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M  aşigură ca Poarta are intenţia d'a a- 
I sşa o notă puterilor pentru a răspunde 

protocol.
I ^Muntenegrenii ar cere numai o parte 

i districtul Nicsicl.
Belgrad, 3 Aprilie. 

Alaltă-eri s’ iiii spart ferestrele consola. 
B a l  Italian. «Ziarul oficial, arată regre- 
I le inspirate guvernului de un asemenea 

pt comis de doi tineri străini.
S’a numit o comisie specială pentru a 

;ce ttn proect de reoganisare a armatei.
Londra, 8 Aprilie.

I i Mining Fost, atribuind congediul ce Ta 
ta cancelarul imperiului German, zice : 

I Căderea domnului de Bismarck,— căci 
pita este adeveratulii cuvânt, — va 

irta canea permanentă a turburărilor 
U i  agită Europa şi ra permite să se cu- 
Itgă roadele protocolului.*

BUCURESCI” MARTIE
APRILIE

• Camera se lachide astăzi. Dar din 
Itimele el desbaterl suntem datori 

m al releva vr’o trei chestii, care 
Irită, a nu fi trecute sub tăcere. 

|na din ele este serioasă, şi o vom 
sa mal la urmă. Dar doué cu care 

ncepem, se referă la incidente de o 
atură aşa de straniâ, In cât fcre 
«  să remânem recunoscători radi- 

lálilor de veselia ce ne-aü produs In 
Rişte timpuri de altmintrelea aşa de 

ele.
Prima Întrebare : cum remane cu 

:cuzarea4- Cina să. o  aus-ţiel Unde e 
knnitetul celor 71 D. Voinoff s’a 
u8 p’aicl încolo, d. Fie va şi-a dat

Iiraisia, d. Costinescu asemene, d-nu 
fimitrie Brătianu nu se auzea dacâ 
lai esistâ, până, când In şedinţa de 

ll& ltâ-ierl a demisionat şi d-sa, d. 
láisail, care s ’a crezut capabil de-a 
l# c e  din Întuneric acel voluminos ra
p o r t , s’a declarat incapabil de a '1 

susţinea la lumina deBbaterilor di
naintea Curţii de Casaţie. In locul 
1-lor sad ales d. Vernescu : d. Ver- 
aescu a declarat câ nu primeşte. 8 ’a 
kles d. Danii leanu : d. Daniileanu a 
declarat, câ nu primeşte. S’a reales 
1. Fleva : d. Fleva a declarat, câ 
iu primeşte. S’a reales d. Misail : 
I. Misail a declarat că nu primeşte 
}i cft Îşi d& mal bine dimisia din 
Bamerft.

Camera radicali le-a respins di- 
nisia, dar unii din d-lor aü respuns 
& tot nu primesc. Nu cumva ac

tul al patrulea al tragi-comediei, ce 
|p joacă In Camerft, va purta titlu l: 
Mandatarii fă ră  voie ?

Ne mirăm, de ce radicalii s’aü o 
prit la aşa puţin lucru. Dumnealor 
tiu avea de cftt s& aleagă cu mâna 
plin& din lmbelşugarea oamenilor 
!0minenţl, de care aü tot dreptul să 
se fălească in rangurile d-lor.

84 fl ales> BPre pildă, In locul d-lul 
Misail, pe d. Pantazi Ghica. D. Pan 
tazi Ghica, de c&nd ne-a spus prin 
organul unei reviste publice, c.um 
’ -sa lntr’o conversaţie ce avuţ’o la 
mul 1852 cu Alexandru Dumas ta 

M l şi cu Alfred de Mnsset, le-ace 
it »In limba francesâ după textul 

românesc* poema lui Alexandri In. 
ÂrMe-Mărgărite (pe care Insă Ale 
xandri din Întâmplare a compus-« 

MirceştI tocmai In anul 1856) 
»  dovedit o aşa iubire de adevfir şi

.

de Inşirâte-Mârgârite , In cât s ’av fi 
calificat foarte bine pentru a susţi
nea raportul de acusare al d-nulul 
Misail.

Să fi ales, In lo.’.ul d-lul Fleva pe 
d. D im ancea, care In şedinţa Ca
merei de Sâmbătă a făcut fenom e
nala declarare, câ domnii Boerescu, 
Cantacuzino şi T. Rosetti sâ fie scoşi 
ie  supt acuzare, Insă tot o dată să 
se voteze : »că conştiinţa naţională 
este convinsă de culpabilitatea lor.* 
După o asemenea declarare, sperăm 
că nici un radical nu ar fi pus la 
Îndoială destoinicia d-lul Dimancea 
de a susţinea ori şi ce, prin urmare 
şi actul de acuzare al d-lul Misail.

Sâ fi ales, în locul d-lul Danii
leanu pe d. A. Sihleanu, v ice-pre- 
zidentul şi represe ntantul Camerei 
actuale. Titlul de recomandare al 
acestui domn este de a fi insultat 
preoţimea, episcopii, şi pe M itropo- 
lital-Prim at, de a se fi Încercat chiar 
a insulta pe „fiul teslarulul,“ pe cel 
ce „şade de-a dreapta Tatălui.* După 
această proDâ de sănătate a min
ţii, toată lumea ar fi crezut foarte 
nemeritâ alegerea d-lul Alexandru 
Sihleanu pentru a susţinea marele 
act de acusare al Camerei radicale 
In contra „Îm pilătorilor, sugrum ăto
rilor, trădătorilor naţiunii suverane.*

Dar din toţi aceştia nu s’a ales 
nici unul, şi lucrul s’a Încheiat ia- 
âşl cu mandatarii fârâ voe.

Foarte b ine! dar cu demnitatea 
,representâril naţionale* cum re- 

m&net
Al doilea obiect de veselie era 

propunerea d-lul Fleva, de a se În
chide la YăcărescI dd. Catargi, Ma- 
vrogheni, Florescu şi Lahovari, acum, 
după terminarea instrucţiei şi In 
momentul, când radicalii ziceaü, câ 
vor sâ „sesiseze* Curtea de Casa
ţie şi când simt, câ nu mal aü spri- 
in In opinia publică.

Dar despre aceasta şi despre o a 
treia Întrebare vom vorbi In numé- 
rul viitor.

Cele relevate mal sus sunt destul 
pentru o dată, ba sunt chiar aşa 
de mult, tn cât ne simţim datori a 
dovedi cetitorilor, câ In adevér era 
cu neputinţă a se lua In serios ul
tima desbatare a Camerei asupra 
actului de acusare. Dovada cea mal 
bună va fi lnsâ'şl darea de seamă 
ce o face „ Românul* despre acea 
şedinţă şi care, fiind mult mal com
pletă de cât a „Timpului,* pune In 
evidenţă starea, In care a ajuns re- 
presentarea Ţerel sub regimul ra
dical.

Ultimele scene ale actului de acu
sare In contra foştilor miniştrii, pe
trecute in şedinţa Camerei radicalilor 
pe la 2 i Martie 1876.

(Din »Romanul« de la 38 Martie)
N. Fiera zice că, după oăte a auzit, 

va fi propus a fl ales ca membru în co
mitetul pentru susţinerea acusaţiel con
tra foştilor ministril la Casaţiă. In urma 
votului de ieri, crede că ar fi o cestinne 
de dreptate ca să nu mal fii pns între 
aceia cari vor susţinea acusarea, ţi re
petă că nu poate primi această însărcinare, 
rugind Camera s'o dea altor oameni mal 
eu greutate fi mal cu sciinţă.

D. Dimitrie Brătianu face cunoscut că 
demisionează din comitetul pentru instrui
rea procesului miniştrilor daţi in judecată.

D. Preşedinte. Aü mal rămas doul tn 
comitet: d-nii D. Giani şi An. 3tolojan.

Se va procede imediat la alegerea a cinci 
membrii.

D. G. Misail face declarare solemnă că 
persiste in demÎBiunea d-sale, şi, dacă va 
fi nles, nu va merge înaintea Curţii de 
Casaţiă.

D. G. Vernescu crede că Camera va înlă
tura propunerea d-lul Dimancea de a se 
judeca prooesul miniştrilor în timpul când 
sesiunea ar fi deschisă. Asemenea, amănarea 
propusă de d. Danielopolu nu se poate 
admite şi crede că cel cari sunt puşi mal 
bine în posiţiune de a susţinea 'acusarea 
la Curtea de Casaţiă sunt tocmai membrii 
comitetului, cari aii făcut instrncţinnea. 
Cere dar ca aceştia să meargă să snsţiă 
acusarea, căci chiar de la darea în jude
cată, Camera le-a pus însărcinarea da a 
susţine şi acusarea.

D. Danielopoln declară că voiesce a ’şl 
mănţine obiceiul de a studia mal ântâiii 
un proces ş'apol a '1 primi. Repetă dar 
că ânc& nu poate primi însărcinarea de 
a face parte din comitet.

D. EL Stătescu se unesce cu părerea 
d-lul Vernescu că amânare nu se mal 
poate face. Cât pentru temerea d-luî Da
nielopolu, ea nu poate fi întemeiată. In
strucţiunea fiind terminată, acusarea se 
va înainta Curţii de Casaţiă, însocită de 
un rechisitoriil al comitetului. Cnrtea nu 
poate ânsă a soroci procesnl până ce mal 
ântâiii nu va fi sesisată şi aceasta depin
de de la comitet. Crede că părerea d-sale 
va împăca pe d. Danielopoln. Comitetul 
va putea să nn înainteze procesul la Ca
saţiă pene. ca mal ântâiii nu ’1 va studia 
bine din nod.

D. G. Vernescu. Dar dacă, după ce ’1 
vor studia, nu vor găsi probe ca să sus
ţină acusarea, ce faceţi cu aceşti oameni 
pe cari voiţi a’ I trimite să susţină acu
sarea ?

D. E. Stătescu amintesce d-lul Vernescu 
că şi d-nealul este dintre aceia cari aii sus
ţinut acusarea. Uă singură reservă neîn
semnată a făcut în cea-a ce privesce co- 
misiunea pentru facerea instrucţiunii. Dar 
dacă este vorba ca să ne schimbăm păre
rile după împrejurări (aplause), şi să zi
cem că cea-a ce era odios ieri astăzi nu
mai este, atunci mai bine să amnestiăm, 
să graţiăm, să tragem cu buretele peste 
tot. Acei cari aii avut curagiul, a face 
acest act acum 9 luni, trebuie să aibă 
curagiul civic de a—Iii susţine până în 
sfîrşit. Şi mai naintea tuturor d. Vernescu 
este dator a susţine acest act. D-sea era 
ministru de interne când s’ a făcut darea 
în judecată, d-sea represinta majoritatea 
Cameril, şi dacă credea că se face un act 
de nedreptate saii resbunare, nu mai tre
buia să stea pe acele bănci; dar d-sa a 
stat ş’a aprobat prin urmare actul. Dar 
dacă opiniunile s’au schimbat după 9 luni 
atunci m*»i bine să spunem că nu se mai 
găsesc între noi oameni cu curagiul civic 
de a susţinea acest act. Aceia cari aii lu
at parte la darea în judecată, nn trebuie 
să se dea în lături de a susţine cea-a ce 
aii făcut. Darea tn judecată s’a făcut 
de unanimitatea acestei Camere; şi în 
comisiune dar va trebui să fie represin- 
tate toate nnanţele partitei liberale.

