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Conslantinopol, 4 A p rilie, 0 ore «car». 

Consiliul de miniştri a esamipat nstazî 

eituaţiunea făcută Turciei prin semnarea 

iprotocolului. Cestia desariuărei nu s a de- 

^\is; preparativele de resbol nu sunt intre- 

:rapte.
Negocierile cu Muntenegrenii sta» pe loc.

Berlin, 4 Aprilie, 

i  Ziarul «Provinciul-Correspondena» con

firm ă soire* ei d. Bismarclc şi-a dat de- 

misiunea din motiv de sSnntate. îm păra

tul fnrii a aacopta demisiunea marelui 

cancelar, ’i  va acorda probabilment un con- 

oediQ de lnngă durată descarc&ndu’l de 

direcţiunea tntulor afacerilor, 

j-riij), Bismarck ar avea intenţinnea să se 

¡Wtragă în  ducatul de Luxemburg.

__i  Paris, 4 Aprilie.

Î
F Protocolul va fi notificat Porţii prin 

mijlocirea Rusiei.

Ziarul »Le Temps* zice că d. Bismarck 

_ a r  avea sa ia numai un congediQ de şase 

lun i pentru că voesce a lăsa altora res

ponsabilitatea deriziunilor de intervenire 

in cazul când Rusia ar veni să tragă din 

protocol consecinţe de răsboî.B u c m c i U  MARTIE 

5 APRILIE

I

*  Hârtia moneda! A doua ediţie a a 

facerii Strousberg I Trunchlarea Cur 

ţii de Casaţie pentru a se justifica jus- 

llffţia şi a se face radicală, eacă ce 

Însemnează disolvarea Senatului după, 

dorinţa regimului.

Înainte de a ne stabili posiţia 

noastră faţă ca viitoarele alegeri 

senatoriale, să terminăm esplicările, 

ce sftntem datori a face ultimelor 

desbateri din Camera radicală. Le 

facem ciji atăt mal mult. cu cAt In 

ţeleger,ea lor va contribui la lămu

rirea alegătorilor asupra viitorului, 

ifce’l poate aştepta ţara de la regimul 

de astă zi.

Incidentul stranifi, ce ne-a rămas 

do relevat din stranieie şedinţe din 

nrnxă ale Camerei, este următoarea 

propunere făatrtă de d. Fleva : 
»Adunarea decretează şi ordonă aresta

rea acuzaţilor L. Gatnrgiu, I Florescu, A 

Lahovary şi P. Mnvrogheni, fiind puşi sub 

aouzaţinne pentru fapte »cnalificnte* şi 

»pedepsite* ea crime de codicele penali în 

vigoare. Comitetul va face {ta numele A- 

dnnăril naţionale ¿cuvenita ordonanţa îrf

forma prevăzută de articolul 227 din co- i 

dicele de proceduri penală.*

Să remarcăm terminal .Adunarea 

decretează.* Dreptul de a decreta 

este al Puterii Executive, al şefului 

Statului, nu al Camerei.

Numai In timpi revoluţionari Ca

merele franceze afl usurpat faptul 

decretării, dreptul nu l-aii avut nici 

odată.

Dar este de mult ştiut, că radi

calii curaţi voesc să Împingă ţara 

In starea Franţei de sub terorismul 

revoluţiei de la sflrşitul veacului 

trecut.

Camera a respins această propu

nere, In urma unul călduros discurs 

al d-lul I. Brât.ianu, care av&nd de

cretul de disolvarea Senatului In 

portofoliu — se temea cu drept cu

vânt de efectul desastros, ce ar fi 

avut pentru partidul radical aresta

rea propusă In momentul nouelor 

alegeri.

Noi ştiam de mal 'nainte că ra

dicalii nu vor avea curaginl de a 

aresta pe un Lascar Catargi, pe un 

Florescu, pe un Mavrogheni.

Dar atunci pentru ce In vara 

trecută atâta discuţie asupra drep

tului ce şi-’l aroga Comitetul celor 

7 de a aresta pe miniştrii acusaţlf 

Pentru ce crisa ministerială, provo

cată asupra acestui punct prin di- 

misionarea d-lpr Iepureanu, Cogăl- 

niceanu şi Ferechide ?

Era vorba numai de a se recu

noaşte in mod platonic dreptul unul 

Comitet al Camerei de a aresta, 

chiar In lipsa unei legi formale, prin 

o simplă resoluţie a Camerei sin

gurel

Dar pentru a cui întrebuinţare I 

Camera de astăzi a acusat pe căţl 

avea de acusat. ba a acusat chiar 

prea mulţi şi s’a văzut silită a re

nunţa la cAţl-va.

Ar remănea dar numai stabilirea 

unul precedent in favoarea viitoa

rei Camere conservative, dacă va 

veni să ceară socoteală radicalilor 

de nelegiuirile lor de astăzi.

Am fi dispuşi a surlde de această 

naivitate a demagogilor, dacă nu 

am fi convinşt, că orl-ee Cameră

conservativă va respinge cn indig

nare insuşirea de pretinse drepturi, 

ce nu '1 sunt date prin nici o lege 

positivă. Atentatul In contra celui 

mal mare bun, ce '1 are cetăţeanul 

lntr'un stat constituit, In contra li

bertăţii individuale, nu se poate le

gitima nici prin analogii nici prin 

simple resoluţil ale unei Camere.

Al treilea punt, ce trebue să’l 

relevăm din ultimele desbateri par

lamentare. presintă o deosebită gra

vitate.

Se ştie, că in vara anului trecut 

s’a afişat În toate comunele ţârii, 

Ia uşa Primârielor. actul deacusare 

In contra foştilor Miniştrii, ă’aft ă- 

fişat Intre alteTO şi următoarele cu

vinte, pe care le reproducem tes- 

tu a l:

„ Adunarea deputaţilor acusă :

«Pe fostul ministru de finance Qeorge 

Gr. Cantacuzino ’

«Că a falşificat bugetul şi situaţiunile 

financiare ale statului, Sn scopul culpabil 

d'a ascunde adevărul spre a se mânţine la 

putere, ceea ce a afundat statul în dato

rii şi chiăltueli enorme, călcând cu modul 

acesta şi articolele 2, 6, 2$ şi 61 ale le

gii comptabilităţil, fapt prevăzut şî de art. 

124 din oodicele penal ;

»Că, în comună Înţelegere cu colegii săi, 

a abusat de puterea sa spre a falsifica a- 

legerile ş'a lipsi pe cetăţieni de liberul e- 

serciţiil al drepturilor lor civice, în acest 

Bcop întrebuinţând şi forţa publică contra 

pacinicilor eetăţienl, cari fapte contrarii 

Constituţiunii, snnt prevăzute şi de art. 

95, 96, 106, 107, 147 şi 137 din codicele 

penal ;

«Cft a violat art. 45 din legea compt»- 

bilitaţii generale a statului, fapt prevg/ut 

şi de art. 140 din codicele penal;

«Că a călcat art. 29 din Constituţiune, 

cooperând la suspendarea apllcaţiuniî lui, 

delict prevăzut şi de art. 99 şi 154 din 

codicele penal.*

«Pe fostul ministru ¡de esterne şi justi

ţ ii Gheorghe' Costa-Foru:

«Că, în comună Înţelegere cu colegii sei, 

a abusat de puterea Ba spre a falsifica a- 

legerile şi a lipsi pe cetăţeni de liberul 

esereiţifl al drepturilor lor civice, in acest 

scop întrebuinţând şi forţa publică contra 

pacinicilor cetăţeni, car! fapte, contrarie 

ConstituţiuniT, sunt prevăzute şi de art.

95, 96, 106, 107, 145 şi 157 din codicele 

penale;

,Cn, a călcat art. 29 <frn Constituţiune, 

suspendând aplicaţiuuea Ini, şi comiţând

eu această ocairiune şi delictul prevăzut de 

art. 99 şi 154 din codicele penale;

*Că, In comuni Înţelegere cu colegii săi 

a adus pagube însemnate statului prin 

violarea legii bugetare şi a articolelor 8, 

14 şi 12 ale legii din 2 luniH 1871 şi 45 

al legii comptabilităţil generale a statului, 

fapt prevăzut de art. 140 şi 823 combi

nate cu art. 50 din codicele penale.*

»Pe fostul ministru de justiţiă şi lu

crări publice Nicolae Creţulescu :

»Că, a călcat art. 29 din Constituţiune, 

suspendând aplicaţiunea Iul şi comiţAnd 

cu această ocasinne şi delictul prevăzut de 

art. 99 şi 154 din codicele penale.

»(% a ajntat cu bnnă-sciinţă pe colegul 

săil de Ia finance în violarea art. 8 , 14 

şi 12 ale legii din 22 lunifi 1871, şi art. 

145 al legii comptabilităţil, şi a cansat 

prin aceasta ş'o pagubă însemnată tesau- 

ralul public, fapt prevăzut şi de art. 140 

şi 323 combinat ou art. 50 din codicele 

penale.

»Pentru răsipă de bani publiei prin vi- 

rimente de credite şi deturnarea lor de la 

o destinaţiune anume prevăzută prin bu

gete, precum creditul de 117,546 lei chiăl- 

tniţi la esposiţiunea de la Viena din 1878 

şi nejustificat, şi alte asemenea.«

»Pe fostul ministru al cultelor şi instruc

ţiunii publice P. P. Carp:

»Că, în comună Înţelegere cu colegii 

săi, a abnsat de puterea sa spre a falsifica 

alegerile şi a lipsi pe cetăţieni de liberul 

eserciţiO al drepturilor lor civice, în acest 

scop întrebuinţând şi forţa publică contra 

pacinilor cetăţieni, cari fapte, contrarie 

ConstituţiuniT, sunt prevăznte fi de art.

