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(Agenţia Haras) 
ţiul delà 23 decemvrie, 4 ore seara.

Viena, 23 decembre.
jmsgnaţilor din Anstria a rotat in- 
»tea pentru primul trimestru din 
Irelatir la întreţinerea armatei du

124 Decembre 9 ore dimineaţa,
Londra, 23 decemvrie. 

|pjiî aii ocnpat Grelalabtd. Populaţia 
piuit prieteneşte.

Petersburg; 23 decemvrie 
[festaţiile şi arestările continuă la 
nrg. Se crede, că universităţile şi 
ror fi închise provizoria.

Berlin, 23 decemvrie 
|Je Bismarck a adresat oonsilinlnl 

o scrisoare relativă la revizui rea 
El zice, că pentru a isbuti in ne- 
cn puterile străine, trebne a se 

linte de toate nn sistem vamal au- 
Iprin oare producerile naţionale din 

să fie favorizate.
Viena, 23 decemvre.

espondenţa politică* face a se ob- 
ABiă noutatea incheier:I apropiate a 
7] invenţii, relative la ocuparea Novi- 

lul, trebne primită cu tot ănci ca 
liane.

Constanţi no pol, 13 decembre. 
|}ice, că Austria s’a declarat gata a 

uşts autoritatea patriarcbatnlnl eon- 
isnpra locuitorilor ortodocşi din Bos- 
Herţegovina.
albaneză din Sen tari a hotărit să

de gând s'o facă, şi cftnd studenţii 
voiră s& treacă cel de ’ntăiâ pod 
peste Neva, il găsiră rupt in două; 
to t astfel găsiră podul al doilea şi 
al treilea, in căt nu le rămase a l t
ceva de făcut, de căt să treacă 
rinl in luntri, ceea ce şi fâcnră. 
După aceea studenţii se risipiră in 
grupuri mal mici şi s i  adunară din 
nofi imediat înaintea palatului Ma- 
relul-Duce. Dar abiA ajunseră aci, 
cănd împrejurul lor se strinse o 
oaste întreagă de jandarm i şi gar
dişti de poliţie, care’I provocară 
pe studenţi să se risipească. Inzadar 
ăşl spuneaţi intenţiunile paclnice şi 
se rugaţi sâ-I lase să'I dea in mănl 
Marelul-Duce petiţia  lor. Cererea 
nu li se aco rdă; căpitanul oraşului, 
generalul Surov insă, care era de 
faţă la dem onstraţia aceasta le pro
mise, că el in persoană va da Ma
re! uI-Duce scrisoarea lor.

Corespondentul ziarului german 
nu spune insă, că ’n urma acestei 
dem onstraţii aâ fost inchişl 142 de 
studenţi. Aceasta s’a 'n tăm plat la 
5 decemvrie, iar la 7 decembrie o 
altă  grupă de vr’o sută şi mal bine 
de atndenţl a venit inaintea locu
in ţei ministrului de lucrări publice 
pentru a ’i da o petiţie in numele 
institutului techuic.

Nu ştim dacă de atunci incoace
nnarea acestui oraş la Italia, dacă j lucrurile s aû agravat saü aü scăzut,
n'ar putea să ’mpiedece cesiunea 

nlînlnl albanez cătra Montenegro.

sorţi,
BUCUREŞTI
12 (24 ) decembre.

lepeşă de astăzi din Peters- 
ne spune, că acolo continuă 
eataţiile şi a re s tă rile ; iar ma- 

i l  aţiile acestea par a le face 
ffl aţii, căci se crede cumcă uni- 
M Aţi le şi şcoalele se vor închide 
B u cătva timp.
li este mişcări ţin  de mal m ult 
tr O scrisoare, adresată din Pe- 
r urg ziarului „Schlesische Zei- 
l *, spune următoarele : „ Apă- 

gi ■ poliţiei asupra studenţilor uni- 
(IŞtftţil de aici devine pe zi ce 

e mal sim ţitoare, din care cauză 
căteva zile mal multe sute 

ndenţl se ridicară in corpore, 
3»-u a da Marelul-Duce moşteni- 
l,ii [protectorul universităţii, o plân- 

in contra nejustificatulul şi ar- 
it Tulul amestec al funcţionarilor 
> oeneştl in v iaţa lor privată. 

'e iersitatea fiind aşezată pe Was- 
il|9strow dincolo de Neva, sta- 

ii se adunară, după cum se vor- 
S4‘&, in partea aceea a oraşului 

aci încercară a străbate peste 
până la palatul Marelul-Duce 

anitor. Dar poliţia oblicise de 
demonstraţia, pe care el aveaţi

a
«
fţ><

destul nnmalcă ele durează şi astăzi 
de vreme ce ar justifica până şi 
măsura generală de-a Închide ani
ni versităţile şi şcoalele.

Gestiune mult mal im portantă pen
tru  noi este. dacă aceste mişcări aâ 
oare-care influenţă asupra atitudine! 
Rusiei In afară, căci după cum spun 
ştirile zilnice marea Împărăţie vecină 
manifestează ca din senin o mare 
blândeţe. Ast-fsl „le Temps* află 
din Londra, că Ţarul s’a adresat di
rect, iar nu pe calea diplomatici co
mună, câtrâ curtea engleză, arătând 
sincera dorinţă a unei apropieri In
tre  Anglia şi Rusia. Contele Şuvalov 
ar fi — se zice —• Începătorul acestei 
politice, căci a lăm urit pe Ţarul, 
cum c i In urma stagnaţiuuil aface
rilor to t poporul englez e partisan 
al ministerului conservator, carele — 
precum se ştie, — nu se dă Îndărăt 
Înaintea unul resbol cu Rusia chiar. 
Relaţiile încordate intre amândouă 
ţările nu pot dăinui mal mult, mal 
cu seamă pentru că împrumutul de 
eare are nevoie Rusia, nu se poate 
efectua fără pace cu Anglia. Fie ne
voia de bani. fie team a de tnrburârl 
lnlănntru, destul că Ţarul a decla
ra t direct, că se va abţine de la orl-ce 
amestec in Afganistan, că 'şl va re
trage trupele de pe teriroriul tu r
cesc, chiar Înainte de a i se plăti 
indemnitatea de răsboiâ; iar ca o

compensaţie pentrn toate concesiunile 
acestea, Ţarul ar fi propus din par- 
te*I alegerea Ducelui de Edinburg 
ca principe al Bulgariei, pentru că 
sub acesta speră că se va realiza 
formarea unul s ta t bulgar. Deci pare 
a se pregăti o înţelegere separată 
In tre  Anglia şi Rusia.

Un rol cam ingrat joacă in mo
mentele acestea, principele Donducof 
Corsacof. Intr-o circnlarâ, adresată 
tutulor amploiaţilor ruşi de sub 
dănsul, el spuue ca to ţi să dea 
sprijinul cuvenit administraţiei |fi- 
nanţiare instituite de comisia din 
Rumelia răsăriteanâşi să lămurească 
populaţiunea, că acea comisie nu 
voeşte de cât binele ţă re l.

Comisia încân ta tă  l-a votat mul
ţumiri.

In şedinţa Senatului delà 6 de
cemvrie d. Boerescu a găsit ocazie 
de-a face unele mărturisiri, de care 
suntem obligaţi a ţine seamă. Oca
zie aceasta i-a fost dată prin dis
cursurile opoziţiunil din S e n a t, şi 
fiindcă respunsnl d-lul Boerescu, după 
cum insuşl susţine, contribue la lă
murirea situaţiunil, nu I vom da 
mal mică im p o rtan ţă , de cum i-o 
dă vorbitorul insuşl.

Iată  dar acele preţioase decla
raţii :

Să răspund in câteva cuvinte şi la 
im putarea saü critica ce ne-a făcut 
d. Carp despre posibilitatea unei a- 
lianţe a noastră eventuală cu gu
vernul pentru viitor.

Sunt bune asemenea esplicaţiunl ; 
căci lămuresc situaţiunile şi fac să 
tacă orice şoapte.

Pe ce se bazează critica d-lul 
Carp. Pe fapte? Unde este alianţa, 
de care vorbeşte şi la care cugetă 
d-lul ? Nu există nici o alianţă in 
acest sens.

Voeşte d-lul insă a înţelege prin 
alianţă acest fapt, că, acum , ca şi 
a ltă  dată, am fost de acord cu ma
joritatea aceasta in unele cestiunl 
mari, atunci sunt şi acum aliat, cum 
am fost deja de mal multe ori. Nu
meşte d-lul alianţă linia de conduită 
ce căutăm a trage ţărel spre a mer
ge mal sigur la un viitor mal bun 
şi a consolida independenţa care 
am dobândit’o, apoi şi o asemenea 
alianţă primeam să o fi făcut!

Totul dar depinde de sensul ce 
se dă cuvântului alianţă. Să venim 
insă la sensnl mal restrâns al cu
vântului alianţă, adică la o alianţă 
ministerială.

Există o asenenea alianţă? Negre
şit că nu, o vedeţi bine.

Insă d. Carp, continuând argu
mentările sale ad hominem , s’a 0- 
cupat mal ales de m ine, şi voeşte 
ca să se ştie de pe acum că ar fi 
un lucra rââ ca să mô pot alia , 
ori şi când, spre a in tra  in minis
te r  cu cutare ori cutare persoană.

Totodată, d-lul a avnt grija de

a declara, că chiar cănd in tr’un vii
tor necunoscut o asemenea alianţă 
s’ar pntea face, acea alianţă ar fi 
numai dc persoane, nu de partid , 
nu de d rapel, căci drapelul '1 ţine 
d-lul şi nu '1 va alia.

