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p ) .  Layard, noul ambasador prorisorifl 
Britaniî-Marî in Turcia, va ajunge Sâm- 

jta la Londra. Densul va pleca numai 
I cât pentru Constantinopol nude trebue 
i sosească pe la 15 Aprilie.

Londra I Aprilie.

( »Times* de azi dimineaţa, *’c® ca am* 
asadorii aii semnat nu instrument diplo
matic care relată declaraţiunile făcute de 
lomitele Schuwaloff, ambasador al Rusiei
> Londra fi care spune că Cabinetul din 
Jt. Petersburg are intenţiunea de a de- 
nobilisa.

Constantinopol, 2 Aprilie. 
Poarta va trimite probabil un delegat 

a Petersburg pentru a regula cestinnea 
jşsnrmSriÎ, dar Ta aştepta mal întăiu ca

Fiocolul sa fie oficial comunicat.
Berlin, 2 Aprilie.

După cum se anunţa de mal mult timp, 
rincipele-Bismarok va lua in curând uncon- 
ediii daetul de îndelungat. D. Bulov 

xecretar de Stat la oficinl esterior II Ta în- 
ocui la ministerul aSacerilor streine şi 
Cjamphauseu ministru de finance ’1 Ta în
de ui la ministerul de esterne.

Rusoiuk 2 Aprilie 
Manifesţândn-se o agitaţiune in unele 

feărţi ie Tilaetulul Dunărei, guvernato
rul Sadyk-Paşa a trimes autorităţilor ot- 
tomane puse sub ordinile sale o circu- 
lară foarte tare, prin care le ordonă de 
evita ori ce fel de conflict cu creştinii.

Cocsului anglez 'ş i ,  va propune a face 
m curând o călătoria in interiorul Bulgariei.

Cladova, 2 Aprilie.
L Un ofioer rus a venit aci cu misiunea 
de a repatria cel din urmă voluntari cari 
laîfi luat parte la resbelul Serbiei şi cari 
aproape in număr de o miă, aii plecat 
astă-zl.

Gteneralnl Klapka este aşteptat la Niţa 
Ixmde.se află familia sa.

BUCUBESQ-» HABT»
APRILIE

Camera, la şedinţa de erl, s’a o 
capăt pentru a treia oară de vota
rea propunerii pentru scoaterea d-lul
B. Boerescu din acuzare. Această 
propunere Insă de astă data s’a res
pins definitiv şi d. Boerescu a re mas 
acusat Împreuna ou dd. Lascar Ca- 
tafgi, Mavrogheni, general Florescu, 
Lachovari şi Maiorescu.

Cat de puţin serioasă a fost Ca

mera In noua votare a acus&rif d-lul 
Boerescu, se vede din compararea 
cifrelor. Sâmbătă, la prima votare, 
să fost 33 pentru scoaterea d-lul 
Boerescu din chestie, 26 contra. Vo- 
ul a remas nul, nelntrunind majo

ritatea reglementară. Duminecă, la 
a duoa votare, votul a rfirnas iarăşi 
n ul: 87 pentru, 33 contra. Luni. la 

treia votare, afi fost 17 pentru 
şi 49 contra, prin urmare d. Boe
rescu a remas bine acusat.

Ce s’a putut lntlmpla la o che
stie de Înaltă justiţie Intre Dumi
necă şi Luni, aşa In cât cel 37 pen
tru d. Boerescu de Duminecă să de
vie Luni 17 şi cel 23 contra d-lul 
Boerescu de Duminecă să devie 
Luni 49?

Justiţie radicală! .
De alt-mintrelea chestia tot În

curcată a remas, şi nici până acum 
nu ştim âncă, când şi cum va a- 
junge la Curtea de Casaţie.

Căci In şedinţa de erl, după ter
minarea votului relativ la d. Boe
rescu, Camera a fost invitată să pro- 
ceadâ la alegerea Comitetului care 
să susţină acusarea Înaintea Curţii 
de Casaţie. Asupra acestei alegeri 
s'afi petrecut In Cameră scene de
nn caracter aşa de..... extraordinar, In
cât noi ne abţinem de a le califica 
şi preferim a pune Înaintea citito
rilor Însăşi darea de seamă a ra
portorului nostru din Cameră:

D. Gantili arată, că Comitetul celor 7 
a fost însărcinat de adunare şi de a face 
instrucţia fi de a susţinea acusarea, prin 
nrmare nici unul dintre domnii membrii 
nn ’şi poate da dimisinnea.

D. Vernescu respinge alusiunile la D-sa 
făcute de d. Stătescu şi acusarea de de 
serţiune, ce i se aruncă şi susţine de nod 
că aeusarea trebue să se susţină de aceia 
cari cnnosc afacerea mal bine, şi aceştia 
sunt membrii Comitetului de 7.

D. Missnil repetă încă odată, că nu se 
simte destul de forte, de a primi pe umerii 
săi sarcina grea de acusare înaintea Curţii 
de Casaţie, ba presenţa sa ar face mai mult 
răii causel Declară că dacă Ta fi trimis 
înaintea Curţii de Casaţie, îşi dă dimisia din 
Adunare.

D. N. Fie va declară, că n’a demisionat 
de frică, căci şi erl s’a putut judeca des
pre aceasta cu ocasia moţiunii sale; cât

despre elocinţă, apoi d. Cantili şi Vernescu 
sunt superiori...

D. Cantili: Indeplinesce-ţî sarcina pe 
deplin, nn pe jum ătate!

D. N. Fleva cere a se procede îndată la 
noua alegere pentru complectnrea Comi
tetul uL

Şedinţa se suspendă pentrn 5 m inute; 
(in timpul acesta se votează membrii Co
mitetului.)

D. preşedinte comunică, că d-nil Stă
tescu, Vernescu, Fleva, Misail şi Danie- 
leanu sunt aleşi în Comitet.

D. Dnnileanu nu poate primi acest man
dat, neavend timpul material necesar pen
tru a studia cansa.

D. Vernescu demisionează din motivele 
cunoscute.

D. Misail nu poate primi această sar
cină prea grea pentru d-sa.

D. Stătescu credo că lista e nedivisibilu 
şi că d-nil membri nu vor persista în de- 
misinnile lor. '

D. Danieleanu repetă oă pentrn cuvin
tele arătate nu primesce un mandat pe 
nestudiate şi nedeliberate.

D. Vulturescn. Vei studia în urmăl 
D. Danieleanu. Nu primesot 
D. Vernescu. Veţi rămânea fără Comitet! 
Voci. Să se aleagă alţii!
Alte voci. Nici de cn m !
Cn această se Închide desbaterea. 

Ultimele cuvinte a le acestui „mare 
act al naţiunii suverane* sunt: nici 
de cum! Penultimele: să se aleagă 
oJfiil Ante-penultimele: vefi remănea 
fără Corniţei.

Cum am remas acum?
In această comică situaţie să ne 

fie permis a reproduce cititorilor 
noştri un pasagifi din Timpul de la 
27 Januarie, unde prevedeam de pe 
atunci resultatul de astăzi.

Acolo ziceam radicalilor â propos 
de acusarea foştilor Miniştri:

„Să vB resumâm acum acţiunea 
„in privinţa acusăril guvernului tre- 
„cut in câte-va cuvinte: Aţi Început 
„tare, aţi continuat moale; iar cum 
„aveţi să sflrşiţf, v6 va spune sin- 
„gurul om competent in asemenea 
„materie, D. Pantazi Ohica in lite- 
„ratura d-sale obicinuită.*

Discurs In cestiune personală al 
d-lul general Ioan Em. Florescu, con
tra cuvintelor rostite de d. Dimitrie 
Sturdza.

Şedinţa Senatului de la 17 Martie 1877.
Pentru a doua oară în viaţa mea par

lamentară sunt nevoit a lua cuvântul in

cestiune personală. Pentru această a doua 
oară, sunt provocat de d. Sturdza.

Eu cred, d-lor senatori, că orî-ce om 
care are o scbîn teiă de lealitate şi de drep
tate în inima sa, a trebuit sS vază din cu
vintele d-lui Sturdza de erl, că nu puteam 
face alt-fel de cftt să iaO cuvântul in ce- 
Btiune personală. Am auzit în tot-d'auna 
zicdndu-se că un simpln cetăţean, dar mal 
vfirtos un om care a avut onoare a fi mult 
timp ministru In ţara sn, când întânmpla- 
rea a adus lucrurile acolo oa să fie pus 
In acnsaţinne, trebue, un om, care apreciază 
cestiunile de demnitate şi de lealitate, să 
ascepte ca acel acuzat să meargă înaintea 
justiţiei şi acolo să ee vază dacă este vi
novat şefi nu.

D-nu Sturdza nn lipsesce de a profita 
de orî-ce ooasiune ca Bă lovească in gu
vernul dm care am făcut şi eti parte, 
veri-o cinci ani, şi in special să se atingă 
de ceea ce mă privesce personal. • Dacă 
credeţi că aveţi timp să consacraţi o şe
dinţă pentru treaba aceasta, ett nn voi 
profita de posiţiunea mea de acusat şi, 
de şi in ajun de a merge înaintea ju sti
ţiei, totuşi sunt gata a mă esplica şi îna
intea Senatului; dară m’am abţinut de 
la aceasta, căci d-nu ministru ne amin- 
tesce că avem legi importante la ordinea 
zilei.

Am socotit că prin două, trei cuvinte, 
să'mi daO mie şi chiar Senatului, din oare 
eii fac parte, această mică satisfacţiune: 
aceea de a declara că am fost atins de 
cuvintele d-lni Sţurd/.a, că le găsesc foarte 
nedrepte, saQ cel puţin nu le am găsit la 
locul lor. Negreşit ar trebui să'mi daţi 
cel pnţiu o şedinţă, fiind-că vedeţi bine 
că s’a pnblicat 4 volume mari, ca patru 
mari dicţionare, şi când aşi ţine să răs- 
punz la toate acestea, ar trebui să mi Be 
dea timpul necessarifi, cnm nn mă îndo- 
esc că mi se va da înaintea justiţiei.

Ce însemnează dară recriminările con
tinue ale d-lul Sturdza, basate pe cifre 
inesacte şi tablouri fantastice? — toate a- 
cestea ca s& se recomande d-sa ca mare 
om financiar 1 Dară conduita sa ca om po
litic, ca om de stat, fost'a oare mai co
rectă ? A intrat în ministerul d-lui Bră- 
tianu; după câte-va luni ’ I părăsesce; şade 
vre-o donă trei zile pe banca de Senator, 
reintră în minister ca să'l părăsească ia- 
ră-şi. In acele trei patru zile face o in
terpelare necuviincioasă, dară mai văr tos 
atacă in modul cel mai înveninat guver
nul trecut, şi la ce conclnsiuni ajunge, de 
nn la aceea prin care probează incapaci
tatea sa financiară ?

Aşa dar, d-lor, termin zicând: las Se
natul şi ţara să spună d-lni Sturdza, care 
este calificativul ce i se cuvine de drept, 
când atacă pe un om, sciind mai d’ ina-

inte, că ace! om, fiind in ajun de a merge 
înaintea justiţiei, nu'I poate răspunde.