95, 96, 106, 107, 147 şi 157 din codicele 

penale.*

»Pe fostul ministru al comereiulul, a- 

grionlturiî şi lucrărilor publice, Teodor 

Rosetti :

»Că, iu comună înţelegere cu colegii săi, 

a abusat de puterea sa spre a falsifica n- 

legerile şi a lipsi pe eetăţieni de liberul 

eeerciţiQ al drepburilor lor civice, !n acest 

■cop întrebuinţând şi forţa publică contra 

pacinicilor cetăţieni, carii fapte, contrarie 

ConstituţiuniT, sunt prevăzute şi art. 95,

96, 106, 107, 147 şi 157 din codicile pe
nale ;

»Că a eliberat anuităţile căielor ferate 

fără prealabilă primire a bugetului socie

tăţii acţionarilor contra art. 12 al regu- 

lamentulnî anesatQ la Convenţiunea din 

1771 ;

»Că a modificat traseul calei ferate Plo- 

iesci-Predeal in contra ante-proieetelor pri

mitive din caietul de însărcinări en trei 

kilometră mai mult.*

Astăzi Insă aceeaşi Cameră a re

cunoscut, că In contra d-lul Carp 

şi a reposatulul Costaforu nu există

nieî un singur motiv de acusare, că 

In contra d-lul Creţulescu asemenea 

nu se poate susţine nimic, că asu

pra d-lor Cantacuzino şi Rosetti s’ar 

putea susţine ceva, dar că e mal 

bine să fie scoşi de sub acusare.

Că dd. Rosetti, Creţulescu şi Carp 

vor fi scoşi din acusare. aceasta se 

putea prevedea de mal 'nainte. C&cf 

d-lor nu figuraţi In actul primitiv, 

ci aâ fost puşi numai pod festum, 

In urma acelei cunoscute scrisori a 

d-lul Teodor Rosetti, care reclama 

de la Cameră onoarea de a fi acusat.

Demagogii n ’aâ avut destul spi

rit pentru a Înţelege fineţa scriso

rii şi a fi dat cu picioarele In groapă. 

Astăzi Insă s'afi văzut siliţi a se des- 

minţi Inşii şi a desface acel act de 

oarbă pasiune.

Mal grefi s’ar Înţelege scoaterea 

de sub acusare a d-lul G. Cantacu

zino. Dar am anzit pe unii, espli- 

căndu-o şi pe aceasta Intr’nn mod 

destul de plausibil.

S'afi anulat dar acusările In con

tra acestor 5 foşti miniştrii,

Cum râmâne Insă cu afişarea acu- 

sărilor ? La moşule d-lul Crezulescu, 

la moşiile d-lul Cantacusino, la Li- 

băneştil d-lnl Carp, la Soleştil d-lul 

Rosetti, pentru a nu mal pomeni 

In aceste certe ale zilei, fericita me

morie a reposatulul Costaforu, s’afi 

afişat In vfizul şi s’afi citit In auzul 

tuturor sătenilor, a preoţilor şi a 

Învăţătorilor, că marii lor proprie

tari snnt criminali, falsificatori de 

alegeri, risipitori de bani publici.

Cum rămâne acum cu această Ca

lomnii a unei CamerlÎntregi In con

tra unor particulari I

Afişarea a avut de scop de a deş

tepta ura şi despreţul cetăţenilor 

In contra d-lor Creţulescn, Rosetti, 

Carp şi Cantacuzino. Afişarea acu- 

sărel fiind nedreaptă, cum de nici 

unul din radicalii n ’afi avut măcar pu

doarea de a cere sâ se afişeze şi re

tragerea acusărelf

Nef&cfind Camera aceasta, ura şi 

dispreţul ce prin un act de calom- 

niare afişată a voit să deştepte în 

contra acelor foşti miniştrii, reoad 

asupr* el.
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1*1 anul 1872, casn cu numerul 7 diu 

Havill*-rowl Burlington Oardeqts ca*i in 
care morii« Sheridan la anul 1814, — 

era aciyp loc^itk de Pileas Fogg, esqrtir, 

uaoj din membrfi cd moi regnlafi yi in- 

s«mi»ll in Ifcform-Club din Loudra, de 

^  I' *|npu8eee datoria d'a nu face 
nimic, care ar putea sä atragS atenbrm a- 
supra i. ! *>P ri rt

Fikrfa Fogg'locnia ¿ .r  tu dasele orato- 

rulbi cel' mBl̂  H»em9mt al Angliel. Esqtii- 

rul era nri personagiii cnigmatic. Nn 

JiÜ'ica d'espre dinsnl de eit cS era 

■ on om cuin se cade ?i üriul din cel mal 

fromoyi1 gentlemanT ai InalUI societX l̂ en- 

gta».
Se zicea-c&Jeöfiittfin'S cd Byron, _eAp

eiel la pfeioaru n’asrM ntei nb onsrir — 
insi un Byron cn liMtfi^ yl fhTorite’ uh‘ 
Bjvan iinpasibi'l, care ar fl fcr&it’ o mit» de 
anI«fBräi bBi

Fîleas Fogg, de şi engles in toată puterea 

cuventnlui, nu era tuşi londrez. Nu '1 ve-1 

znse niminl nicT la Bursa, nici la Bancă, 

în fine la nicî unul din comptoarele ce 

tăţ^I. Nicî basinelej nici dockurile din- 

Londra, nu văzuseră o dată măcar un va

por al cărui armator să fi fost Fileas Fogg. 

Acest gentlemari nn figura în nici un comitet 

de administraţie. Numele Ini no resunase 

nici o duta In vre un oolegitt de advocatură) 

nici la Templu, nici la Liiicolri's-inn. Nu 

nici industriaş, nicî comerciant, nicî 

agricultor: Nn făcea parte nici din .In 

stitutul Regal,« nicî din »Marea-Britunie,* 

nici dm »Tngtttuţia-RuBsell|* iiici din »In

stituţia Artelor şi sciiiiţelor reunite* oare 

este patronată de Gracionsa sa Majestate. 

Nu era in fine, in nicî1 una din nume

roasele sodietaţ; care fnrnicu in capitala 

Bogliterel, înoepând de la »Societatea Ar

moniei* pâ-nălla iSofeietatea entomologiei,« 

fandată mal cu seamă pentru scopul d’a 
nimici iî)f*ectole vgtaniiifoare.

Fileas Fogg ora membru in Retorm- 
Ciob şi eacă tot.

Aţeloia c»ro »’ar mira, că, an geutlemau 
atât de mîsteriqs ora un mărat: iutre mem
brii aeeatel ouorabiie asociaţii, i se va rea- 

pfande,.oă avea recomniidftţia' D. D. fraţi 

Bari&gj lh cari avea un credit deachit. De

aoi acea impunere datorită faiAei că chi

tanţele cutăruia snnt tot-d'anna plătite 
la termen regulat.

Acest' Fileas Fogg oare era bogat? De si

gur. Dar Cum facnse el această avere? Ni

meni nu sciţi,—şi nimeni n'ar fi cutezat 

aă '1 întrebe. In tot caanl nn risipea ni

mic, dar nici avar nu era: căci ori unde 

Se simţea trebuinţă de rtjuto]r pentru un 

scop nobil, util, şi generos, el toţ-d'auna 

ducea obolul să ii în tăcere şi cliţar anonim.

In fiae, nimic mai t i  cut de o â t  acest 

gentleman, Vorhaii o â t  a »  poată de puţin, 

şi era cu at^t mai mintarios, cu cât era 

mal tăcut. Viaţa lui era onnoscută ; dar 

iu tot ce făcea era aşa de matematio, in 
cât imaginaţia nelndestulată cănta mai 
departe.

Călătorise el oare? De şignr, aici ni
meni nu scia mal bine de cât el harta 

lamei. Na er» colţ nitat de Inme pe care 
să nu '1 fi cunoscnţ in special. Câte odată, 
dar in pnţine cuvinte, ,scurte şi copţin- 
zatoare, lămuria mulţime de sgomote ce 
cifcnlaB prin club asupra călătorilor perdnţT 
sail rătăciţi, arătând serioasele probabili
tăţi. . Cuvintele Ini «rad considerate tot- 
d'anna ca inspirate d'o a doua vedere,: căci 
evenimentele sfirşiaQ în cele din urmă prin 
a ’î justifica cuvintele. Era nn om oare 
trebuia să fi călătorit pretutindeni, — cu 
gândirea cel puţin.

Ceea ce se scia de s igur, este că do 

mulţT ani Fileas Fogg nu eşise din 

Londra. Acel cari aveaţi onoarea să*l cu

noască mal de aproape, snsţineail ci. — 

numai pe drumul ce ducea drept de la 

casă InT la club il văzuseră oamenii iar 

intr'alt loc nici o dată. Singura ’/ distrac

ţie era citirea ziarelor şi jocul whist. La 

acest joc al tăcereT, aşa de bine potrivit 

pentru natdra sa, căştiga adesea, dar a- 

cele căştigufl nu’f intratt nici-o-dată In 

pungă, ci' figiirafl intr'o snmă Însemnată 

a budgetului său pentru faceri de bine. 