Să ne inţelegem.
Cunoaştem tactica d-lul Carp de 

a voi să dea faptului proporţiunl 
mici; adică că ar fi vorba numai de 
nişte ambiţiuni personale vulgare, nu 
de fapt de o ordine generală. De 
aceasta am şi eú onoarea a'I res
ponde : că, dacă vr’odatâ ar fi a 
se face o alianţă intre noi şi par
tida delà guvern, acea alianţă nu va 
f i  şi nu va putea fi , de persoane nu
mai, ci de parti.de. D. Carp insă zice 
că drapelul d-lul nu se va alia. Dar 
cine a zis altfel? D*lul vorbeşte de 
drapelul d-lul, şi noi de al nostru. 
Nu ştiâ cine ’l-a făcut stegarul par
tidului d-lul ; insă ştiâ că drapelul 
d-lul este drapelul partidei dreapta. 
Dar ce are a face drapelul d-lul cu 
al nostru? Căci eâ dreapta nu am 
fost nici odată, şi nici nu sunt! 
(Âplanse).

Se înşeală dar d. Carp când crede 
că credo al nostru politic este in 
scris pe drapelul d-Iuf. A tât eü , căt 
şi p rin ţu l D im ilrie Ghica, care, pre- 
şedăndu n e , nu poate vorbi, avem 
drapelul partidului nostru, partidului 
centru, pe care sunt înscrise p rin 
cipiile liberale şi conservatoare in a- 
celaş timp. Ştiâ, că d. Carp, cu ami
cii d-sale nu a voit, şi poate că 
ăncă nu voeşte, să recunoască exi
stenţa partidului liberal moderat, a 
partidului centru. Insă noi o recu
noaştem, şi cu noi o bună parte din 
ţară ; şi fie sigur d. Carp că prin 
cipiile acestui partid le vor men 
ţine şi le vor respecta to td’auna, 
ori cu cine am fi aliaţi.

Aşa dar să fie bine înţeles că, ori 
şi cănd ar fi vorba de alianţă, noi 
vom cageta la alianţe de partide, 
nu de persoane. Să se mal ştie că 
cănd vorbim de partidul nostru, in
ţelegem partidul centru nu acela al 
dreptei, de care nu avem nici un 
drept a dispune. Dacă d. Carp a 
voit să vorbească anume de persoana 
mea, este bine a şti, că eâ am fost 
totd’anna oceea ce sunt, adică nu 
am fo st nici odată dreapta, precum  
nu am fo s t nici stânga. Ba pot a- 
dăoga că stânga tot am fost, am fost 
stânga, la începutul vieţel mele po
litice, la iDceputul vieţel noastre 
constituţionale; atunci, la 1859, cănd 
in Cameră era namal douâ partide, 
dreapta şi stânga, şi eâ. şi domnul 
Dimitrie Ghica, şi d. C. Bosianu şe
deam in stânga Camerei, alături cu 
d. I. Brâtianu şi C. A. Rosetti. A- 
tu n d  lucram im ^eună, ne adunam 
cn toţii la otelul Concordia, şi din 
acele întruniri a eşit Unirea şi ale
gerea Iu! Vodă Cuza. M am depăr
ta t apoi de stânga ; căci noi, mal 
modraţl, părea că cel de aoolo merg 
prea răpede. Am râmas dar in nu
anţa noastră de liberali moderaţi. 
Ne ara aliat apoi şi cu dreapta, şi 
am conlucrat impreunâ duol ani de 
zile. Dar nu am putut merge mal 
mult impreunâ, şi ne am despărţit 
şi de dânsa, constitui ndu-ne apoi in

o partidă, cu nuanţa sa proprie, şi 
având toate principiile ce le avusese 
mal nainte.

Apoi dacă ne-am aliat cu dreapta, 
şi am lucrat impreunâ doul anf, aş 
voi să ştiâ pentru ce nu am putea, 
in lru n  caz dat, să ne ahăm şi cu 
stânga ?

După cum află „Corespondenţa 
politică* proiectul pentru râscumpâ- 
rarea drumurilor de fier române se 
va depune înaintea Camerei incâ in 
sesiunea ordinară de est-timp, se
siune care va ţine până in fevruarie. 
Toate ştirile — zice organul de mal 
sus—că noul ministru de finanţe ar 
fi protivnic convenţiei de curând 
încheiate la Berlin, sunt lipsite de 
ori-ce tem eiâ ; principele Dimitrie 
Sturza are deocamdată de lncru cu 
budgetul confecţionat de câtră pre
decesorul sââ şi n 'a avut până a- 
cuma timpul fizic de a se ocupa cu 
cestinnea rescumpârârel drumurilor. 
Fără iudoialâ, că in camere proiectul 
acesta va întâmpina mar! dificultăţi. 
In cercurile influente se accentuează, 
că această rescumpârare dă in o ri
ce privire mar! foloase statului, insă 
după relaţiile noastre, opoziţia va 
combate cu invierşunare manipula- 
ţia rescumpârftri! acţiilor şi câştigu
rile mar! ce aâ ştiut să le facă la 
executarea acestei operaţiuni con
sorţiul de mijlocitori din Paris şi 
Berlin, incât cn ocazia aceasta se 
vor da la iveală multe amănunte 
interesante.

3DX3ST A F A R A .

Se ştie, cumcă contele Şuvalof fu
sese însărcinat a declara in Londra, 
că Rusia işi retrăsese ambasadorul 
din Cabul. Puţin după asta englejil 
aflarâ, că 'n tr’adevâr generalul Sto- 
letof, şeful legaţiunil, fusese reche
mat, nu insâ şi corpul legaţiunil, 
care râmăsese tot pe lângă Emirul. 
Anglia a protestat energic, şi Rusia 
— in urma acestui protest—a pro
mis că in curs de trei săptămâni 
va retrage şi legaţiunea întreagă.

„Times* se felicită cu drept cu
vânt de succesul repede al protestu
lui englez.

Un alt succes işi promit englejil 
dela propunerea ,ce-aâ fâcnt-o, ca 
după evacuarea de cătrâ trupe ru
seşti, Turcia să fie insârcinatâ iu nu
mele Europei de-a ocupa Rumelia 
răsăriteană.

In fine al treilea succes al poli
ticei engleze este, ca Ţarul i-a or
donat principelui Donducof-Corsaoov 
de a-şi retrage candidatura la tro
nul Bulgariei. Generalul Levaşev a 
adus ştirea aceasta la Londra, cu 
solicitarea Ţarului impreunâ, ca gu-
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vernul englez să na se opue la can 
didatura principelui Bntteoberg.

In comisia europeană pentru Bul 
garia s’a ivit un conflict intre co
misarul turc şi cel rus, din cauza 
tălcuirit art. 6 din tractatul de pace 
de la Berlin.

Comisarul turc, sprijinit de mal 
mulţi consuli, se opune ca şi con
sulul rusesc din Bulgaria să ia par
te la controlul asupra administra
ţiei provizorii ruseşti din acea pro
vincie, control, pe care dup& trac
tat, se cuvine a'l exercita numai con
sulul turcesc iu unire cu consulii de» 
legaţi ad hoc ai celor lalte puteri. 
Comisarul tnrc susţine, imposibili
tatea, ca puterile semnatare ale 
tractatului să fi avut intenţia, de-a 
însărcina cu controlul pe vr’un func
ţionar consular rus. care să supra
vegheze pe comisarul rus, insărcinat 
ou administraţia provizorie a pro
vinciei, chiar dac& acest control ar 
fi să se exerciteze dimpieună cu cei
lalţi consuli.

Art. 6 al tractatului dela Berlin 
spune următoarele: Pănâ la hotă 
rirea unui regulament organic, ad 
ministraţia provizorie a Bulgariei va 
fi condusă de-un comisar imperial 
rus. Un comisar imperial otoman, 
impreunA cu consulii delegaţi ad hoc 
ai celor lalte puteri semnatare a 
tractatului de faţA, vor fi (hemaţi 
a-i sta intru ajutor, pentru a supra- 
veghia funcţionarea regimului pro
vizoriu. In cazul unei divergenţe de 
opinii intre consulii delegaţi, va ho
tărî majoritatea, iar in cazul diver
genţii de opinii intre această majo
ritate şi comisarul imperial-rus sau 
cel imperial-otomsn, reprezentanţii 
din Constantinopol ai puterilor sem
natare trebue să—’şi esprime părerea 
întruniţi in conferenţă.'

Acest din urmă caz s’a întâmplat 
acuma şi după o ştire, adusă de „Co
respondenţa politică' o conferenţă 
de ambasadori se va şi întruni in 
curând, pentru a pune capât conflic
tului.

Poarta a numit pe delegaţii el in 
comisia pentru regularea graniţelor 
spre Grecia. Aceştia sunt: Ahmed- 
Muktar-paşa, Vahan-Efendi, Abedin- 
bei (fost comisar de bursă al Porţii) 
şi Turkan-bei, ambasadorul turcesc 
dela Roma.

Intenţia Porţii de-a numi guver
nator in Rumelia răsăriteană pe 
Rustem-paşa, actualul guvernator 
din Livan, dă de improtivirea mal 
multor puteri. Anume ambasadorul 
englez, Mr. Layard, s'a declarat cu 
totul contra acestei alegeri.

Ministrul instrucţiei publice din 
Sărbia, Aiimpi VasilievicI, care vi- 
sitănd Pctersbnrgul, a fost sărbăto
rit cu înnlt sgomot de cătră pan- 
slaviştl, s’a intors la Belgrad şi are 
de gAnd a depune înaintea Scupei 
nei un proiect de lege pentru intro
ducerea Iimbel ruseşti in şcoalele se
cundare.