BANCHETUL C1NTR010I

Dnmimeca trecută la 18 Martie şapte
zeci membri ai partidului centru s'afi în
trunit la un frumoe banchet in saloanele 
Clubului din Palatul Dacia pentrn a inau
gura deschiderea clubului, a organisa par
tidul Centra şi a afirma ideile şi ten
dinţele acestui partid, toate acestea cn
o  solemnitate neusitatfi aicea in România.

A fost frumoasă astă serbare pria de
corurile exterioare ce erafi pregătite dar a 
fost şi mai frumoasă prin cuvintele ce s'afi 
rostit cn această ocasiune.

Ca ocasiunea toastelor oe s'afi ridicat, 
s'a pronunţat în adevăr de mai mulţi ora
tori, discursuri tot aţa de însemnate prin 
adevărul ideilor cât de strilnoitoare prin 
frumuseţea formei.

Citiud aceste discursuri, am simţit ou a- 
mărăciune contrastai intre această serbă- 
toare intelectuală şi scenele glumeţe din 
dealul Mitropoliei.

Ori ce s’ar zice prin ziare şi prin locuri 
publice aceştia gi semeni lor sunt adevă
raţii reprezentanţi ai inteligenţei şi al pa
triotismului Românesc.

Nu putem trece in intregul lor aceste 
discursuri, indemnând pe cititori noştri să 
le citească in »Pressa* si ne mărginim a 
arăta conţinutul fie-căruia.

D-nu Vioreanu, fostul procuror general 
la Curtea de Casaţinne, a ridicat cei d 'ân- 
teiil toast, după usnrileţărilor constituţio
nale, in sănătatea I. L. Domnul şi Doamna; 
dar cuvintele rostite de d-nu Vioreanu afi 
dovedit că nu îndeplineşte prin aceasta 
numai un obiceiQ, ci afirmă una din cre
dinţele or cărui conservator:

După ce a arătat in câte-va cuvinte ne
cesitatea ce simţeai Romănia de-a avea o 
dinastia ereditară şi în câte rinduri am 
cerut cu toţi acest simbol de unire şi de 
stabilitate, d-ou Vioreanu a adaos :

» In temei area in această ţeară a monar- 
chiei constituţionale ereditare este dară în
coronarea edificiului nostru social şi po
litic : ea a adus cu sine, pe lingă nişte 
avantago insemnate in relaţiunile noastre 
esterioare cn Europa, bine-facerile stabi
lităţii in autoritatea supremă a Statului 
şi des voi ta rea pacinică şi regulata a prin
cipiilor de ordine şi de libertate care ne 
vor deschide calea adevăratei cm liaaţiunî, 
(Aplause).

»N oi nu vom face ca alţii cari, când 
sunt la guvern înalţă dinastia penă la ce
ruri, (ând perd puterea, o ameninţă cu 

resturnarea. (Aplause entusiaste). Noi eon-
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I.
La adresa Voivodului Ioan Caradjb.

(Urmare.
Dar aici intrăm In politica cea 

mare a Europei. Ne vom mărgini Insă 
la câte-va fragmente, care privesc 
Orientul.

La 15 Ianuarie 1817 Gentz ne co
munica nişte date prea interesante 
despre cele d’ântftlfi încercări pen
trn realisarea alianţei, care astăzi 
ae numeşte „alianţa celor trei im- 
peraţl.* Idea a fost urzită de către 
Ţarul Alexandra şi Madame de Krfi» 
derer, vfiduva unul diplomat rusesc,

o femee bâtrână, „de mult spirit, 
cu multe cunoştinţe, destul de În
semnată prra scrierile el, dar de o 
turnură bizară şi romanescâ, exal
tată până la fanatismu, ba adese
ori până la nebunie.*— De o cam- 
dată însă ImpâraţI şi Regi îşi pun 
semnătura la tratatul secret şi toate 
se petrec fără de urmări hotărlte. 
La 24 Martie 1818 Gentz comunică 
Voivodului Caradja „ConsideraţiunI 
asupra sistemului politic al Euro- 
P®1* ţi In această lucrare găsim câte
va desvoltârl prea lămurite asu
pra ideet de alianţă tntre cele trei 
puteri de la Nord.

„Fărălndoâla, —zice Gentz,—Turcia 
ar avea puterea de a Începe resbelul 
contra Rusiei, fără a fi supdrată de 
relaţiunile vage cu confederaţiunea 
Europeană. Dar dacă mal de vreme 
ori mal târzifl Poarta s’ar hotărî să 
atace pe Rusia fără de a fi fost pro
vocată de către dânsa, e probabil 

i<tă nu ar resulta de cât un resbel

particular, care nn ar turbura de loc 
sistemul general. Cu totul alt-fel ar 
trebui să fie, dacă Rusia ar fi agre
sorul.* —  Dnpâ aceste Gentz face o 
expunere despre disposiţiunile fieşte- 
căreia dintre puterile Europene, apoi 
urmează:

„îndată ce Austria şi Prusia vor 
fi unite, Rusia nn va mal putea să 
intre In intreprinderl parţiale şi iso
late. Spre a putea ajunge la scopul 
proporţionat cu vastele proiecte, ce 
se presupune că are, v a  trebui să 
opereze pe o linie imensă, de la Me- 
mel până In Carpaţl. Cinci sute de 
mii de oameni nu ar fi prea mult 
pentru această întreprindere. La în
ceput ea nu ar dovedi multă resis- 
tenţâ; căci, precum am arătat .mal 
sus, pregătirile contra unul atac pri
pit sunt rele. Cn Încetul Insă pu
terile impotrivitoare s’ar forma; Ger
mania, care mal mult de cât ori 
când ţine la independenţa sa, s'ar 
aprinde întreagă şi ar da Austriei

şi Prusiei ajutoarele, prin care nu
mai de cât s’ar* restabili echilibrul. 
Fără a conta pe cooperaţiunea En- 
gliterel, armele Rusiei, după câte-va 
succese briliante şi sterile, s’ar ve
dea respinse din toate părţile; eară 
împăratul Alexandru, după ce va fi 
perdut toate fructele vechiei sale po
litici, nu va dobândi din acea, pe 
care v'a fi tmbr&ţişat’o, de cât re
grete, mâhniri şi primejdii, de care 
nu va putea scăpa In restal vieţii 
sale.

Singura expediţiune isolatâ pe care 
Rusia ar putea-o Întreprinde fără 
d'a Întâmpina aceste greutăţi e- 
norme, este acea de care se crede 
că Poarta e de mult ameninţată. 
E sigur, că, In starea actuală a a -  
celora-lalte puteri, armele ruseşti 
ar fi putut trece Denârea şi s'ar pu
tea pune In mişcare spre Constan
tinopol, fără ca cea mal mică miş
care să se fi putut ivi In dosul ori 

i la aripa lor. Dar aceste succese,, chiar

presupuind că sunt mal lesne de do
bândit de cât cnm sunt In realitate, 
nu ar Înceta să fie efemere şi ilu- 
soril. Căci, dacă Prusia, Austria şi 
Englitera sunt de acord —  Franţa 
remâind la o parte,— aceste puteri 
nici odată nu vor putea suferi, ca 
teritoriul Porţii să fie desmembrat 
de către Ruşi. Ori cât de cu Înce
tul s’ar ivi oposiţiunea, e destul ca 
ea să fie neapărată, pentru că Ţa
rul să nu se expuie la o reacţiune, 
ale cărei urmări ar fi pentru dân
sul tot atât de funeste ca şi acele 
ale unei tentative indreptate con
tra Germaniei,* —  Tocmai pentru 
acea,— zice Gentz,— Poarta nn are 
să fie supârată de „sflnta alianţă* 
şi anume nu de alianţa Intre Rusia, 
Austria şi Prusia, de oare-ce această 
alianţă s'a Încheiat In interesul Porţii. 
Rusia nu va putea ataca pe Poartă 
fără de Învoirea aliaţilor el.

„ Aceste refiexiuni ne duc la o con- 
clusiune pe cât de stranie pe atât
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siderăm ereditatea tronului ca o institu- 
ţiune fundamentală ce se află mal presas 
de luptele partidelor, fi care trebae sa 
prinţii ¡idilică rădăcină Sa sinul naţiunii, 
ca o garanţiă de ordine şi de stabilitate 
ia  concartal Statelor civilisate din Europa. 
(Aplause prelungite).*

După d-nn Vioreinu, d-uu Esarcu, în 
toastai ce a ridicat ia onoarea Principelui 
Dini. Ghica, a revendicat ca multă tărie 
adeveTArtn Weá á democraţiei, aşa cam o 
înţeleg conservatori, contra încălcărilor de
magogiei. idea meritului personal :

»Cerem ca Taboarea şi meritai sa ne pro
tectorate la care, mal presas de toate, să 
ie adreseze tinerii, pantru a putea ajunge 
a avea influenţi, onoruri şi diatincţiaal. 
(Aplause).

,De aceea ne vom scula cu energie iu 
contra pcelni fapt ce din nenorocire se ri
dici diá ei Sn ţi'la  înălţimea unul prin
cip, şi care ne arată, urcându-se adesea 
pe cele mal înalte grade ale scării sociale, 
acele mediocrităţi sgoinotoa.se, a căror la- 
boare şi merit nu consistă adesea de cât 
in întrebuinţarea perpetuă a unei extreme 
violenţe de limbagid şi in necontenite de- 
cbunnţiunt, prin oare se aranoă injuria în 
contra a tot oe este tn ai sacru şi mal de 
rtepaetat lntr’un Stat;. (Aplanse),

» Aeestn este, d-lor, un fapt grav şi deujo- 
rahVStor şi constitui in societatea noaatră,
o intirmUiite morală din cele mal pericu
loase. (Aplause).

,Cb devine, d-lor, meritul modest şi care 
nspirit a ajunge prin munci şi prin 8er- 
vioiuri Adose ţărei, când vede nulitatea 
asdMioasă ridioânda-ee triumfătoare prin 
mijloacele cele mal blamabile?

'»Mai ara curagid junele cousciinţios de 
a lucra de 10 şi 15 ani, pentru a arunca 
idei în societatea în care triesce, şi a lu
cra pentru triumful lor, când vede c i  o 
iiijarîS aruncată cu abilitate într’ o zi, e 
mii! puternică pentru a înălţa pe acela 
cârd tí proferi de cât ani îndelndgaţl de 
studid, de muncă şi de aşteptate? (Aplause).

> Asemenea fapte, d-lor , asemenea cre
dinţe acreditate intr’o ţeari, isbesc de ste
rilitate, cea mai preţioasa sorginte de pro- 
d ne ţi une,, de forţa şi de moralitate ce esiştă 
intr’un Stat. (Aplause).
. , 4 oeasta este, d-lor, democraţia noastră, 

şi aceaată democraţie ne comandă dea ne 
tj)£hina înaintea aristocraţiei meritului, a 
vjrtuţij şi a serriciurilor aduse ţerei.

»înţelegeţi, d-lor, ca cu asemenea idei noi 
nu putem de .cât a ne declara în contra 
acelei falşe democraţii,,acelei democraţii ce 
est» fiică a invidiei şi ignoranţei, care se 
ridică cu viplinţe în contra ori cui se înalţi 
pai. presus de vulg, care cată a distruge 
orî-ce .superiorităţi şi se silestíe, cu o rău
tăcioasă aviditate a stabili nivelul unei 
triste şi selbatice egalităţi. (Aplause).