D. D. Giani constată că şi-a reservat lo- 
oul în comitetul de acusare ca să'şî reven
dice dreptul d-sale când Adunarea n’ar 
voi să facă un act de depliuă justiţiă în 
această cestiune. Se obiectează însă că co
mitetul a fost compns de o singură nu
anţă, aşa este; dar acesta era un fapt cir- 
cumstanţiat. Pe când se discnta dreptul 
Cameril de a face instrucţiunea eraO două 
curente: unul care snsţinea acest drept, 
cel-1 alt care’ l combatea. S'a ales în comi
tet nnanţa care susţinea dreptul Cameril 
de a face instrucţiunea, căci altminteri nu 
se putea face instrucţiunea. Astăzi situa
ţia este schimbată; instrncţinnea e termi
nată; comisiunea pentru susţinerea acnsa- 
ţieî trebuie dar a se oompune din toate 
nuanţele cari aii pronunciat darea în ju-1 
decată; acusaţiunea se poate snsţine azi de 
aceia cari eraii contra dreptnlnl de ins
trucţiune.

Aşa dar ducerea cestinuiî înaintea Ca- 
saţiunil d-sa zice că ea trebuie să se facă

în comnnă înţelegere, după cnm şi darea 
in judecată s’a făcut tot in comnnă înţe
legere.

Nu mă siliţi, zice d. Giani, să părăsesc 
şi eQ acest post, şi să crează lumea că cei 
cari aii pornit această aoţiane nn mai a 
curagiul de a o snsţinea înaintea Casaţiei

Comisiunea dar care va merge să snsţie 
acusarea la Casaţiă să fiă compusă din nu 
anţele cari s’ aii pronunciat pentrn darea 
în judecată. Nn este bine ca tocmai aceia 
cari s’ati pronunciat maî mult pentru a- 
cest act să vină azi să slăbească autori 
tutea lui, provocând disensiuni ca aceasta 
(Aplause).

Terminând, d-sa, roagă pe aceia cari 
vor fi aleşi să primească această însărci
nare, căci altminteri va fi nevoit a se re
trage şi d-sa din comitet.

D. G. Cantili regretă tonul ce s'a pus 
în această cestinne şi care nu face de cât 
a slăbi prestigiul marelni act de snvara 
nitate al Adunării. Cestinnea era foarte 
simplă n'avem de cât a ne întreba; putea 
comisiunea aleasă astă-vară să’şî dea de
mişi unea ? Nn. N’ avea ea dreptnl şi da 
toria d’a pleda in această causă şi din na 
intea Curţii de casaţiă ? Da.

Apoi d-sa întreabă: pentru ce d. Fleva 
ş’a dat demisinnea ? Pentrn că Adunarea 
nu i-a primit un amendament falacios

Era permis unui om de seriositatea d-In 
Fleva să demisioneze p’asemenea motive 
D. Missail asemenea, pentrn ce a demisio 
nat ? D-sa poate face cele mal mari ser
vicii acestei cause. Nimeni nu este pus in 
mai mare posiţiune ca d. Missail a recu 
noasce întreagă această afacere.

Reînoirea comisiunii nu este dar nece
sară, ea trebuie numai a se completa prin 
alegerea din noii a nnui membru în locul 
d-lui Voinov.

D-sa crede că nu poate servi la nimic 
dacă s’ar alege în comisiune oameni din 
toate nnanţele partitei liberale: aceasta 
poate că ar face chiar nn răd servicio cau 
sei şi nu se poate forţa cine-va,ca să mergă 
a snsţinea acusaţiunea.

D. G. Vernescu voesce a constata că 
tocmai aceia cari fac apel Ia concordia 
tocmai aceia provoacă la discordiă, adu- 
cénd imputări de deserţinne, de neconse- 
cinţă. D. Stătescu i-a  imputat că nn este 
liber nici independinte în apreciările ş 
simţim éntele d-sale. Ca să'i poată d. Stă
tescu imputa acestea, trebuia să fie mai Intéiil 
liber şi independinte pe judecata d-sale,

I-s’a maî imputat că voesce amnestia- 
rea acusaţilor. Dar din capnl locului am 
susţinut, zice d. Vernescu, că actul de a- 
cnsaţiă trebuia să meargă d’a dreptnl la 
Casaţiă ;i să nu mai fiă adus in Cameră 
de către comisiă. însemnează aceasta am- 
nestiă saii deserţiune ? Va susţinea şi acum 
că comitetul care a făcut instrucţiunea e 
dator a merge şi la Casaţiune. Dar când 
vă declară cine-va că nu este iustruit în 
causă, şi d-voastră insistaţi să’ l alegeţi, 
credeţi că aceasta poate veni îu avanta- 
giul causel ? Şi cine poate fi mai bine in
struit asupra acestei cause de cât comi
siunea care a studiat-o 9 luni de sile? 
Nn este dar bine a se reînoi comitetul. 
Sunt destui oratori în acel comitet, ş’apoi 
nu cantitatea lor ar face mal mare bine 
causel, ci calitatea lor.

Această afacere trebuie să meargă cât 
mal curâud la Casaţiă; era bine dacă era 
de mult terminată, pentru că trebue a se 
da satisfacere asceptărilor ţărei.

Să nn crează d. Stătescu că eQ mă daü 
in lături saii că mi-am schimbat convin
gerea. Nu. Insă iar n’aşi voi să fac un răă 
causel, fiind-că nu mă simt în stare de a 
susţine aousaţiunea.

D. G. Misail arată consideraţiunile pen
car! nn va mal putea rămâne în comite
tul de şapte. întâiul motiv este că D-sa 
n’are darnl vorbirii şi nu va pntea pleda 
cn succes înaintea curţii de Casaţia; 
al donilea motiv este câ d-sa nu este 
bine viţlut de unii membrii tnaltel Curţi 
de casaţiă, pentru oft pe timpul oftnd 
era direotorele ministerului de justiţiă, a 

făcut oart-carl supresiunl In personalul a-

cestel Curţi.1) M’aţi silit să vă spun aceasta, 
dar n ’aşi fi voit a o spune. Al treilea 
motiv este că vede tn această Cameră a- 
tâţl membrii distinşi al baronlul, aţâţi o- 
ratori însemnaţi, şi nn d-sa va merge mai 
înainte de aceştia Ia înalta Curte de ca
saţiă.

Mai este apoi şi un alt m otiv : îs  co
mitet n'a fost represintată penă acnm de 
cât nuanţa roşiă, şi acest act este al ţă
rei întregi

Dacă dar ’1 va sili Camera să primească 
însărcinarea de a merge înaintea Casaţiei 
deelară că preferă mai bine a se retrage 
şi din Cameră.

D. N. Fleva zice că nn este vorba de 
a se preînoi azi com itetul, este vorba de 
a se alege alţi membrii în locul celor de
misionaţi.
■ După aceea d-sa arată motivele pentru 
care a demisionat din comitet. Motivul nu 
este pentru că i s’a respins amendamen
tul, ci pentrn cuvintele zise ieri de pri- 
mul-njinistru, că măsura propnsă de d-sa 
nn era dictată de o convingere calmă şi 
rece, ci de ură şi răsbunare. Această ca
lificare slăbia autoritatea d-sale în comi
tet gi înaintea CnrţiI de . casaţiă, şi pen
tru aceia a crezut'de cuviinţă să demisi
oneze, lăsând locul altora, cari vor înde
plini aceasta cn mai mult calm şi cu mai 
mult succes.

D-sa se ocupă apoi de motivele invo
cate de d. Vernescu, că d-lui uu poate 
face parte din comitet. Aceat proces este 
al ţărei întregi şi nimeni n’are dreptul a se 
retrage de la apărarea Iul, fără un mo
tiv plausibile.

D. ministru al justiţiei crede de cuvi
inţă a protesta la cuvintele d-lni Misail 
că n’ar fi bine văzut la înalta Curte de 
casaţinne. D-sa poate spune cu autorita
tea convingerii despre dreptatea înaltei 
Curţi, că ea nn va da justiţia după sim- 
patiă or antipatiă. Daca n ’ar fi de cât a- 
cest singur cuvânt, d-sa ar cere ca d. Mi
sail să fia mănţinnt în comitet.

D. preşedinte esplică d-lui ministru de 
justiţiă, că d-sa n’â  fost faţă când d. Mi
sail a pronnnţat acele cuvinte; dar n’a 
atins întru nimic înalta Curte de casaţiă, 
a zis numai că nn este bine văznt de u- 
nele persoane de acolo şi ast-fel nu va 
avea curagiul să meargă a susţine apă
rarea.

Se cere închiderea discuţiei şi se pri- 
mesce.

Se procede la votare.
D. preşedinta proclamă resultatul vo

tului.
Votanţi d-nî deputaţi 63.

Aii în t r n n it d .  Eug. Stătescu 57 vo
turi ; d. G. Verneecn 49, d. N. Fleva 49, 
d. G. Misail 44, d. G. Danielopolu 41.

D. G. Danielopolu zice că a cerut a i 
se da timpnl material ca Bă stndiaze do
sarul, nu i s’a acordat acest termen; nu 
poate prin urmare să primească însărci
narea f i r i  să fi stndiat.

D. G. Vernescu. Pentrn cuvintele ce am 
spus adineaori, vă rog ca să mă conside
raţi ca demisionat din acest comitet.

D. Misail declară că cn nici nn preţ 
nu poate primi această însărcinare şi a- 
dangă că se vede silit a demisiona şi din 
Cameră.

D. E. Stătescu consideră lista ca indi- 
isibilă şi erede că d-nii cari aii demiaio- 

nat vor reveni asupra demisinnilor d-lor. 
Altminteri, se va vedea silit a demisiona 
şi d-sa.

D. D. Giani zice că consideră nu nu
mai lista, dar chiar misiunea ca iudivisi- 
bilă. Daca toţi se vor retrage de la a- 
ceasta însărcinare, apoi în cele din urmă 
va demisiona şi d-sa.

D. G. Danielopolu declară încă odată că 
nn primeace. Trebue intâiă să studieze şi 
apoi să accepte un mandat.

Camera consultată nu primesce demiai- 
nile.
D. Vernescu. Să se constate că nu aţi 

rimit demisiunile. Veţi rămânee fără co
mitet.

Voci. Atât mai răii pentru d-voastră.

1) ToatA lumea va admira In aoeete cartate 
■nteliginţa d-lul Misail f i  v a  felieit* din noii pe 
Comitetul celor 7 pentru raportorul ce *|1 1-afi
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Ne grăbim a publica următoarea scri
soare ce ne trărait-e d. Colonel Rosnovann.

Domnule redactor.,

In şedinţa Camerei de Duminecă 
20 M artie, când d. Misail şi C-nia 
acusaă In termeni demni de d-lor, 
pe foştii miniştrii conservatori, stri
gând 'nainte de judecată., c& acusa- 
ţil sunt culpabili şi că, ţ4ra s’a pro
nunţat, —  m’am crezut !n dreptul 
meO d'a protesta, contestând tot- 
d’o-dată acusatonlor c& ei ar fi (¿ra.