D. Cogălniceanu trimite „Româ
niei I ibere' o scrisoare, prin care 
se contesta exactitatea unor afir
mări din broşuşa politică a d-lul 
Mârzescu. Persoana scriitorului te 
însemnată, pentru a o trece cu ve
dere, drept care o publicăm şi noi.

7 decemvrie 1878.
Domnule redactor’

Ieri dimineaţă sântul Nicolue mi s’a adns 
pe binronl n>>fi o broşură politică intitn- 
lată ; M artirii dela 1848 fi Salvatorii dela 
1866, de d. O . Mărie»cu.

8 lu p u l sce -it -I  scrieri, este stigm atizarea  
generafinaei bătrâne, este osindirea tntolor |  plecaiG le  Moldova

oamenilor politici ceri »0 jucat on rol in 
aceaHtă ţară, dela 1848 pAuă le 1878.

Las altora mai neioteresaţl in cestiune, 
las adevlra ttl generafiunt tinere, chemată de 
a continua opera întreprinsă do generaţio- 
nea b&trănă, a căr/i membri deja nu ae 
mai numără d căt pe d gete, las, zio, al
tora de a aprecia veracitate« foptelor con
timporane cuprinse in această scriere , 
a cerce ta  motivele cari aQ îndemnat 
autor să arnnce mănnşa unor bărbaţi po
litici, a cărora domonl Mărzescn, unui 
după altnl, a fost Benjaminul de predi 
leţiune 1

Membru din cel mai in virstă al acelei 
^naraţiuni bătrăne, oare in tiinp de petru 
zeci de ani a proiectat şi aşternut ceea ce 
este astâzl, eQ cred că gen-raţiunea tânără 
care deja şi cu cnvent, a in tra t in mare 
parte in succesiunea noastră, va fi mal 
dreaptă pentrn noi, decăt ju n e le  (!) d. G 
Mărzescn, ce d*ja uumără opt-spre-zece ani 
de viaţă politică, care prin urmare ar tre
bui să găndească, că şi d-lui ar pntea f 
pus mai mnlt intre cei chemaţi de a da 
seama de faptele lor, decăt intre acei în
drituiţi de a trage pe alţii la răspundere, 

D. G. Mărzescn in broşară sa, 8ml face 
şi mie o generoasă parte de acuzări! EQ 
nn cred că ar fi nimerit ca re pingerea 
nedreptelor aprecieri ce se fac actelor mele 
politice, eâ să mă pun pe scenă alătnre 
On fostul profesor favorit al ministrului 
fundator universităţii de laşi, alăture! cu 
colegnl dela culte al aceluiaşi ministru de 
interne din 1869, alăture cu comisarul mi 
nistrului de txterne din 1877—1878!

Dar am de datorie de a rectifica, din 
această broşară o eroare capitală, comisă 
Ia adresa mea ămi place a crede, nnmai 
din o scăpar-Jde vedere, dacă nu din canza 
unei scurte memorii.

La pagina 25, a seruri! sale, d. G. 
Mărzescn susţine, că după căderea d-lni 
Ioan Ghika din minister, in nrma pros
tului Scandal din sala Sătineano, succeso
rul săli la putere, t d. Laa-ar Catargi, 
crezu un moment că va trage in favoarea 
sa şi pe Kogălnica&nn; şi astfel fâcnapel 
prin Costaforn şi Mărzescn la Kogălniceann, 
pentru ca să sa înţeleagă iroprennă asu
pra principiilor de cari se va conduce noul 
cabinet*.

Pană aci naraţiunea este esactă; dar de 
aci inainte ea incepe a deveni şi a fi cn 
to tal fabuloasă.

> D Kogălniceann, urmează d. G. Măr
zescn, iscălit deja in manifestai democra- 
tico-libera), consnltăndn-se, ne place să 
credem, cn aliaţii săi politici din manifest, 
consimte a avea o esplicare cn Lnscar Ca
targi. Dar ei nn se pot înţelege; căci Ko- 
gălniceann voea oare cam să fie totnl, a- 
dică roia,— fiindcă alegerile erau a se face 
cu influenţă morală, invenţinnna Biătiann- 
Rosetti,—ca deputaţii şi senatorii aleşi din 
Moldova să fie in mare parte amici per
sonali saO oameni devotaţi persoanei sa
le. (I) In alte vorbe, ca prim-micistrnl 
Lascar Catargin să fie la bonul sâfi plac. 
Lascar Catargi, şi mai cn seamă Mavro- 
gheni, om cn tact, eafletn) Ministerului 
Lascar Catargi, ştiind cn cine are a face 
s’a pus pe ris, zicbui lui Kogălniceann : 
lnptă d-ta cn amicii d-tale, şi cn mani- 
feetnl cel noii ce l’aţl scos aonm la iveală; 
iar noi, guvern, rom lapte cn vechiul ma
nii st al Ini Brătiann, adică cn inflaenţa 
morală guvernamentală f*

Toată această naraţiune nu’şi are fiinţa 
decăt in bogata imagioaţinne a d-lni G. 
Mărzescn I

EQ n’am avnt nici o intălnire cn d. 
L isctr Catnrgin şi Petra Mavrogh»ni. Nn 
am avnt cn d-lor nici chiar prin alţii o 
schimbare de idei asupra situaţinnei. A- 
cexsta o vor afirma-o înseşi dd. Lascar 
Catargi şi Petrn Mtvrogheni. EQ din zioa 
demisiouării d-lnî Ion Ghica, m’atn rostit 
oategoric in contra nonlni minister, chiar 
in noaptea de 11 martie, cănd se zămisli.
In adevăr, in adunarea ce se ţinn in acea 
noapte de conservatori, »0 m’am refnzat 
de a Ina parte )a ea, şi spre a mă sus
trage dela ori-ce incercSrl ăin! ţiuni 24 
de ore uşa inebisă 1 D. Mărzescn cunoaşte 
persoanele, cari toată acea.noapte mă cău- 
taQ spre a mă adnee la adunare.

Când a dona zi se înfăţişă in camera 
deputaţilor nonl ministerin, * Q faiO cel ăn- 
tăiO care ara atacat cabinetul, şi am pro
vocat disolvarea ca merii!

In adevăr, pe căt ămi aduc aminte chiar 
incă inainte de a se subscrie mauif-stal 
opoziţiunel, d. G. Mărzescn veni l t  mine 
cn propunerea de o intă nire cn d. Lascar 
Catargin, nu ştiu dacă aceasta era cn şti
rea acestuia sad ba. Această intălnire nn 
avu loc, căci eQ a doua zi dimineaţa şi

Stăruinţele insă de o înţelegere cn par 
AidaI couservator nu se sfârşiră on pleca 
r-a mea.

Dacă d. G. Mărzeecu ar voi să-şi im 
prospăt-ze memoria la sorgintea veracităţii 
ş’ar aduce aminte, că d. Calimuchi Catargi 
a fost espxdiat de la Roman la Iaşi, spre 
a mă îndemna de a nn’ml însuşi poticneala 
ridicolă întâmplată d—lai Ion Gbica, şi de 
a mă ţiuea de o parte, „fiind că in cu
rând situttţionea avea să fie a mea*.

D. G. Mârzescu ş’ar m*I aduce aminte, 
că a treia zi, in casele doamnei Mana Ro
se t Rosnovanu, am avut o convorbire de 
două ore cn o persoană îndrituită de a 
zice nu cuvănt boturilor in cestiune, ;i 
că şi atnnol a ui refuzat d i a mă asocia 
cn noul miuister, sad de a mă ţine de o 
parte. D-l George Pilipescu ar pntea in
tra  aceasta da domnului Mârzescu toate 
lămuririle cari astăzi aparţin istriei.

Din aci stea resultă, că eQ departe de a 
transige, mi-am însuşit toate neajunsurile 
iutimplate d-lni Jon Ghioa, şi majorităţei 
iberale, şi că iu resbelnl ce cinci ani par

tida) liberal a făcut minutarului d-lui 
Lasoar CatargiQ. d. G. Mărzescn va fi ce] 
dintăifi, sperez, de a reennoaşte, că eQ nu 
am fost luptătorul cel mai neinsemuat si 
cel mai neenergic,

De am făcut bine, sau rfă, aceasta este o 
altă cestiune, pe care o las 1pentru a fi des- 
bdtută mai târzia.

Aceste lămuriri date, ămi place a crede, 
că d. G. Mârzescu, in a dona ediţinne a 
broşurel d-sale, se va grăbi a rectifica e- 
rorile de fapt, comisa in privinţa mea; 
ămi place a crede că d-sa va merge mai 
departe cu îndreptările sale. Am ferma 
convicţiune, că d-lni cugetând mal cu 
sânge rece, se va căi chiar de paternitatea 
broşnreî sale. Cel puţin ăl va înţelege mă
car neoportnnitatea pnblieărel in timpnl 
de faţă. VoiQ sfirşi aci, cn nn resnmat 
de căte-va cnvinte. Bătrăna generofiune me
rita mai bine (i mul drept de la jnnele, 
şi pnrnrea conseqnent marc justiciar al oa
menilor politici din Romănia.

Primiţi, domnule redactor’ as:gnrarea 
deosibitei mele consideraţiuul.

Cogălniceanu

S E NATUL
Şedinţa de la 7 decembre.