încă o idei buni găsim in discursul d-lni 
Eşârcu, un alt ban consilii! ce da junime! 
şi .care asemenea este o idea eminamente 
conservatoare, aceea >de a nu 'şl omon 
betrânii.* după cum zice povestea populara : 

¿Noi, d-lor, nu suntem din acel care cred 
ca tinerii si cate a lucra numai singuri 
intre deuşii, basaţî pe propriele lor forţe 
şi prñpriéle lor inspiră ţiuni.

»Nu credem c i este pasibil, şi în cas când 
ar fi posibil, credem ca ar fi periculoşi de 
a râpe ca trecutul şi cu bărbaţii cari aii 
adus îserviciuri însemnate ţereî, şi care aii 
dobândit o esperienţi pe care nu o putem

avea, şi care na poate de c it  a ne fi de 
cea mal mare utilitate.*

Principele D. Qhica, răspunzând d-lu 
Esarcu, a esplicat presenţa d-sale în par
tidul Centru şi a arătat încrederea sa ne- 
strămutată în viitorul ţfret într'una din 
aeele impi’ovisaţiun! puternice prin care 
ştie si subjuge pe cel ce’ l asculţi lisând 
s i se vadi întreaga inimi a sa, justi şi 
romaneas c i :

,Ed dar numai in centru pot gisi locu 
oicî opiniunile mele n'aü fost nici o dată 
din estreme de când lupt şi ed pentru 
ţara mea. (Aprobări şi aplanse).

»Şi daci voitt fi întrebat de vre-unil din 
estrma dreaptă, daci nu sunt şiedestrem 
pot răspunde oi nimeni dintre d-nealor 
n'are mal malt drept de oât mine a'şl 
aduce aminte de privilegíele şi prerogati
vele din timpurile trecute. Iar daca voiQ 
fi întrebat de cel din estrema stângi, c i  
nn sunt destul de liberal, le void răspunde, 
c i  nici una din libertiţile dobândite până 
acum nu s’a obţinut f ir i  concursul meii. 
(Aplause).

»Locul med dar, repet, este in Centru 
(Aplause entusiaste şi prelungite).

»Sunt câţî-vii ani, de când mS întrebai! 
unii, ce crez despre situaţiune ? Le-am 
răspuns c i  vid mari pericole: prevedeam 
pericolile în oarl ne aflăm astăzi.

»Dar acum sunt mal puţin îugrijat, c ic l 
vid c i  elementele risipite s’ad adunat spre 
a forma nn partid, care şi-a lnat misiunea 
de a nu lisa mul mult timp ca luptele 
dintre estreme s i pripideasci ţara (A - 
plause). Poporul astizî este mai matur, 
fiind-că a avut timpul s i ne cunoasci pe 
fie-care şi să ne jadece dape fapte. Şar
latanii politiei şi-aii făcut timpuL*

D. Petre Borş într'un limbagiu, cam 
metafisic, a căutat să deevolts ideea Cen
trului, partea cea Blabi a acestor fru
moase discuţiuni şi n’a reuşit de cât se 
afirme c i  orl-oe conservator adevărat este 
progresist şi ori-ce progresist adevărat 
este conservator.

D. Borş deraonstri foarte bine c i  e con
servator; şi că e bine ca un Român să fie 
conservator astăzi. Pentru oe?

»Pentru că răsturnările, reformele, ino- 
vaţiunile, când snnt brusce şi violente, oa 
contrarie timpului, adici opiniunel şi spi
ritului uman graduale progresist, devin 
periculoase pentru ori-ce naţiune. (A - 
plause).

»Iată pentru care finit, în opunere cu 
acei ce pot fi de acea estremă, no! ne zi
cem »conservatori.»

Dar nu e vina d-lul Borşa, daca nn e 
nici limurit, nici convins când vrea să 
spue c i  e şi progresist:

»Insă dacă ne pronunţăm contrA inova- 
ţinnilor brusce, contra reformelor forţate, 
tot atât de aprigi suntem contra stagna- 
ţiuiiel unei sitnaţiuni, fie politice, fie so
ciale. Daci este un mare adevăr dictonul 
lui Bacone, c i  timpul e marele reforma
tor: nu ar fi oare o temeritate să se o- 
prească curentul mişcător al spiritului? 
Istoria intreagi a omenire! este aci mar- 
tură, c i  tiranii, cari aii făcut asemenea 
încercări asardoase, att văzut voinţa lor 
n'frângendu-se de acel curent electric al 

progresului, care nn suferă nici o îngră
dire!* (Aplause),

Nu numai că nu e lămurit, dar ideia 
ce esprimi nu e nici la loiul el. SI stăm 
strâmb şi s i vorbim drept. Destignaţiune,

de imobilitate suferim noi In ţara Româ
nească, ori de prea mnlte şi prea repezi 
reforme nerumegate şi ueaplicabile ?

Şi daca este aşa, de ce s i ne creăm o 
imobilitate care s i nu ajute nnmal ca si 
avem plicerea să ne luptăm ou imobili
tatea aşa în cât să ne închipuim c i sun
tem în centru ?

Adevărat este c i  nu e luern lesne se a- 
plicl aceasti enigmi a Centrului, fără si 
caz! in metafisic* sail în geometrii adică 
f ir i  să te depărtezi de limbagiul politic şi 
d. Borş a făcut bine de a treout paharul, 
safl cum se zice româneşte, »a găsit să
nătos* pe d. B. Boerescu.

D. Boerescu ’I rovenea de drept sarcina 
ingraţi de a ne face, şi pe noi profani, 
si înţelegem ce va sa zici aceasti ghici
toare .

Pâni aci aflasem că, in lume snnt es
treme, c i, între estreme, trebue să fie ceva, 
că acel ceva e Centrn şi c i  acel Centru 
este între estreme. Mai aflasem ci, în ţara 
Româneasci, sunt 1 iberalî şi conservatori 
şi c i  se cade s i fie şi liberali-conservatorl 
sad couser - atorî-liberali.

Dar mirturisim sincer c i  n'am price
put nimic.

Ne-a esplicat in adevăr ziarul »Pressa* 
c i  ar fi iu ţari oameni care se uită cu 
pirere de rău la trecut; dar nu ne pu
team inohipui c i  bărbaţi, cu greutatea 
celor ce constituesc Centru, să găsească cu 
cale a organiza un partid pentru a lupta 
contra acestor regrete inofensive.

Cu atât mai mare ardoare aşteptam 
naugurarea solemnă a Centrului pentru 

a ne da bine seama de tendinţele acestei 
maşine vechii, dupe ; cum se asiguri, dar 
reparată acum din nou, adiogati şi gata 
a face foc în toate direcţiunile.

In loc de aceeasta ce vedem ? Vedem 
c i  toţi oratorii, când ospriraă idei curat 
conservatoare, snnt limuriţi, sunt con
vinşi, snnt elocinţl; dar indati oe aluneci 
ipre Centru, ideile li-se încurcă, cuvintele 
devin matafisice sail geometrice şi numai 
pricep nimic.

Dar în sfirşit d. B. Boerescu a luat cu
rentul şi, în discnrsni seu, f ir i  indoiali 
cel mai frumos din câte aQ avut de scop 

arăta ţinta către care trebue s i îndrep- 
tim activitatea noastră politici, d-sa des
făşură toată desvoltarea trecută n ţărei 
atât în ce priveşte relaţiunile noastre esteri- 
oare, cât şi înce privesce organisarea noştri 
dinăuntru. D. Boerescu t> vorbit cu acea 

unoştinţi deplini a cestiuniî şi cu acea 
vedere limpede şi sinceră ce admirăm tot- 
d’auna iu discursurile sale:

»Daea ne vom arunca o foarte scurţi 
privire asupra acestui trecut, aşa cum il 
găsim înaintea regulamentului organic, a- 
flăm c i aveam un sistem social cu totul 
patriarhal; adici aveam nn guvern de 
formă mal mult antocrată, îndulcit în
să prin multe elemente democratice, pre
cum era consultarea poporului, şi lipsa de 
orî-ce alti aristocraţie de cât aceea, de 
care a vorbit d. Esarcu, n meritului şi a 
iboarei. Aristocraţi, boeri era tot româ

nul care servea bine patria sa, erau toţi 
căpitanii cari cidead pre câmpul de b i-  
taie, cari apăraii patria lor. (Aplause pre- 
ungiteţl'

»Sub punctul de vedere politic, sit-unţiu- 
nea noastră din acea epooă era periculoasă, 
era incertă, era espusă la necontenite lupte; 
insă baza el era dreptul ce isvora din su-

de convingătoare. Acea, ce ar pă-j 
rea! cea mai slabă, parte a sistemu
lui actual, etocmai ce 11 dă, putere.) 
Franţa şi Rusia sunt' sirigurile pu-j 
veţi," care "astăzi ameninţă pe Eii-j 
ropa cu noufe sgiuluirl, şi ele sunt! 
.reduse la inacţiune, cătă vreme „li-i 
ma /intermediară,“ formată prin pu- 
ţerjlf) care doresc pacea, nu va f i i  

ruptă. Austria, Prusia şi Engliteraj 
sunt’ puţin di ¿puse şi tot atâi de pu- 
ţnx pregătite pentru un resliel se
rios, relativ şi isolat atât de slabe, 
pacifici din necesitate, dar tot-d’a- 
upa destiil de puternice Intr’o rej 
sistenţă combinată, sunt adevăratul 
bulevard al sigurităţiî europene.* 

¿\peasta e cfca din urmă depeşă, 
ţpe care Catnlorul de ftentz o tri-j 
mit«; Voivodulut Canulja; După ca 
Iban Caradja a fost exiliat, • Cores- 
pondenfâ. să urmează, dar ea perde 
caracterul* oncios Şt nu intră In pui 

¡TyicaÎia ’drM'Cimite Prokesoh-OBteui 
Înainte de ' a termina darea de

seamă asupra depeşelor adresate că
tre Ioan Caragea, care cuprindă 
aproape Întregul volum I (394 pag.) 
ne simţim îndemnaţi a face amin
tire despre area parte a depeşelor 
cavalerului de (îentz, In care con
sistă farmecul deosebit al Intregel 
lucrări: proaspetele copit de pe na
tură, descrierea caracterelor. îndată 
ce ajunge a vorbi despre un om, 
Gentz grăbeşte a-1 caranterisa prin 
câte-va trasătnrl esenţiale. Ast-fel, 
din depeşele publicate Napoleon, Ţa
rul Alecsaudru. diplomaţii mal de 
frunte al timpului şi In deobşte oa
menii de oareşi-care Însemnătate 
resultâ ca figure vii, aşa de exem
plu ca bâbuca Krflderer.

Cu deosebită uşurinţă şi tot o* 
dată cu dibăcie ni se tnfăţişnză Insă 
Capo d’Istrin. în depeşa de la 1 Ia* 
nuarie 1810 (pag. 20l)enrâ In de
peşa da la 22 Aprilie 181 fi Insu’şl 
principele Mettemich.