La aceste cuvinte s’afl rădicat ră
cnete at&t de sgomotoase, In căt 
n'am auzit cuvintele următoare, pe 
cari d. Stătescu ’şl-a permis să mi 
le adreseze: .E ste prea multă in- 
drăsneală ca p r e fe c ţ ii  fostului re
gim să vie să pronunţe asemenea 
ultragil In această Cameră. E o ces- 
tie de decenţă publică ca aceşti 
domni să nu prea poseze In acusa- 
torl şi să facă gură mal mică cănd 
este vorba de regimul trecut.*

Dacă aşi fi auzit aceste cuvinte, 
pricepeţi, d le Redactor, că nu le- 
aşl fi lăsat să treacă fără răspun
sul ce merita, şi d. Stătescu ar fi 
aflat la moment că nu primesc lec
ţii del i nimeni şi mal cu seamă dela 
d-lul.

Această apostrofă am citit-o a 
doua zi. graţie unul prieten care 
’ml-a comunicat-o. îndată dar am 
întâmpinat pe d. Stătescu, In lo
calul Adunării, şi în faţa mal mul
tor persoane l-am tratat In public 
de .calomniator.

Vfi rog. d-le Redactor, să bine
voiţi a Insera aceste rânduri in zi
arul d-stră, pentru ca publicul să 
scie cum am tratat sfruntatele cu
vinte ce d. Stătescu a Indrăsnit 
să ml adreseze.

Doresc tot-d 'o dată să fie bine cu
noscută Împrejurarea pentru care nu 
le-am relevat la moment. Dar pre
cum vedeţi, d. Stătescu n’a perdut 
nimic fiind că a aşteptat.

Priimiţl, d-le redactor, asigurarea 
distinsei mele consideraţiunl.

Bucarescl, 22 Martie 1877.
Colonel, G. Rosnovanu.

DIN AFARA.

să dea naştere unei conflagraţiunl 
generale europene.

De altmintrelea logica rusească e 
Îndestul cunoscută. Este un anume 
tipic, după care se pronunţă toate 
ziarele ruseşti in cestiunea orien
tală, ast-fel, parcă se reproduc u- 
nele pe altele. Şi astă dată dar gă
sim in ziarul de St. Petersburg 
frasa atât de obicinuită : .dacă  Aus- 
tro-Ungaria va observa o neutrali
tate bine-voitoare, resbelul se va lo 
caliza.“ »Ruski Mir“ organul pan- 
slaviştilor, vorbeşte intr’un ton cu 
mult mal mândru. Istoricul Ilowaski, 
intr'un articol publicat in acest ziar, 
găseşte că in deobşte călătoria ge
neralului Ignatieff era o Întreprin
dere, care se putea prevedea, că va 
fi zadarnică.

Pentru noi sunt de mal mare im
portanţă negociările Intre Munte- 
negru şi horda turcească. — zice 
istoricul rusesc. — A ici este baro
metrul cestiunel slave iară nu Iu 
negociările cu nişte turcofill. ca şi 
redactorii ziarului .T em ps,“ caTLiers 
(un istoric şi bărbat de stat medio
cru), ca Derby etc.

Imperiul Otoman. Pe lângă cele-1- 
alte calamităţi. Turcia mal are şi 
hârtia monedă. După ce s’aü chel
tuit jum ëtate din cele 230 milioane 
franci, care s'aü emis până acum, 
Poarta a hotărât a face o noué e- 
misiune. Până acum valoarea cai- 
mielor e scăzută cu 70 procente ; 
ce va fi după ce se vor m al emite 
câte-va milioane? — Hârtia monedă 
nu va mal avea aproape nici o va
loare.

Camera urmează a ţinea şedinţe 
in toate zilele, afară de Duminică 
şi Vineri. In deobşte insă şedinţele 
sunt secrete şi numai din când in 
cănd preşedintele Achmed Vesik Ef- 
fendi permite unora dintre redacto
rii ziarelor din Constantinopol şi 
câtor-va altor persoane, cu totul 
80 — 100 , a intra in cursul şedin
ţelor in sală. Lucrările nu înain
tează de cât foarte incet, incăt nici 
până acum camera nu a terminat 
discuţiunile asupra regulamentului. 
Vor trebui âncă câte-va şedinţe pâ
nă la votarea lui.

Englitera. Protocolul este semnat: 
protocolul nu este semnat, dar se a- 
sigură. că el in curând va fi sem
nat; pacea este asigurată, pacea nu 
este asigurată de cât de o camdatâ: 
Rusia desarmează numai de cât. Ru
sia nu va desarma de cât dacă şi 
dacă şi eară-şl dacă: eată situaţiu- 
nea in puţine cuvinte. De o cam 
datâ pare a fi probabil că sunt şanse 
pentru menţinerea păcii pe un timp 
nehotărlt. Protocolul este ori va fi 
numai de cât sem nat; nu se ştie. 
Insă, Întrucât acest protocol va fi o 
garanţie de pace şi întrucât un is- 
vor de pretexte pentru resbel. In
tre toate ştirile, care ne sosesc din 
Londra sunt atât de ipothetice şi 
atât de opuse Intre ele, in cât ne 
este peste putinţă să ne formăm din 
ele o altă opinie, de cât că nici in 
Londra lumea nu mal ştie de ce să 
se ţie. O singură ştire este, care se 
mănţine de trei zile ; că Întreaga 
cestiune orientala va fi Împărţită In 
trei capitole şi anum e: interesele 
europene se vor regula In protoco
lul internaţional; interesele engle- 
seşti Intr’un memoriei deosebit; eară 
pentru interesele otomane, Poarta va 

.ave» să intre in negoţiărl particu
lare cu Rusia. Chiar mănţinându-se 
insă această ştire, ne pare cel pu
ţin foarte stranie, de oare-ce nu cre
dem că va fi cu putinţa a despărţi 
interesele angagiate In conflictul 
Turco-Rusesc în modul arfetat mal sus 
Cine ştie însă?! Pentru diplomaţie 
toate sunt cu putinţă.

Rusia. Opinia, care predomineazâ 
In cercurile politice din St. Peters
burg. de câtâ-va vreme inclinâ mal 
mult spre resbel de cât spre pace 
Cu deosebire insă pe vremea, cânii 
generalul IgnaîiefF era In Viena, zia- 
rele din St. Petersburg luaseră o a 
titudine intru cât va provocatoare 
„ l ’ 6isbrg. Ztng“ zicea că punctul de 
gravitate nu mal e In Londra, ci in 
Viena şi atârnă numai de la guver 
nul Austro-Ungariel. ca resbelul Tur 
co-Rusesc să fie localisat, ori ca el

C A M E R A

Şedinţa de Marfl 22 Martin 1877.

Şedinţa se deschide la orele 3 p. m. sub 
preşedinţa d-luî C. A. Rosetti, fiind pre
sen ţi 76 d. deputaţi.

Se Îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. ministru al justiţiei citesce un me

sagiu domnesc, apoi zice, ca după votul 
de ieri al Adunării în privinţa es-miniştri- 
Ior acusaţi mal este o cestiune de proce
dură pentrn care este necesar un vot al 
Camerei.

Doresce să audă decisiunea Adunării în 
privinţa aceasta.

D. Preşedinte susţine în privinţa aceasta 
că Comitetnl de 7 după terminarea lu
crării, comunică aceasta preşedintelui Adn- 

ăril, care o notifică primului ministru şi 
acesta colegului seQ de la jnstiţie, care 
la rândul seS face cunoscut Curţii de Ca
saţie votnl Adunării.

D. ministru zice, că D-sa are opiniunea 
formată, şi anume crede că Adunarea tre- 
bue să facă comunicarea direct prin biu- 
roul se ii. Intre Curtea de Casaţie şi Ca
meră nu poate fi un intermediar.

D. Stolojan este de opininnea d-lul mi
nistru.

D. Giani zice,, că Comitetnl ales de Adu
nare, după ce şi-a dresat actul de acu
sare, sesisează Curtea de Casaţiune prin 
un requisitorio al seü.

D. Prim ministru recunoasce numai pe 
Preşedintele Camerei de adevăratul ei re
presentante, prin urmare preşedintele va 
avea însărcinarea de a comunica cu Car
tea de Casaţie.

Incidentul se închide.
Se continuă desbaterea asupra proectu- 

lnî relativ la cestiunea arendaşilor.
D. D. Ghica criticând proectul, află că 

concesiunile ce se fac arendaşilor pe 1876— 
1886 sunt prea mari şi relevând mai multe 
alte lacune, recunoasce că Comitetul n’a 
avut timp destul pentru a studia bine o 
cestiune atât de complexă, de aceea pro
pune ca Adunarea să nu ia în considerare 
proectul cu ui se presenta astăzi, ci să dea 
timp mai mnlt Comitetului pentru a veni 
cu o Incrare mal satisfăcătoare.

D. E. Stătescu se simte dator a arăta.

că d. Cogălniceanu s’a adresat la D-sa in 
ce privesce datoria către Stat trecută în 
tabloul din raport lângă numele D-lai Co
gălniceanu. Raportul nu e o operă per
fectă, ci Adunarea va veni prin amenda
mente spre a înlătura erorile şi a resta
bili adevărul pretutindeni. Datoria D-sale 
este de a cere rectificarea erorii comisă in 
privinţa cifrelor relative la d. Cogălniceanu. 
Eroarea provine, ca şi altele mnlte, din 
condicele administraţiunil Domenielor. Nu 
mal ede trebuinţă ca ed să pun în relief 
numele d-lui Cogălniceanu ; este destul să 
seim, că d-sa a lnptat alături cu noi in 
contra fostului regim şi va mai lupta pen
tru această ţară, care nu se poate făli cu 
mulţi fii ca d. Cogălniceanu !

D. Ma niu : Aşa este!
D. Stătescu: Nn noi deci am fi putut 

sa ne atingem de o asemenea ilustraţiune. 
Cât concerne proectul, apoi este lucrat cu 
destulă solicitudine şi seriositate şi roagă 
a se Ina în consideraţinne.

D. Raportor Holban respunzénd la zi
sele d-lui D. Ghica, apără comisiunea şi 
proectul de leg<j, apoi respingând atacu
rile veheminţl ale d-luî Prnncu, zice că a 
aflat şi acum pe d. Pruncu dator Statu
lui cu 43,000 lei, cu tot patosul desfă
şurat ieri de d. Prnncn, care l’a numit şi 
calomniator.—D. Stătescu ridică acusarea, 
că d. Cogăln iceanu este trecut ca dator, 
pe când d-sa a făcut transacţinne ou ad
ministraţia domenielor. Sunt într’adevăr 
erori îu raport, însă lucrul stă alt-fel ou d. 
Cogălniceanu. Acea transacţinne este o sim
plă hirtie subscrisă de doi membrii de la 
domenii, cari se fac advocaţii d-sale, şi de 
d. Cogălniceann. Ce valoare are aceasta ?

