitală, uu jnne numit Grădinam,.însurat 

nnmal de căte-va septemftnl şi care fusese 

mal mulţi ani comptabil la d. Zamfirescn 

comerciant, s’a sinucis.

Amăruntele suntracestea :

A Închiriat in numitul hotel o cameră 

pentru cftte-va ore, a plătit preţul eî, a 

dat bacşiş servitorului s’a inchis în ca

meră, a scris două scrisori : una oătmfa- 

milie şi alta către poliţie, prin care ’I de

clara că nu trebue să bănniască pe nimeni 

pentru moartea lui a cărei ca uşii se va afla 

mal târziii; — apoi ’şi-a descărcat un re

volver în gură.

Causa sinucidere! se zice că ar fi chel

tuiala a zece mii de franci, bani .străini. 

1 *
• *

Conferinţele junilor israeliţl.— A seară in 

scoală Israelita de la Lncacl s’a ţinu t o 

conferinţă *asupra teatrului» de către ju- 

nele Ricard Torcénu. Un public nnmeros 

umplea sala, in care se vedea şi câţî-va 

romanţ distinşi precum d. Ion Qhica ta

tăl şi fiul, d. Diui. Stnrza, d. Bibicescu, 

unul din redactorii ‘ Komânnlnî,, şi alţii.

După terminarea conferinţei care a ţi

nut peste doue ore, d. Ion Ghica a feli

citat comitetul junilor conferenţiari.

*
* *

0 glumă. ErI Camera în unanimitate a 

declarat că contra mult regretatului bar 

ba i G. CoBtaforu nu este nici umbra unei 

▼ine.

Cn ocasia acestnl vot, nn glnmeţ es- 

clatnă:

‘ Ce bine ar fi făcut şi cel alţi miniştri 

acusaţi dacă se duceaQ în străinătate şi 

d'acolo respândeaS io ţară soirea e’att 

murit.... sunt sigur că deputaţiid-lul Bră- 

tianu-RosettUSihleanu ar fi Votat azi şi 

desfcre dânşii că, cu toate cercetările fă

cute, nu li se poate imputa nimic ! Ce 

vreţi ? din momentul oe ’I ar fi scint în 

neputinţă d'a le mal disputa puterea, per

secuţia nu mal avea nici un cuvânt!,

*
M # *

Un mare concert* — Publicăm mal la 

vale programul unul mare concert ce se 

v&:da Joi 81 Martie io sala , Ateneului.* 

D. Hubjch este îndestul de cunoscut prin 

forţa talentului şi artei sale. Publicul tot- 

d’a-nna s’a grăbit a profita de rarele o- 

casii ce acest iubit artist îi da, d'a ad

mira şi a se desfăta din talentul seii.

Nu ne îndoim că şi d'astă-diită se va 

grăbi a fi la întâlnire.

Programul este destul de bogat şi variat. 

*' *
Procese electorale. — Tribunalul de Co- 

vnrlaifi a admis septemâna aceasta oposi- 

ţiunea d-lor fraţi. Antake, N. Catargi şi 

N. Vlaicu contra decisiuuii consiliului co

munal care ’î  ştersese din listele electorale, 

ordonând înscrierea d-lor in acele liste. 

Asemenea a înscris şi pe mai mulţi onor. 

proprietari din judeţ, asemenea şterşî de 

consiliul comunal. (V- C.)

*• *

Citim în ‘ Curierul din laşi.»

Serată musioalA. La lSţurent, după cum 

am fost anunciat’o , s’a dat o serată 

mnsicală de către domnişoarele din Pen

sionatul normal ce se află sub direcţiunea 

doamnei Emilia Humpel. Prevederile noas

tre nn ne atf înşelat. Părinţii şi tot pu

blicul invitat aă remas încântaţi de pro

gresele musicale.ee aS putut coustata cu 

această ocazie, pentru care aB esprimat 

sincere mulţumiri ntât d-nel directoare 

cât şi d-lor profesori. Din lipsă de spnein

suntem nevoiţi a amâna’pe nnmărol ]viitor 

o dare de seamă . detnilatX dnapre această 

frumoasă serată musicaiă.