, Dar eată partea slabă a lucrului,

— zice Gentz. Maniera de a lucra 
a d-lul de Mettemich e ast-fel, In 
cât e grea, aproape peste putinţă 
de a introduce oareşi-care continui
tate in o afacere pe care o tratăm 
cu dânsul. E adevărat că este În
grămădit cu lucrarea. Dar râul ur
mează mal mult din felul iul de a 
fi, din reaua distribuţiune a timpu
lui s6ft, din o anumită stare descu
sută a arangiamentelor sale, din 
predisposiţiunile sale, din relaţiunile 
sale cu lumea, din uşurinţa şi ama
bilitatea sa prea mare, — In sfirşit, 
din o mulţime de detaiurf, pe care 
ar fi peste pntinţă să vi le expun. 
De aici resultă, că adese-orl el pare 
a negligea lucruri a căror impor
tanţă de loc nu o perde din vedere, 
că, oamenii îl acusă de duplicitate 
câtă vreme conduita lui e lipsită de 
unitate şi că foarte adese-orl i se 
Întâmplă că sup&ră pe nişte oameni* 
la care Intr’adevâr ţine.

(Va urma)

vernnitaten ţărei, era independiuţa unul 
stat, care nu fusese supus prin arme, dar 
oare ciuta a’gî asigură' interesele prin 
tractate sad capitol a ţi uni, după cum el 
numea ii pe atunoL (Aplanse).

»Acest sistem ’social şi politic se des- 
naturi, se înrintiţi în trista epoci a fa
narioţilor de un secol şi jumătate. In or
dinea interioară se desmiduli şi se oo- 
rupse totul, încercându-se a substitui o a- 
ristocraţjii, mai mult striin i, faotice şi de 
prilej, în locnl vechii aristocraţii naţio
nale, numai de merite şi de servicii. Iu 
ordinea esteno ară, dreptul celui forte, a- 
busul, umilirea, invasinnea, se puse în lo
cul dreptului şi demnităţii naţionale, ba
zate pe tractate şi pe forţa cu care se a- 
piraü. Cu un cnvănt, aceasti epoci a fa
narioţilor fu un lung dolifi pentru jnaţi- 
unea rom âni! (Aplause).

»Daca ajungem la epoca moderni, aflim 
c i  regulamentul organic era, sub punctul 
de vedere al ordinel interioare, un ade
vărat progres: forma guvernului se per 
fecţloni, şi distincţiunea intre puterile sta
tului deveni mal proporţionati. Sa culese 
şi se adopta o sumă de legi escelente din 
alte staturi oivilisate. Nu putem înci zice 
c i  acest regulament ne dete forma de gu
vern representa tiv ; înci se aflaS multe 
urme de guvern patriarcal autocrat. Cu 
toate astea ne apropinrim mai mult de 
forma guvernului representativ. Aristocra
ţia veche, dinaintea fanarioţilor, nu se 
mai rtluvii ca instituţiune. Dar se erei 
acnm mai accentuat clasele privilegiate, in 
mâna cirora se dete mai toate servicióle, 
mai toate puterile statului; aceea ce ne 
apropiase de forma guvernului oligarhic, 
de şi intrarea intre privilegiaţi nu era o- 
priti şi altora ce eşeaS dintr’o clasă ne
privilegiată. Aşa în Cât, in ordinea inte
rioară, putem zice c i  sub regulament a- 
veam o formă de guvern semi-constitnţio- 
nal, un regim semi egalitar, care ne pre
para pentrn un gnvern şi un regim con
stituţional şi egalitar.

»Sub ordinea esterioari, negreşit c i  câş
tigasem, in raport cu regimul fanarioţi
lor, atât prin protectoratul ce ne dede Ru
sia, cât şi prin recăpătarea teritoriului 
usnrpat de Turcia, şi prin curmarea nsur- 
paţiilor ei. Insă, sub puntal de vedere ri
guros al dreptului politio, starea noastr#, 
suveranitatea noastri, înci după tractatul 
de la Andrianopol, se afla micşoraţi, mai 
atinşi decât esista după vechile capitu- 
laţinni.

»Tractatul din Paris din 1856 şi con 
venţia din 1358, ne fion să facem nn re
pede progres atât snb raportul social, cât 
şi sub cel1 politic. In întru, ne bucurăm 
de un gnvern liber constituţional; sub or 
dinea p olitie i, încetă orî-oe protectora 
esclusiv, furăm admişi sub garanţia co¡ 
lectiva a marilor Pateri, cari recunoscură 
în acelaşi timp vechile noastre oapitula 
ţinni cu înalta Poartă.

»Progresul era dar leal şi incontestabil. 
Opera insă, o seim cn toţii, nu era încă 
nici complectă, nici perfectă.

»Ne aducem cn toţii aminte cât noi am 
complectat, in ordinea interioară, sistemul 
de reorganizare al tractatului şi conven 
ţianei din Paris. Unirea ţărilor am făcut1 
profitând de o laonni a acestor acte in 
ternaţionale. Eserciţiul suveranităţii noas 
tre interioare, coraplectarea regimului re 
presen ta tiv, l’am făcut prin acte de ini 
ţiativi numai a noastri, provenind din 
drepturile noastre proprii. Ast-fel, de la 
1355 s’a pus básele unui guvern liber, unui 
»seif gonvernement,* şi a rămas apoi ca a 
plicarea aceetul nod sistem t>i se poată e- 
feetna în condiţiuni cuvenitei

»Sub raportai politic esterior, opera trac 
tatălui din Paris a rămas şi mai necom
plectă. Posiţinnea noastri esterioari nu s'a 
putut defini de mulţi publicişti de cât tot 
ca o semi-independenţă. Şi aceasta pro
vine ma! ales din causi e i neutralitate; 
oe ni s'a garantat, nu este o adevărată ş 
complecţi neutralitate, de vreme ce ga
ranţia colectivi a pnterilor nn s'a aplicat 
»special‘ asupra noastri; ci am intrat în 
garanţia comuni a Imperiului otoman. A- 
tunci urmează c i  pericolele şi sdrnnoini- 
rile, cari ameninţi imperiul aoesta, ne •- 
meuinţi şi pe no! de odati. Şi misianea 
ce se credea a ni se putea da, de a feri 
pacea Europei de ciocnirile ce se pot ivi 
în orientul seQ, nu s'a putnt îndeplini. 
Aceasta aii văzut'o şi a9 înţeles’o mal a- 
les astă-zl, mal toţi diplomaţii staturilor 
oelor mari. Mai rămâne dar a sé oomplecta, 
a se perfecţiona, putem zioe, şi opera cu
rat politici, creată de cele şapte Puteri ale 
Europei, in anul lâ56.*

Tot aşa de elocinte este d. B. Boerescu 
când demonstra lipsa aşa de dimţiti a fot'- 
ţelor oonservatoara oare a adus nn pro-

m

greş prea repede de care nu am put#t ţ 
nu putem a ne folosi:

*Iu ceea ce priveşte ordinea interioară 
ne întrebăm daca mişearea, trecerea, daca 
saltul, de la ostare la alta, nu a fost cam 
repede, cam brusca ? Eram noi destul d« 
pregătiţi ca să trecem din o posiţiune atât 
de primitivă la o atare atât de iuaiutat&ll 
Aveam noi toate elementele necesarii pen 
tru regulata şi buoa funcţionare a unui
guvern representativ? „....... I___

‘ Mi se pare c i  nu. Si faptele afi probai I I  
ca aşa este. Snb regimul regulamentului * î: 
organic era o clasă privilegiată, oarei 
niscea şi crescea spre a guverna. Timpul 
şi esperienţa ce câştiga prin astă ednea-, 
ţiu ne, îl dedea o autoritate morală atât de 
mare, în cât se impunea tutulor, şi făcea 
s i se uite adesea şi inepţia şi necapacita-l 
tea individelor. Iati pentru oe, sub acel 
regim, afacerile publice putea 'fi bine eoni 
dnse, cu tot numărul mic. al claselor prUj 
vilegiate, cu toată slăbiciunea individelor^ 

«Pentru regimnl cel nod, subcarede 
dată am trecut la 1856 şi 1858, aveaml 
noi toate elementele necesarii funcţionării 
unui guvern liber ? Negreşit că nu. Aceste 
elemente nu se improviseazi de odată. Ele 
sunt fructul cel puţin a uneia, dacă nu a 
mai mnltor generaţinnT. Nn lesne ae crează 
oameni liberi, demn! pentrn 0 Viaţa li
beră; trebnie timp pentrd ca inteligenţele 
să se oultive, pentru ca moravurile rele să 
se transforme îu bune, pentru ca con- 
sciinţa datoriei să nu mai fie o virtute, 
ci un ce de drept oomnn. (Aplanse).

«Pentru ca însă să se formeze asemenea' 
elemente trebuie, repetăm, timp lung. Sil 
cu toate acestea, fără ele, un guvern con-H 
stituţional nu poate funcţiona, nu poate 
produce efectele sale bine-făcătoam A- 
ceasta am văz o t’o Ih practică; aceasta am 
încercat’o prin nenumăratele dincuWS^ 
prin sumele de obstacole ce am înESmpi- J 
nat de la 1859 şi de la 1866, de la epo- 
oele de când s’ a instituit, în fapt, guver
nul nostru representativ. »

Aşa dar causa adevărată pentrn ţare 
ţara nu s’a putut bucura de binefacerile 
guvernului representativ a fost că progre
sul a venit prea repede şi starea noastră 
intelectuală şi morală nu s’a îmbunătăţit 
cu aceeaşi repeziciune aşa îu cât frumoa
sele noastre instituţionl ne aii găsit nepre
gătiţi de a le aplica ca să ne dea toate 
bunurile ce eram in drept a aştepta de la 
ele.*

De acea d. Boerescu de fi foarte liberal, 
e conservator astăzi, ea mulţi alţi liberali 
şi cei ce ’ i acuză că astăzi sunt cn  vechil 
privilegiaţi, pe când înainte erau eontra 
lor, uită istoria:

*Greşăla este numai, că sunt unii din cel 
de la 1848, cari vor să judece lumea' din 
1877 tot după cen din 1845-; ew i irft ae
rul de a se fi adormit la 1848 spre a se 
descepta in 1877, -şi a se crede că sunt 
tpt in 1848 I (Aplause prelungite.)

Timpurile s'a ii schimbat, 
f  Astăzi numai poate fi vorba de par

tide ca iu 1843, căci azi numai eluptă de 
emancipare, lupta între privilegiu şl ega
litate, între boeri şi neboerîJ..... astăzi e
vorba numai de aplicarea principiilor li
berale şi egalitare.»

Si de aceea d. B. Boerescu este astăzi 
conservator şi de aceea împreună <ta d. Boe
rescu noi toţi, de şi inimic! al privilegi u- 
rilor vechilor boeri, suntem conservatori.

Dar acnm însă întrebarea cea grea, de 
oe d. Boerescu şi toţi cei din centru^şunt 
nu tocmai conservatori ci «Centru»?

Această oestiune şi-a pns'o d. 
încă de lâ începutul discursului pjrtff^upă 
oe s’ a mirat de nedomiririte iflşwtre a zis 
in trei cuvinte:

* Adevărul însă e, oă nu .««»tem ni ei reac
ţionari, nici demagogi («¿ni^aţr. omitem 
contra ori-cărei estren*®! ®ată totul, şi ni- 
mio mai nrirltr» ('Ap^n##)-

Eaca dar ceea ce nn e Centru: nu e 
reacţionar, nn 8 detnâgog, nu e estrema.

Si aderării este că asupra acesta! punct 
n’am avat nici o nedomirire: Am ştiut 
tot-d’auun ceea ce tfu sunteţi. Dar acnm, 
ce siii«teţl-? Am văzut mai sos. oăispnteţl 
conservatori şi am priceput, dar cum sun
teţi Centra?