D. Maniu: Nu e vorba acum de cât 
despre luarea în considerare 1

D. Holban : Respnnd la acusările aduse 
Comisiunit!

D. Maniu : D. Cogălniceanu nu e faţă 
să se apere 1

O vooe : II vei apăra d-ta !
D. Holban : Dumniata eşti amic poate cu 

d-sa, eü nu sunt nici amic, nici inimic, şi 
pasiunile aci. chiar dacă ar putea fi, nu 
pot avea nici un rol, căci este vorba de 
fapte, de date şi cifre şi eü nu sunt în 
stare a schimba valoarea cifrelor! D. Co
gălniceann, se constată din acte, că da- 
toresce Statului cifra de 60,000 leí cn pro
centele lor.

D. Danieleanu zice că de multe ori pro
ectul de lege poate să aibă o idee funda
mentală foarte salutarie, dar de aci nu 
urmează că şi legea în totalitatea ei este 
bună. Art. I din acest proect este deja 
fundat pe nisip, iar nu’pe o realitate prac
tică ! Se cere de la arendaşi lucruri im
posibile. Vede pe 'd. raportor refuindu-se 
când cn d. Pruncu, când cu a lţii; va să 
zică acest proect este curat personal, se 
ocupă de interese personale, iar nu de in
terese economice, spre nşurarea arendaşi
lor şi a Statului! Ce este acest proiect ? 
Personenbuch oder Grundbuch ? (ilaritate) 
Găsesce tratate multe cestiuni de de
talii, ce n’ar trebui să ne preocupe. Am 
perdut prea mult timp, doue zile, cu a- 
cest proect, şi mnlte parale, ce el nu me
rită ! Pe aceste considerante să se respingă 
acest proiect!

D. Prim-ministru recunoasce, că d-sa 
din capul locului n’a fost pentru modnl de 
plată a câşturilor cum se prevede în ra
port, şi deci n'a aprobat raportul în toate 
părţile sale. Arată caúsele multiple ale re
lelor cari împedică înaintarea agricultnrei 
şi a arendaşilor; de unde domnesce atâta 
confusiune în administraţiunea domenie- 
lor. Cere de la Cameră şi de la d. rapor
tor a retrage lista debitorilor, spre a nu 
se publica în Monitor; ea conţine neesac- 
tităţl; dar mal cu seamă s’ar isbi în cre
ditul arendaşilor prin publicarea ei, şi a- 
pol statul îu loc să câştige, ar pierde; noi 
am venit să facem un act de justiţie, ba 
chiar de generositate către arendaşi, şi a- 
cum să’ i ruinăm ?! Coudiţiunile ce se im 
pnneafi până acum arendaşilor eraQ şi sunt 
grele, imposibil de eseentat. — D. Danie
leanu a criticat cu mult drept măsurile 
propuse; ele nu sunt cele mai nemerite, 
totuşi să nu se respingă proectul, oi să se 
amâne. D-sa a cerut disenţiunea crezând 
că înaltul Senat se va pntea completa, ce 
din nenorooire nu s'a făcut. — Proectu 
să se studieze de nod, până la convocarea 
corpurilor leginitoare.

De 'a biuroO se citesce demisinuea d-luî 
Sihleuuu din looul de vioe-preşedinte.

D. prim-ministru, puneţi la vot respin
gerea listei.

D. prpşedinte respnnde, că lista nu se 
va publica, fiind numai un anex.

A d u n a re a  a d m ite  am â n a rea  p ro e c tu l u i 
şi În lă tu r «re a  lis te i d e b ito r ilo r .

D. prim-ministru: anunţă că mâne va

ceti mesagiul de închidere al Adunărilor.
Voci, Cetiţi’ l astă-zl.
D. prim-ministru, Nu'l am Ia mine!
Şedinţa se rădică la orele 5 şi jumătate 

seara. ________________

8 0 R I 8 0 A R E  A D R E S A T !

T I MP UL U I
Misii, 16 Martie 1877.

Domnule Redactare,

Intr'una din filele lui Februarie 
espirat acest an, am fost sesisat de 
adresa Primăriei Mizil, unde reşed 
prin care më anunţă că colegiul l 
electoral din care fac parte, era con
vocat pentru <Jiua de 23 ale aceliaşl 
luni Februarie, spre a alege depu
tatul cerut de lege acestui colegiû. 
A doua saü a treia ^i după priimi- 
rea acelei adrese m'aü Întâlnit d. 
0 . B orănescu, fost sub prefect în 
Mizil şi rudă a decedatului deputat 
Iatropolu. şi ’ml-aü propus ca votul 
meü 8ă’l daü d-lul Procopie Gazuta, 
espunându’ml avan tagée  ce aşi trage 
dintr’un asemenea vot precum şi şi
canele ce aşi suferi daca nu 'I-aşI 
da concursul ca 8ă se aleagă. — Toate 
promisiunile şi ameninţările nu le 
am luat de cât ca un mediü ce a 
găsit cu cuviinţă acest Borănescu 
spre a sprijini pe amicul sëü Ga- 
zota fără să fi cugetat vre odată 
că ameninţările despre care Îmi vor- 
besce să'şl poată avea vre un efect, 
de oare-ce nu sciiam pe conscinţa 
mea nimic care sâ’ml atragă ver o 
respundere morală saü legală şi ast
fel la toate solicitările ce'ml făcea 
'l-am respuns. că neavând onôre a 
cunoasce credinţele politice ale d-lul 
Gazota nu'ml pot făgădui votul căci 
cererea ce’ml face este a më des
părţi de amicii mei, de societate şi 
politică şi ast-fel ne-am depârţit.

D. Borănescu indignat despre rôs- 
punsul meü reclamă parchetului în 
unire cu alţii cura că eü in  cuali- 
ta tea mea de primar al urbei Mizil 
de la 1873 până la 13 Ianuarie, a. c. 
când m’a revocat, am comis maf multe 
ilegalităţi după care delegat fiind 
sub-prefect respectiv a ancheta de 
şi nu m’a chemat a asista, insă după 
toate cercetările ce aü făcut nepu- 
tênd constata cel mal mic fapt con- 
tra’ml din cele imputate de către 
denunciatorl s’aü agăţat de un rol 
suplimentar făcut pentru trimestrul 
Octombre 1S75, şi sub pretest că la 
art. 8 esistă un falş (pentru că prin 
corectura acestui rol esistă trecut 
numele meü) aü Înaintat afacerea 
parchetului. —  Informat fiind des
pre aceasta, m ’am dus Insu’ml şi am 
denunciat parchetului formal, cum 
că in adevôr acea corectură era 
făcută de mine însu’m l, pentru că 
mi se pretinsese de consiliü să fiü 
adâogat cu casele ce aveam făcute 
din noü in Mizil şi ca probă că nu 
esistă falşul, să ia informaţiunl de la 
prefectura undo se găsesc şi cele- 
l’alte doué roluri şi douë ştate (fiind 
că după obligaţia legel de percep
ţie, ele se formează în numôr triplu 
din care douë roluri însoţite şi de 
ştate se Înaintează prefecturel, ca 
un asemplat cu statul Iul să’l tri- 
meaţâ ministerului iar altul să se 
păstreze în prefectură) din care se 
va Încredinţa că la acela’şl artiool esi- 
stâ tot numele meü ; şi ’ml-a rëspuns 
că actele fiind Înaintate instrucţiu- 
nel va anexa şi petiţiunea mea.

Vëzènd dar că afacerea se găsesce 
înaintea instrucţiunel, am mers sin
gur la prefectură şi am luat certi
ficat prin care se constată că in a- 
celaşl rol al trimestrului Octombre 
1875 precum şiştatul anexat la art. 8 
esistă trecut numele meü fără să 
fie nici o ştersătură saü răsătură

Cu câte-va zile înaintea alegerii, 
m'am vëzut chemat la instrucţie tot 
pentru ziua de 23 Fevruarie, ln 
care eram convocat şi ca alegator 
pentru alegerea deputatului.

Mal ’nainte ca judele de instruc
ţiune să intre în proces, mi sa  spus 
de d. Nae larca In sala de audienţă, 
cum că ar fi bine să plec căci are 
sa më depue.

Eü sciindu-mô inocent şi nevoind 
a më sustrage de la justiţia ţârii, 
am stat până când am fost chemat 
de judecător care nevoind a ţine 
compt nici de certificatul menţionat 
pe care i l ’am présentât nici de a- 
rô ţările mele, intr'un mod arbitrar

ordonă depunerea mea fără chiar 
fi adăstat conclusiunile parchetull 

După depunerea mea judele 
rând rolul de la Prefectură şi mj 
nister, se convinge Cum că numeB 
meQ figura la articolu 8 şi că prii 
urmare nu esistă fals.— Văzând dai 
că nu eram culpabil de faptul gen 
tru care mâ depusese, alergă la alb 
invenţiunl spre aşi putea legitima 
faptul, recurgând la un supliment de I 
instrucţiune, inputându-ml câcuoca- fii 
si unea formării listelor e lectora lele  j 
colegiului al 31ea Mizil aşi fi stOTil 
numele lullsaiia Gheorghescu şi ’l-aş!»1, 
fi Înlocuit cu Tudor Gheorghescu. 1 

Această imputare nu ’şl-a putut 
avea locul, căci etl la 16 Ianuarie, 
când listele sal) publicat după led 
nu mal eram prim ar; dar admiţ&ti 
chiar că aşi fl f0st totuşi nu pute 
fi calificat faptul ca comis de mii 
fiind că ln lista publicată esistă sci 
Isaiia Gheorghescu iară ln cele r 
mase ln cancelaria primăriei form a« 
de consiliul comunal, nu esistă 
saiia Gheorghescu ci se vedea lndre 
tat cu numele de Tudor Gheorghescij 
resulta dar că faptul era pre-m 
di tat carele direct merita a se re 
frânge succesorelul meft cel ce 
publicat listele la 16 Ianuarie, j 
când efi nu mal eram primar şi ii 
cumba sarcina asupra aceluia d'adi 
vedi schimbarea numelui Iul Isaii 
Gheorghescu ln Tudor Gheorghesc 
care s’a găsit îndreptat ln listeleJ 
se află In Primărie.

Opiniunea publică şi 
drept va putea vedea pasiunea ce 
a servit de busola judelui ins trân
tor în această afacere. — Procuro- 
rele chiar prin rechisitorul sSft n n  
găsit cas de urmărire, insă judec| 
torul spre a mfe putea ţine cât 
poate de mult ln arest şi a menţ 
nut ordonanţa până ce camera c 
punere sub acusaţie şi afi pronuncii 
decisiunea ne găsind iară-şl cas de u 
mărire şi ast-fel după 17 zile 
arest pentru singura mea culpă 
n’am ascultat pe Borănescu a voj 
de temere pe Gazota, am putut scăpj 

Aprecieze fie-care român cam 
esecută legile de către acest u r n e a  i 
decâtor şi cum se respectă astă 
libertăţile ce sunt asigurate prin col 
stituţie. g. Taclo.

orl-ce, o ii

d

CORESPONDENŢA PARTICULA^

T I 3 S Æ P T T 3 1 .T T I

laţi, 19 Martie 1877, 
înaintea întrunirii Corpurilor lei 

giuitoare vë scrisesem ln una di 
corespondenţele mele, că situaţiune 
indica pe D. Cogălniceanu ca urmt 
al d-lui Brătianu la guvern— aceasţ 
cel puţin era părerea multor băi 
baţi politici serioşi de pe la noi. Di 
această causă mal mulţi Senato{ 
conservatori de al noştri plecasei 
cu intenţiunea de a vota pentru 
Cogălniceanu la vice-preşedenţia S< 
natului. Ce s’a Intlmplat de atunci 
Ce a făcut şi ce a dres d. Cogăln 
ceanu nu ştim, dar vedem că a fi 
eut toate chipurile pentru a-şl ii 
străina simpatiile a o mulţime *8 
bărbaţi onorabili ce vreaü sft 7 spri 
jine cu bună credinţă.