D. vice-preşediute, Dimitrie Ghica. La 
ordinea zilei este oontinnarea discnţinnel 
adresei. Disonţionea generală fiind închisă, 
vom nrma cn diecuţinnea pe paragrafe.

D. raportor Giani, fiind bolnav, d. Bo 
crescu este rugat a da citire paragrafelor 
adresei.

D. B. Boeresou (pentrn raportatore), 
citeşte 81 care se primeşte, apoi § 2 care 
sună astfel:

„Mulţumită eroismului armatei noastre, 
pe câmpnl de bătae, mulţumită Bravului 

Junelui Căpitan, care prin devotamen
tul, abnegarea şi valoarea Sa militară, ca 

prin inţ< lepcinnea Sa, şi prin identifi
carea Sa, cn interesele şi aspiraţinnile na- 

onel, a ştiu t să facă a se acoperi de 
loijie soldatul romăn şi că împrospăteze 

vechia ga reputaţiune şi virtuţile sale străr 
bune. Roman ia a putut eşi cn onoare din 
crudele încercări ale resbelulni trecut, şi 

dobăndi binele cel mai suprem, reali
zarea aspiraţianilor sale seculare, justifi
cate şi legitimate prin drepturile sale stră
vechi prin mărirea sa trecută, prin va
loarea şi vi> elita tea sa prezentă, a dobândi, 
adică, „independenţa sa politică*.

-j- Discuţinnea e deschisă.
D. Manolache Cost ki. D-lor senatori, 

înţelegeţi foarte bine, că da-ă am primit 
a Ina cnvăntul cn ocazianen § II din pro
iectai de adresă, nn po«te să fie iu rea
litate in intenţ ani le mele, nici de a nega 
reennoştinţ i ce o datorim ş-foluî statului, 
ca şef suprem al armatei, nici o ştirii; am 
găsit insă acest paragraf cel mal oportun 
pentru ca să răspnnz la cuvintele d-lui 
prim-ministra Brătiann, din şedinţa de 
ieri. EQ, după datorie de a face totd’a- 
nna o luptă leală, am avut precanţinnile 
mele de a seară, de a preveni pe onor. 
d. Brătiann, că acuzările ce le-a făcut 
unei generaţi uni intregi şi la toţi aceea 
cari nu aparţin partitnlui d-lul, aonm nu 
e in persoană, nn ee vor trece fără de nn 
răspuns, şi l’um rugat să ne onoreză cu 
prezenţa d-sale; d-sa n’a venit,

Este nn coleg al săQ pe banca ministe
rială, n’am de zis nimio personal contra 
d-lni Brătiann, nu treo nici odată peste 
marginile banei-onviiuţe, mă adresez la 
Omni pnblio, la ministru, şi prin urmare, 
ara nn reprezentant, in oolegnl săQ, pe 

| banca ministerială.

i D-lor, in şedinţa de alaltăieri chiar 
aceea din d-voastră cari nn a ţi împărtă
şit poate modal meQ de vedere, şi aci iad 
de martor pe onor, Bozianu, pe care ’I 
ascultăm totd’anna cn mare respect—aţi 
binevoit, zio a recunoaşte moderaţinnea 
limbaginlol meQ. In ce mod a răspuns 
onor. d. prim-ministra la această atitu
dine a mea ? La începutul discursului săQ 
a aruncat vre-o câteva cuvinte foarte mă
gulitoare pentrn familia mea, *i sunt re- 
onnos Stor ; d tră dacă, pe de o parte a 
voit s i mă ridice aşa de sas, către tre
cut, este ca să mă' înjosească şi mal mnlt 
in presant. Căci începutul şi finitnl cu
vintelor d-lui Brătiann au fost: că pri
vesc in d. M. Costuki de capul partitului 
couservator, programa de injosire naţio
nală, care a desfăşorat’o d-lni, o priveşte 
ca programai partita lai conservator, şi că 
d-sa va combate aceste tend in ţe ,— a mai 
adfiogat şi cnvăntul de oaste pe lângă 
acela de tradiţiuni — va combate aceste 
tendinţe in numele naţiune! şi va lucra 
iu contra acelora care vor să degradeze, 
vor să înjosească. Foarte frum os! Să ve
dem insă daci am fost eQ atăt de impru
dent, dacă simţimăntnl meQ de bun ro
măn nn mă ar fi oprit de a manifest t 
asemenea program in numele unui partit 
al cărui cap nn am onoare eă fifi, dar 
chiar in numele meQ propriQ.

D lor, cănd vorbe; ts d-sa de mine, la 
inoepntol discursului săQ, ca reprezentant 
tradiţinuilor vechi şi celelalte... parcă ar 
fi voit Bă facă, d. Brătiann, din mine, nn 
legitimist din foburgul Saint-Germain din 
Paris, care stă inchis ou biasoanele sale 
şl care n’are ochi de căt pentrn treent, 
eâr nn pentru presant şi pentrn viitor; 
der legitimist din fobnrgnl Saint-Germain 
no se duce la Mazar-paşa; prin urmare, 
este o mică deo robire.

Al doilea, d-lor, dacă in adevăr aş fi 
avut in vieaţa mea modestă politică, cu
getări de castă s. c. ]., trecutul meQ pu
blic care aparţine tuturor românilor, şi 
al meQ personal, vine şi dă o desuinţire 
formală d-lui Brătiann; aş fi fost naiv, 
prost chiar, ’mi permit să mă serv cn 
această espresiane, dacă aş fi căutat in 
fruntea guvernământului pnblic apărarea 
intereselor de neam. EQ cred că acea ce 
trebue să caute inainte de toate un indi
vid, fie un partit, este de a vedea la cârma 
statului oamenii cel mai capabili pentru 

apăra interesele lor. Astfel vedem că 
in ţara cea mal aristocratică, in Anglia 
lordnl Bcaconsfield care in adevăr nu asta 
dintr’o familie vechi Anglo-Sacsonă, este 
bine văzut in capul guvernului, fiindcă 
acel partid din care face parte, ’1 crede 
că estu mai eapabil de a’i apăra iuteresele 
astfel am veznt pe Robert Peel nu d< 
mnlt dirigind acel partit; astfel pe o scară 
mai mică, se înţelege, insă tot aşa am 
armat şi eQ, căud pentrn ăntăia oară am 
fost chemat a forma nn minister sub 
Domnul Caza, nu am căutat atunci in 
colegii mei tradiţinnile numelui, am luat 
de coleg pe d. DonicI la ministerul lu
crărilor publice, oare pe atunci pot zice 
că era singurul cu cunoştinţe speciale in 
Moldova, am luat la ministerul de rtsbel pe 
căpitanul Adrian astăzi generalul.

Vedeţi dar d-lor cum a urmat acela 
pe care d. Brătiann o avut aerul a de
nunţa. EQ am fost foarte democratic nn 
insă in sensul demagogiei; prin armare 
aluziunile de castă s. c. 1. ce a voit sâ 
facă, nn sânt in conformitate cu trecutul 
meQ, cu veritatea faptelor.

Acum d-lor, să viu la a doua imputare, 
ea critica oe’ml am permis a fuoe asupra 
adn sei redactată de d. Bo rescu, că pnn- 
t r ’acea orieică se resumă un progiam de 
înjosire naţionali al partidului conser
vator.

D-lor, and şi se vorbeşte necontenit de 
conservatori şi liberali; eQ in privinţa 
acestor denumiri am opiniunen mea per
sonale ; am in adevăr con vineţiu ne că 
in tr’o ţară eminamente agricolă ca a noas
tră, interesslc conservatrice sânt iu mare 
majoritate, şi că astf I proprietatea este 
un factor atăt de puternic, nn numai 
pentru conservarea naţionalităţei unul 
sta t, dar şi pentru progres.

Dar mal presus de interesai de partid, 
după o asperităţi de 12 ani — după 
mine, o tristă espenenţă — mi-am for
mat o convicţiune şi aci răspund şi la o 
aluziune a d-lui Boeresou că dacă este 
indispensabil ca intr’nn stat care se bu
cură da institnţianile constituţionale să 
ea formeze, să se întărească, şi să fie tot- 
d’auna faţă in faţă in tr’o lnptă leală a- 
oeste două partide — am venit, zio, la 
oonvinoţianea, că in interesai ambelor 
acestor partide, la ceea ee trebue inainte

iu -

de toate a ne găndi, este de 
garanţiile constituţionale, gara 
dependinţei alegătorilor, garanţi 
control. Experienţa de 12 ani ’mii 
vedit mie, — şi in adversitatea 
avut mulţi alătorea cu mine de acâj 
dee, — că ori de câte ori ne presen 
orna electorală, găsim ia faţa noastră 
ternică machină guvernamentală, in 
tra  căruia corpul eli-ctoral este prea 
de a se lupta cu armele sale, d-lor n 
sistă un echi ibru intre puterea guvej 
mentală şi puterea electorală, căci 
parte slăbiciunea alegătorilor, eră paj 
alta toate f .Jicţinnile Statale,! admini 
tive şi judiciare, toate interesele lo 
concentrate iu mana guvernului, ini 
erle cele mal vitale agricole, toate suui 
tu rn a te  de guvern. Cum voiţi deră e 
pntera lopta la alegeri ca şansă de reni 
iu colegial electoral.

Dar oare d-lor o cugetare a mea cu] 
tul individuală ? Este oare ea o crimă 
de mare care mi se impută la tot mor 
tul ? Oare aceasta a putut da drept d 
Brătianu a face alusinne in trudiţi 
mele de castă că aş voi să suprim li 
ţi le publice ?