Pentrn aceasta d. Boerescu examinX par
tidele oe exista sad ce nu exista.

Noi însă nu de acestea voim a ue o- 
onpa, oi de adevăratele partide, carii ooas- 
tituiesc forţa intr’ un stat liber. In partidă 
nu persoanele domineasă, ci principiile. Pe 
partide nn le ţine simpatia sad devota
mentul către şefi, ci comunitatea de cre- 

înţe. Dacă partidele se organiseasă , dacă 
ele ad comitete, aceasta este nnmal pentru 
ordinea şi roetAda lucrărilor, pentru spo
rirea activităţii fi întinderea *prtpaga*del 
Insă adevăratei partid nu este V>

!



T I U  P ü  L

ehmrtwt: eKcf dintr'ânsnl fae, i e  drept, < 
toţi câţi afl conscijnţa jlatoriel, ţi 

ţt ins^imfc din dootr^iele moralei. 3 e o  
k grupurile ţa  fracţiunile per prin per* 

e, p *r  ckntf per $  şot! kir. Ri partide 
oanele pot peri; partida) na pere, căci 
oipiile ce le formează sunt eterne. (A - 

inne prelungite), 
vem noi asemenea partide? Na scitt.

ce soiii jeşţg oSţ d* la) 185A’ mffi a- 
Leşte o lupă în societatea noastră, spre 
ibrma'asemenea partide.

IA pol dacă na ştii să fie alte partide, 
ţjţp ţtil că BţtlCentrnt Cică cine zioe par*
1 1  Centra presupune dou§ partide m&rgi- 
<ş> ?' c in «  o u ţ t i e d a o i  ajuta margini, 

b  poate avea idea de Centru! Nu e drept 
ItI  Iatribuiţi toata avantagele şi pe a» 
ia de a fi intre extreme ţi pe acela de 
fi singuri;! Bucă uu şti! să .mal esiste 
tr partide ce mai însemnează atunci vorba 
ţo trn , ţi vorba .extrem e, ? D. Boerescu 
?e-voesce in fine a respunde de-a drep- 
1 )a dificultate:
•f Când ni se objectează c i  la nolnn e- 
ită estreme, se vede că se dă acestui cu
lt t alt sens de cât acela care 1 dăm noi, 

cât sensul natural. Alt-fel nu ne pn- 
In esplica cam cine-va ar putea, în con- 
ţiuţii, să afirme c i  in toata ţara nu ar fi 
irsoane carî’să fii cu procedări de estreme. 
ojSoate oare oine-va, raţionabil ţi având 

Ibtele în vedere, să susţină că la noi na 
istf o scoală, adică grupuri de aderenţi, 
irţ bS Vd recunoască nimic ca bun, daca 
a vine din grupai lo r ?  Dar aceasta este 
iprooedare d» eetremă.— Tot la eatremă 
Icfeară, acMa cari judecă pe oameni că 
mt bani saQ răi, după cam aparţin saS 
I la partidul jlcjr; cari împart recompen
sa ţi funcţiunile no după merit, ci dnpă

Iadul vecnimfeî de servicii în partida. —  
a esţe earăşi faptă de eatremă, când le» 
il« ae interpretează ţi se aplică după in- 
Teeul partidei, ţi când tot acest interes, 
strâns ţi egoist dictează reformele ce aii 
ie introduce?-“- Ca estremă lucrează a- 

M» oari găsesc ca bune, când sunt' la pu- 
W/Hitelenşf pe cari le condamnaţi
■ rele când nu mai sunt la putere.— Nn 
ftbue să Be definească ca estremă aceia 
iri consideră ţara ca an patrimonii! al 
V propriO, şi cari declara ca nepatrioţi

UI vânduţi la străini, trădători, pe toţi 
opnţf, cari na se Închin drapelului lor ? 
Tot fapt de estremă este cfcnd toate 

'ţele publice se întrebuinţează pentru

sincer partidului Centra pentru această 1 rieulul para a  fi cuprinsă ile neln- 
sărbatoare a inteligenţei ţi a patriotism»- I c r e d e r e ; nst-fel se amin^&, ,C& ne- 
lul în care afirmat câte-va din ideile I gociările începute şi urmate da c&-
cele fundamentale ale partidulal conser 
vâftof.H

Dllf AFARA.

Imperiul Ottoman. Unele dintre zia 
rele sosite cu poşta de ast&zl iarftşt 
Inoep a pune la lndoial& valoarea 
ştirilor pacinice, care circuiaii In zi
lele Jin urmă. In special se asigură 
din nou, c& Poarta nu va ceda dis
trictul Nicşici. Din contra ştirile des
pre renitenţa unor populaţiunl din

tre  g u v ern u l ru sesc*  cu mal m ulţi 
d in tre  b a n ch e r ii d in  P aria  pentru  
co n tra c ta re a  n o u l n oii Împrumut, In 
z ile le  a ces tea  afl fost Întrerupte, pre
cum se z ice , f lin d -câ  b a n ch erii s'ati 

a_ Jtntreainţat, c f  Rusia nu voeşte a 
face  Împrumutul de cât spre a'şi pu 
tea Întreţinea armata mobilisată.

să creeze condiţiunile, intre care sătenii 
mei se pot spori şi inaviiţi., In sfârşit n oi 
aceşti de la ‘ T im p u l*p rov oca ţi prin cu
vintele d-lui prim-minisfern, vom zice ur
mătoarele:, Intre oamenii care aii ce-va, 

,este solidaritate de iuterese şi intre oame
nii care na all nimic, de asemenea este 
solidaritate de interese: nu e Insă nici o 
solidaritate de interese intre oamenii care 
atl .ceva ţi între aceia, care nn aii nimic, 
căci uni! vor să ‘ conserve, ce aii, iară 
alţii vor să ‘ câştige ce nn atl.»

LOGICA D-LDI IOAN BRATIANO
Discursul,,în care d. Brătiann a respuns 

Turcia, precum şi acelea despre cru- Jla interpelările din Senat, afară de cele- 
zimele cerchezilor se menţin. A nun-1 l-alte, mal e interesant ţi ca specimen de 
¡aaem In unmfirul de erl, că In I dibăcie logică,
4sia mi că. s a ivit o mişcare reac- I Sunt oameni,- pentru care sofismele snnt
ijionară contra Constituţiuniiacum  I o armă periculoasă şi oameni pentrn care
nise anunţă acelaşi lucru din Bosnia. 1 sunt o rea deprindere: pentru d. I. Bră-
Eată ce zice corespondentul ziarului tianu ele par a fi o tactică parlamentară
.Pol. corr.* despre aceastar: Idin întâmplare cam învechită.

Mişcarea In populaţiunea molia-1 Câte-va dovezi:
medană din Bosnia de pe O zi pe I Respunzând Ia învinovăţirea, ce-i-se face
alta devine tot mal agitată. In zilele I gavernulnl, ca guvern eţit din o Cameră,
acestea aavutlocln Banialuca, In casa I al cărei vice-preşedinte este d. A. Sihleann,-
Beiulul Djumişlit O Întrunire a celor d. I. Brătiann face două mărturisiri cel
mal de frunte Bey din Posavina. I puţin foarte interesante. »Aţi putea să
După O lungă discuţiune ş a hotă-1 ne-o impntaţî aceasta , — zice d-sa,
rât a se adresa către deputaţii mo- dacă d. A. Sihleaaa ar fi scris acele sori
hamedanl din Bosnia un memoriă, BOrţ tînainte« de a fi fost ales de cătră
% ; care se cere respectarea dreptu- I maj0ritatea Camerei.« —  Adecă d. I. Bră-
rilor pe care le aveaţi proprietarii I tianu recunoaşte, că suveranii din dealul
jfeţamiţt şi lipsirea a raialelor de drep- I Metropoliet aH ales pe d. A. Sihleann, fără
toi de proprietate fonciară. »Noi nu I ca să fi ţtiat, pe cine aleg, recunoaşte oă
vom suferi nici 0 dată, ca să fim I acta Adunare este deprinsă a se • încrede
ast-fel jigniţi In drepturile şi privi-1 jn nişte oameni, • care nn sunt vrednici de
Legielenoastre, “ se zice In Irel rin-1 încrederea el şi cn atât mal puţin de în
duri In acest memorid. Acest do-1 crederea ţării: mai mult! d-sa chiar des
cnmeat .se va comunica guvernu- I vinovăţesce cameră şi guvern cu aceea,că
lui prin mijlocirea parlamentului. I nu jtjjj ce fajv ţj0ţ na pansm nici o greu»
Diregătoriele, care aG fo8t informate I tate pe cuvintele d-lul I. Brătiauu ; d. A.
despre acest pas, nu aU făcut ni-1 Sihleann este şi re mâne expresia Camerei,
mic spre a l zădărnici. Şi într ade-1 întocmai precum este şi remâne d. Brătiann:
vSr mohamedanil nu cred, că insu-1 constatăm numai, că suntem deprinşi a nu
recţiunea se va potoli prin conce-1 ne ]gga 8s fira îmbătaţi de sofisme.
siunl; din contra el aşteaptă scă- I ,  Apoi, — urmează d, Brătiauu, — se
pare de puterea brutală, care să şi I ştie, că biserica tocmai atunci decade, când
aplică pretutindenea. I nu {ntâmpină nici o resistenţă şi oă sim-

Vejşil Paşa a Început cu zidirea I ţjmjntul religios atunci se manifestă cu
a patru forturi ln Banialuca, Intre I Iuaj mn’.tă energie, când biserica e perse-
Care doufi din jos de oraş, spre nord | cntată!«... Intr’adevăr! ? Ne mirăm că d.
şi spre apus, la biserica St. MaTia I prini-ministrn nn a dorit canonisarea d-lni
şi mănăstirea catolică. I ^  8ihleann pentru meritele pe care şi le-a

■rţeie puouce se mtreouinţeaza p«u«u i m . . „¿reqnondpnt mal seriei - * • - . . . .  . ! ,I .__  . . . , , | AO" acel coresponaenc mai scrie i câştigat prin provocarea manifestaţmnei

I v - y 3 1 surgenţu se araLa am toate parţue l nQ dace d. Bratianu ca logica sa.
■ cei opuţiior. şi înaintează, ofensiv. La 13 Martie] , n nrmă spre a jastifica on trecut, care
llatt contra căror estreme suntem *“  • » avut loc o luptă mal Însemnată |ml se poate j ustifica, d. I. Brătiann zice
■ faptele probează că asemenea estreme aii ja y rbania, nu departe de Banialu- J ^  0 livier, odată cel mai mare adversar
ţstat, ţ i e s is « , .  (Aplanse prelungite şi re- c a « . fii urmă corespondentul descrie I ^  luI Napoleon III, în urmă mers până 
r ,te)- I mal multe lupte particulare, ln care j a foce curte i mpgrgtesei Eugenia , până a
[ Acum am înţeles în fine! De ce nu ne insurgenţii aft ţuat biruinţă asupra I fi >chiar ma;  catholic de cât Papa.«— Nn 
|uneuţl de la început aceasta, şi ne mai Turcilor şi Constată că pktctile in -J80 tem0 d Br8tiana ^  -{ vom respunde

«ţiţl cu liberalismul care' nu'e In cea-1 aurgenţilor din ce ln ce se sporesc. J-lntrebându-l: .Dar orezi d-ta, că Olivier 
tune ţi cn progresai de care conveniţi căi „ f  remdenblatt* comunică ştirea,
’avem nici o neroe pentru moment. I că In India, ln Asia centrală şi ln 
Tte! luaţi toate relele ce s*a<l vezut in 1 Birma circulează sute de exemplare 

lolitică, pe aceste rele le numiţi extreme Idin o proclamaţiune scrisă ln limba 
J,v? declaraţi contra lor şl de aeeea vă 1 arabă şi turcească. In oare muha- 
imniţi Centru! I medanil se încredinţează, ji-ă pentru

Acum înţelegem! Dar ast-fel esplicată j tot ce fac pentrn Sultan şt prin ur 
forba Centru este vechiul program al tu-1 mare pentru Profet, vor primi rfcs- 
olor tiarelor ţi al tutuDbr grupurilor po- I plata lu cea l’altă lume. 
Itice, de oare-ce Centru Însemnează nega-
]anea relelor politice şi toate ziarele ţi 
frate grupurile politice promit că ele a# 
C fie contra ielelor ţi pentru bine.