CURS DE EFECTE PUBLICE 81 DE DE7ISE
Ii usures c i, 81 M artiê 1877.
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Obligaţiuni rurale ungare . . . 74 —

. 72 25
> transilvane . . . . 71 20. .1 0 8  —

. 97* —

S A LLE  DE  L fA T H É lîÉ E  

Jeudi 81 Mars 1877

GRAND CONCERT
donné par

E D O U A R D  À. H Ü B S C H

Aveo le concouei Bienreiliant de

M-ie SOPHIE DODOS, M m e  71BG. B1ANCHI
artiste de Vienne chanteuse de l'opéra

M -r. M. M fLLO  M -r. H . BIANCH1
artiste dramatique directeur d’opéra \

M - r s  C a r i n i . D n m i t r e s o n , K a r b n s . 
M i l d e , K a i t h . Y o l g t . W i e s t  P r

P R O O  R A M M E

I-ère PARTIE

1. Fragments du Septuor (mi bémol ma

jeur, (Beethoven); executé par Mr. Hiibscb, 

Carini, Dùmitrèscu, Eàrbus, Milde, Riiith, 

Voigt, Wiest Fr. -- 2. Air de Beatrice di 

Tenda (Bvllini ; chantée par M-me V. Bi- 

anchi. — a) Adagio, Allard. — b) Mizuro» 

caractéristique, (Wieniawikv), exeentée par 

Mr. Hübsch. -- 4. PABAPON13ITOL, Chan

sonette, (Y. Alex and ri, par Mf. Millo.

II-me Partie.

5. Sonate (D j mineur) pour Piano rt 
Violon (Beethoven) M-elle Dudos et Mr. 
Hübsch, 6. Gondoletta, chanson, paroles de 
Y. Alexandri (H. Bianchi) ; chantée par 
M-me Bianchi, 7. Chira Nastaeia; chnnso- 
nette, (V. Alexandri); par Mr. Millo.

Le piano sera tenu par Mrs. Bianchi et 
Mild«. — On cojnencera à 8 '/* heure» dn 
soir précisé.

Jalnicii soră, fraţi, cumnate, nepoţi ţi 

nepoate, pătrunţl de oea mat adăuoă du

rere pentru perderea prea iubitei lor soră, 

cumnată fi mătuşa:

. S A F T A  ZA D A R IC EA N U
rog pe amicii şi cunoscuţii lor a asist» 

la servida! religios ce va avea loc MarţT 

2 Martie, strada Primă-vereî No. 25, ţi de 

aci la Cimitirul Şerban Vodă, la 4 ore 

tltu ai.—k . . . v  i . .  ■ >



TIM PUL

NUMAI MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTRII CAVALERI
SERVICIO PROMPT.

în Palatul „Dacia“ (colţul Mogoşdiel şţi Lipscani) sub firma

wet mm Ml t t  ■  ■  K  o  c  H
ESTE IN TOT-D’A-UNA BINE ASSORTAT. P R IC IO R H M iT i

I»

AU SOSIT 
S T R I D I  

próspete 100 fr. 8 
Bob verde «caua » 2 60 
Anjhenari mari 

verxl Bucata , 40

- "S i
"  C U  O C . A S I U N E A  S E R B A T O B I L O B

S u b -s e m n a tu l pe lingă un bogat a so rtim e n t în D e lic a te s e , B e u tu rl şi to t felul de B r în z e tu r î noi şi dife rite  M ize lic u rî cu preţuri redu se , ca re  Îmi este de principiu.

Priimind şi o partida mare de Unt topit prima calitate de IţcanÎ şi a nu’ml rămânea pe vérft am decis a’l vinde ocaua fr. 2 80, F ă i n ă  de Pesta 

NTo. 0, ooaua 95 bani, Făină de Pesta No. 1, ocaua 85 bani, Făină pentru gfttit, ocaua 40 bani. Se primesce in tôte (Jilele Drojdl de Bere prôspete
do Braşov pentru Cozonaci.

ZAHAR DE CHITILA, SI FRANGES, OREZ TURCESC, DIFERITE CAFELE SI LUMINĂRI DE STEARIN ETC.
CU PRETIURI DE CONCl'RE.NTIĂ

RENUMITA ŢUICĂ CALUGAREASCA, VECHIA DE CINCI ANI, OCAUA 1 50

ACESTEA NUMAI LA MAGASINELE MELE

„BĂCĂNIEA UNIVERSALI“ şi la „BĂCANIEA AU GOURMAND“
Strada German» în Colţu spre Hotel Europa séü Cafenéua Brener Calea Mogojôieï vis-à-vis de.Politia Capitalei.

AVIS *£V INTERESUL ECONOMIEI
M i  Sub-semnatal am arangi&t roaî multe Maşini pentru a prepara diferite vopsalî frecate oq Uleiu, şi ne frecate, Uleiu f*rt, L&curï de di'srite calităţi, Pensule, cu precio de CONCURESţJl, ţ*

tot-d o-duta m8 mai oblig a esplica fie-căruî cumpărători cum Bă le iutrebiuţeze fSră a avea trebuinţă de văpsitorî, numai a face să co9te eftin pe consumatori.