Fac apel la D. Stătescn — nu sciţi dj 
este aci ? De este aci — fac, jic, apel 1 
D. Stătescn spre a invoca nn colaboratox 
nn m artor ocular. ”

D-lor, eQ când m’am aliat cn d-lor, 
d’ânteiQ condiţiona care le-am impofl 
fost reforma legai electorale. Francama] 
trebue să plătesc d-Jnl Stătescn. de şi 
sunt aşa intim amic ca d-sa, tributul 
de recunoştinţă pentrn perseverenţa voiai 
sale in privinţa resolvârei acestei reforoe 

D. Stătescn, ministru de justiţie. Cer cu
vântai.

D. M. Costache. Da! Da! Ceruţi cu»iii 
vântul.

D-lor, elaborasem nn proiect pentru co
legial I şi II, şi pentrn Ssnat, ceream sa 
se mărescă atribuţinnile ’financiare. Vira i 
onor. D. Stătescn ia comitet şi dice: bimn 
d-le Epurene te ocupi de colegial I şi LL 
deră pe miue mă preocupă colegiul III, 
a presentat o lege electorală pentrn col 
gini UI a tâ t de perfectă după mine în 
am primit’o. El bine, '6re numai eQ si 
reacţionar. (Aplanse).

Vă întreb care este deosebirea că d- 
văd adevărul numai când sânt iu op 
ţiune, şi când sunt lu putere se îmbată] 
ea cum s’a îmbătat Catargin !...

Am reepnns şi onor. d. Boereecu, ci 
alaltăerî făcuse o teorie cam hasardol 
după mine; ae discuta csstianea care es 
f6rte importantă tocmai astă-ijl, ifiind-l 
cn toţii afirmăm că este o eră noă in cad 
intrăm, era cea noă nn este nnmai pol* 
tică psntrn aclamarea independinţel, de 
cât cnm a forte bine d. Boerescn săo 
şi consolidăm.

Ei oare este mijlocul cel mal ban de 
o consolida de cât întărind principieAi 
constituţionale, de căt făcând educaţiaues ■ 
opinianilor ¡politice în privinţa ideilanl 
constituţionale.

Onor. d. Boerescn ne zio a alaltăerî : cm 
se miră d. Epnreann că eQ aş putea a*-ii| 
tăzi, eQ membra din opoziţi ane, se trec 
diu opoziţinne pe banca ministerială; dtt | 
zice : cănd voi intre, voi intra pe uşa mxtti 
na pe fereaetră. D-lor, ce va să zică ugi 
mare şi ce va să zică fereastră ? Uşa c 
mare, după mine, este cn dune deschizi 
ta ri : ori este partal un membru din Ca 
meră sau Senat la căruia statului decăt 
Corpurile Legiuitoare, or este chemat d 
iniţiativa şefului, statalul, şi atunci este 
uşa cea mare. Căud insă firma ministerială 
esistă dej > pe b-»ucu ministerială, atonei I 
ntrarea se face pe fereastră, d-le Boerescn, I 

fiind că nn are ocaziona membrul din 03 I 
poziţiune să se presinte cn capitalul săli 
propriii pol.tic, ci se presintă numai ca 
individualitatea sa.

Acum înţeleg foarte bine ceea ce a ci* 
d. Stnrdza : am intrat, zice d-sa, in mii 
nister şi nu am să daQ seamă de cât lâl I 
damnez Q şi conştiinţei mele, cănd voiM 
face biue, mă veţi aproba, cănd voiQ faci 
rSQ, mă veţi desaproba. Aceasta o înţeleg] 
Dară d. Boerescn a mers mal departe, a l  
ridicat o apreciere on totul personală 
nâlţimea anei aosîome constituţionale. EQ 1 

cred că astfel rădicată cestinnea este peri-fl 
cnloasă regimului constituţional, ar cou«fl 
rupe, dopă mine, spirital pnblio. Şi d e l  
bană seamă, d-lor, oă dacă noi acinelup'sjl 
tăm pentrn triumful adevăfnlni, nu puteam  1 
noi să dăm acest spectacol, eă ne punem 1 
alături ou aceia pe cari până erl ăl-am 1 
oritioat de nebuni, vrea fi să zic nn buni. I 
(Ilaritate).

D ior, inţeleg oa nn membru din maj >* 1 
ritats să treaoă in minoritate, şi rioe-verss,

1
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uritate sa treacă io majoritate. A tu 
j| m ulţi partizani ai d-lnl Glati- 
J a d  att vë/.ot oS prea abandonase 

J  JjţradiţiunI engleze, ail trecut iu o-

u jir*
J  ■ /.u t iu parlamentul ungar mem- 

Em»j iritate, vechi, înregimentaţi, 
¡uiţi, trecënil in opoziţinne. Dar 
la treacă nn timp oare-care de a se 
■>a, de a se fnsiona, noul membru 
[ in partidul ministrrial,' trtboe să 

[şei puţin nn an de văduvie—ca să 
pănă câud nn membru din mi

le să treacă in minister. E«ta teo- 
ktiiuţionalS,
i sasia ’ml respnnde onor. d. Boe- 
, Apoi, d-ta ai fost la Mazar-Paş >a.< 
sul mett, D-lor, este foarte scnrt ;

la Maznr-Pafea după ce am *şit 
lunare, şi când, in 
| u H

u’l ocupă in ocest moment onor* 
Bjon de cuvintele mele, negreşit nn 
rdat toată atenţiunea sa, dară eată 
vis :

Be din ultimele alegeri n'a fost lnp- 
|We cooserv.it jri şi liberali, dară a 

\upta intre persecutaţi şi perseon- 
cănd pe urmă nt’am retras din 

ir şi delà M azar-Paşn, iarăşi ştie 
Boerescn pentru ce ni’am retras 

i||.iis te r şi nn’mi permit a ’i-o aduce 
Acestea ziss ca să'ml liniştesc spi- 

|le orice preocupare de un 1 caracter 
personal. Voifi intra acum in ma-

l
urma alegerilor i Mi se 

am fost purtat la postul de o

mi nt. Face atăta landă pentru iudepen- 
dinţă, zice mal cu osebire, nu este fapta 
unul ministru num ai, este fapta a mal 
multor oameni, şi merge mnî departe; 
landele acestea excesive nn ascund ele o 
mică perfidie?

D. Boerescn. Apreciare......
D. M. Costachi. ’Mi pare că redacto

rul a voit, expresia nn ştifi dacă este par- 
lementră, a voit să tragă pe miniştri pa 
sfoară, şi eată cnm : d. Boerescn, om în
semnat, scriitor renumit, cunoştea foarte 
bine programa delu Mazar-paşn, şi a văzut 
căt sunt de incousecuiuţl d-nil miniştri, 
a voit oare cum să’i desemne ca nişte in
strumente fără cunoştinţă, căci cugetările 
cele adevărat naţionale, era ii depusa in 
archiva sanctnarulul dela Mazar-paşn, şi 
to t oe a făcut d-lor, a fost fără conştiinţă.

va erta, voi fi da citire programei 
Mazar-paşn, de şi a făcut aluziune d-nn 
Şandrea. Apropos de d. Şsudrea, să fac o 
mică obşervaţiune. D-sa a făcut o mică 
critică cu duhul blândeţe!, o repe t, ne-a 
vorbit de Spartacus şi de alţii, dar in 
urmă a zis că nn critiefi fondul, ci stilul 
oriental. D-lor, ett nu mă ocup de stil, 
mă ocup de iond. Vifi acum ear la Mazar- 
paşa; eată programul; şi e atăt de necesar 
de a se şti in căt partidul cel mal emi-

lor, voifi examina dacă a fost bine

nu maselor, şi ar fi zis : d-lor, pu'em 
dobăodi independenţa, dar cu o condiţiuni-; 
ou condiţiunea ca să resolvăm cestiunea 
evreilor (aplause). Oare crede d-sa oă ar 
fi găsit unanimitatea care mi’a arătat ieri? 
Ideile annt din 'nenorocire împărţite ia 
uoeastS ceseiune. Nu pot dar să zio a- 
stfizi, că ne-a picat din Cer tot ce am do
rit pentru ţara mea.

Vin la a dona parte a irita tu lu i de 
Berlin, la schimbarea teritorială.

Efi vă întreb pe d-v., dacă ca trei ani 
înaintea evenimentului vi s’ar fi pus să 
alegeţi intte a poseda Basarabia sa fi a o 
da in schimb contra Dubregel, căţî diu 
d-v. ar fi răspuns că daţi B isarabia con
tra Dobrogel? Nimiuea.

O altă ipocesă. Să zicem cum că ni s’ar 
preseut» problema următoare : Romănia 
independentă; rădicată la rangul de regat.

Ce vreţi mai mult? Mal multă onoare 
putem aştepta ? Insă să daţi Romănia 
mică pănă la O lt! Oare căţî din d-v. ar 
prefera indepeudinţa in asemenea condi
ţiona? Vă întreb pe d-v., aţi primi inde
pendenţa şi titlul de regat cu perderea Va
ls hiei mici?

Voci. Nici nnnl ?
D. M. Koitwki. Apoi iată ce zic şi efi, 

că dacă u’şt fi fost întrebat mal nainte,
nent al idee! de independenţă a fost par- nn g primit starea de astăzi.
tidnl din care face parte d. Boerescn. Noi 
n’am fost de id<e» d-sale. Miniştri afi exe
cu tat acea programă fără să fie a d-lor. 
Iată ce s’a zis, negru pe alb.

Daţi’ml voe, d-lor, sa vă citesc progra
mul dela Mazar-paşa. El trebue să fie ro

it , nu voifi zice daca a fost de bun | produs in procesul-verbal, fiindcă este nn 
de cuvinţă, efind e'a zis că efi am document naţional. (Ilaritate).