In adevôr, deşi noi simfcem cor 
servatorl şi numai conservatori, 10 
ţelegem Insă că un guvern conse 
vator nu se poate forma in imprj 
j  urările de faţă ; înţelegem că avei 
nevoie de o n»‘,r strînsă unire cu cot 
servatoril din ţara Românească căd 
noi în Moldova suntem uniţi şi n| 
ne-am désunit nicl-odată, dar pesa 
Milcov vedem că partidul sa  impăi 
ţit In douë şi ast-fel s’a slăbit. N[ 
dorim o grabnică reîntoarcere la pij 
tere, căci va veni vremea când m 
rea m ajoritate a ţărel se va căi < 
pasul ce a făcut, când s’a arunca 
in braţele radicalilor. De aceea, 1 
faţa veditel incapacităţi a acestor; 
im crezut că este bine şi patriot! 
ca să sprijinim cu sinceritate pe 
Cogălniceanu pe care tot-d ’auna la  
avut de om capabil, pentru a î 
lăsa ţara noastrft In timpuri şi iu] 
prejurări aşa de grele pe mâne| 
unor persoane atât de inepte şi u 
chibzuite. D. Cogălniceanu iară t 
a voit. S’a stricat mal întâi ü cu fru< 
ţion ’ştil, care de şi nu sunt numfl 
roşi, nu sunt inteligenţi şi nu a 
nici vr’o invâţătura, nici avere, d



T I M P U L

jotuşl sunt organisa^! ps basa infce- 
ţesulni comun şi suni pasionaţi. S’a 
stricat apoi cu noi conservatorii prin 
versatilitatea politicei sale, a mal pier
ii ut şi o mulţime de persoane rezle- 
kite &rora le place cuvântul .tibe
tul* şi acum a remas Iu sflrşit—cu 
iCineî Cu o jumôtate de duzină de 
.amici personali şi de rude. Prea

Îblne. Dar cu un aşa sprijin nu se 
picé politica lntr’o ţarft cu form e 
Parlamentare, adică, acolo unde »nu- 
mafrul“ joacă un rol Însem nat. Să 
m înbôtr&nit oare d. Cogălniceanu 
uşa, In căt să nu mal vadă că astăzi 
p  se mal poate ajunge la scop ca 
¿mal Înainte prin autoritate indivi- 

dimlft ; saA micile nemulţumiri mo- 
Spientane 1 fac la virsta In care este 
p ă  zică : Dacă nu-m i pot îndeplini 
poa tă  mulţumirea, ardă casa, ardă 
Işt şoa recii!— Nerugaţi am voit a te  
¿sprijini ; D -ta nu al primit şi preferi 
m  măguli şi a te  Închina d-lul C. A.
' lîosetti ; pe această cale nu te mal 
[putem urmai Adio dar, d-le Cogăl- 
In icene. Urmnazâ D-ta a fi liberal- 
: independent, noi urmăm a fi conser

vatori sinceri şi hotărîţl! —  Am zis 
i că d. Cogălniceanu s’a stricat cu aşa 
i mimita fracţiune. In adevôr, In urma 
i moţiunii sale din Senat, toţi profe- 
; goril fracţ’oniştl de la Universitatea 
i ,<je Inşi aù trim is un protest la Se- 
gyîât, Îndreptat contra d-lul Cogălni- 
Heanu.
■  • Nu am putut Încă afla cu lămu- 
flrire ceea ce coprinde acel protest,
• dar am fost asigurat că de la un 
| căp&t pănă la altul este numai o 
ţocară  ce se face d-lul Cogălniceanu. 
•JsOâre «ine-va In posiţiune de a fi

bine informat, m ’a Încredinţat că a- 
t'Cel protest este estractul unei bro- 
C-şure ce a apărut de curând, bro

şură scrisă de d, Tzonys contra d-lul 
g  Cogălniceanu: acest domn D. Tzonys 

este to t autorul faimoasei „ţinte a 
fţdem ocraţiei române.* Positiv ştiţi 

Insă că profesorii nefracţioniştl a& 
y refuzat de a subscri acel protest.

Aşa dar ministerul rômâne de o
■  cam-datA.
"  Cine Insă va fi ministru de fi

nance f Noi sperăm că d. Sturdza 
va reintra; ar fi p&cat să rdmăe 

c  numai cu două intrări şi două e- 
. şir!. „A lle guten Dinge sind drei* 

zice un proverb nemţesc.
D. Docan a fost p’aicl. Abia a- 

- jnns s’a grăbit a'şl depune carta la 
d. Lascar Catargi (aşa cel puţin am 

f  fost asigurat de o persoană bine in
formată). Ic! d. Docan ar fi zis că

• demisionează, colo că mal rămâne, 
dincolo n’a zis nimica, totu-şl a-

l  ceasta a fost mal cu minte. De alt- 
1 mintrelea nimeni n’a ştint că d-lul 

a fost prin Iaşi şi nici nu ştie dacă 
a plecat saü nu.

Sfârşind, trebue să vă notez buna 
impresiune ce a făcut la no! cu
vântul pronunţat In Semit de, P. S. 
S. Mitropolitul Iosif. Când vedem 
că de o vreme Încoace este, pare că 

: un ordin ca partizanii guvernului să 
batjocorească réligiùnea părinţilor 
noştri, suntem coprinşi de o stra
nia mâhnire. Ce ne mal rămăsese 
neatins şi nevătămat In sdruncina- 
rea generală de care sufere socie 

| tatua română I Ce a râmas mal cu 
seamă bietului popor de jos ? Pen
tru a plăti libertatea — de care 
se bucură câţl-va ambiţioşi care se 
râstoarnă uni! pe alţii de la guvern^

I urmare botezată cu cuvântul de »li- 
\ bertate a poporului,* el dă aproape 

^■jumâtate din rodul muncel sale In 
imposite ; sub cuvânt de Înflorire a 
agriculture! el e vôndut cu grămada 
prin tocmelele agricole ; lui nu i-se 
dă nici măcar un Învăţător mediocru 
In 89,t, Vjv schimbul atâtor sacrifici!; 
cri" locuste năvălesc asupra lui câr
duri de strâinî, mal ales evrei ce’l 
esploateazS, şi ]a urmă mari! noştri 
liberali vor să’l ia şi mulţumirea 
ce I procuri religiunea creştină. După 

/  o viaţă de lipsâ şi suferinţă, nici 
măcar mângâerea religioasă din cea
sul morţii n’a rémas nehulitâ de 
aceşti orbiţi puternici al zilei. Creazâ 
Mitropolitul losif că archipăstoreş- 
tele In! cuvinte rostite In ajunul 
săptămânei patimelor, când sufletele 
creştine se îndreaptă spre rugăciune 
şi pocăinţă, aû produs un efect care 
nşor nu se va şterge.

No! conservatorii, car! vedem cu 
à r  Întristare cum se ruinp cu o pripire

şi cu o uşurinţă neertate şi nepo
m enite una câte una toate tradi- 
ţiele  părinţilor n oştri; cam  sub 
cuvânt de progres şi de libertate 
orl-ce cugetare a fulgerat prin ca
pul vre-unul radical să şi pune In 
lucrare de dânşii neplăm ădiţă şi ne 
m intuită; noi ştim ce greutate are 
simţirea religioasă Intr’o ţară şi ce 
soartă aşteaptă pe poporul care şi 
In aceasta caută să rupă firul tra
diţional al istoriei sale. Când chiar 
de la biuroal Camere! deputaţilor, 
aşa numite liberale, pornesc ase
menea fără de legi, noi esprimăm In 
public recunoştinţa noastră .s in g u 
rului arhiereă* român care a rădi
cat puternicul sâtk glas Intru apă
rarea religiunel şi bisericel şi ne 
bucurăm no! M oldovenii, vâzând că 
acel archiereă este M itropolitul Mol- 
daviei şi Suceavel 1

B. B.

Ne grăbim a publica ţi următoarele doué 
scrisori ce ni se trimit :

Bucureşti, 2l Martie.
Domnule Redactor,

Comisiunea de anchetă numită de 
Adunarea deputaţilor pentru a stu
dia situaţinnea arendaşilor Statului 
a numit de raportor pe fracţionis- 
tul A. D. Hollmn.

Acest domn citând In raportul sôfl, 
o telegram ă privată adresată de mine 
pe când mă aflam Prefect de Me
hedinţi, d-lul Lascar Catargi, In pri
vinţa unei moşi! a Statului pe cure 
d. Colibăşanu din Severin dorea a o 
lua de la adm inistraţia Domenielor, 
adaogă : .Trebue să notăm Insă că 
,d . Colibăşanu nu a luat In arendă 
.m oşia m enţionată de Prefect, pre- 
,  ferind, se vede, a rem â n ea cu  opo- 
.siţia  şi a respinge ademenerile ad
m inistrative.*

Această aserţiune este contrariâ 
adevărului şi dacă d. Colibăşanu nu 
a luat In arendă moşia menţionată 
şi s’a aruncat In oposiţie, cauza este 
că d. Lascar Catargi nu a voit să 
asculte propoziţii de asemenea na
tură şi a preferit să vază pe d-nu 
Colibăşanu care Be prezentase la 
d-sa ,L e  marché à la main,* dezer
tând partidul conservator din care 
făcuse până atunci parte pentru o 
chestie de interes personal.

Acesta este adevârul, şi sunt si
gur că nici d. Colibăşanu, care as
tăzi este deputat şi face parte din I 
majoritatea guvernamentală, nu ’1 1 
va putea tăgădui. |

Cât pentru d. N. Gărdăreanu de I 
care raportul comisiunel face ase-1 
menea m enţiune, toată lumea ştie I 
că d-sa a fost unul din ce! mal ere-1 
dincioş! susţiitor! al guvernului d. I 
L. Catargi In to t timpul cât a avut I 
onoarea a fi membru al Adunării I 
deputaţilor şi daca mal târziû a tre- 
eut asemenea In oposiţie şi la ulti- 
mele alegeri senatoriale a susţinut I 
candidatura d-lul Ioan Qhica, care I 
fie zis In trecăt a isbutit numai cu I 
două voturi, cauza este to t refuzul I 
d lui ministru Catargi dea  interveni I 
In afacerea moşi! Gogoşii la care se I 
interesa şi d. Gărdăreanu.

Dacă aceste afirmări care sunt con-1 
forme cu adevârul. ar fi puse In În
doială de cel interesaţi, atunci Im! 
rezerv dreptul de a publica o scri
soare a d-lul Gărdăreanu, scrisoare, 
plină de Învăţăminte din mal multe I 
puncte de vedere.