Ş&usi am înţeles; dar ce muncă!
'Adică n n  înţeles ce ra să zică ‘ Cintru*; 

ar tocmai de aceea v% Întrebăm prin oe 
lă deosibiţi de cele alte grupuri, secte, 
xacţiuni sad partide cari toate pretind a 

pentru bine ţi contra răului ?
O inteligenţă aţa de aleasă ea d. B.

kentru, lasă partidul Centru iar in [î 
Seric.

era nn om consequent ? — susţii că era un 
om on est! ?*

Ce-va mal frumos e -când d. I. Brătiauu 
ca om de finanţe, se sensă cn aceea ca ţara 
nn ‘ numai e săracă, ci chiar ‘ sărăcită,. 
Ce fel de graduaţiei? ‘ Sărăcit, e pentru 

| d. Brătiann mai mult de cât ‘ sărac,, cn 
toate ca cine-va poate să fie bogat sără
cit, niol odată insă bogat sărac. Dar a- 
tnnoi, când unii dintre d-nil senatori pro
testează contra cuvântului de sărac, d. I 
Brătiann, ca om financiar, redioă vocea ţi 
zioe: ,Da, suntem bogaţi, fiind-oă avem

S E I S T A T U L . ' ;

Luni 8euatnl nu a ţinut şedinţă pen
trn c i  nu s'a putut complecta uumfrul 
cuvenit.

Englitera. L ayard  de o  cam d ată  va 
pleca la  G onstantinop ol num ai ca  
am basador ex tra ord in a r. Se cred e  
Insă, ca  ln  urm ă el va avea  să ln
locu iască  d efin itiv  pe S ir  H en ry  E lliot. I 06 v in d e !,—  Aşa! Si aceia, care vor cum- 
D.eşpre trecu tu l noulu i am basador I P^ra» cn ce 8C°P vor cum păra?! Nu oare 
z ia re le  com u n ică  unele deta inrl m al I sPre a 86 bucura de câştigul pe care noi 
m u lt or i m al pu ţin  in teresa n te . L a - <n«  am acint» sS;i Ipăm ? Prin frasa de 
yard  3  d e sco p e r it  la  anul 1845 ru i- d- L Brătiann recunoaşte că sunt în
n ele  ora şu lu i1 N in iv e î^ C a  d ip lom at Uceastă ţară isvoare de bogăţie, «dar lip

oeresăn nu pntaa w  nu tnţeleagi io W  I nu a ju c a t  vre  un ro l d eoseb it de se3° oa“ eniî'L°are J  Ş«e esploata,. 
las» in -a r ^ n t a ţ in u e ; această « p î  că t scu rtă  y r e p e  şi anum e pe tim  ‘ fu n t ban,, -  n ia r t u ^ t e  * « » e . « u l  

« ■ S r i S Î  S v ^ tu iu i  dâulu  n , că u d  e r a ^ m b u s a d o r  In S pania , n o stru ,- dar ett nu ţt.ă  de unde să-, a
luoonoasa a cuve « uu i __ nUmintrnlfin l.ftvrd nare a. fi d u n ! , — Ori poate d. I. Brătiauu voia sî

ţj«Ua a  nn vază că luminând cuvântul ~ De a ltm in tre lea  L ayrd  pare a . n \  1 duhni, ? !
* î n t a - l om P© cft.t se poate de pacinic, 17Aca saraci *aana,> r 1 ______ _

pentru aceea  unele din  z ia re  pnn nu- l ;:v;Cnlminaţiiişa argninentaţiuiiel d-lni I 
. mir ea aa ln  com bin aţiu n e  cu  a titu - I Bratianu e insa in alta parte. T>. Apos 

Şl de aceea găsim in discursul d-lul Boe- 1 con c^ iant& a E n g litere l. toleanri zice: «A ţi făgăduit, că veţi scă
kscu adevărata ideă ce trebne să ne fa-1  d ub& gtin le  ca re  c ircu lea ză  In I dea sarcinile populaţiunei rurale şi le-aţ

I m  de acest partid! L o n ja ^  R u s ^ a t  fl d e c lT a t  că  va sporit,. -  «Mc m i r , -  respunde d. cap de
,Uar semnificarea unul nume, rin pi ter-|  deaarm a num ai de că t  după ce  s e I P arti<1 Brătiann,—  că tocmai d-voastr* 

ţien  nn are nimic absolut. Acest sens p6te I va fl în cheiat pacea cu M untenegru  I oamenii cu moţiile mari, iml faceţi aoeastă 
® mftî " ,l‘ l rerttinBi dnP* I şi P oa rta  deasem enea va fi a ccep ta t [imputare, d-voastră, care ar trebui să vă
i  împrţjtir . D.e^obşte numele trebuie să 1 p ro toco lu l. Relativ la m dbilisare T u r- [bucuraţi, că nu am luat sarcinile de pe 
ubă sensul c att acel^art se serv de cia  ar a v e a să  trim iţă  un am basador I (’«î  cn mo?ii1e ® icI »

dânsnL Ast-tei, numele, ţ> | ex tra ord in a r la  Şt. Bkbersbtzrg. I Cel din nrmă logofăt de gospodărie,}! v.a
Ră nu ţicanăm po cuvinte,. I . | 3 I respunde d-lul I. Brătiauu: ‘ Greşeşti d-le

Dar aceasta am făcut o noi de la înce-| Franţa. T ocm ai acnm , când toa tă  | ministre 1 Valoarea ţi in special arenda 
lu t. Nu ne-am preocupat de nimic ţi, con-1 lum ea  a În cep u t a respira  sperând I moşiilor se sporeţte de o potrivă cn nu 
Itatând e i principiile acestui partid sunt I că  resbelu l se va putea evita , z ia - I mărul familiilor ţi a vitelor, care se gă 
principiile partidului consemitpr, am afir-I rele din  P aii3  ln cen  a fi m al ftcep- | Msc pe dânsa., Bară proprietarul va zice 
mat că vom lncra îm preifW le ftiamf«|Ptiee ş ift. În făţişa  s itu aţiu nea  mi c e -  *Moţia mea at&rnă de la buna stare ţi de 
ideilor noastre comune. I lori m a l În tu necate . In  deobşte  Insă I u  Înmulţirea oamenilor din sat şi ett, pen

ţs  sen i l i  faşsui ţi ♦atăal mulţumind | Opinia .p u b lică  cu ^deosebire a Pa-J tru dările pe care le plătesc,cer de la stat

I

C A M E R A

Şedtnfa de Luni 21 Martin 1877.
Şedinţa se deschide la orele 2 p. m. sub 

preşedinţa d-lni C. A. Rosetti, fiind pre
sanţi 76 d. deputaţi

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. Pruncu repetă rugarea d-sale de a 

se Ina in cercetare raportul in privinţa 
arendaşilor, în care d-sa e trecut ca da
tornic pe nedrept, ceea ce arată până unde 
aii împins unii oameni pasiunile politice.

D. preşedinte. D-le Pruncu, veţi vorbi 
când Adunarea va lua in desbatore ra
portai 1

V o c i ! Să se ia astă-zi în desbatere! 
Adunarea primesce.
Se prooede din nofi la vot pentru esc lu

de rea de sub acusare.a d-lul B. Boerescu 
şi resnltatul este: votanţi 6 6 ; pentru 17; 
contra 4 8 ; abţineri 7.>

D. preşedinte întreabă dacă mal trebn- 
esc puse Ia vot copclusianile raportului 
relative la cei 6 miniştri rămaşi sub acu- 
sare ?

D. P. Ghica este de opiniune că prin o 
nonă votare s’ar călca regulamentul şi 
Constitnţinnea.

D. P. Grădişteanu cere votarea, căci ra
portul a presentat trei punte, dintre cari 
Adnnarea a votat două, rămâne a vota şi 
asnpra puntului al treilea.

D: Vnlturescu este contra votării. 
Discuţia se închide.
D. Col. Ghergel roagă pe Adnnare a 

reveni asupra votului sefl in privinţa pen
siunii familiei generalului Macedonski, vot 
prin care s’a comis o eroare.

D. Pleva zice, că a auzit pe mal mulţi 
mici că voesc a’ l realege in Comitetul 

de acnsare; d-sa declară oă nu poate primi 
această onoare.

D. Missail deasemenea declară, că dacă 
va fi trimis înaintea Curţii de Cassaţie, 
îşi dă demissia din Adnnare!

D. Danieleanu a aflat că d-sa va fi o-- 
norat cn misiunea de a susţinea aonBArea, 
insă d-sa nu a avnt timp a studia cele 4 

olnme şi crede mai bine de a se amâna 
toată afacerea până la altă sesiune, când' 
vor fi presenţl şi mal mulţi deputaţi.

D. Dimancea combătând scrupulele d-lul 
Danieleanu, îl roagă să accepte acest man
dat, îusă cere amânarea judecăţii acestei 
cause.

D. Vernescn vorbesce contra amânării, 
procedura fiind îndeplinită.

D. St&tescu voesce a concilia preocupa- 
ţiunile d-lul Vernescn şi ale d-lui Danie
leanu. Curtea nn va inoepe procesul de 
căt când va cere Comitetul. .Dacă va fi un 
membru care să nu fie pentrn acnsare, a- 
cela să tacă. . . .

D. Vernescn: E compatibil aceasta cu 
votul Adnnării ?

D. Stătesou : Se vede că nni oameni s’aă 
schimbat cn împrejurările ! Ce susţineai! 
erl că e Insă, injust, criminal şi antina
ţional, astăzi zic ei că este ban, nobil şi 
fruîbos! Să nu avem oare destulă pntere 
şi energie de a merge pene în fine ? Să 
iertăm, să graţiem ? să ştergem cu bure
tele ce am făcut? Ett nu o vo ii face. Sul)
0 condiţie, eQ voi8 merge înaintea Casa
ţii : iu Comitet să fie representat tot par- 
tidul liberal, toate nuanţele marelui partid 
naţional.

D. P. Qrădişteauu combate zisele d-lui 
Stătesou şi Zice că în guvern aii »sistat 
acele nuanţe, acnm sunt istorioe. Mă uit 
pe aceste banei (către banca minist.)