I
i  t

in program de injoeire naţională.
• xamina înaintea d-voastră la ce să 
in realitate criticile care le-am fa- 
resei. Le am făcut, drept să vă spun 
vrut să fifi moderat dar—şi astăzi 

B moderat dar mai accentuat.— Am 
oă banca ministerială va avea bu- 

lat de a ţine seamă de moderuţiu- 
Ei bine, voifi pune astăzi cum zice 

fesul : >les poiuts sar Ies i.* Dară 
linte de toate voifi elimina ori-oe 
lă măcar de o ocaziuue directă safi 

rtu la persoina şefului s ta tu lu i, a- 
t nainte de toate manifestarea recu- 

j Ş Iţei noastre adăuei pentru cura- 
llita r al armatei, pentru curajul ge- 

J latului. Odată acest tribut plătit, vifi 
adresa ca membru al acestui Senat, 

f.zinnea discuţiuneiadresei către Tron, 
şeful statului rom ăn, către domnul 
naţional al Romăniel, şi ca să res- 

ijnor. d. ministru, voifi intrbea da- 
Şyă ce că to ţi şi efi intr'o şedinţă 
in trecut am manifestat opinianea, 
ă bravura armatei noastre a fo s t, 

ioe, cel mai pntenic capital ce 'i am 
|  kt din actualul resbal,daca,d-lor, acest 

de recunoştinţă ne opreşte pe noi, 
imite nofi ca să ascundem adevăra- 
ngetărî ale ţărel ? temerile, îngrijirile 
rl le are ţara ?
lor, efi cred cum că aş face un act 
i răfi pairiot, ducă n’aş fi fidel inter
ul cugetărilor ţărel. 
lor, vorb'ţl de fapte militare? apoi 

ifl militare se săvărşesc pe toată ziua. 
i  cia a făcut resbel la 1859, Poate să 

i paginile istoriei unui popor nişte 
luai frumoase de căt bătăliile de la 

rino şi Magenta ? şi cn toatea acestea 
asit un om de sta t,— ăl amintesc ca

i espeot pentru memoria sa,r—d. Thiers, 
din puntul de vedere po litic , din

rJ 1«1 de vedere al naţionslităţ I fran- 
a declarat politica care a împins pe 
eon III-1 ea de a săvărşi unul din 
e cele mai geanroase: emanciparea 
i, a declarat’o zio, de o greşeală po- 
, căci a prezis d. Thiers, că unitatea 
I va atrage unitatea Germaniei, şi u- 

,ua Germaniei va deveni periculoasă 
•iei. Oare d. Thiers cănd *şl a permis 
;e acele critice, fost-a tsxat.de cineva 
sg patrio t? oă voeşte să înjosească na- 
iţrdaa ? '
i se petrece astăzi in Austria ? 
acolo armata-a făcut mari isbănde, 

i * încercat oarecarl greutăţi, cu toBte 
tea atăt parlamentul diu Viena căt şi 
lin Pusta, fiind incunoştiiuţate asupra 
ecinţeior pe cari le a produs eveni- 

pi o iţele din urmă petrecute in Orient, n'a
ii roat acea beatitudine, ca să zic aşa, a- 
cişjliniştp, acel enturiasm nelimitat care

că voim noi să-’l arătăm prin re dac- 
a adresei Tronului. Şi atunci mă in 
ce a (putut atinge susceptibilitatea 
miniştri ?

1.

m discutat (independenţa d-lor ? Ce 
»' zis in privinţa independenţei? d. Boe 

Să’wl permită să’l bSnuesc un mo-

Iată ce zice acest program :
, Vom stărui că in afacerile noastre ex

terioare să dobăndească o politică tomă- 
nească 6 politică de pact. Acestea sunt 
scrise cu litere mari.

*Aşa o vocsc vechile noastre tratate înche
iate cu înalta Poartă*.

— Săracul turc ! (Ilaritate).
,Aşa o voeşte tratatu l de Paris.*
— Noi ’l-am îngropat!
»Aşa o voeşte interesul bine înţeles al 

romănilor.*
Astăzi d-nn Brătianu zice că suntem 

trădători al intereselor romănilor! Dar 
să vă mal citesc :

»Suntem dar decişi a combate orî-ca po- 
it-ică aventuroasă.*

— Băgaţi bine de seamă : „ori-ce poli
tică aventuroasă.*

— »Mal departe zice : »Vom priveghea 
ca guvernul nostrn să observe cătră înalta 
Poartă şi către toate poterile garante o 
atitndine nepărtinitoare şi amicală »neu
tralitatea.*

»Şi prin însuşi aceasta „vom osândi* 
ori-ce preferinţă exolusivă către un sta t 
strein.*

— Apoi, nu avem drept să’l osăndim 
acum. Vă întreb d-lor ? (Uaritat*’, aplause).

— Mai departe.
»Preferinţă, care nu ar avea alt rezul

ta t decăt de a ne atrage dificultăţi şi ge
lozii diu partea altor state.*

— D-lor, am fost şi efi unul din redac
torii acestei prvgrame. E i! care a fost 
ideea care a prado omit la redacţiune ! Toc
mai fiind că noi am bănuit pe fostul gu
vern şi pe d. Boerescn, şi pe general Flo- 
rescu, şi pe d. Catirgi — poate ne-am în
şelat — dar ’iram bănuit cum oă ar vrea 
să profite da complicaţinnile cestinnei 0- 
rientnlul ca să facă ceea ce a făcut d. 
Brătianu. Şi atuucea noi, partidul naţio
nal liberal...

—  Vă rog să nu perdeţl din vedere. 
(Aplause, ilaritate). Am făcut acest pro
gram.

Ce am zis, d-lor , ieri ? Am zis: ,D-le 
Boerescn, d-ta preş ntezi cestiunea inde
pendenţei ca o lucrare a perseverinţeî na
ţiune! şi a oamenilor de stat.*

Ei, dacă din păcate nu este lucrul aşa? 
Căci, iată ce am zis la Mazar-paşa, (şi 
v’nm citit). Apoi, d-lor, vă intreb : unde 
vede d. Brătianu, că invocăud aceste su
venir! istorice şi constat&ud o contradic
ţie intre progrmul oposiţinnel şi intre o- 
posiţinnea ajunsă la guvern, nude vede 
d-lul, zio, cum că efi am vojt să înjosesc 
naţiunea roinănă ? Am pus numai între
barea, am pus ipotesa că, dacă nonă, cănd 
eram la Mazar-paşa, — efi to t de Mazar- 
peşa mă ţifi — dacă ni s’ar fi pas între
bare : oe vreţi ? Ceea oe ni s’a dat astăzi, 
safi cum -era de mal ’nainte? Negreşit că 
cu documente in mănă răspundeam altfel 
Dar eă mă pul pe calul de bătae a d-lul 
Boerescn, d-sa zice că am lucrat penttu 
independenţă.

Dar dacă d-sa, cu trei ani inainte, ar 
fi pus intrebarea la Senat şi la Cameră

Dar ce zice onor/ d. Bosianu? »Apoi 
ce vreţi, eă vă duceţi inapoi?* Nu 1 Să 
ferească Da umezeli; am sa caut să trag 
foloase căt ee va putea mal bune din sta
rea de astăzi; dar aci este deosebirea, na 
’ml vine a juca cu d-v., hora unire!, nu 
mă prind de mănă ou d-v. Primesc ceea 
ce s’a făcut cu resignaţiune nu zio des- 
curagearr, dar fără intpsiaem; şi nu pu
teţi să’mi imputaţi că voesc să înjosesc 
naţiunea romănă.

D-lor, mai am ăncă vre-o două obser
vaţi uni la oarl m’afi condus onor. d. Bră
tianu primul ministru, vorbind de Ger
mania şi Italia.

Efi unul vă mărturisesc că cu m&hni- 
cinne am auzit afirmarea prinţului Bis- 
marck că ee deetinează de Danărea-de-Jos. 
Prinţul Biemarck care este autoritate in 
ţara sa, noi trebue să’l credem pe cuzănt. 
D. Brătiann ne zice : ştifi ce a zis d. Bis- 
marck, efi ştifi mal bine..... Poate să fie

credere in d. Brătiaau, ce ne face pe noi 
astăzi să avem încredere ? (Aplause). Iarăşi 
d-lor, zic că programai de la Mazar-peşa 
trebue păstrat fi scris cu litere de aur 
(Aplause.) 3*  -¡ii

Vom avea din el esemplo, lecţiunil (A* 
planşe). Voi zice, nu ca să răipunz onor. 
d. Vioreaua, că efi nu mă plăng de tine
rimea de pe acele bănci, eu mă p’ăng că 
tinerimea ee trece prea degrab; un zic că 
inţenţiunile d-lor nu sunt foarte bone dură 
zio că maşina electorală este aşa de bine 
pregătită prin prefecţi, sub-prefecţi pri
mari şi a lţii; şi luai avem acum şi d co- 
raţiuni.

D. Stardza, ministru de finanţe. Nu se 
va da decoraţiunt, pentru actele predece
sorilor nuştri nu putem napunde.

D. M. Eogălniceanu. Cer cuvântul.
D. M. C. Epnreano. Eli, d-lor sunt cel 

mal convine din toţi de sinceritatea idee- 
loî onor. d-lui Slnrdza, dară, din păca
tele mele, am fost prim-miuistru, şi am 
m ii multă esperieoţă de căt d-sa.

k)uor. d-le Stardza, maşina este pregă
tiţ i ,  un singur chibrit porte eă aprinzi! 
fiieul şi să o facă să funcţioneze (Aplauze).