Cerneală, Lack şi Grund, garantată pentru scânduri, ocaua franci 3 50
Cn stimă mulţămesc Onor. meî clienţi care pênë acjï m’aü dat mari speranţe şi drept recunoscinţă sunt dator a’ml da t6t*- silinţele de a satisface dorinţele clienţilor mei.

G. DOBRICEANU.
M K s n m n ţ n a B M

VINURI tnB l’TELI
ia a. MeJoc fr. 16

12 > Snnt JAliea , 30

12 . Chato la Bot . 16

12 > Vfrmuth > 40

12 . Vin Alb > 1 8

I&^cjWkIîJtC r ? îw r fc

D e  în c h ir ia t , ă S dÎ  sSa
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea Mogoşoieî No. 101.

j m n i r  pentru m m
EO U C A ŢIU N E şi IN S TR U C ŢIU N E SOLIDA
pentra HARŢI, de către nn pedagog di
plomat, cn titln academic. Limbile Latină, 
Euglesă , Francesă , Italiană , Română ţi 
Ebraică. Mnsică.

A se adresa poşte restante snb Dr. L. 
la Laubegast lângă Dresda. 530—3.

F r u m o s  a p a r ta m e n to ,
mobilat, de închiriat Calea Mogoş0ieI No. 
138, vis-à-vis de Miniátternl Pinánceíor.

CAI şi TRĂSURI de vênijare aceaşl a- 
dresă. 531-r-3.

mai
seleD e  în c h ir ia t , ¡M ? Ş $

din Strada Scaunilor No 33 având peste 
tot şease încăperi una buciftărie, două piv- 
niţl, osebit grajd, şopron, pnţ în cnrte.

A ae adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
Stefănescn, in cancelaria Antreprizei Im- 
positnlni spirtoselor (Hotel Hillel).

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

IN  FA N ZA R IA  SI L IN G E R IA  DIN V1ENA
Calea Mfrgoşoiel 12, Casele Popo viei, vis-ă-vis de biserica Sărindar.

R epre se nta nţa  fa b ric e i de m al sus v a  vinde In decursul de 18 (Iile 
ADICĂ PÂNĂ LA 26 MARTIE 1877

tóte productele ef renumite de lingerie, precum si tóte specialităţile confecţionate din ma
terialul cel mal bun şi eel mal durabil, a lingeriel pentru bărbaţi şi pentru dame

C  T J  3 0  °|o 3V E  A . X  E F T I N

de cit chiar la fabrică.

Spre a Înlătura orl-ce neînţelegere ji spre a da liqaid&rel mersul cel mal repede, se 
arată pe fie-care bucată de marfă atât preţul el ori ei nai In fiorini valuta austriacă, cât ;i 
preţul actual redus tu 30% ti franci. Din acest de pe urmă preţu nu te mal acordă nici un rabat

S®* Rngăm pe onor. Pnblic a se feri de cumpărarea unei mărfi care, sub 
cuvent de ar fi din depositul noatru se viode prin alte persóne ca date de 
noi ia comisiune spre vdntjare.

Noi garantăm numai pentru acea marfă care te va cumpăra In magasinul nostru Calea Mo- 
goşâiel No. 22, casele PopovicI, vis-â-vit de biserica Sărindar.

1 1 ComSndile din provincie se vor efectua numai atunci cn plata în urmă, 
când comanda respectivă va trece peste 50 franci, şi se va trimite ca acompt 
10 "(o din valorea comâmjei.

Comă mii le peste 150 firanci se vor espedia franco.

PREŢURILE HOTĂRÎTE DUPĂ SCÁpÉMÉNTUL DE 30 °|0

Le voyage au tour da Monde
PE PIAŢA CONSTAN1IN-VODA 

V is-à-vis de Circ, lângă Casa de Depunere-

Mare Panoramă

SALONUL DE* STEREOSCOPE
în unire cu un

B A Z A R  DEÎCADOURI
lntrarea_50 bani.

Pentru visite numerose rogă

CAROL JOH. L1PKA.

r v ° -  «

» rH !! e* , i .

FELUL MARFEI
I .t- o  H "  o  I •— o  II o  •»- 
;■ *3 35 i *3 se |i 'S  »  h z  I
1 B II °  I®_|!c_
fr.l c.i'.fr.lc. ¡jfr.l cJ.fr.l C.Lfr.l c,|fr.| c.

13 — I Şervete pentru ceai, albe ţi colorate .
11 — I! de mas& de Oland& . . .  . .
1 2 — Prosôpe de 01and&...................... ...