D. Vnlturescu. Vă pare răQ că nu sun
teţi acolo ! , ’  â

D. Preşedinte. Nn întrerupeţi domnilor! 
(D. Orădişteanu se îutoarce spre a res- 
pnnde d-lui Vnlturescu).

-D. Preşedinte. M'am certat eQadomuule, 
n’o mgl face şi d-ta ! ¿3

D. P. Grădişteanu. Aveţi dreptate! Ve
dem, d-lor, că in guvern este representatfi 
nnmai o nuanţă a partidului, ţi această 
nuanţă ar fl bine şi frumos cn să aibă 
curajul a merge înainte cu aousarea, fără 
a se adresa la a lţii . .

D. Gherghel. Te vom rin mi pe d-ta !
D. Grădişteanu. Nu mă puteţi numi; mă 

puteţi alege, dar voîîl dimlsioua 1
D. Qherghel. Bă vază ţara cel puţin! % 
D. Prim-ministru respunzfiud d-lul GrS- 

dişteann, zice că guvernul n’ are nimic, eu 
acusarea.

D. D. Giani combate teoriele d-lni Gră
dişteanu şi ale d-lni Vernescn.

D. Cantili arată că Comitetul celor 7 a 
fost Însărcinat de Adunare şi de a face ins
trucţia, şi de a susţine acusarea; prin ur
mare nici unul dintre d-nil membri nn'şl 
poate da demisiunea.

1 D. Verncscu respinge aluaiunile la D-sa

făcute de d. Stătescu şi acusarea de de- 
serţiune, ce I se aruncă ţi susţine de noü 
cu acasarea trebne. săpseauaţinl d f  aceia, 
cari onnosc;afacerea mal bine, ţ i aceştia 
sunt membrii Comitatului de 7. ■,

D. Miaail rapi-tă Încă odată, că nn sa 
simte destul de forte, de a primi pe umerii 
săi sarcina grea de acnsare Înaintea Curţii 
de Caaaţie ba presenţa ga ar face mal mult 
răQ cansel. Declară că dacă va fi trim it 
înaintea Curţii de Caaaţie, îţi dă dimisia 
din Adunare.

D. N. Flevn declară, cK u 'a  demisionat 
de frică, oăel ţi ieri s’a putut jo d e u  dea- 
pro aceasta ca  ocaaia moţiunii sale; cât 
despre elooinţa, apoi d. Cantil* şi Vernescn 
ira fit 'superior” .

D. Cantili, Indeplinesce-ţî sarcina pt 
depHti, nri p e  jamState!

D. N. Fleva cere a »« procede iudatfi la 
nona alegere pentrn completarea Coodte- 
tulnl, §

Şedinţa ee suapeudă pentru 5 minute 
(în timpul acesta se votează membrii C<¿ 
mitetnlni).

D. preşedinte comnnică, că d -riiî, Stü- 
tescu, Vernescn, Fleva, Misail ţi Danie
leanu snnt aleţi în Comitet.

D. Danieleanu nn poate primi aceet 
mandat, neavând timpul material necesar 
pentrn a studia caoaa.

D. Vernescn demisionează din motivele
cunoscute. ' ______P

D. Misail nn poate primi această sar* 
cină prea grea pentru d-sa.

D. Stătescu crede că lista e nedivisibilă 
ţi că d-nii membrii nn vor parsista în 
demisinnile lor.

D. Danieleanu repetă că pentru cuvin
tele arătate nn piimesoe nn mandaţ pe 
nestudiate ţi nedeliberate.

D. Vnlturescu: Vei studia in nrmă 1 
D. Danieleanu: Nu pnmeacl 
D. Vernescn: Veţîremânia'fSrti O om itet! 
V o c i : Să se aleagă alţii !
Alte v o c i : Nici de cum ! ,
D. Preşedinte cómnnicü, că pe lângă 

raportai rslatlr la afendsş?, e’a presentat 
nn proect delege j se ia in desbatare san ee 
trimite la secţiuni ?

D. Bueseu arată că această afacere tţn 
mai poate trece prin secţiuni după ee a 
fost studiată de o . comisione specială.

D. prim minftthi W fe désbawréa ime - 
diată a acestui proiect de mare, im por
tanţă aconomiqiy. 1 ,  i ( f n

D. Raportor Holban ci basce'raportul res
pectiv. j j  ; ; ,J|

D. Pruncn desvoltă cestinnea persoşif-ă 
a d-sale, arătând neesactităţile din raport, 
unde a fost trecut, ca arendaş al Statjrili)i, 
intre păsuiţil guvernului trecut, pe ctţnd 
d-sa nn e dator b ici o para.

Timp.ul fijnd îuaintat^ şedinţa se ridică 
la oiele 6 , seara. 1 <4fcv

SCRISOAREA ADREâSATÂ <TIMPCl.ar, 
Domnule Redactor, '

Bucurejcl, 11 Mar fi*.'
In tabela dej »rămăşiţele datorite Snţto- 

uî din arenei, aneesată ia.< raportul BWv.- 
nat Holban, văz cp mirare trecut ş i '■•- 
mele meQ sub N o.( 83 ln faţa nnel iminl 
de ‘ opt-recim iî pt^rn sute lei^, N ’atn fost 
n\ci odată arendaş al Statniul şi n ’angpfa- 
torat', nieî datorez vr'un ban thesaortunl 
public. Când cine-va ’şl permite a publica 
nnme proprii ţi cifre mai en sesmă iotr ’o 
lucrare oficială ţi lutr'o chestiune atât de 
delicată, cred că ar trebui .să nu do&ine 
de cât bnna credinţă.spre a no 'ţi atrage 
desminţirea ce merită, precum snnt nM oit 
a o face;-nu dor pentrn aceet domn sejoi- 
nator al acelei situaţinnl al pentru n s -  
pectul către oameni .de bine şi că nu opi- 
niunea -.lor se fie indnsă în eroare. I jji 

Bine voiţi a primi, Domnule Redactor, 
încredinţarea prea distinsef mele stime.

A. C Catarglo.

CORS DE EFECTE P lß fiC E  SI DE DETBE
Bkcmretei, 91 Mariis ¡877.

V A . L O A E E A Carat« OffeHt» I
1 S oil

Oblig. Rurale . 1 0 %  1864 
> > la sor^l

ímpr. OppenKelm 8°/o 18^6 
Oblig. Domenialo 8*>/o 1871 sa 1 etV«

» > e^itelasortl
> Credit fonc Rur. 7°/o
> Credit fonc. Urban 

Impr. Mun. Cap. 80%  1875 
Pensil (8o0) donAndÁ fr. 10 
AcţilCâile fer.rom. 6%  186^

> priorit&tl 60/9 1868 
D icia C4« de A-híjt. 
A c t l( fr . 500) *8^0 » " 1  
Roniania C-*« <le Aasig. *

_
761/ , ' n  
66 I SSt 
75 -S i  

ISO - * t

▲ct. (fr. 200) 60
niuiuutr • * ........................ i
liupr. Municipale fr. 20 
Act. .financiar* RomAne 8%  I 
OKUiTferate Ottomane 

▲ct (fr. 400) 8o/o 
Renta tiom&n& • • • • • .

OüTOANK 
Oblig. Ruralep.OdBomb a.c.

» ‘DStoemiÜP . " . . .
» Fonciarr rurale . • | 
9 Comunale . . .  H

I &  DKVI8K ^  
Pari« , . v . 1 • . « •
Ufarte ille •
Urjii*'.e^ , ^ . .  » ■ . 
Anve¡ <î , ’'. 'î-- • • •
bdídraLf«|. I» « • • • 

.m.cíi . . . .
Hamburg , • • • •  • >, 
Amsterdam . . . . . .
\Tîena . . . . . • • • I
B**rMn..............................
Lipsea...................  . I
Bsoompt . . . . . . .
Lira Ottoman&................
Qalhena auitr. . . . •
Agio «. Argint.................

»rv.

9W0 i

36 ,34»8»/*
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N O I I  MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTRU CAVALERI
SERVICIU PROMPT.

în Palatul „Dacia* (colţul Mogoşidie! şi Lipscani) sub firma
■ r n ^ n r a i  u  i i  c

ESTE IN TOT-D’A-UNA BIHE ASSOKTAT.
■ I

PBSCIÖB1 MODERATE.
T * -  ‘ (I i i

s t b i a o a . c A R O L  *
3  ,LA STÎUA ALBĂ«4 A V X S  I M P O R T A N T

Î Intftiul şi r*‘n* mitul Magasin de

I K C A 1 T I A M I N T E  F E N T B U  B A E B 4 T I ,  DAME SI  COPI I
sub firma

P H I L I P P  G O L D S T E I N  
»LA STfillA ALBA*

Strada C&rol I No. 6, (.Curtea teche) vis k-?ii de Sigismund Prager.
Soiin-lu ml de oariod din cele mal renumite fabrice existente din străinătate, cu care 

•tad în reiaţi uni intime de mulţi ani» un mare asortiment de diferite mărfi dupe fasdnele 
celfe mal moderne ţi lucrate ca cea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese cu 
nasturi in tâte formele, Sandale, Pantofi, tei.; pentru Bărbaţi : Ghete de Tace, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi ţi tot ce se atinge de încălţăminte bârbătesci, asemenea pentru 
Copil tdte felurile de ghete cu nasturi» elastic ţi altele, vd rog a tA convinge de adevdr.

Acostă magaaie este una din cele mal vechie din Capitală, ca< e 'sl a câştigat o reputaţiune 
de cele mal frum6se pentn soliditatea ai eftin&tatea mărfurilor, r «per, că ţi in viitor voifl fi 
onorat ca Clientela D-vdstră. PHIL1PP GOLD8TÎIN ,
Strada Carol I No. 6, (Curtea Veche) viu-â-ria de Sigismund Prager »La Sleua albă*.

L e  v o y a g e  a u  t o u r  d u  M o n d e
PB PIAŢA C0N8TANTIN-Y0DA 

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

Mare Panoramă 
f i

SALONUL DE STEREOSCOPE
în  nn ire cn  nn

B A Z A R  DE CADOURI
Intrarea 50 bani.

Pentru visite nnmerÔBe r6gă
CAROL JOH. LIPKA.

JUnA.GhJL&TJSrTTlL,
S U F L A  IN CĂLEA M0G0SI0EI N° 20. V1S-A-7IS DE GRAMD HOTEL DE BULEVARD CASA &RECEAHD

mm societate in viina iintn ie olanda si Mm in MMm
aduce Ia cunoscinţa onor. el comitenţi că tbte filialele aflătbre In România trebue să fie desfăcute

irevocabil pene la Pascl.
Acesta circonstanţâ pe de o parte, şi cursul estraordinar de mare al aurului, ne pun in 

posiţiune de a putea reduce încă CU mult preţurile deja ftfrte eftine, spre a da O probă fie
căruia de eftinâtatea la care , p6n6 acuma n’a ajuns lncâ nimenea. O COUCUrenţă, vină ea de ori
care parte, este dar ilusorie, căci In BucurescI n’a esistat Iacă, p6n6 acuma o desfacere aşa de 
adevărată şl seridsă.

Spre dovada mal mare a celor £ise de mal sus să se observe preţurile curente reduse şi 
DOtate mal jos. şi mal beneficiăm şi la cumpărări de 50 franci 3 °/o la cele de 100 franci 5°/o 
şi la ce'e de 200 franci 10°/o.  Representantul Societăţel fabrice! de Olandă şi Albituri.