D. Sturdzs, ministru de finanţe. Noi nu 
vdm pregăti maşina.

•D. N. Mauolescu. Cine a pregătit ma
şina la Piteşti, la Mavrodoln....

D. Mauolaki Kostaki. Apoi, d-lor, 
mkşiuele oele vechi lc-aţl uzat (Ilaritate)/ 
d-Yoastră aveţi acum maşine noul şi efi 
vferbesc de maşinele cele perfecţionate. 
(Aplauze, ilarita)

D-lor, dacă apelai mefi na găseşte ră
sunet pe banca miuieterială), — şi mă ex
prim răfi,—nu are resunet la auzul d-lul 

Crătiann, s ta n d  mă adresez , cu această 
ooaziune solemnă către Augustol şef al 
etatulai romăn, şi dopă mine, adresa ar 
trebui să conţie două idei: ăntăifi că ne
am bătut bine si că astăzi şi ţara şi stră
inătatea aşteaptă ca să ne şi guvernăm 
bine. (Aplause)

A dona idee care o spun respectuos 
Tronului, este: preenm la Plevna nu s’a 
bătut o partidă, nu a fost numai roşii, 
ci afi fost fii intregel ţări, sacrificiele le-am 
purtat cu toţii asemenea şi in faţa nonei 
stări de lucruri, spre a iucursja o eră de 
adevărată înfrăţire, care ar da ţăreijtoate

aşa ; aceasta este o cestiune de deslegat I forţele sale vitale, persoana d-lol Brătianu 
intre d. Brătianu şi d. Bieuiark. . I să facă loc unei alte persoane neutre, care

Ne-a vorbit d. Brătianu de Italia, ne- j să prezinte tonte garanţiile faţă eu viitoâ. 
greşit atras de mine pe acest teren, d-sa ■ rele alegeri (Aplauze). Iată, d -lo r, aceşti 
a zis : »Ce ne vorbeşte d. Epureanu de | doue‘ idei cari, din parţtm ’mi !e supun res- 
ceea ce a făcut Italia la 66 ? Apoi Italia J pectuos Tronului p rii organul d-lor mi-j 
a chemat pe Franţa io ţara ei, Italia a J niştri (Aplauze).
făcut alianţă; unde am făcut noi de toate D. M. Cogulniceanu. Retras din gaver- 
aoeste?* Inul in urma crizei ministeriale, era o

D-lor, alianţa nu am făcut, dar am j cestiune de demnitate pentru mine ca. efi 
mere la Livadia, şi oe sa  făcut la Liva- gţ nu iafi cnvăutnl, să nu"?ac, ceea oe este 
din.... mal departe nn ştim, decăt cunoa-1 foarte constituţional ceea ce a făcut şi 
ştem tratatu l dela 4 (16) aprile. Dar in I alţii, ceea ce a făcut onor. d. Sturza, cate 
oi facem insă o* Italia ? Ea nu s’a bătut I a eşit astăzi idin minister şi adouazi a 
decăt după ce a încheiat un tratat. Ceea j venit şi a atacat’ ministerul, efi eram in 
ce ştim pentru ţara Romanească, ştim oă drept s’o fac aceasta ca să mă apăr dar 
România s’a bătut fără să încheie un a- n’am făcut’o c’a cestiune de demnitate, 
se meu ea tratat. Mai ştim ăncă c i s’a bă- j M’am ţinut dar de o parte in toată discu
ta t  fără co ţara să dea aprobare pentru I ţiu nea aceasta, eram hotărăt eă n u ’ iafi
trecerea DanSreî. Esta un fapt.

Ei d-lor, de vreme că Vorbim de Italia 
ca Bă vedem ce a făcut cel mal mare om 
de stat al Italiei in arma păoei dela Vi- 
la-Frauca ? Până la un pont oarecare mă 
pun in poziţia d-voaetrră de vedere, in op- 
mismul cel mal perfect, deşi Dobrogea nu 
se poate semăna cu provinciile Lombardia, 
Toscana şi celelalte pe cari lea intrupat 
Piemontul.

Cn toate acestea, Italia ca să obţie a- 
cele bunuri, acea mărire, a făcut nn sacri
ficiu, a dat Savoia şi Nissa. Cine a sub-

cnvăntul ; şi iată pentru ce : pentru eă a- 
părarea mea şi actele cari e’a făcut prin 
mine ministru de externe, arafi osândite da 
persoana d-lui ministru Sturza, şi era nu 
oe anormal a mă amesteca in discuţiunea 
aceasta şi a combate pe d. M. Costache. 
Pentru ce? Pentru că am văzut eri spec
tacolul ourios oare nu l’am văzut in viaţa 
mea ; am văzut pe d. prim-ministru com- 
bătăud pe d. M. Costache, care n’a făcut, 
decăt ei reproducă in scurt argumentele 
şi oonduita politică a d-lui Sturza, mini
stru de finance de azi. Ieri d. Brătianu—

scrie acel tra ta t?  Cavnr. Cavnr pe care J luaţi Monitorul in mănă şi veţi vedea — 
ăncă şi astă intraga Italie ’1 proclamă ca I toată apărarea făcută politicei sale eraţi
cel mal mare om , ca regeneratorul săfi. 
Insă ce a făcut Cavnr după acel sacrificii! 
dureros ? S’a retras de la guvern. Apoi 
nn este frumos model şi pentru d. Bră 
tianu a facă ceea ce a făcut Cavnr ?

Dară mai este şi un alt motiv, şi este 
bine că nu este prezinte d. Brătianu, este 
numai tinerim ea, ca să le fac şi o altă 
confesiune, relativă la promisiunea daţi 
prin programul d-lor, că ne garantează 
libertatea alegerilor.*"*

D-lor, d-nealor sunt astăzi eoleg! al 
onor. d. Brătianu, nu afi astăzi nici un 
cuvănt pentru a se mefia de d-!uî, dară 
la Mazar-paşa du s’afi petrecut lucrurile 
tot astfel. Atonei tinerimea, reprezentată 
in mare parte astăzi pe bănoile ministe
rială, a zis-; d-voaetră bătrănil sunteţi 
compromişi, noi voim libertatea alegeri
lor, şi nn a primit la 'ministerul de interne 
ni ol pe d. Eogălniceanu, nici pe d. Bră
tianu, nici pe mine, şi ne-am supus.

Daca d-lor dară la 1876 nu au avut in-

argumente »ad-Sturzam* Am tăcut.
Astăzi insă faeănd o trăsătură de spi

rit onor. d. M. Cost iche; a zis că in ma
şina guvernamentală er»fi şi decoraţiunele,

D’odată văd pe onor.d.Sturza că să scoală 
cu puterea convincţiuneî, a consecinţei şi a 
logici-î care o ere in acest Senat, pururea 
drept,pururea predicănd morala,şi^l’am vă
zut că zice:» nn suntem răspunzători pentru 
»predecesorii noştri 1* Apoi onorabile d-le 
Sturza, care sunt predecesorii? Apoi pre
decesor este actualul ministru de justiţie 
d. StStescu, apoi predecesor este d. Cim- 
pineânu, actualuţ ministru de esterne, in 
fine însuşi d. prim-ministru Brătianu.

Prin urmare, la d-lor cari ’ţi sunt azi 
colegi; le-ai adresat şi de dănşil te lepezi!

Ea să vedem aonm cestiunea deooraţin- 
nelor, şi ’mi pare bine camă ou aoeastă 
ocaziuno putem să spunem oe este decora
ţi un eu şi oum s’a dat.

D*Jor. in toate ţările monarohips este 
ştiut că dreptul de a conferi o deoora-

ţiune aparţine şefului Statului, este un 
drept al lui personal ca şi dreptul do gra
ţiere, decăt il esercită printr’uu ministru 
oare-eare, adică dreptul de graţiare prin 
ministrul de justiţie, şi dreptul de a cou- 
ftri decoraţii ’I eeeroită prin ministrul de 
est-rne. Nicăieri n’am auzit, şi ’mi pare 
răfi că d. CSmpioeann nu cete aci, cnm 
că decoraţiunile ee dafi prin consilia! de 
miniştri, şi legea care »’a votat nu cete 
aşa. Efi am Meat nn regulament; de cat 
colegul mefi de la fiuauca d, Căuipiueunu 
a azie; ea nu l&aăm pe Cogălniceanu să 
dea decoraţiunl! Să părea că tot Cogfilni- 
c6..uu ara să fie ministru de agterue; şi 
ust-fel decoraţiei« aă nu se poată da de
cât prin consiliul de miniştri, şi bş* s’e 
schimbat rcgulameutol in nefiinţă mea, 
cestiune de colegialitate! fără să n.ă în
treba pe mine! Atunci oui spne d -.ti Brâ- 
tiann: mie ’mi convine, aceasta mă apără 
şi prin urmare primesc. Cu toate că nu 
cunosc nici legiunea de onoare, nici ordi
nal Leopold eă aibă asemenea procedură.

Ce decoraţii e’a dat la romăul dela cre
are şi pănă astăzi? O singură dată cănd 
a eşit o listă mare, şi acelea e’a dat prin 
consiliul de miniştri. Fie-care ministru a 
venit cu partea lui, a venit ministru de fi. 
nauţe cu amploiaţii fiuauţiarl, a venit mi
nistrul de justiţie, foarte discret, foarte 
strict, o recunosc ; a venit ministrul lucră
rilor publice şi de comerţ şi d-e’a a pro
pus să ee dea la proprietari şi industr.aşi; 
şi ministrul de -externe a venit să propue 
că te-va decoraţii la personalul diplomatic. 
Toate acestea afi venit in consiliul de mi
niştri, -C&re a  hulârit pănă şi .grad ui care 
eă ee dea.