— i Batiste de Olandă, albe
12 —* 'I > m LinO, adevărat francese .
12 — II » in colori adevârate . . . .
1 — | . cu adntele cu monog. brodate
1 361 P&n<ţă de infl . . f , J . . . . .
1 46 Olandă de Irlanda
* I 62 j » » Rumbsrg..........................

601 » ,  Batest (Linô)............... ...
46 » . Rumburg s/4 pe Ut . . .

| — ij Càmftçl de dame brodate de Chiff .
| — ¡1 9 » » airaple 9 9
I ”  II > » » de Olaandfc brodaţi» ,
— •> > > a « nôpte...............
— II Camisdne brodate, si eu cerculete

I _. I ^  . ' de lux . . . . . _
— Pantaloni brodaţi . . . . . .  . L ,
— ţi . cu c°n*ule^e garnisiţi . .

I  *  Fuste cu furnituri (Costume . . . .
— ¡i „ . broderie.............................

[—I  • . . (Şlppfl) . - • .
— I Şorţuri de danie yi de copil . . .

[ — ! Ciorapi de bumbac, lină fi aţ& .
I — | C&m&ţl de Oxford curate .
: — | , b&rb. simple de Chiffon .
j —1| . 9 brodate . . 1 .
— I _ _ de 01and& . . . »

Garnitura de masft pentru 6 persane 
• . 12 

• ,  ■ . 18

1 860 4 — 5 — 6 7b[ 6! 50¡| 7 __

8 — 9 76 11 — 14— 18 H P —

— .11 — 14— 17 — .21 —Il26-
1 4— 6 60 6 50,1 850 11 — ! 16-

8 60'|12 —!19 — 24 -37 — 82-
2 —II 4 80,i el—U 9-(l* ,17-
450 8 —1 7 60| 9— 111-15 -

1« —1181— ¡¡24 —! 28 — ¡29 -32
¡28—1;32'—1.38 — ¡42— ,46 -148
42— 62 — 68 — 86 -78 — 82 —
»0 — 116- ¡166- |l 84- |198- 216-
78 - '861— 941— 106- il28- 140-
18— ¡22 — 27 —,82 — 42— 48—
1060 14 —Il8 — :21 — 25 — 38
.8» —W421— '48 — 66 —68*— 75—
4° — 48 —'64—1,72 - 8 0 — 96-
15 19 — 27 — 88 — 48— 52—

¡So—[46 —¡84 —; 78 — j’95 — 110-
10— 26 —[33 —¡42—[48— 64-

111 6 —Ijl® — 2l — 26 — 30 33-
25 ¡30 —Î36 — 42 — .50— 68 —

WOl— ¡38 — 46 &0 t6 66 —¡72 —
45 —[52 — 6fl| - : 70! —1,78— 86-
10 - 12 — 16 - -18'—"21 — 24‘-
1 6.60 7 60M 9—1|1276 16— 21 ___

27 —130 —1.36 — 38— 42-46 -
24 - 28 —[32 — 86 — 40—'42 —

I|33l~ll38 — 42 — 48 —160— 62-
42H 6 1r  58 - ,,65 -||'° Hi76

—
1 1—U 9¡— 111 3 — ¡16 -19 — 21 __

21 — 25 - 34 — 46—166—,69-
Ileo - tse —1|42|—168|—1|76—|S8

a> C 
'O 'S
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ANUNCIU IMPORTANT 

CEL MAI MARE SI HAI RENUMIT MA6ASIN
, de

xnsro-A .X iTA .j^L iisrTE
pentru

BARBATI, DAM E SI COPII
sub firma de

SAL. WEISERMAN
L A  V U L T U R

Strada Carol I No. 6.

(Curtea reohe vis*^-ris de farmacia BissdOrfer)

A se feri d’o 
altă firmă imi
tată la Vultur 

şi a nota bine la 
No. 6.

A se feri d’o 
altă firmă imi
tată la Vultur 

si a nota bine la 
No 6.

Aii sosit pentru sesonul de primă-vdră fi v<Sră 
Încălţăminte de Bărbaţi In t6ie formele (fason 
anglais si britanique), de Dame (fason american, 
Nord-pol şi Mexico) şi de Copil (in fas6nele cele 
mal noul.)

Aceste mărfuri fiind efectuate din cele mal re
numite fabrice din Europa şi sub-semnatul este 
in stare d’a concura cu orl-cine in acostă branohă 
(vlnjând ou preţuri mal reduse de c&t ori unde) 
jace plecata sa invitaţiune rupând pe onor. p. t. 
public şi inalta nobilime d'al incuragia cn nu- 
mer^sefe yisite şi a d-lor clientelă.