¡Este de îusemnat că d. Fogg juca numai' 

pentru a juca, nu pentru câştig. Jocul 

pentru dânsul era o luptă, luptă contra 

¡undi dificultăţi, dar o luptă fără mişcare, 

fură osteneală şi fără a'şl schimba locul, I 
şi această luptă era potrivită natnreî 
sale.

Despre Fileas Fogg nn se seia oă are 
,^iul soţie, n ici copil, cea ce se po'rte şi 
celor mai oneşti oameni, —  dar nici să 
fi avat radb *nH amici. — ceea ce e cam 
rar. Fileas Fogg trăia singnr In casa sa 
din Saville-row, unde nimeni nu intrase. 
Despre interiorul săQ nici o dată nu se 
auzise vorbind.

Un singnr servitor ii ajungea oa săM 

servească, Dejfariând şi prânzind la olnb la 

ore chronometriemeute hotărâte in aceeaşi

sală, la aceeaşi i masă, netratându’şl cole

gii, neinvitând nici un străin, nu se în

torcea acasă de cât ca săşeculoe, la doă- 

spre-zece din noapte precis. Din dioS-ţeşI 

şi patra de ore ale zilei, zece le petrece% 

acasă, dormind saO cupându-se cu toaleta 

sa. Dacă se plimba, acea&ta o făcea tot- 

d'auna cu un pa* egal, in sala de intrare 

a olnbnlnî saQ in galeria circulari acope

rită d’an dom de sticlă albastră, susţinut 

de doi-zaci ooloane iouice de porfir roşia. 

Dacă dejnna «aă prâqtea, tot ce bueăM- 

ria clubului avea mai suculent, j se ra» 

serva; servitorii clubului persoana firave 

în  haine negre, in pantofi oa talp& de 

ştruh, il serveaă in porţelan ari speciale, Şi 

cu şervete foarte fine din 8aiouia; cris

talul cel mai fin conţinea şheryul se3,şi in 

fineghiaţa clubului,— ghiaţă adusă cn uiultă 

cheltuială din laonrile Americei, — i l  re- 
corea băutura.

Dacă traiul in aceste condiţii, eate o ex
centricitate, mărturisim că şi esoentrioita- 
tea are bunnrile ei.

Casa din Saville-row, fără aă fie somp
tuoasă, se daoiibea priutr’un mare oonfort. 
Pe de altX parte, co obiceiurile neschimbate 
ale locatarului, serviciul se reducea la prea 
puţin lucra. Cu toate acestea, Fileas Fogg 
pretindea de la unionl servitor o punc
tualitate, o regularitate extraordinară. Chiar
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Aceasta să fie oare marea lecţii 

de moralitate politica, ce democraţi? 

radicală vrea să dea junelor gene' 

raţii din RomâniaI

M E S A G I U
păstra

ÎNCHIDEREA s e s i u n i i  c a m e r e i

Domnilor Deputaţi,

Aţi fost oonvooaţl In deuâ sesiuni 

consecutive spre a vâ ocupa de ces- 

tiuni vitale, a căror soluţiune nu 

mal Îngăduia Intărziare.

Cestiunile financiare,' echilibrarea 

bugetului prin reducerea până la ul

tima limită posibilă a chieltuelelor 

şi prin sporirea veniturilor Într’un 

mod cât mal puţin simţitor pentru 

contribuabili se arâtafi In capul lu

crărilor parlamentare ca opera cea 

mai grea şi din toate puntele de ve

dere mai anevoiă de realisat.

Aţi dat probă, domnilor deputaţi, 

In săvârşirea acestei opere, atât de 

o decisiune nestrămutată cât şi d’o 

abnegaţiune de vederi personale şi 

de partidă ce nu mâ Îndoiesc că vor 

fi preţuite de naţiunea Întreagă şi 

vâ vor atrage recunoscinţa ei.

Complicările afacerilor politice din 

Oriinte, cari puteai! se ameninţe in

teresele ţârii noastre, reclamaţi din 

partea representaţiunil naţionale o 

atenţiune ageră şi o Îngrijire pa

triotică spre a păstra României o 

posiţiune demnă şi o atitudine co

rectă In  verl-ce eventualitate.

Aţi tratat, domnilor deputaţi, ces

tiunile cari vâ priviafi cu un simţ 

durat românesc şi In acelaşi timp cu 

un tact care a rădicat prestigiul Ro- 

mâniel In afară şi a preservat dem

nitatea el contra veri cărei atingeri.,

In mijlocul preocupărilor pe cari 

politica esterioară le făcea să nască 

şi din causa laborioasei şi spinoasei 

sar ci ne d’a aduce o ameliorare situa- 

ţiunil noastre financiare, mal multe 

proiecte de legi pentru reformele ce

rute imperios In legislaţiunea noas

tră, afi remas Încă neresolvate.

Cestiunile ce ele tratează sunt de 

natură a cere pn studifi aprofundat 

şi trebuinţele publice pe cari acele 

proiecte sunt menite s3 le satisfacă 

nu vor avea po ate de cât să câştige 

din timpul de sţudifi ce vâ râmâne 

acum până la sesiunea viitoare.

Sunt fericit, domnilor deputaţi, a 

constata zelul şi patriotismul lumi

nat cu care aţi condus lucrările par

lamentare In această din urmă se

siune pentru realisarea principielor 

de ordine In financie şi de Întărire 

naţională.

In basa art. 95 din Constituţiune,

In acea 4>i 2 Octombrie, Fileag Fogg de- 

dese drumul lui James Forster. — Acest 

băet căzuse în vina neiernată d’a ’î adnce 

apa pentru ras încălzita la opt-zecl patru 

grade Farenheit, în loc de opt-zecl şi şase, 

şi acum aştepta pe noul servitor care tre

buia să se presinte în jumătatea de oră 
după unspre-zece.

Fileas Fogg, şedea într’un fotolii!, cu 

amândoă piciârele apropiate ca un soldat 

la paradi, cu mânile puse pe genuchl, cor

pul drept, capul sus, şi privind cum mer

gea acul orologiului, — aparat complicat 

care arăta orele, minutele, secundele, zilele 

şi luminele anului. La unspre-zece şi ju

mătate punt, d. Fogg trebuia, după zil
nica obicinuinţă, si iasă din casă pentru 
a merge la Reform-Club.

In acel moment bătu cine-ra la uşa mi
cului salon în care şedea eroul nostru.

James Forster congediatul apăru.
»Noul servitor,* zise el.
Un băeat ca de vr’o trei-zecl anî apăru 

salu tân d .
«Sunteţi Frances şi vă chiumaţt John?* 

îl întrebi Fileas Fogg.
•— Joan, dacă nu displace domnului,— 

răspunse noul venit,— Joan Vintură Lume 
nn suprn nume care mi-a rămas, şi care 
justifică aptitudinea mea naturală de a fi 
trecut prin multe. Cred că sunt onest, 
domnule, însă pentru ca să fifi franc, am

declar sesiunea legiuitoare Închisă, 

rugând pe Dumnezeii sâ vâ aibă In 

a sea sântă pază. CAROL.

(Urmează semnăturile miniştrilor.)

NOUi LEGE COMUNALA 
n.

Proectul de lege noü nu definesce, 
ci numai califică comuna, declarând 
că comuna este o persoană juridică. 
Dar persoană juridică este şi consi
liul judecian, eforia spitalelor, co
mitetul pensiunilor, şi altele. Pen
tru ca să ne dăm seamă de modul 
cum a& a se alege representanţil co
munei, şi ce atribuţiunl trebue să le 
dăm, este neroe a se da definiţiu- 
nea comunei.

Douâ elemente servă pentru a- 
ceasta: întinderea teritorială şi lo
cuitorii aşezaţi pe această Întindere. 
Familii cu moravuri asemănate şi cu 
interese de o potrivă, locuind pe o 
suprafaciă teritorială, din al căril 
centru se pot administra şi directa 
cu succes interesele lor, se grupează, 
Împreună şi formează comuna. Nu- 
mârul familiilor asociate nu se poate 
limita prin lege, el depinde de in
teresele comune ale acestor asociaţi. 
Asemenea earâşl Întinderea comunei 
nu se poate circonscri cu compasul, 
ea depinde de putinţa contributivă 
a asociaţilor pentru a acoperi chiel- 
tuelile izvorlte din trebuinţele so
ciale ale lor, şi pentru a priveghea 
Îndestularea acestor trebuinţe.

Locuitorii unei ţdrl grupându-se 
ast-fel In centrurl, stabilise regulile 
lor de administraţiune şi drepturile 
şi datoriile fie căruia asociat, pe În
tinderi de pâmônt, care vin de se 
Invecinesc cu alte părţi ale terito- 
rulul ţâri, unde alte interese aü sta
bilit alte centrurl de asociaţiune, 
prin urmare tot locuitorul Româ
niei trebuesce să facă parte din o 
comună, şi tot teritoriul României 
trebuesce să depindă de o autori
tate comunală oare-care.

Comuna dar este Împreunarea mal 
multor familii ale căror condiţiunl de 
esistenţâ sunt identice şi care lo- 
cuesc pe ultima subdivisiune terito
rială administrativă a unei ţâri. Bine 
face proiectul de nu fixează numâ- 
rul locuitorilor, ce pot forma o co
mună, precum nici Întinderea teri
toriului ei. Diferite Împrejurări vor 
determina aceste condiţiunl pe care 
asociaţii Înşişi vor avea a le judeca.