Telegrama ce am avut onoare a 
adresa d-lul L. Catargi şi din care 
comisiunea Camerei crede că ş’a fă 
cut o armă formidabilă era , o re
pet, o  telegramă privată. ,  Verba vo
lant, scripta* e tc : .les  paroles s’en
volent et les é c r it s .....  sont volés,*
nicăirl şi nici o  dată această nouă 
traducţiune a dictonului cunoscut nu 
a găsit o aplicaţiune mal nemeritâ.

Va rog, d-le redactor, să bine-voiţi 
a publica aceste rânduri In stim a
bilul d-v. ziar şi a primi asigurarea 
consideraţiunel mele celei mal dis
tinse. Br H Lthtvari.

fost Prefeob de Mehedinţi.

Buourcţtl 2l Hârtie 1877. 
D-lnî Redactor al ziarului .Timpul* 

Domnule Redactor,
Sunt convins că in interesul ade- 

vărUlu! veţi bine voi a publica, o r  
mâtoarele rânduri, in stimabilul d-v 
ziar.

In rândul al doilea, pagina 26 a f  
raportului presentat Adunări D epu
taţilor de com itetul de acusare a 
foştilor miniştrii, preotul D im itr ie ; 
Jerom nim on, in deposiţiunea sa, in
tre altele zice , o  dată mi a dat 
patru-spre zece napoleoni d. Mene- 
las Germani, ţi am iscălit pe o  foae 
de hlrtie. unde eraţi şi alţi iscăliţi 
de priim irea lor.*

Această parte a deposiţiuni zisu
lui preot, este cu totul neesactâ ca 
să nu zic mal mult; aflu că acest 
preot Dimitrie Jerom nim on. este re
numitul Popa T a c h e : afirm, d-le 
Redactor, in modul cel mal positiv, 
că nu cunosc nici pe preotul Diini- 
tru Jeromnimon, nici pe Popa Ta
che ; n’am măcar conştinţa să fi 
văzut vr’o dată pe acest servitor 
al altarului; n’am avut cu d-sa, 
nici o  dată nici un fel de relaţinne. 
nu am dat d -s ile  nici uu ban nici 
in timp de alegeri, niol În alţ! timpi.

PriimiţI. domnule Redactore, cu 
mulţumirele mele. asigurarea prea 
distinsei mele consideraţiunl.

Menelas Germani.

INSERŢIUNI ŞI RECLAME 1)
Respuna d-lul Dimitrie Miclescu la discursul »60 
dinCamerft de la 8 Martie curent (.Monitorul * 61).

Puţină pudoare d-le cameleon politic ! 
D-ta funcţionar al Statului şi deputat în 
timpul d-lul Catargiu, pe care ai început 
a '1 insulta, îndată ce 'ţl al perdut lefu- 
şoaru. — D-ta, astăzi deputat şi iarăşi 
avocat public al d-lul Brătianu, pe care 
la rândul s8fi, ’ 1 vel insulta, când o pica 
de la putere, precum ţi-1 obiceiu.— D-ta 
care în Hărlău a-i umblat în iţari, purtai 
steag roşu, cu litere mari .de liberalism 
şi patriotism,* pentru a înşela mal bine 
pe locuitorii de acolo, până când cunos- 
cându-te cine eşti, te-aii alungat ruşinat 
din mijlocul lor. —  D-ta me tratezi de 
reacţionar pentru că sum de o singură 
culoare, pentru că sum conservatoare, şi 
nu port c&nd oăciulă albă, cfrnd căciulă 
neagră, după împrejurări ca d-ta?

Eti nu am nevoe se linguşesc pe nimeni, 
ca se devin deputat ori seuatore; pentru 
că ett, din deputăţia nu fac o meserie, nici 
o speculă productivă ca d-ta, care de câte 
ori eşti deputat, te întorci acasă cu o sluj- 
buşoară bine retribuita.

Scifl care 'ţ! e supărarea d-le Mioleacul 
(şi asta nu ’I o taină pentru nimeni în 
district). Al voi ca pe lingă deputat func
ţionar şi ,perqnisitorifi4 se dovil şi dic
tator în judeţiii.

Apoi a mea e vina, dacă al păţit’o aici, 
ca altă dată la Hărlău ?

C onst. C ananău.

SENATUL s’a disolvat azi.
Citirea mesaginlul a fost salutată de a- 

plaudele câtor-va băeţi de redacţii şi de 
unele voci cari aii strigat :

»Acum rescumpărarea căilor ferate!*

NOUTĂŢILE ZILEI

Asasinat. In noaptea de la 13 spre 14 
domiciliul nnnî venerabil comerciant din 
urbea Galaţi Vasile Panait, a fost călcat 
de o bandă de hoţi.

Etă împrejurările: Trecuse ora 12 din 
noapte. Bătrânul, în etate de vr’o 73 ani, 
dormia în casele sale, situate pe str. Fru
moasă ; soţia, mai mult bolnavă, se afla 
în altă cameră.

După ora 12 unul din iii săi, Panaioti 
V. Păunite, se întorcea de la theatrn. Ho
ţii pândiţi acest moment şi se a fia îi tu- 
pilaţi în curte. Când uşa se deschise, spre 
a da drumul fiului d-lnî Panaite, banda 
asasinilor de odată se năpusti înlăuntrn 
şi se împrăştia în toate camarile; uni vo
ia ti gă gâtuie pe tânăr, care abia putu să 
■cupe dând 209 lire ce avea asupră'I şi 
un orologiil; in acest interval alţi! tortu
rai! pe nefericitul bătrân, care primi peste 

114 lovituri de cuţite; iar o servitoare ce 
I se sili a da alarma căzu moartă după oe 
I primi vre-o 16 împunsături de cnţit. Sgo- 
I moţul făcândn-se mare, asasinii, se zice in 
I număr de 6— 10 inşi, fugiră fără a avea 
I timpul să umble la casa de bani, ale cărei 
I chei nu le găsiseră, căci înforinna tul bă- 
I trân avuse presenţa de spirit a le arunca 
I sub- paturi când orimiualii tăbăriră asu- 
I pră'I. Ast-fel se comise această oribilă cri- 
I mă, aproape in mijlocol oraşului nostrn.
I Corpul nefericitului bătrân V. Panaite şi 
I a servitoarei s’afl înmormântat la 15 cu- 
I rent. Aceste asasinate infame a ii produs o 
I penibilă şi Îngrijitoare impresiune în toată 
I societatea. Criminalii nn s’aii descoperit 
| încă. Versiunile cele mal cindate circulă 
lasupra acestei oribile crime. Toţi îşi pun 
1 întrebarea pentru ce nici unul din fii, în

| 1) Besponanhilitakea priveşte numai pe autor.

numSr de 3, toţi bine fnenţi şi robnştl, nn 
opuse nici o resistenţă: pentru ce nici o - 
nnl din al nn fu nici măcar sgâriat, şi In 
fine cum se făcu că in oameră nu se găsi 
nicî-o urmă de noroifl, căci în noaptea 
crimei era noroiă destul de mare în oraş 
prin ploea ce căzuse, toate aceste circum
stanţe şi negăsirea urmelor asasinilor a- 
<1 a serii înfiorătoare bănueli asupra compli
cităţii fiilor, cari aflăm că justiţia, în in
teresul instrucţiunii, i-a şi depus Sn arest.

Vom urmări afacerea şi vom ţinea Sn 
cnrent pe cititori. (V. C.)

*  *

Un crimen oribil. Citim in *Carierul d - 
Taşi:. Ni se relatenză că nn locuitor, du
când u-se la Roman cn o perechii bol pen
tru a'I vinde, a înserat la Bozienl şi s'a 
oprit aici la oantonul Nr. 1, care este cel 
mai aproape de Roman, pentru a petrece 
noapte. A doua-zi dimineaţă mulţumi can- 
tonistulni de ospitalitate şi'şt urmă dru
mul. La întoarcerea sa din oraş, unde 'şl 
vândute boii, oantonistul îi eşi ’nainte, 
îl întrebă de resultat şi’ l invită a remâ- 
nea la el, fii nd deja târziii şi mai ales c ’a- 
vea bani cu sine. Lscuitornl primi oferi
rea cu recunoscinţă. Noaptea, pe când ne
norocitul obosit de drum, dormia dus, can
tonatul împreună cu soţia sa, cari era ii 
deja inţeleşl, se sculară, II noisoră, ii luară 
banii, şi apoi îi aruncară cadavrnl intr’ un 
zemnic. A doua-zi, copila criminalilor care 
nu dormia şi care vizase consamându-se 
crima, in naivitatea el, întrebă pe mnmă- 
sa, ce făcuse acel om de ’ l-aii ucis ? Ne
vasta arătă aceasta bărbatului, şi amin- 
duoi in unire, temându-se că nn vor pu
tea impune tăcere copilei lor şi că ast-fel 
vor fi descoperiţi, n’aQ găsit nimic ma! 
bun de făcut pentru a’şi ascunde crima 
de cât de a comite una nouă, şi mult mai 
oribilă de cât cea d’ânteiS. Et aşteptară 
până seara, şi atunci arnneară pe nenoro
cita lor fiică în enptorol roşu de jăratic 
şi o înăduşiră acolo. A dona-zi nisce că
răuşi cari treceai! pe acolo aii voit să in
tre in canton pentru a’şl aprinde lnlele. 
Uşa era încuiată. Bătură, dar nici un res- 
pnns. Mirosul grei! al aeestel fripturi ome
nesc! ameţise pe criminali, dar acel miros 
strebătând şi prin crăpăturele nşei şi fe
restrelor deşteptă curiositatea oelor de a- 
foră oarî, forţând nşa şi intrând in întru 
remateră înmărmuriţi la descoperirea ce 
făcură. Un picior al nenorocitei victime 
remăsese afară din cnptor şi el se vedea 
încă. Criminalii, prinşi asnpra faptului nu 
’şl negară crima şi fură trădaţi justiţiei, 
unde credem că’şl vor primi pedeapsa me
ritată. Aceasta îu septămâna trecută.

V A R I E T A T E

Sticla albastră.— Un cetăţean american, 
generalul A. O. Pleasonton, de la Filadel- 
fia, a făcut de enrând o descoperire care 
dă «Razelor albastre, un rol analog cu 
oxigenul. Dar ce snnt oare razele albas
tre? Nimic de cât lumina trecută prin- 
tr’nn geam albastru, şi cn acest mijloc d’o 
mare simplicitate se măresce în proporţii 
fabuloase desvoltarea plantelor şi vitalita
tea animalelor. Aplicată omului, această 
procedare produce miracole. Să nn antici
păm. Intă istoricul faptulni. Sunt câţi-va 
ani, generalul Pleasonton, nn om bogat şi 
inteligent, avea aproape de Fi^adelfia o 
fermă în care’I plăcea să facă experienţe. Con- 
cepând idea că culorile afectat! variabil 
viaţa vegetală şi animală, a început să stu
diere cosfcîa. S’a încredinţat mai întâiti 
că culoarea albastră cresce vegetaţia. Con- 
atrui dar o seră, sa&, mai bine zis, un 
hangar al cărui coperiş era compus din 
geamuri alternând, nnnl albastrn între opt 
geamuri albe, ast-fel că soarele in cursul 
zilnic, plimba o lumină albăstruie peste 
obiectele de sub coperiş.