Ca t6t& stima.
Sal. Weiserman.

Plante ie Fragi
Sunt de v6n<jare In colec- 

ţi uni din cele mal frumdse, 
specii francese, fructul mare, 
gustul amirabil. Cultura lor 
a reuşit fdrte bine în grădi
nile D-lul Georţfe C. Phili- 
pescu. Mnî puţin de 60 plante 
nu se vinde. Pentru provincii, 
dupe trftmiterea costului, se 
espediasă prin poştă. A se a- 
dresa sub-semnatnlul 

Jean Vermeulen 
Grădinarul D-lul G. C. Phili- 
pescu, Strada Dionisie No. 42.

s t r a d a  c: /t as ti i. a
.LA  STÉÜA ALBÂ«

A V I S  I M P O R T A N T
întâiul si renumitul Mngasin de

INC ALTI  AMIN TE PENTRU BARBATI, DAME SI COPII
sub firma

P H I L I P P  G O L D S T E I N
.LA STEOA ALBA*

Strada Carol I No. 5, (Curtea veche) vis-iv-ris de Si^ismund Prager.
Sosindu'ml de curând din cele mal renumite fabrice existente din străinătate, eu care 

staQ in relaţiunl intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite mărfi dupe fasónele 
cele mal moderne şi lucrate cu cea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese eu 
nasturi în tóte formele, Sandale, Pantofi, scU; pentru Bărbaţi : Ghete de vacs, lftaroquin, 
Maroquin salon, Pantofi şi tot ce se atinge de Încălţăminte bărbătesc!, asemenea pentru 
Copil tóte felurile de ghete eu nasturi, elastic şi altele, j 6 rog a vé convinge de adsver.

Acesta magasie este una din cele mal vechie din Capitală, ca*e 'şl a căşti gat o reputaţi une 
de cele mal frumóse pentu soliditatea şi eftinătatea mărfurilor, şi sper, eă şi in viitor voifi ft 
onorat cu Clientela U-vdstră. PHILIPP G0LDSTÉIN,

Strada Carol I No. 6, (Curtea Veohe> vis-â-vis de Sigismund Prager »La Sleua albă*.

WALLER & HARTMAM
B U C U R E S C I  &  G A L A Ţ I

RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU PRECIUBI SClpUTE

B a t o a d e  d. P o r u m b
5

T R A N S P O B T A B I L E

de cea mal perfecta şi solidă construcţie din

Fatrica D-lor CLAYTON k SIDTTLEWORTH
PRECUM ŞI

^ P L U S U R I " » ^
DUPA RENUMITUL SISTEM

V i n u r i  n e g re , ro şii şi
1 1 .  vechi şi noul în butâe, de ven

a l  0 6 ,  (Jnre la sub-semnatul, Strada Cos- 
ma, No. 5. — Se recomandă în special vi
nul negru vechiu de cea mnî bupă qua- 
litiite. 406,-3. A- Manolesou.

D e  în c h ir ia t , ÎL“  J T . C
bine mobilate într'o positiune f6rte favora
bilă, împreună cu serviciH. — Doritorii se 
pot adresa ori la Tipografia Thiel ^  Weişs, 
ori In acea casă Strada Stirbel-Vodă No. 55.

H a  î r w * l i i r i t i . l  nn frnmosaPHr-
U t 3 l I l ^ l l U J i U j  tiiment in cntnl 
de rus, casa Sterindî, intriiren Rosetti, lînp- 
Cismegiu. Doritorii să se adreseze 1» coft 
l>roprietarul C. Cspelleann, Regia tutunu
rilor.

HOW ABCHIDDC CHARLES
* V I  E3ST IST E

Encouragé par notre long emploi comme 
Directeurs dê  oet hôtel du temps de Mr. 
Antoine Schneider, nous en somme devenus 
les acquéreurs et, sollicitons la oonfianee 
de la haute Aristocratie et de Messi*urs Iss 
voyageurs, confiance que nous saurons jus- 
tifi*r par des prix MODÉRÉS, une cuisine 
et une cave excellentes, oomme aussi par 
nos soins attentifs pour Messieurs les voya- 
geurs. Prop» ietairs

CHARLES SPANVER 
ancien directeur de l'hôtel Impérial à Vle»»e 

BERNARD SUHMID 
ancien directeur de l’hôtel Archiduc Charles 

pendant le temps de Mr. A. Schneider.

care cunósce
_____ ____________________If bineçi a prac-
ticat mul mulţi ani atndiele programului 
liceal, doresce a preda leoţiun! particular«.

A să adresa la admeniatraţiunea acestui 

4iiir, Palatul ,D>i<Ùa'.