Dacă Insă proectul coprinde o la
cună nearâtându-ne ce semnifică co
muna, al căril efect se resimte In mo
dul alegeri representanţilor ei, pres
cris de dânsul, el definesce râtt ca
racterul unei comune urbane şi pe 
cel al unei comune rurale. După proect 
se numesce comună urbană, comuna 
de reşedinţă şi acele comune unde 
locuitorii In mare parte se ocupă cu 
cornerciü şi industrie, iar comună ru
rală, toate cele alte comune. Nu 
profesiunea locuitorilor dă numirea 
comunei, căci nu vedem raţiunea 
pentru care o comună rurală să 
nu fie locuită de comercianţi saü in-

avut mai multe meserii. Am fost cântă

reţ ambulant, călăreţ într’un circ, făcând 

salturi ca Leotard şi jncând pe frânghie 

ca Blondin; apoi m’am făcut profesor de 

gimnastică, ca să 'mi întrebuinţez mai 

cn folos talentele, şi in cele din urmă, am 

fost sergent de pompieri la Paris. Am chiar 

în atestatele mele mai multe incendiuri înr 

semnate." Sunt acum însă cinci ani de când 

am lăsat Franţa, dorind să gust liniştea 

vieţei de familie; m’am făcut fecior în 

Bnglitera. Fiind fără loc şi anzind că 

d-nnl Fileas Fogg era omul cel mai esact 

şi cel mai sedentar din regatele unite, 
m’am presentat cu speranţa de a trăi li
niştit şi d’a uita până şi acel nume de 
Vântură Lume.

— Vântură Lume ’mi convine, răspunse 
gentelmnnul. îmi sunteţi recomandaţi. Am 
bune informaţii asupra-vă. CunoscI con- 
diţiele mele ?

— Da, d-le.
—  Bine. Ce oră ai ?
— Unspre-zece şi două-zecl şi două de 

minute, — răspunse Vântură Lume, sco
ţând din fundul posuuarnlul un mare ceas 
de argint.

— Întârziaţi, zise d-uul Fogg.
— Să mi erte, domnul, dar e cu ne

putinţă.
— întârziaţi cu patru minute. Nu face 

nimic. & destul d’a constata neregula.

dustriaşl, saü pentru careo comună 
urbană să na coprindâ In mare parte 
locuitori agricultori saü rentieri; ci 
starea lor materială, 0 comună urba
nă are sarcini mal mari de purtat, tre
buinţele sooiale ale locuitorilor el 
sunt mal varii, prin urmare şi con- 
tribuţiunile lor vor trebui să fie mal 
grele; eatâ ce o deosebesce de co
muna rurală. Ne e teamă ca arti 
colile 3 şi 4 din proect să nu În
demne pe multe comune ale ţârei 
să se declare In comune urbane, lâ- 
sându-se atrage de o vanitate neso
cotită, pe care apoi locuitori lor să 
o plătească scump şi să o plătească 
In timp de cinci ani, fără a putea 
rectifica greşala făcută.

Caracterul inerent orl-câril aso- 
ciaţiunl este de a’şi alege singură 
pe mandatarii sâl cu misiunea de a 
reprezintă comuna In toate dreptu
rile şi datoriile ei, faţă cu statul, 
faţă cu comune vecine, şi de a cir
conscri drepturile şi datoriele fie
cărui asociat, priveghiând aplicarea 
strictă a regulelor şi convenţiunilor 
stabilite de dânşi. Faptele manda
tarilor fac râspunzâtoare pe Întrea
ga comunitate. Dar această râspun- 
dere nu se poate cere, decât când 
asociaţii aü liberul lor arbitru la a- 
legerea representanţilor lor, şi când 
interesele fiâ-câruia din el sunt re* 
presintante în proporţiuni juste şi 
echitabile.

Dreptul la această misiune de re- 
presintare a comunei nu poate fi ne
limitat. El trebusce să fie oprit a- 
celuia ce nu presintâ garanţiile ne
cesare de moralitate şi de desinte
resare.

Asemenea earăşl dreptul de a a- 
lege pe representantul comunei nu 
poate fi un drept absolut, căci man
datarul ales nu decide numai In nu
mele aceluia ce ’l-a ales, ci decisiu- 
nea lui leagă şi soarta altora, Ast
fel dar alegătorul trebuesce să În
deplinească oare-care condiţiunl de 
aptitudine şi sorgintea aleşilor tre
buesce să fie In propof ţiune raţio
nală cu diversitatea sarcinilor ce se 
vor purta de alegâtoril lor, pentru 
a satisface interese comune.

Pe lângă nedependenţa esternă a 
alegătorului, trebuesce să esiste şi 
o nedependinţă internă a lui. Pe 
cea d’ántéiü ne o pot da alegeri li
bere, pe cea d’a doua nu ne-o poate 
garanta decât instinctul libertăţi in
dividuale şi consciinţa datoriei lnâs- 
cută In alegâtor prin posiţiunea lui 
socială, saü insuflată lui prin cres- 
cere şi Învăţătură.

Să nu ni se mal zică că toţi lo
cuitori! unei comune, dorind pros- 
perarea şcoalelor, desvoltarea căilor 
lor ele comunicaţiune, mijloacele de 
producţiune, asigurarea bunului lor 
traiü material, aü prin urmare un 
interes identic, şi că combina ţiunea 
lor In colegii electorale este prin 
urmare indiferentă.

Pentru a se Îndeplini toate sar- 
cinele unei comune, locuitorii i i  a& 
a purta sarcini. Sarcinile acestea 
se traduc In contribuţiuni.

Representanţil comunali, carii aü 
trebue dar a hotărî aceste sarcini,

Aşa dar, din acest moment unspre-zece 
ore şi două-zecl şi nonă de minute, mer
cur! 2 Octombre 1872, eşti in serviciul meîi.

Zicând acestea, Fileas Fogg se sculă, 
îşi luă pălăria cu mâna stângă, o puse pe 
cap c’o mişcare de automat, şi dispăru 
fără să mai scoată vr’nn cuvânt.

Vintură Lume auzi uşa din stradă în- 
chizându-se o dată : era noul s8Q stăpân 
care eşa ; apoi o adoua oară; era prede
cesorul sSti, James Forster, care pleca la 
rîndul sgii.

Vintură Lume rimase singur în casa 
de- la Saville-row. (Va urma).

TEATRUL ROMAN 

IV.

După-ce d-nul Jonescu a ştiut să adune 

la Circ toate puterile, care făceau efect 

prin birturile şi grădinile din Bucureşti, 

precupeţia artistică trebuia să incete.

Acesta e resultatul mişcării noastre te
atrale în cei din urmă trei anî.

Domnul I. D. Jonescu, căruia trebneşte 

să-i atribuim meritul de a fi provocat a- 

ceastă mişcare în viaţa noastră teatrală, 

nu este nn om al teoriilor estetice, nu 

voieşte să îndrepteze lumea cu umărul, 

nu ne vine cu idei premeditate, nu pre
tinde a fi menit să cultiveze pe români; 

tocmai aceasta l’a făcut inse capabil să

uă le cumpănească ast fel ca să nu 
lovească pe unii contribuabili şi să 
apere pe alţii.

S ar presupune o prea mare ab
negaţiune firei omenesci, când s’ar 
crede că un proprietar n'ar preferi 
mai bine o sporire a patentei şi o 
micşorare a contribuţiunif funciare, 
saü că un muncitor n’ar preferi 
mal bine o suire a taxei metrilor 
de pavagiü şi o scădere a valoarel 
zilei de prestaţiune. înţelegem ca 
interesele speciale să se plece dina
intea interesului colectivităţi, dar 
aceste diferite interese trebuesc a a- 
vea organe care să pledeze cau
sa lor.

Dacă constituţiunea care a ales 
acest mod de represintare In Cor
purile legiuitoare nu ne-ar impune 
prin articolul séü 132 armonisarea 
legilor noastre, Încă pentru repre- 
sintaţiunea comunală trebue să pre
ferim alegerea pe colegii, alegerilor 
unde mulţimea voturilor inconsecuen
te copleşesc voturile date In con- 
scinţă de causâ. Represintarea pe 
colegii este singura care resistâ ra- 
ţiunel pe cât timp omenirea are 
slăbiciunile sale şi pe cât timp nn 
voim a intra In domeniul utopiilor. 
Numârul colegielor, numârul aleşi
lor trebuesc să ţină o cumpănă 
dreaptă pentru ca toate interesele 
lor să fie répresiritate In mod echi
tabil.

In definitiv nu putem vorbi de 
nedependinţă oomunalâ decât când 
avem neatârnarea a alegătorului la 
consiliul comunal. Dacă voim să 
sustragem alegerea consiliului co
munal dela influenţa morală saü 
imorală a guvernului, apoi tot atât 
trebue să căutăm ca alegerea lui să 
nu fie espresiunea unei minorităţi 
turbulente, care să violenteze ade- 
vârata dorinţă a cetăţenilor. Nu 
cuantitatea voturilor ci cualitatea 
lor importă. Adesea opinia minori
tăţilor unei adunări este mai bună 
decât opinia majorităţi el.

Să vedem acum dacă proectul nou 
satisface pe aceste duoâ condiţiunl 
esenţiale ale unei adevârate repre- 
sentaţiuni comunale. Nu hesităm a 
declara că atât In privinţa produ
sului alegeri, cât şi In privinţa li
bertăţii acestei alegeri, proectul cel 
noü ne dă mai puţine garanţii de 
cât legea actuală.