Sub acest coperiş, el sădi vlăstări de 
viţă tn Aprilie 1871. Plantaţia nu intâr- 
ziă a da semn de viaţă, mugurii îmbuin- 
biră, foile apărură, ast-fel că îu Septem
brie, în interval de cinci luni, ceptnl a- 
vea grosimea unui deget in diametru la 
un picior de la pământ, crucile o lungime de 
patru sa ii cinci picioare. Interiorul han
garului se transformase intr'o splendidă 
boltă de verdeaţă.

Toată lumea se minuna; spiritele tari,— 
căci snnt sceptici chiar in Filadelfiaşi prin 
prejnr,— rîdeaii zicând că aceasta nn era 
de cât o vie de paradă care un va pro- 
duoe nici uu strngnre. Se văzu in fine « - 
nul viitor resultutnl, căci in toamnă vr’o 
don-spre-zece sute de struguri minunaţi a- 
plecaQ eră ligile cu greutatea lor. Minnnea 

| şra complectă. Două seaoane fură d ajuns

a da resultate pentru car! alminterea ar 
fi trebuit cinci satt ţ ise ani.

Eepenenţa isbutindn’î, generalnl voi s’o 
ineerce şi aaupra animalelor; pentru a in- 
flnenţa aunpra vieţeî animale, schimbă pro- 
porţiele; construi un acoperiş la rimătorl, 
împărţit in părţi egale de geamuri albe şi 
albastre. Puse în acea cocină mal mulţi 
purcel cari prosperară într'nn mod prodi
gios; peste câte-va luni aveaU o deevol- 
tare estraordinară. Operă apoi asupra u- 
nui viţel, nşa de slab că d’abia se putea 
ţine pe picioare. După o zi, se fntremă şi 
peste patru luni lnase proporţia unnijnnc 
viguros. In fine, încercarea fiind decisivă 
asnpra vegetalelor şi animalelor, nu mal 
remânea de cât e’o  aplice şi omului.

Rapoartele din cari împrumutăm aceste 
amănunte, scnrtându-le, nn lasa îndoială 
asnpra resnltatelor obţinute.

Un copilaş născut abia trăind, cântă
rind trei livre şi jumătate la nascere, — 
cântări, graţie geamului albastru, doă-zecl 
şi două de livre după patrn luni.

Femeia unui doctor din Filadelfia, doc
torul Reckwith, suferea cumplit de ne
vralgie şi reumatisme, slăbise intr’ un grad 
îngrozitor. Espusă la lumina unei ferestre 
ale cărei geamuri eratt nnul alb şi altul 
albastru, peste câte-va momente se simţi 
mal bine, şi această nşurare merse cres
când.

Somnul, apetitul ti reveniră şi peste 
trei săptămâni doamna Reckwith ae însă
nătoşi.

— Ceea ce’i^mai curios este că această 
doamnă n’avea mai de loc păr; sub in
fluenţa sticlei albastre, părul ii crescuse 
stufos.

Acelaşi efect capilar s'a 'reprodus asu
pra unei fete căreia, în urma unei menin
gite, ii căzuse părul de tot. Biata copilă 
era desolată, fiind silită să poarte pe
rucă. Espusă însă la lumina azurată cât
va timp, un păr bogat şi frumos începu 
să’I ascundă ivoriul sterp. N’am mal is
prăvi dacă am cita toate cazurile

In fine, »Rtzele albastre* ale genera
lului Pleasonton, sunt pe cale d ’a face o 
revoluţie in sciinţa vieţeî vegetale şi ani
male. Consecnunţa imediată pentru uma
nitate este că comerciul sticlei albastre ia 
o desvoltare foarte mare.

P. — S. — Se asigură că o deputăţie 
de democraţi din .Colonia de Sud şi din 
Luisiana a’aO dus la Casa-Albă pentru a 
Core să se pună geamuri albastre la fe
restrele uonlui preaident al Statelor Unite, 
d. Haves.

DKPEŞt TELEGRAFICE
8ervieiul privat al TIMPULUI.

(Agenţia Havas)
Constantiuopol 4 Aprilie dimin*aţa

Representanţii pnterilor străine vor da 
oficial Porţii comunicaţiune despre proto
col la sfârşitul septămânei şi o vor anga
ja să desarmeze. Dar se asigură că Poarta 
va considera protocolul ca atingător dem
nităţii sale.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Bucure*cî, 22 Martie 1877.

V A L O A R E A OmU Ofbiit« PncM
Acit

Oblig. Rurala . 10% 1864
» * la RorţI __ ■ .

Inipr. Oppenh<*im 8%  1866 --- __ 88
Oblig. Domeniale 8<>/o 1871 82 88*/» 82*/*

> » eţitelasortl — __ 91
» Credit fonc Rur. 7o/0 75 76 ÎS1/*» Credit fonc. (Jrban __ 66

fmpr. Mun. Cap. 80% 1875 __ 75 2 .
Pensii (SOO) dobândi fr. 10 __ 180 •M.
AaţilC&ile fer. rom. 5% 1868 — _ 1820

» priorităţi 6% 1868 
Dacia C*** de A.uig.

— 28(0

Act. (fr. 500) 8% l87l 
România C-*« de Atsig.

206 276

Act. (fr. 200) 8% 1873 60 14
M:uidate . . . . . . . . —
Impr. Municipale fr. 20 — -  .
Act. financiare Române 8% 
Căile ferate Ottomane

— —

Aet (fr. 400) 3% -
Henta RomUni . . . . . . -

CUPOANE
Oblig. Rurale n.Octomb a. c. —

i Domeniale . . . . ■ E I 98
» Fondare rnrale . .
» Comunale

DKV1SE
Paria.................................. — 9910 9910
HarteiUe ........................... — —

. . . . . . . . — - —
Anve. .................................. —
Unvlr* U 249 7 l/t
l»'»p 1 r ■» ‘ .micii . • • - • — —
Ham burg................... ... ;• — —Amsterdam . . . . . .  .. - - —
V io n a ............... ... 1
Berlin ............................... i — l*l»/4
L ipsea ....................... ...  . ' — —
Ksoompt 1 - —Lira Ottomanft. . . . . . — >■—
Galbena austr. • . . • • — .—
Agio o. Argin*ţ................. -  ■ - — ^—

îTK H I'Ij V1KNKI
3 A|»riKe (st. b .) 1877.

M etili o e ............................ • • . 04 55
Nation:* l e ...................... . 63 10
Renta In ftnr . • . . . 77 75
L o a e ............................ • .• • . 111 —
Acţiunile bancal . . . 818 —
Creditări . . . . . . . 153 50
London . . . . . . . . . 111 65
ObligaţiimT rurale ungare . . . 74 50

» teraeşvar . . 72 25
i  transilvane . 71 50

Arifint în mărfuri . . 107 10
8 72
9 70*/,

Maro 100 . . . .  ....................... 59 50



T I M P U L

N I A I  MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTBIICAVALERÍ
SERVICIO PROMPT.

în Palatul „Dacia“ (colţul Mogoşitfiel şi Lipseau!) sub Arma
mm t t  i  ■  i *  t i  c :  ■  ■

ESTE IN TOT D’A UNA BINE ASSORTAT. PRECIURI MODERATE.
81

|  C U  O C A S I U N E A  S G B B A T O S I L O B
p H  Sub-semnatul pe lingă un bogat asortiment In Delicatese, Beuturl şi tot feiul de Brlnzeturi noi şi diferite Mizelicurl cu preţuri reduse, care tml este de principia. 

Priimind şi o partida mare de Ullt topit prima calitate de Iţeau 1 şi a nu’ml rămânea pe v6r& am decis a’l vinde ocaua fr. 2 80, FăinA de Pesta 
No. O, ocaua 95 bani, Făină de Pesta No. 1, ocaua 85 bani, Făină pentru gătit, ocaua 40  bani. Se primesce in t<5te tjilele DrojdI

AU SOSIT 
S T B I D I  

próspete 100 fr. 8 
Bob verde ocaua » 2 60 
Anghenari marl 
vertí Bucata > 40

do B r a ş o v  p e n t r u  Cozonaci.

ZAHAR DE CHITILA, SI FRANCES, OREZ TURCESC, DIFERITE CAFELE S U M A R I  DE STEARIN ETC.
CU PRETIl’RI DE CONCURENŢII

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

de Bere próspete

ACESTEA NUMAI LA MAGASINELE MELE

VINURI tnBU TELI
ia a. Medoe tr. 16
ia > Sant Jolies > 30
13 . Chato la Ros , 20
13 , Vermuth > 40
13 . Vin Alb > 18

!  „ B Ă C Ă N I E A  U N I V E R S A L A “  ş i  l a  „ B A C A  N I  E A  A U  G O U R M A N D “
Strada Germană în Colţu spre Hotel Europa sétt Cafenéna Brener Calea Mogojôieï vis-à-vis de Poliţia Capitalei

M r * ï  I M T E R E S U L  E C C O M O A K I E M
Sub-semnatul am arangiat mai multe Maşiui pentru a prepara diferite vopsăli frecate eu Uleiu, şi ne frecate, Uleiu fert, Lacuri de diferite calităţi, Pensule, cu preciu de CONCURENTĂ, şi 

tot-d o-dată mg mai oblig a esplica fie-cărui cumpărători cum să le întrebinţeze fără a avea trebuinţă de văpsitorl, numai a face să coste eftin pe consumatori.

Cerueală, Lack şi Grund, garantată pentru scânduri, ocaua franci 3 50
Cu stimă mu Iţă mese Onor. mei clienţi care pftnă aijï m’aü dat mari speranţe şi drept recunoacinţă sunt dator a’mi da t6te silinţele de a satisface dorinţele clienţilor mai.

G. DOBRICEANU.
■"wurnüMiM 'i »um i s

J W I I I I
*  La Exposiţia din Philadelphia 1876 s’a premiat cu Medalia şi Diploma 
J de ondre (cea  mal m are distincţiune)

Z E L A . T T  I D E  C O L O G - I s T E
« I  I I I DE

u b i  a c
Place Juliers No. 4

g o j l o g m e :
A mal fost premiat pentru superioritatea el la următ6rele Exposiţil: Londra 1861, New- 

York 1863, Londra 1862, Oporto 1865, Cordoba (Repub. Argent.) 1871, Viena 1878 şi Sant- 
Jago (Chiti) 1876. —- Deposit pentru vânzare cu ridicata la D-nil :

A P P E L  S c  O -™ «-B u cu re sc l, ¡Strada Covaci No. 1.
De vânzare in detail la toţi Par fu meri şi Drogiştl buni. 506—12.

l i q u i d a t i u n e  G E N E R A U Í 1
a fabricei de specialităţi

IN P A N Z A R I A  SI L IN G E R IA  DIN V IE N A
Calea Mogoşoieî 22, Casele Popovicl, vis-ă-vis de biseriea Sărindar.

Representanţa fabricei de mal sus va vinde In decursul de 18 0ile 
ADICĂ PÂN Ă LA 26 MARTIE 1877

tdte productele el renumite de iingerie, precum ţi tóte specialităţile confecţionate din ma
terialul cel mal bon fi eel mal durabil, a lingeriel pentru bărbaţi fi pentru dam®

C TT 30 °lo 3S/I -A. I  E F T I N
de cit chin _la fabricii.