Preţul curent dupe scâţiânrântul de 4=5 °|o cu preţul flesat.
Batiste a V* duzină

CELE MAI ELEGANTE, BUNE
şi eftine

HAINE BARBATESCI
ţi de Copil 

8E VINDE NUMAI LA

D. SCHWARZMANN & C'ie
Colţul Sirad-i Carol I, No. 2, 

la Podnl di PUtrI.

O i  Costam l e n t
DE PRI MĂ- VARĂ
de la fr. 86 penfi la fr. 70.

UN PARDESIU ELEGANT
DE PRI MÂ- VARÂ
de la fr. 26 pânâ la fr. 56.

FABRICE :
Wiena, Presburg, Prosnitz. 

MAG AS. INE:
Brăila, Galaţi, Focşani, Ber- 

Iad, Cftlftrftfl, Craiova.

523—9

inainte acam
Batiste de copil a ...................... fir. 1 45 fr. 1 —

,  ,  Olanda de Rnmbnrg . t 6 —  > & 50
Batiste englesescl, fine . . . .  > 1 0  — > 5 50

> engles. cn bord. col. tivite ,  4 25 > 2 25

Prosópe şi Şervete a */. duzină
Proaópe de aţă curată . , . . fr. 8 50 fr. 4 50

i  » dam asc...................... » 1 3  — » 7,1—
Şervete de m asă........................... ,  8 — > 4 25

> ,  damasc . . . . . .  > 14 25 » 7 50
» * » engles . . . »  17 — » 9 —

Feţe de mese a 1 bucată
Pentru 6 persóne albă de aţă . fr. 6 50 fr. 3 50

» ,  ,  ,  ,  damasc > 1 0  — > 5 50
> 12 ,  ,  ,  * ,  20 — ,  10-50
» 12 ,  ,  qual. I.» » 8 3  —  » 18 —

Pân<Jărie
* de casăcoţi Pân<Jă 

» ,  » » copil
» » Olandă de munte
» » » » Silesia
» > Pfcnijă de Olandă
» » » » Belgia
»  . » - » .  Rumb.

Bucată p. 7 cercéfurl 3 coţi lat 
» > i  de Rumb.

fr . 88  —  
,  40 — 
,  55 — 
,  60 — 
,  90 — 
, 110 — 
,  170 — 
,  72 -  
,  90 —

Rufe de Dame
Cămaşe de Şiffon cn şnur . . . . fr. 5 50 

> » » » broderie . . > 6 25
» > > > Entredeux . > 8 —-

fr. 16 50 
,  22 -  
.  30 -  
,  33 —  
,  50 — 
» 60 —  
,  90 — 
.  41 -  
,  50 —

fr. 3 —

înainte fr.
13 —

24 —

ir
Cămaşe de Olanda cu br. de mână

» » » » Entredeux
> ,  , de bat. forte fine

Camia6ne cn cercnleţe..................
> cn broderie . ■. . . .
,  de lnxe cn broderie . .

Pantalone cn cercnleţe..................
, » broderie........................
» de P iquet......................

Fuste de costnme . . . . . . .
» cn Şlep . . .......................... » 12 — ,
a » broderie . ....................... » 15 — ,
» » ,  şi cu Şlep . . . »  30 — >

Rufe pentru Cavalerii
Cămaşe de Şiffon . . . . . .  fr. 6 50 fr.

,  » » spălată
,  > Olanda colorată . . . »
» , Cretton franţuzesc . ,
» cn b r o d e r ie ...................................
» cu piept şi manşete de olanda ,
» de Olanda férte fină . . . ,

Pantalôna de Olanda . . . . . .
, > Rumburg fine . . »

Diverse
Şorţuri de copil ...........................fr.
I% DnzinS Qnlere de Dame , . ,
'/j , > Bărbaţi . . . »
I/< ,  PepturI brodate . . ,
*/* » Ciorapi de Dame
*/t ,  » »  bărbaţi
1 Bucată Flanele..................
6 » de Barbe p. copil

3
11
8

10
11
19
6
9

IN80I1NŢAREIPREALABILA
t h e a t ; r u l  c e l  m a r e

Sâmbătă *14 A p rilie  1877.
Represenlafie de bine-facere, dată de o Societate de 
bine-facere împreună cu' eerm/ „Hilaria“  cu con
cursul bine-voi tor al D-şârei[Markicort precum ţi 
al D-lor Louie Wieet cu n săi D-nil Frâne, Juliue, 

JBmeet ţi a D-Ior Malhei Mxllo ţi Raith. 
P R O G R A M  A 

Parte l-a.
Ouvertură (Orchestra).
„Hohe Qăete" Comedie intr’un act (in limba 
germani.

Partea II-a.
1. Valeu „Hilariau (Orchestra).
2. Quatuor pentru vidre, piano ţi harmonium.
3. Rondo pentru 2 pianuri.
4- a) Dore tnon enfant, de R. Vagner b) O dolce 

[concento, VaraţiunY de Mozart cântat de D*na 
Keppich.

6. Solo pentru tu ora de D. NViest.
0. Chaneonetă de D. Millo.
7. Ouvertură: Strueneee de Mejerbeer (2 pianun). 
8* a) Liebeeerklărungen. b) Te iubeec, cântat de

D-na Singer.
Partea Ill*a.

„Kurmărker'und Picarde* Vodevil intr'un act. 
„Hilaria-Buquet“ (quadrille).

Biletele eă ajlă de vStiflare tn Magazinul de pla
nuri al D-lui Gebauer.

De închiriat, pe unul ori mai 
mulţi ani, Casele 

din Strada Scauuilor No 38 av§nd peste 
tot şease încăperi nna bucătărie, doue pir- 
niţî, osebit grajd, şopron, puţ în curte.

A se adresa la proprietarul lor D. Ştefan 
Stefănescn, in cancelaria Antrepriză Im- 
positnlm spirtâselor (Hotel Hillel).

AN UNGI U IM PORTANT 
CEL HAI MARE&SI MAI RENUMIT Umt

de

pentru

BĂRBAŢI,  D A M E  Si COPII
sub firma de

S A L .  W E I S E R M A N
i-* -A- v x j l t u r I

strada Carol I No. 0.
(Cartea veche ria-h-ru de farmacia BindOiftM

A se feri d’o A ne feri d’o ]
altă firm& îmi- | V  ,| u  firmi ImiJ
tatft la Vultur C »  talii la Vuitor j

|i a nota b m o ja  n a nota. bine la
No. 6. , l l g r f f  No. 6.

Au sosit pentru sesonul de prim£-v^r& ţi 
inc&lţ&minte de Bărbaţi in t6te formele 
anglais si britanique), de Dame (fa&on 
Nord-pol ţi Mexico) ţi de Copil (in fasdnele 
mal noul.)

Aceste mărfuri fiind efectuate din cele mal 
numite fabrice din Europa ţi sub-semnatul 
in atare d a concura cu otl-cine in aedstă 
(rlndfind cu preţuri mal reduse de cât ori 
jaoe plecata sa înrilaţiune rugând pe onor. p. tJ 
public ai înalta nobilime d’al incuragia cn nr 
merâsefe vîsite ţi a d-lor clientelă.

Cu t6tă stima.
Sal. Weiserman.

im p o rta n t mm M W ;
EDUCAŢIUNE fi INSTRUCŢIUNE SOLIOl
pentru BĂEŢI, de către nn pedagog dv* 
plomat, cn titlu academic. Limbile Latina  ̂
Euglesă , Francesă , Italiana , Romană şi 
Ebraică. MusicH.

A se adresa poete restante sub Dr. 
la Laubcgast lângă Dresda. 530—3. 1

F U  I  F u i
Sunt de vên^are In coTefi

ţi uni din. oele mal frumdse, 
specii francese, fructul mare, 
gustul amirabll. Culturi \or 
a reuşit f6rte bine tn grădi
nile D-lul Qeorge C. rÜiji- 
pescu. Mal puţin de 60 plante 
nu se vţnde. Pentru provinoil, 
dupe trămiterea costului, se 
espediază prin poţtA: A se a- 
dresa sub-semnatnlul #

Jein Vermeuien 
Grădinarul D-lul G. C. Phili- 
pescu, Strada Dionisie No. 42.

De închiriat, ^ d;r S ‘a|
Academii No. 20, doritorii se vor adresa] 
Calea Mogoşoiel No. 101.

Calitătile mal bune se găsesc asemenea cu preţurile oele mal convenabile.
Din causa tetonulul tnaintat'se Tind ou Preţuri şi nai redute: Piquet, Şaluri' flanele, ciorapi de aţă, plapăme, Albituri 

pentru dam« de piqué, şi mal alea de remarcat Bătute fine cu broderii, Garnituri pentru dame. Cremate pentru cavaleri 
fi dane, Batute-CIaire fi batitte eu dantele, )¡ in fine c&te-ra aute cupons din rem&giţele de Olandă ou S0 °/o rabat 

Raftnrile şi tdte uneltele afi&tóre acuma in magasie, aunt eftin de vinjare.
Magaainul ae află Calea Moyosol No. 20, vis-ă-vis de Qrand HOtel du Boulevard, caaa Greceanu.

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ̂
O F E A U T Z  G t r i T T H E R SC à Ia VILLE DE BRUXELES ^
w  Podnl Mogoşoieî No. 16 ris -  îl -  t ! s de Congnlatnl Rnsşesc

>m Recomandă magazinul seQ asortat in tot-d’a-una fdrte bine cu rufăriă 
% dame, gulere, manchete, batiste de lino, olandă ţi mătasă, ciorapi pentru 

flanele fine (crêpe de santé) camiséne, groşette, broderie dantele, cravate

># femei in 'cel* mal noi forme şi culori, umbrele de s<5re ţi de pl<5io etc.
^  de-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din causa crisel^am redus férte 

X  431-10.^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

C E L  M A I  M A R E  M A G A S IN  
H A IN E  C O N FE C ŢIO N A TE  şi DE A R TIC O LE  DE M ODA

, A  LA BELLE JARDINIERE*

a  O  8  B  F  G n U i l B A U M
20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoş6iel, Casele Grecénu 20

E S P O S I T I U N E A  D E  K C A I I S T E
Invit pe Onor. Publie să bine-voiască a visita magasinnl med, unde va găsi o Esposiţinne de haine confecţionate cum n'a fost încă tn BucurescI, şi anume:

C O S T U M E  €  O  f l  P  h  E  €  T  - E ^
RED1NG0TS Şl JAQUETE CU GILETCELE LOR PARDESIURI IN DIVERSE FASOANE

din stofele cele mal moderne ale sesonulul de faţă, şi croite dupe jurnalele cele mei noue. Preţurile sunt espuse in Galantarele Magasiei pe Strada Mogoş6ieI şi Bulevardului şi se póte convinge orî-cine
că am remas fidel devisel acestui magasin :

C O N S I T  UVE UVE A R E  S X  P R E T I T J B I  J ?  O  A  R  T  E  Ts&  O D E B A T E .
J O S E F  G I l t U R A U M

. A  LA BELLE JARDINIERE*., 20 Colţul Bulevardului şi Stradel Mogoşoieî, Cásele Grecânu 20,

T ip og ra fi»  Th iel A Weiaa Palatul „D a cia * .