Dlnsul prescrie ca alegâtoril să se 
Întrunească In un singur colegiü pe 
care pentru comunele urbane, 11 îm
parte In secţiuni.

In comunele rurale interesele tu- 
tulor locuitorilor sunt de ocam-datâ 
cu totul identice. Maioritatea lor, 
dacă nu totalitatea se compune astăzi 
de agricultori cu aceeaşi instrucţiune, 
moravuri şi stare materială, prin ur
mare pentru aceste comune nu poate 
esieta pentru moment de cât un sin
gur colegiü, până ce devenind toţi 
locuitorii proprietari definitivi, in
strucţiunea resplndindu-se mal mult 
prin sate, interesele locuitorilor s’ar 
diversifica, şi ar fi cas să se stabi
lească şi In comunele rurale diferite 
colegii. Colegiul ántáiü din comu
nele rurale compus foarte des nu-

provoace mişcarea, pe oare a provooat-o. 

Este nn om cu mult bun simţ practic, 

şi de oare-oe’ nu vorbim şi despre miniş

tri, ci numai despre actori, am dori oa 

tot actorul romăn să înveţe din păţitele 

d-lui Jouescn şi să se mărginească afi de

ocamdată om al bunului simţ practic.

Ancă pe vremea, cănd călătorea pin 

Ardeal, Ţara ungurească şi Banat, d-nu 

Jonescu trebuia să adopte/,e un principiu 

sănătos. Foarte adese-ori avea ocasinne 

să se încredinţeze, că naţia nu gustează 

îndestul şansonetele sale, fiind-că era ii 

luate din o viaţă, pentru Ardeleni, Un

gureni şi Bănăţeni, mai mult ori mal 

puţin străină şi eraQ sorise in o limbă 

adese-ori frumoasă şi romăneasoă, dar’ 

îndeobşte deosebită de idioma, on  care 

erau deprinşi spectatorii. T o td e a u n a  o 

parte din public eraS ţărani şi ţărance , 

şi faţă cu această parte cântăreţul eutri- 

erător s’a arătat mai mult deoăt om al 

bunului simt practic: el jnoa in special 

de dragul acestei părţi; el voia să placă 
in special românului neaoş; el era mul
ţumit numai cănd vedea oglindirea mul- 
ţnmirel in feţele acestor oameni neprefă
cuţi. Spre a putea dar* reuşi, d-nu Jo- 
nescu, sosind într’un orăşel, numai decât 
îşi da seamă despre particularităţii« lui

mal de singurul saü cel mult dual 
saü trei proprietari al moşiei pecari 
se află situată comuna, precum şl 
dreptul de delegaţiune pentru alegeri 
şi pentru ales aü dispăr u tdi n noul prol I 
iect pentru fericirea comunelor ru-jr 
rale şi a proprietarului. Nu putem r 
Insa tăgădui că ast-fel se nesocotesc r  
prea de tot interese vitale ale mare! I  
prrprietăţl din comună, <*are Insa I  
este aceea care contribue mar mult | 
la sarcinele comunale şi are prin { 
urmare interes a vedea Intrebuin- | 
ţându-se bine veniturile comunale ̂  I  
care este mai mult lovită, dacă per- < I 
ceptoril necredincioşi,0 la alegerea»! 
cărora nu participă de cât cn u n ii 
singur vot, ar sustrage fondurile co-ll 
munale. De aceea credem că marii | 
proprietăţi io comunele rurale tre-j 1 
bue să i-se dea o parte de influenţă; I  
legitimă. Aceasta s’ar obţine daca I 
s’ar prescri prin lege, că o parte din | 
cônsiliaril comunelor rurale să se 
aleagă dintre proprietarii din comună I | 
carii ar Îndeplini oare-care condiţi- 
nnl de eligibilitate.

La comunele urbane proectul con- 
sţiţueE earâşl un singur colegiü ; 11 
sub-lmparte Insă In secţiuni. Redacţi- 
unea proectulul fiind camconfusâ, nu 
resultă In destul din ea. dacă ale
gerea consiliurilor se face tn numâr 
proporţional pe secţiuni, saü dacă 
toate secţiunile aleg fie-care In parte ! 
pe Întregul numâr de consiliarl, dini 
care este să se compună consiliul co-| 
munal urban, remâind ca maioritatea 
voturilor espreşe, adunate din toate’ 
secţiunile să determine pe ales.

Dacă proectul Înţelege ca alege
rea aii se facă pe secţiuni \n por- | 
ţiunl ecuale de representanţl comu- ! ‘ 
nall. atunci şi dlnsul recunoasce di- ; ■ 
versitatea de interese ce trebuesc I 
representate In consiliul comunal, 
dar In loc «â o facă să decurgă din 
trebuinţe sociale, o deduce din ne- ■ 
cesităţl locale. S’ar pntea susţine 
această teorie cu condiţiune ca au- i 
toril proectulul să admită In fie-care 
secţiune supt-lmpărţirl pe colegii 
basate pe avere şi instrucţiune, pe 
care am demonstrat-o mai sus ca 
absolut necesarie In vederea ome
nire! In genere, şi In specie a stări1 
de cultură şi instrucţiune a locui
torilor României. Complementul ale
gerilor pe secţiuni ar fi constituirea 
de consilii comunale pe culori saü 
ocoluri. Afară din douâ, trei oraşe 
ale României, populaţiunea lor nu 
necesită încă acest lux de represen- j 
taţiune comunală, dar dată toţi a- 1 
leşil din secţiuni trebuesc să «e a- 
dune şi să formeze nn singur con- J 
siliü, atunci alegerea de consiliarl I 
speciali din fie-care secţiune nu mal j 
are cuvânt de a fi, de cât dacă a- 
ceştl aleşi vor represinta adevăra
tele interese ale secţiunel respec
tive, şi aceste interese nu pot fi re- 
presintate, de cât când sorgintea a- 
lesulul va decurge din diversitatea 
acestor interese, saü cu alte cuvinte 
când alegâtoril lor vor fi clasaţi 
după aptitudinea lor In diferite co- ! 
legii. Alt-fel nn se face de cât o 1 
complicaţiune inutilă, şi o repre- 
sentaţiune de secţiuni ilusorie, căci

şi, intre mărgioile putinţei, îşi potrivea 
limba, jocnl ba chiar şi caracter** iupS 1
publicul, pentru care îşi da wpresentaţi- v
uni le. l i

Aceasta e şcoala dramaticei din care a p

resultat felul de a represen ta a d-lul I. I 
D. Jonescu. _ l t l

Era în primăvara anului 1872.
Intr’o zi de Săn>bătă d-nu Jonescu de

duse o representsţiune intr’un orăşel din 

Podgoriile Crişeneşti, avend in programnl 

s58 intre altele pe »Ciobanul Romăn* şi 

pe »Pandurul Cerşitor*. Cel puţin a pa

tra parte din public erau ţărani.
Dnminecă dimineaţa cine-ra bate sfii- 

oios la nşa actorului. Uşa se deschide 

şi pe prag se arată on ţăran, ţiind in

mănă un coşuleţ acoperit ca on ştergar 
curat.

Să nu fie cu supărare, d-le Joneseu,
— zice el turburat, — V’am adus un |
coşuleţ! cu struguri, daoă-ml veţi fac# 
cinstea să-l primiţi de la mine.

Ce sunt cununile de lauri, ce sunt bri- j

Hanţele strălucitoare alăturea cu acest co- .

Şnleţ acoperit cu un ştergar curat ? Mal

e oa putinţă, ca aetorul, care a avut fj

parte de acest dar nepretenţios, să eu-

noaseă altă lege decăt pe aoeîa, de a mul
ţumi pe publieul s5u 2 . (

Domnul Jonescu a venit la Bucureşti 
a urmat ca mal naînte fi pentru aeea a
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ţj practica, eacil ctira credem cil se 
I r  petrece ' livcrtirMa : Psrfcidţil la 

ere va com pune,I listil dej per

ne agreate, ltăpftjftifce pa seâţ-ivifil 

o va face sft se ’ voteze de fie-car# 
(tţiune, adeverind proverbul „deş

ir te şi vel domni,“ şi va reuşi şi 

a l lesne cu candidaţii sfii, de c&t 
nd ar avea sft depue scrutinului 

leenşl listă de perscjane agreate 

tnJor secţiunilor ue o dată. In  

Jsul din urmS. cel puţin lista pro- 

lişilor va trebni s& fie mal eclecticii, 

Dpi va trebui s& ţin& mal mi uit 

]t‘ de opiniunea publică, din In- 
renya comună.

jU n  corectiv s’ar B pntut aduce In- 

ocmiri unul singur colegia urban, 

oela de a reduce numărul a le g f i  to
ii or prin stabilirea unor condiţiunl 

■ Aptitudine mal mari. Proectul Insă 

I  arfc. 1 9 liot âtâsce censul alegfito-1 

ţiu l ast fel In  c&t mal toţi locui- 
oril unei comune urbane vor parti

d a  la alegere.; Cine se mat află In 
omună, care să nu fie paţentar,

I roprietar de imobil, de o profesiu- 
!• fi liberă, preot snii chiriaş plătind

II j chirie anuală de 100 lei? In  loc 

■ e a  £a,şe să se determine censul după 
N ont^bifţinne. proectul T determ ină 

I lupă averea mobiliară safi imobiară; 

ci mt& toată modificarea adusă ; dară 

4 (uantumul acestei averi fiind aşa de 

6 iedns, sa mănţinut sufragiul uni- 

9 -ersal.

| tn BucurescI, spre pildă, după noua 

e h  om avea tot acelaşi număr de

f
1,000 alegători comunali,pecari Îl 

m aglomera «ctain tn un singur 

legiâ, şi mulţimea,glasurilor celor 
îepricepuţl, vor iţţmici ca Înaintea 

¡gil din 1874, voturile celor apţi 
fe a exercita drşptul de alegător, 

liind cu totul indiferent dacă dănşii 

jpr esereita acest drept, deodată căje 
$2,000' alegători safl In grupuri de 
Stte 24,000 alegători.