Spre a înlătur» ori-ce neînţelegere şi spre a da liquidare! mersul eel mal repede, se 
arată pe fie-care bucata de marfa atât preţul el original In fiorini valuta austriaca, cât şi 
preţul actual redus cu 30 %  în franci. Din acest de pe urmi pretfi nu se mal acordă nici un rabat

Rugăm pe onor. Public a se feri de cumpărarea unei mărfi care, sub 
cuvént de ar & din depositul nostru sa vinde prin alte persóne ca date de 
noi în comisiune spre vânzare.
Noi garantăm numai pentru acea marfă care se va cumpăra In magasinul nostru Calea Mo- 

goşiiet No. 22, casele Popovicl, vis-â-vls de biserica Sărindar.

1 ! Comandite din provincie se vor efectua numai atonei cu plata !n nrmă, 
cftnd comanda respectivă va trece peste 50 franci, şi se va trimite ca acompt 
10 "Ig din valórea conumejeí.

Comâncjile peste 150 franci se vor espedia franco.
PREŢURILE HOTĂRtTE DUPĂ SCĂDEMENTUL DE 30 *|0

! rt 1 41
S> ci ii cSO ;; w c II CB c •O c

ţg rt ! "** 'S0*. H ci eS
a "a FELUL MARFEI

1 2
o ! Z o

-5 S5,;-5
O ■- o — OSS Oce 2aQ o o o  ii o : O lio O

|frJ 0.1 fr.jc. fr. cj|fr. c.||fr. c. fT e.
i 12 Şervete pentru ceai, albe şi colorate •li sl&o *!—I 5 —!| 6,751! 8 Sol 7i 1Í — de masă de Olandă . . . • • 8 — 9 75 11 “ ¡I14 — 18 __ 22 _
i 12 — Prosöpe de Olandă........................... 9

—I11 —îl* —H17 — {¡21 _ 26 __
i 12 — Batiste de Olandă, a lb e ................... * _ 5 50 8 50 8 50111 _ 16
i 12 — > . Lin6, adevărat francese . 8 60 l i —  19 — 24 — 37 — 82
i 12 — > in colori adevărate . . . • 3 — 4 80 8 —1| 0 ~ \ r—fei

_ 17
— 1 — • eu adntele eu monog. brodate 4 50 8 iL7 60 9 _ ÎS _
— 1 36 Pân^ă de infi • • • • • • • « • • • I« — 18—54 —¡»6 -¡2 9 _ 32
— 1 46 Olandă de Irlnnda .............................. —- 32—136 — 42 —p5 _ 48 _
— 1 62 » » Rumbarg • • • • • • • • 42 — 53!— 58 — ,66 — 78 — 82 —
— 1 60 » » Batest (Lind)................... 90 — 115- ¡155- |184- 198- 215-
— 1 46 » . Bumburg 9U pe lat • • • 78 — 86|—¡94 -  106- 1126- 140-
v> 0 — Cămăşi de dame brodate de ChifF . 18 — 23 — 37 —¡82 — 42 —i 48 —
'/« 6 — > > y simple ■ 9 • 10 60 14— 18 — '21 — 25 — 28 —
'/» 0 — » » » de Olaandă brodate . 35 — 43 —¡¡4« — ¡'66 — 08 — ,76 —
V* 8 * » • .  nöpte............... 40 — 48 — 54 — ¡72 — ;80 _ 06 —
Va « Camisône brodate, şi eu oerculeţe . . 15 — 19 — 37 — ¡86 — 48 — 62 —
y. 6 — • s de l a x .................... 30 — 45 — 64 -,7 6 — ifl6 — 110-
Vs 6 — Pantaloni brodaţi ...................... 19 — 20 — ¡33 — 42 — 48 — 64 —
'/> 6 — • cu oerculeţe garnisiţi . . 16 — 19 — i2l —¡26 — 30 - 83
/s 6 — 1 Fuste ca garniture (Costume . . . . 25 — |30 — 36 — 42 — 60 — 68 —-
lh 6 — • » broderie • • • • • • • • • So — 88 — 45 60 66 -  166 — *72
V* 6 — _  • • » (Ş 1«P 0)................ 45 — 53— :8a —1,70 —|l78 — 86 —
'/s 6 1 Şorţuri de dame şi de oopil . . . . 10 - 13 - 1 6 —¡18 —¡¡21 — 24 —
'/j — Ciorapi de bumbac, lină şi aţă . . . 6 50 7 50 9 —¡12 76 16 — 21 —
‘ It 6 —•j Cămăşi de Oxford carate................... 1,27 80 — 38 —¡38 — 42 _ 46 —

6 — v bărb. simple de Chiffon . . . 24 38 —¡33 ii86 — 40 ¡42 —
'h 6 ( a brodate ,  a • • • 33 188— 4̂3 — ¡46 — '60 62 —

«Vs 6 ,  „ d e  O lan dă ................... 42 51 -  58 —¡66 —¡170— ¡76
1 Garnitură de masă pentru 6 persóne . . •fl T.—1 9|—1|18— ¡16 —¡19 _ ¡21
1 • .  12 ,  . . . |21 — 25— 184— {46 — ¡66 — 60
1 • • • .  18 .  . . ||30— 13«!—1|42—¡68 —17« — ¡08 -
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ANUNCIU IMPORTANT 

CEL MAI MARE SI MAI RENUMIT MAGASIN
de

I3ST C  A .X jT - A .  A<EX3SrTIE 
pentru

B A R B A T I , D A M E  SI CQF11
sub firma de

SAL. WEISERMAN
Hj -A . V U L T U E

Strada Carol I No. 6.
(Curtea veche vis-îi-ns de farmacia RissdOrfer)

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

şi a nota bine la 
No. 6.

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

hi a nota bine ls 
No 6.

Au sosit pentru sesonul de primă-vâră şi vâră 
Încălţăminte de Bărbaţi In t6te fofrnefe (fason 
anglais şi 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 eu or l-ci ne in acostă branehă 
(vin£6nd cu preţuri mal reduse de cât ori unde) 
jace plecata sa mvitaţiune rupând pe onor. p. t. 
public şi înalta nobilime d’al incuragia cn nu
merose le visite şi a d-lor olientelă.

Ca tâtă stima.
Sal. Weiserman.

Flaute le Fragi
Sunt de vânzare In colec- 

ţiunl din cele mal frum6se, 
specii francese, fructul mare, 
gustul amirabil. Cultura lor 
a reuşit f6rte bine în grădi
nile D-lul Qeorge C. Phili- 
pescu. Mal puţin de 60 plante 
nu se vinde. Pentru provincii, 
dupe trămiterea costului, se 
egpediasă prin poştă. A se a- 
dresa sub-semnatnlul 

Jean Vermeulen 

Grădinarul D-lul Q. C. Phili- 
pescu, Strada Dionisie No. 42.

S  T T  I R  A .  I B  M l •  :  %  I *  < •  ■ >  M  I W » r
,L A  STEUA ALBĂ«

.A .'V IS  I M P O E T A N T
întâiul si reni mitul Magasin de

INCilTIAIIITE PESTED B A R B A T I ,  D A M E  SI COPI I
sub firma

P H I L I P P  G O L D S T E I N
,LA STEUA ALBA*

Strada Carol I No. 6, (Curtea veche) vis-ă-vis de Sigismund Prager.
Sosindu’ml de curând din cele mal renumite fabrice existente din străinătate, eu care 

stau in relaţiunl intime de mulţi ani, un mare asortiment de diferite mărfi dupe fnsdnele 
cele mal moderne şi lucrate cu cea mal mare soliditate, d. e. pentru Dame: Polonese cu 
nasturi In t6te formele, Sandale, Pantofi, sc\.; pentru Bărbat : Ghete de vacs, Maroquin, 
Maroquin salon, Pantofi şi tot ce se atinge de încălţăminte bărbătesc!, asemenea pentru 
Copil t6te felurile de ghete cu nasturi, elastic şi altele, vg rog a ve convinge de adever.

A costă magasie este una din cele mal vechie din Capitală, care 'si a câştigat o reputaţiune 
de cele mal frum6se pentu soliditatea şi eftinătatea mărfurilor, şi sper, că şi in viitor voifi fi 
onorat cu Clientela D-v6stră. PHILIPP GOLDSTEIN,

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

F0NDĂRIA DE FER
|a lol

DE T T - H I I i H  A U E B .
Coltul stradel Roşelor (Isvor)

Confeetion<5<}& ori ce piese de fontă pentru 
majine, coldne, cruci ţi grilngo de morminte, or* 
namente pentru fontnne, Împrejmuire de strate 
de fiori, canaturi pentru curgcrea apel. suu alte 
construcţii, dupe modelurile predate, planuri sdQ 
arătare.

Comiincjilc de conducere de apă, instalaţie de 
ori ce b&l cu tâto nccesorilo lor, pompe de ourţl, 
de <|aee şi de ori ce trebuinţe, stropitdre de gră
dini şi mal multe alte asemenea articole se con
fecţionări solid şi grabnic in fabriea D-lul

P. Keilhauer, Strada Isvorul No. 59. 
Asemenea se glUesce acolo si un deposit de fontă 

de fer confecţionat.
518 —10.

D e  î n c h i r i a t ,  S S ţ "  I S
Academii No. 20, doritorii se vor adresa 
Calea Mogoşoieî No. 101.

0 93
Q.

T O A T E  S O I U R I L E
DE

p i i u e u n i
s i

MASINE AGRICOLE
pentru cultivarea pământului

DIN FABRICA H F. ECKERT DIN BERLIN 
recomandă

W A L L E R  A  I I A R T I 1 A M M
Bucurescî şi Galaţi

(No. 896 a).
S in g u r ii agen ţi p en trn  R o m ân ia .

r t X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ş
o  o t j i s t t h : e g
Q  à la VILLE DE BBUXELES w
Q  Podul Mogoşoieî No. 16 yis-â-vis de Consulatul Russesc

Recomandă magasinul seu asortat in tot-d’a-una f<5rte bine cu ruf&riă de bărbaţi şi de 
dame, gulere, manchete, batiste de li no, olandă şi mătasă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame,

V  flanele fine (crêpe de santé) camisône, groşette, broderie dantele, cravate de bărbaţi şi J r  
femei in oele mal noi forme şi culori, umbrele de sâre şi de plôie etc. etc. Atrăgdnd tot U  
de-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din causa crisel am redus Wrte mult preţurile. Q

X  687-10. X
»¿xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

iii român, t i  administrator, “
practice în termen de 20 anii în agrioul- 
tură, doresce a se angaja ca administrator 
la veri-un proprietar de moşii. Doritorii să 
bine-voiască a se adresa la Tipografia Thie 
£  Weiss.

D e  î n c h i r i a t ,  ST.SuîtîoaîS
din Strada Scaunelor No 3S avfind peste 
tot şea se încăperi una bucătărie, două piv- 
niţl, osebit grajd, şopron, puţ în onrte.

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

Tipografia Thiel A Weiss Palatal .D acia*.