Hesum demon^traţiunile mele şi 
Stncbid : _

La comunele urbane afară de cele 
3 oraşe mari, înfiinţate căte 2 co- 
egil, unul al proprietarilor cu cen
tul de Ia 80 let contribuţie fun- 
nar& tn sus, şi altul al proprietari- 

or, profesiunilor libere şi patenta

ţilor cu contribuţie de la 80 lei In jos. 
L In  cele opt oraşe mari Înfiinţate 
Bret colegii, imul pentru cel cu 200 
el contribuţie funciară; altul pentru 
el cu imposite de ori-ce natură până 

Ha 100 lei, şi al treilea pentru cel 
ju -o contribuţiurie oare-care snbţ 

100 Iei, precum şi cel fără contri- 
uţiune, cari a fi o aptitudine spe

cială precum, profesiunile libere, 

preoţii.
In  numărul viitor yoi.ti esamina 

dacă proectul de lege asicură cel pu
ţin nedependinţa alegere!.

E. U.

GHiamDL BB ATI1NII-M0YI1A

Intre puţinele acte bune ale a- 

cestel Camerl, trebue se notăm răs- 

pingerea unul proiect de lege prin 

care se conceda unul anume Moyilă

pentru suma de 700 000 franci mo

şii de ale: Ş ta tulul In yaldâţp;;de inal 

mult „de două milioane, .d iipăcam  

ni s’a spus« di; mal mulţi sjtideţenl 

din Prahova foarte coiupetinţl In 

asemenea materii.

ToJ. deedată mal multe se< festmrl 

puse “la arendaşii senatori s’a ridi

cat ca prin farmec tn a junu l1 vesti

tului vot prin care s a  respins mo

ţiunea de blam.

Din toate ace stea vedem că c&nd 

este vbrba Vle^a Cumpăra voturi sad 

de â precupeţi influenţe nu d-nu 

Brătianu are naivule scrupul uri ale 

d-lul Lascar Catargi, scrupulurl care 

rees chiar din actele trunchiate şi 

falsificate publicate de faimosul co

mitet de acuzaţi uns.

Relativ la cele observate de , Tim

pul* In numărul id e  Dumihică, ne 

grăbim a reproduce următoarea dec

larare. a ¿Preiei*. de Marţi.

In nnmSrul de Viuerl al »Presse!*, de 

o daţii ea ir »re» niiaî ̂ suplimetît re

lativ Ia seniinaral Nifon, a apărut o a- 

preţiare a acelei pnblicaţiant, ca emanând 

de la Redncţiuuea »Presse!*, şi in oare 

se văd cate-va cuvinte puţin reveren-ţi- 

oase pentru persoana In. Prea Sfiinţiel 

Sale Mitropolitul Primat.

Acea apretiare, car« n’a fost snppsă 

comitetului de Redacţiune, s’a pnblioat 

d intr’o, scăpare de vedere a administrato

rului.

Regretând un asemenea incident, Re- 

dncţinnea, necnnoscând de aproape fap

tele coprinso in publicarea d-lor epitropl 

al Seminarului, nu poale a se pronunţa 

nici într’un sens nici intr’ altul, lâsănd 

menţionata publicaţia ne !a singura apre- 

ţiare a publicului.

Redacţiunea.

DIN AFARA.

Englitera. Resultatele definitive ale 
negoţiărilor de la Londra nici până 

asjă-zl nn sunt cunoscute. îndeob
şte Insă ziarele rusofile nu sunt mul
ţumite de stadiul, In care ele se află.

„Numirea d-lul Layard pentru am

basada britanică de la Constantino- 
pol, — zice „Le Nord*,— a fost prii- 
m ită cu mal multă satisfacţiune de 

câtre organele turcofile din Londra, 
de . căt de către ziarele, care s afl 
făcut apărătoare ale creştinilor din 
Turcia. Intre aceste din urmii „Daily 

News* se distinge prin vivacitatea, 
cm care 'critică acest act al Lorda- 
lui Derbyl Turcofilismul d-lul Layard 

IIpare lui „Daily News“ destul de cu

noscut spre a distruge toate speran
ţele Împreunate cu înlocuirea lui El- 
Hot prin alt cine-va. După „ Daily 
News* noul ambasador „nu e deloc 
diplomatul pre care Lordul Derby 
ar fi trebuit s&’l aleagă, dacă In- 
tr’adevăr ar fi voit să lipsească pe gu
vernul otoman de ilusiunile, care sunt 
causă principală a resistehţel, pe care

a fi tntftmpinnt-o propunerile Euro- 

|pf! în Turriu.*

Ziarele din Vfena cred Insă, că En 

«gJiţeVa dinadins a num it un a lt Tur; 

cofil tn locul Iul Elliot. „Ce Engli 

tera nu crede oportun a re fu.sa. In 

săşl, zice N. Fr. Pr.“ ea face a se 

ivfutii de cătrel Poartă^*
„"Nord“ creUe Insă, că prevederile 

esprimnt«* fin „Daily News* sunt «- 

»acerate. sperftnJ, că noul amba
sador. care tntr*adevăr odinioară .era 

un susţiitor al Turcilor, acum se va 

fi âesnmăpit deopotrivă cu Iohn Rus- 

sel şi cu Gladstone, care de aseme

nea a ti fost susţiitorl al Turcilor.

Turcia. Cestiunilo nmrl, care agită 

imperiul otoman sunt atftta de multe, 

tn căt toate devin mici. Lucrările 
parlamentului, negoţiările cu Mun- 

tenegru, pregătirile de resbel, lup
tele contra insurgenţilor, potolirea 

reacţiunel ce se arată tn popnlaţiu- 
nea musulmană contra Cnnstituţin- 

nel : toate aceste sunt cestiunl mari 

şi grele, care Insă toate de o po
trivă stati fără de a se putea urni din 
loc. Despreţ lucrările „Camerei“ şi 

a8tă-zi ne sosesc^tot ştiri de natura 

celor comunicate In numărul de e r i: 

vor trebni Încă cel puţin cîncl şe

dinţe p&nă la Închiderea discuţtu- 
nel urmate asupra regulamentului.. 

Negoţiărilefcu Muntenegru de ase

menea se trăgănează după o zi pe 

alta, fără ca să se poată prevedua, 

dacă ele vor avea ori nu vor avea 

vre-un resultat. Pregătirile de res

bel nu mal puţin stagnează, de oare

ce hârtia ~ monedă este Cu desăvăr- 

şire depreciată. In  sfirşit lupta cu 

cele două estrşme a reacţiunilor mu
sulmani şi a radicalilor slavi nu eate 

de căt Începutul unei boale specială, 

de care peninsula balcanică va tre

bui să sufere Încă multă vreme

Muntenegru „Norddeutache AII. Zei- 

tung.‘ publică un articol In care 
justifică pretenţiunile Muntenegrulul 

faţă cu teritoriile discutate. După 
„N. A. Z .‘ aceste teritorii de facto 
sunt In posesiunea Muntenegrulul. 

Unele sunt ocupate de către tru

pele principelui Niohita, altele sunt 
ocupate de cătte insurgenţii, care 
aft recunoscut-supremaţia .Muntene

g ru lu l; ast-fel Mnntencgrul ar avea 

un drept la ele. Chiar Insă dacă nu 

ar fi aceasta, cuMtteosebire distric
tul Nicsicl e situat ast-fel. In căt 

o parte a lui in tră In teritoriul Mun
tenegrulul, dând ocasiă la conflicte 
necurmate. Pacea nu va fi dar asi

gurată, de cât arondândn-se terito
riul Muntenagru 1 ui. Teritoriile, pe 

care Poarta le oferă delegaţilor Mun
tenegreni sub forma de rectificări de 
frontiere, toate sunt Bterile, tn cât, 

Muntenegru nu ar câştiga printr'ăn-, 
sele aproape nimic.

DEPEŞl TELEGRAFICE
Servi ci ul p riva t al TIMPULUI 

> Agenţia Ha vas

Pari*, 6 A p rilie.
' Protocolul a fost eri présentât Porţii. 

Protocolul recomandfi Turciei a eseenta re
formele promise ţi de a-ţî reduce armata 
a contingentai de pace.

reuşit. Intru ce a reuşit însă ! ? Acela’şT i 

principia > produs aici resultate cu totali 

opuse. Dacă a presentat bucnreştenilor 

pa Finetta, pe Fron-Pron ţi pe Fanelli, 

nu le a presentat fiind-că i erau drage, 

el i eraii drage, fiind-ca îşi cunoştea sa

tul yi ştia, că doreşte a le gusta. îndată 

oe a vgzut, că B’a petrecoj* o scbiipbâre 

iu gustul pnblionlnî, a compus o trupă,; 

potrivită cu aceasta schimbare; şi dacă 

asta-zl nu mai este, cam a fost, tot mul- 

y iw ia  publicului este cum este. EarS 

ds6ă măue se va încredinţa, că publicul are 

gnst de Shakeapeare şi sete gata a-1 plăti 

cum se cuvine, d-nu Jonescn dă o raită 

pin ţal’ă, adună notorii, pe care i poate 

găsi, apoi ne anunţă pe măine in nfişe 
mici pe »OtheUo*. — Dar trei franci, nu
mai trei franci intrare!

Aceasta e curată nogoţătorie I — Dai

— dar 06 ar trebni rX fie, dacă nu nego- 

ţătorie? ! — O şcoală naţională! — vor 

■triga panglicarii! — Numai decftt »- o 

şcoală fără de învăţători- şi ftifa de şcoîari:1 

nn tărim de resf#ţ*H literare şi artistice, 
ar trebni să rică.

NicT odată teatrul nn a fost şi nici o- 

dată teatrul nn va fi menitj-«, res^iiudi 

o cultură, care nn este. El este nn aşe- 

lAbănt de cnltnră, un aşezăinănt Inse, in

care cnltnra se manifestă, eară nn nn a- 

şecămVnt, in oare ea se adună ori chiar se 

produce. Poetul este omul vremilor vii

toare; actorul trebnieşte să rtmăie omul 

actualităţii; poetul' are dreptul do ta  nn 
se supune nim ennî; actorul trebnieşte să 
se snpnie publicului său. Căci poesia re- 
măne ;';eară actorul nu poate jneft decăt 
înainte de a A; murit. .• |

Ori  ̂vcfiţr sa pnnefl pe Sophoclife, pe 

Shakespeare, pe Gothe şi pe Victor Hugo 

pe scena rom ăuă!? —- De dragul co l!?

-  De dragul nostra, cnre înţelegem, ce 

vor toţi aceşti oameni înţelepţi sa zică ? 

N n ! căci noi snntem cel pnţin tot a- 

de cultivaţi oaşi aceia, oare pretind 

a ® msniţţ să respăndească cnltnra, . şi 

prea bine să ştie, că peutru noi Shakes

peare, pe scena romăuă, nn ar fi decăt nn 

•tentat la bnnul simţ estetic. Şi pnneţl 

dar pe aceşti oameni nevinovaţi pe scena 

romănă de dragul acelora, care nn snnt 

ăneft destul de cultivaţi şijcare nn afi •- 

TOt ănoă norocirea de a J , 8ta craâţînuile 

lor : aceştia însă nu înţeleg pentru a- 

ceştia representaţiunile nu snnt decăt 

vraje băbeşti. In loc dar’ de a respnndi 

¡caltura, şirjacei oamenî^oare aii nmt w- 

mas cn mintea ipenă, se deprind a se o-" 

cupa cn lucrări, pe care nu le înţeleg.

Nu credem apoi, că este binefăcător nn 

aşezământ, care stărnieşte să încurce ca

petele oamenilor.

' eatrul are o singură misiune; de a ne 

da, după o xi de muncă obositoare, un 

ceas Jfle repaus sufletesc, câte-va momente 

de plăcere senină. Atâta, ceţem: şi^dacă tea

trul va şti să ne-o dea aceasta, el va fi 

vrednic de «esţinere. A lt bine teatral nn 

ne poate face; el poate însă să ne f.ică cu 

atât.mat mult răii: in  acel ceas de repsos 

ne poate ocupa cn Incrnrl, care înveni

nează sufletul; el ne poate da plăceri care 

nn sunt senine; el ne poate sili să ne de

prindem a gusta frnmoeul Intr’ un fel, care 

nu este al nostru; el ne poate desnaţiona- 

lisa, ne poate demoralisa, ne poate înser- 

bezi, ne poate înscârbi. Dacă cn toate a- 

ceste II vom susţinea, atnnei noi snntem 

de rină.

Teatral român nn e susţinut: aceasta 

dovedeşte că nn e vrednic de a fi susţi

nut.— Scenă, pnblia şi scrietorl mint, dar 

nn se potrivesc.

Teatral naţional, ori cam i se sice, tea

tral cel mare, e menit a da plăceri cu | 

deosebire părţii mal cnlte şi mal bogate 

a publicului; oamenii mal culţi şi mal bă- 

noşl l ’aii înfiinţat; nnmal oamenii mal cnlţl

Aeest document adnntre, că represintan- 
ţii puterilor vor priveffhia asupra eeecn- 
ţiunoi reformelor şi dă' vor faoe p:tjl co
uru pe, in .cas când ele nn ar fi i-secutate.

SC1BI SOSITE CU POSTA DIN URMA
Constantin «pol £  Apiilie.

Sa asigură că R:iif Paşa va 'tplerit in 

şnrănd, la St. Petersbnrg. —  Cjmera a 
început disanţiunea asnpra legii vilaietn 
rilor. Ancă in septemăna aceasta delega
ţii MuntenagrenI vor avea o nouă eoni* 
rinţă cu Savfet Paşa.

Londra, t  Aprili**.

După semnarea protocolnlni de către re
prezentanţi! celor şase pntarl s'a ţinut o 

conferenţă la Ambasada franceză. »Times* 
zice că seu.narea protocolnlni este o reu
şită pentru Englltera, eară »Moraing-Po^t* 
nperesză eu Rnsia nu se va mfiiyini la 
deconcentrerea trapelor, ci va desarmn.

NOUTĂŢILE ZILEI

Cu numSrul de azi începem pu

blicarea curioasei scrieri a d-lul Ju- 

les Verne, Ocolul pământului in 80 

mie. In  două sute de pagini Învăţa

tul scriitor plimbă pe cititor prin 

toată lumea; trece pe dinaintea Iul 
cele 'cinci continente cu natura lor. 

cu popoarele lor, şi toate aceste e- 
pisode variate şi interesante ţesute 

d’o< intrigă măiastră.

Ceea te pfobează valoarea şi suc

cesul acestei cărţi, este că abia după 

câţl-va ani. ,azl a ajuns la a patru
zeci şi şeaptea ediţie, s’a tradus In 

cele mal multe limbi culte şi chiar 
traducerile, precum cele din limba 

englesâ, germană şi italiană, aâ a- 

vut mal multe ediţii.

Credem a face o deosebită p lă

cere (cititorilor noştri, publicând tra
ducerea unei asemenea serieri In zia

rul nostru.
*•

* *
Condamnare. Citim în »Vocea Covnrln- 

iulul :* In ziua de 14 Martie s'a termi
nat înaintea tribnnalnloi nostru procesnl 
cn fostul comisar S. Vasilin, inculpat pen
tru injnriele ce adresase d-lnl prim-pro
curor I. GenoiH, cn ocaziuuea eserciţinlni 
funcţiunii sale. Tribnnalnl n condamnat 
pe pervenitul Vasilin la 3 lnni de închi
soare. Acesta fu resnltatnl faptnlni des
pre care am dat o relaţinne cititorilor 
noştri, prin coloanele acestui ziar, când 
«puserăm despre modnl cam fn acostat in 
Februarie treent d. prim-proenror I. Ge» 
noi Ci de către num itei S. Vasilin f i des
pre apostrofările ce *1 adresă.

- MULŢUMIRE PUBLICA

Snb-semnatele surori ale reposatnlnl far
macist Daniel Heinrich Friedr. Kreisch, 
«ducem mulţumirile noastre, Onor. Socie
tăţi generale de asigurare »România* pen
tru promptitudinea en care ne-aQ plătit 
snma da. 1000 galbeni, pentru c%re snmă 
fratele^'rfbstru tşî nsigrtrase ViaZa la zisa 
Societate.

Această samă am prim it’o; chiar astă
zi, în namerariQ, prin Casieria Centrală 
a acestei Societăţi.

Credem de a noastră datorie a recoman
da călduros tntora atât acest institut de 
asigurare, cât şi asigurările de v iaţi in
troduse de densnl în ţară.

Bncore»d 9 Martie 1877. 
Loaise Franck. —  născută Kreisch 
Caroline Malasz— , ,
Josephine Jskofci — » »

Surori ale repansatului Daniel Kreisch.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
preset, 28  M artie  1877.

V K L O A H K A

Obnff. Ruraie . 10% ' 1864 J 
» » 1» «ortl

(mpr. Opp^nhHm 8%  18^6 | 
| Oblig. Domeniale 8%  1871 

» »
» Credit fono Bar. 7o/0 
» Credit fonc. (JrbftD I 

(mpr. Mod. Cap. 80% 1875 
Pensii (300) doblodA fr. 10 
Ac^ii C&ile fer. rom. 6°/o 1068 I 

» prioritftţl 6»/0 1868 ' 
Dacia C-i* de Amî^.
Acu (fr. 500) 8o/0 1871
Românit 0>» de A««»«.
Act. (fr. 200) 8o/0 1878
Mandate • • • • • • • • I
impr. Municipale fr. 20 
Act. financiare RoinAne 8%  
Cfti!e ferate Ottom&ne 

Aot (fr. 400) 8o/0
Renta Români . . . . . .

CUPOANE 
Oblig. Rurale p. Octomb a. e.

» Domeniale • • • •
» Fondare rurale . .
> Comunale . , . •

DKVISE 

Paria • » , #  • « . * • • • »  
M.irneille . • . 1 . ^

a • • e • . «
An f .  .  # j  . 1
LfOndra • . . . .
¡ r 'h  J r r  OUCli . ,» « . j • 

Bamburg
Amsterdam • • • .
V iena . . . . . . .

Berlin 
Lipsea
IDieompt....................
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Agio c. Argio*ţ . . . .
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CDB8UJL V1EMK1 
4 Aprilie (st. n.) 1877.

Metalioe ........................................  64 20
Naţionale . . . . . . . .  68 20
Renta In aur . . . . . . . . 77 40

Lose . . . . . . . . . . . .  110 25
Acţianile băncel . . . . . . .  818 —
Creditori'. . . . . . . . . . 152 10
London . . . . . . . . . . .  122 —
Obligaţiuni rural* twgare . . .  75 — 

» temeşvar . . . . .  72 25
» transilvane , .  . . 71 80

Argint in mărfuri ̂  . : . . . 107 10

Ducatul . . . . . . . . . . . .  5 72
N apo leonu l.................. .... 9 74
Marc 100 .. I. ...............................  59 95

CUK8UL DE BERLIN  
4 Aprilie (st. n.) 1877. 

Acţinnile căilor ferate române . ‘ 12 90
Obligaţiunile române 6 °/# . . 50 10
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/0 . 56 50
împrumutul Oppenheim . . .  87 50
Napoleonol 16 28
Viena, termen scurt . . . . .  166 35 

> » lung . . . . .? 165 80

DOCTORUL L  FJSL1X
s’a mutat

IN STRADA CALONFIRESCU No. 3
la spatele HotaJoinî de Londra.

Plante é  F raci
Sunt de r*B^are la coifc- 

ţiunl din., cele mal Iran *#  
»pfoil fnmcene, fraetol mare 
gustul admirabil. Cultura lor 
a reuşit f*rte bine ta (jrâdi- 
nile D-lul Georça C. Phili- 
pe’ co. Mal puţin de *0 plante 
na Tinde. Pentru proriaeil, 
dupé trimiterea coatalul, «e 
espedias* prin poţi*. A se a- 
drftft aub-«emnatnlul 

)san Vermeulen 

Orftdinarul D-lul O. C. Phili- 
peieu, Strada Dionirie No. 42.

şl oamenii bRnoşî îl vor putea sasţines. In 

zadar snnt tonte vorbele late: o artă ro

mână nnmal atnnei va fi cn putinţă, când 

boarii se vor face protectorii ei.

Tocmai însă boierii şi îndeobşte oame

n ii mai cnlţî nn pot fi dispuşi a merge 

la teatru, de oare-ce în acel teatru nn pot 

vedea de cât, f e  ad mai v izat prin Paris 

eu mult mat Wne, şi nu pot, fiind-că tre

buiesc să se ferească de supărări estetice... 

Eaf& Nenea Stan şi nenea Bran îşi cum- 

perit marfa mal ales de la Circ.

Dacă e dar, oa teatrul român să înain

teze, el trebnieşte să ne dea lucruri pe care 

nn le putem vedea nici la Paris, nici la 

Viena, trebnieşte sa ne dea marfă româ

nească. Teatrnl cel mare ar fi trebuit s'o 

înţeleagă aceasta chiar mai nainte de cât 

precupeţii dramatici, f

Nu sunt pifse româneşti destul de bune! 

Apoi da ! snnt puţine;— dar puţine sunt 

tocmai pentrn că întreaga noastră mişcare 

teatrală a foat greşită.

Preenpeţia dramatică şi Circnl d-lul I. 

D. Ionescu aO isbutit a stirni în o mul

ţime da oameni interes pentru ttntrn; nQ 

isbutit să creeze an pnblio pentrn parte

rul şi galeria teatrnlni celui mare. Acest 

resultat poate să fie bine-făcător, dar în a

ceea-şT vreme poate să fie stricScios. To

tu l atârnă de la nivelul estetic, la care se 

va mănţinea Circnl. Dacă insă încă o dată 

ne va fi dat să vedem pe Finetta şi pe 

Frou-Froa, osânda va cădea [nnmal asu

pra teatrnlni naţional, care nn va fi voit 

să înţeleagă.

Domnul Ionesca a adus tu Bucureşti un 

principiu sănătos, dar primajdioe: ‘ Jun i

mea, şi trnpa Lupescn aO dat pe basa a- 

cestni prinepifl mişcării noastre teatrale 

o direcţie sănătoasă; dar tot pe basa aces

tu i principiu Circul va pntea să decază, 

cum adese-orî îl vedem, tntr'adevăr, cobo- 

rându-ae la mascaralîcnrile trecutului.

Disciplină ne trebuieşte. Nimic fără de 

măsură ! Scena trebuieşte să mulţumească 

pe public, nn insă dându'i tot, ci nnmal 

aceea, ce este mai bun din cele, care ii 

plac.
Înainte de toate Teatrnl cel maree me

nit a fi o scoală pentru aotorl şi în aceea

şi vreme o scoală de disciplină dramatici; 

pentru aceea are un deosebit drept la sus

ţinerea publică. Aoest drept însă— numii 

întrucât va şti si ne mulţumească f ir i d a

înceta s i fie, ce este menit a fi.
Io an Slavist.



în Palatul »Dacia* (colţul Mogoşidiel şi Lipscani) sub firma

■ K  ■  ■  I a  O »  € :

ESTE TN TOT-D’A-UNA BINE ASSOETAT.

recomandă cn

Rtfte, ngrenage şi tot felul de tuci, 
urlane de trottfre, grillage etc. etc.

Se găsesc si canapele, scaune şi mese de fier pentru 
grădini, yase cn piedestalnrl, mese de marmoră şi 

diferite garnituri de grădini

Se prim esce ori ce comandă pentru turnătoriă de 
tu ci, alam ă şi bronztl dupe o ri care inodelu a6u 
dessemn. sm-io.

De închiriat., S S i Î S Î
Mogog<5iei No. 111. Se pote înţelege ca 
proprietarul lor tot Calea MogoşâieÏ No. 
80 casa Grhierasie. 540—3.

ANUNCIU IMPORTANT 

CEL MAI MARE SI KM RENUMIT MAGASIN
fi eftine

HAINE BÂRBÂTESCI
şi de Copil 

S E  V IN D E  NUM AI LA

D. SCHWARZMANN & C'ia
Colţal Bindd Carol I, No. St 

U Podul do PiatHL

U S T G -A .H .X -A JS Æ H S T T E  
pentru

SAL. WEI8ERMAN
I j  -A . V U L T U R

D E  P R I M A - V A R A
de la  fr. 86 pônô la  fr. 70.

0» PARDESIU ELEGANT
DE P R I M A - V A R A

de la  fr. 26 pênê la fr. 56.

F A B R IC E  :
Wiena, Presburg, Prosnltz.

M A G A S I N E :
Br&ila, Oul a ţi, Focşani, Bâr

lad, Călăraşi, C ra io fl.

Strada Carol I  N o/ 6. 
tea veche vis-ă-vis de farmacia RissdtfrferS T R 4 D A  c a b o l  m re

,LA STÉÜÎA ALBĂ«
A V I S  I M P O R T A N T

Tntôiul ai r^nnmitul Magasin de

A se feri d'o 
altă firmă im i

tată lw Vultur m 
şi a nota bine la 

No. 6.

A  se feri d’o 
altă firmă imS* 
.tată la Vultur 
51 a nota bine la 

No 6.

* "V" 3TE  1ST KT B  
Encouragé par notre lona» emploi comme 

Directeur» de cet hôtel du temps de Mr. 
Antoine 8chnëMW, 1TOÏÏ5“ en somme devenus 
les aoquéreurs et, sollicitons la oonfiance 
de la haute Aristocratie et de Messi^utalss 
voyageurs, confiance que nous saurons jus* 
tifier par des prix MODÉRÉS, une cuiaine 
et une cave excellentes^ ccnnme austi par 
nos i î̂WatofcefiftïTs pour Meaaienra les voja- 
geuri. Fropriebairs

CHARLES SPAN 'JRR 
ancien directeur de l ’h )tel Im périal k  Vienne 

B E R N A R D  SOMI MI D 
ancien directeur de l'hôtel A rchiduc Charles 

pendant le temps de Mr. A. Schneider.

Afi sosit pentru sesonirV ne primă-vrfră şi‘ vtfră 
încălţăminte de Bărbaţi in t<Ste formele (fason 
anglais şi britanique), de Dame (fason american, 
Nord-pol şi Mexico) şi de Copil (in fasânele cele 
m al noul)

Aceste mărfuri fiind efectuate din cele mal re
numite fabrioe din Europa şi subsemnatul este 
in stare d'a concura cu orl-cine In acestă br&nchă 
(vin^ând cu preţuri mal reduse de cât ori un ie ) 
jace plecata sa invitaţiune rugând pe onor. p. t. 
public si în alta  nobilime d'al încuragia cu nu* 
mer6sele visite fi a d-lor clientelă.

Cu tOtă stima.
Sal. WeisermUf

lin stofele cele mal moderne ale pesojiulm de faţli, ţi croite dupe jurnalele cele meî none. Preţurile sunt espnse în Plantarele Magasial pe Strada Mogo'şiieî şi Bale+ardulul şi se p6t» convinif« ori-cine
08 am remas fidel devisel acestnî marasin :

C O p S T S U M  M A R E  s i  p r e t i u r i  f o a r t e  m o d e r a t e .

« V O S K F  G R t M B A U M
,A  LA BELLE JARDINIERE*, 20 Colţul Bulevardului şi Strijdeî Mogoşiiei, Casele Grecenu 20.

Tipografia T biel A W eiss P alatul „D acia