De atunci, de la decoraţiunile acelea s’a 
mal dat rre-o câte-va numai şi tot prin 
consiliul de miniştri, şi aceasta tturmii ca 
să scap efi de bănaeală, căci pretuiinde- 
nea ee zicea: Eogălniceonu, Eogălniceanu 
şi iar Eogălniceanu ! Şi chiar aci in Se
nat, am văzut persoane care erafi jignite, 
care m’afi dcşmăuit, care ’mi-a făcut via
ţa grea că n’am dat un ordin mal mare, 
pe cănd consiliul da miniştri era acela care 
conferea şi decidea.

E i! aţa fiind, care sunt dar predeceso
rii d-lul Sturza? Predecesorii afi răuias, 
sunt lângă d-sa pe bancă. Cum, d. Sturza 
acum respinge solidaritatea ?

Onorabile d-le Starz<, efi o să vă rog 
odată jbătifeneşte eă luaţi seama că noi bă
trânii—şi ştifi cum că bătrânel eşti şi d-ta, 
căci ue cam onnoştem că de la Divanul 
ad-hoc, al rost iu" vifeţa politică J— fiu hol 
bătrăuii trebuia' iulfee noi/sp fijn atât. de 
aspri; eă lăsă ui tiuiţilor dk vie să ne cti-v 
tioe; aceia oare intră astăzi pe scenă, a- 
ceia care, iafi ^accesiunea noastră, el afi 
dreptate' eă fadă' critica şi a faptelor bune 
şi a celor rele.

Şi intre politicii) oel. eohi emu unii care 
luafi parte in frunte, in clasa I şi alţii ia 
al donilea riad. Şi efi socotesc că tocma^ 
aceştia afi beneficiat, mai malt de cât cel' 
din clasa ântfiia;’ căci cel din clasa ântâifi 
de multe ori erafi trrăsniţl de fulger, cel 
de clasa a doua beneficia şi ee strecura 
căci când îlj vedeam ca Hormuzak>i când 
ou Pana, când cu Mavrogheni, când ~ cn 
Ioan Ghica şi cine şcie mâine cu cine T 
vom mal vedeai Şi toţi acei* vin azi şi 
ee pun ca representanţl ai moraliiaţel po- 
lice şi reepiug solidaritatea predecesori
lor. Ei bine, d-lor, eă avem ceva mal multă 
modestie, ceva mal multă logică şi conse
cinţă politică.

De aceia 1 conjur pe d. Sturza, să bi- 
ne-voiască a lăsa pe predecesori de o par
te, căci nu este de cât un predecesor. Să 
nu se atingă de mine; destul ’ml-a făcut 
viaţa grea. Ataoâud uă politică care dea- 
câ era a mea, era şi a preşedintelui con
siliului lângă care feude, şi care politică 
a anzit’o eri sprijinindu-se, şi ett cred câ 
d. Storza diu inimă a regretat că nu era 
alături cu d. Manolachi Eoetaki. Apoi, d-lor, 

.când ziceţi că eucteţl marele protector al 
moralităţii politioe, începeţi a practica şi 
d-v. acea moralitate politici; şi oel puţin 
nici unol din noi cat de bătrâni am fi, când 
cşim din guvern, nu luăm contramarca ca 
să intrăm a doua zi 1

După ce-a mai vorbit d. ministru al lu- ’ 
crărilor publice fi alţi d-nl senatori a’a pri
mit adresa către tron.

BIBLIOGRAFIE____
A eş it de Sub tipar nn stndin de 

Politică Contimpurană'. in titu la t: Mar
tirii de la 48 şi Salvatorii dela 
66 de Q. M arzescu. F ost d ep u ta t in 
Constituanta din 1866; 1 broşară 
8° de 37 pagine, Preţul I leu.



T I M P U L

Concurenţa nu se exercită de cât asupra 
productelor celor bune. Capsulele luI Guyot 
cu gudron, atât de eficace in caşurile de 
gudron, catarrhe, bronchite, phthisiă. aU 
dat loc la numeróse imitaţiunL D. Guyot 
nu póte garanta de cât flacónele cari pórtá 
semnătura sa imprimată tn trei culori.

Capsulele Guyot se găsesc tn România la 
mai tóte farmaciele. ,,________

MAI MULTE MII DE
S / t C I

sun t de vôn^are. A se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, P ala tu l , Dacia.*

n̂nimuimiiiiimiiiuiiiiiiiiiiim:ii

^MALADIES DE POITRINE
= Tote personclo cari şuier de maladii de pppt. precum catarrhe, p h th isiă , 

guturm uri si tusse învechite  trebue sa întrebuinţeze

SIROP DTlYPftPIIOSPIUTE m  Cil 11 \  ne IJHMULT & C"
care, prescris de mulţi annii de medicii lumei întregi, a dat in tot d'auna 
cure minunate. -

Prin in trebuinţa rea continua a acestui Sirop, tussoa inceteasa , su d orile  
nocturne dispar, alim entatiunea bo ln av ilor  se am eliorează rapide» cea  
ce  se  poate constata prin  ingrasiarea  si aspectu l un ei sanitati mai 
in flon tb re  a boln avu lu i.

Aceste fapte sunt confirmate prin urmetoarele observatiuni :

• Siropul de Hvpophosphit < 
lui Grimault si C ' irebuesce c

____ a__ l de calce al
lui Grimault si C * irebuesce consiliat in 
phthisiă pulmonara la tole gradele: in 
cea mai mare parte a caselor el aduce ua 
vindecare complecta seu cel pucm ua 
amelioratiune sensibila *

Estras din Tribun» Medicali din Paris.

neputinţa a constata la dinsi prestata tuber* 
culelor in plamaoi şi vindecarea se man* 
lin«* de mai bine de i  anni. »

Estras din Guriţa Medicala din Vienna 
(Austria).

« Ve fac.complimentele melle pentru Si* 
ropul domniei-vo&ire de Hypophosphit 
de calce, il întrebuinţez ţjilnic Ta adulţi si 
copii bolnavi de plainani şi de ficat; aceasta 
preparatiuns întrece iote cele cunoscute 
pena adi -

J. H LANG.
Doct med. la Melburn (Australia).

S iropul nostru de H ypop hosphit de ca lce  este de culdre pembe si se 
l un d e i n  flacdne turtite de forma ovala,- revestite de marca fabrice i, cu 
semnătură  Grim ault s i C,e . si tim brul' G uvernului frances.

LA PARIS, CASSA GRIMAULT ET O . 8. STRADA VIVIENNE
SI IN PRINCIPALELE PHARMACII

« Opt bolnavi de phthisiă la gradul liu 
tratati cu Siropul de Hypophosphit de 
calce al lui Grimault si C‘* m temp de 
sesse septemani pena la patru seu cinci 
luni, sunt asta î atat de bine. incai este cu

di Mia;wwiiHiina
DE L'ABBAYE DE FECAMP (FRANCE) 

ESCELINTA, TONICA, DIGESTIVA Şl APERITIIVA
CEĂ MAf BUNĂ DIN TOTE LICORILE

A se cere todeuna ia josuiu fie
cărei sticle, eticheta pătrată pur- 
tăndu semnătura directorelui ge
nerale.

VÉRITABLE LIQUEUR BENEDICTINE 
Brevetée en France et à ^Etranger.

OA

Aüuvei'ttut iicurtf tScutdiciiuA gus6SC6 uuinaT la.

Im Btteureacl U d-nü Gabier Wartanovitz à Cp.. »genţi gen.; L Àthanaaiu à I. Klee. 
A. Fialkcwtki. I. Oveeee. J. Kaiser, negocian ţi ; Tome Antonia. Dlmitrie Mnrineeev. 
C. Saraxi, Pretil OAD.  Tíntese«. O. Conetentlneecn. G. BAdaleeco A L Ioneeeu. 
confier! ; C, Răcoriţi. farmaciit, (i U tóte Amele mal renumite Iu celelalte oraşe.

A  esit de sub tip a r :

P E  .A -Z L T T T Ij 1 8 7 9  

cu o mulţime de ilustraţii
PREŢUL 50 BANI

De vânzare la Tipografia Thiel & Weiss şi la toţi debi- 
tanţt de tjiare atât în capitală cât şi In tdte districtele.

Premiul Abonaţilor
ANUALI AI

3 5 R E S B O I U L U I ”
Administraţia $tarului TResboiul“

va da de anul noă un frumos tablofi fotografic:

„CU STEGUL ÎNAINTE!“
episod din asalturile Românilor de la Plevna, un ade
vărat cap*d’operâ al talentosului artist Dembinzchi. Ta
bloul este lucrat în atelierul farului Resboiul. Mărimea 
lui este de 22 centimetrii lărgime şi 36 cent. înălţime.

! CETITORII de JURNALEFRANCESE

GERMANE
SUNT PU H TK  ACESTA IN8C1IVTIATI CA OA8SSC IM TOT MOMBHTUL LA

r a i i D I N  BULEVARD, DE LINGĂ F0TCGRAF1A
principalei* jurnale francei* | i  germane ca aprâpe acelaşi preţ ca care ae vflnd la local lor 

Jamalele acestea lo o t:
JURNALE FRANCESE 

L La Franc*................................. 20  bani
2. Le Nard ..................... ................25 bani
3. Le Gaulois................................. 25 bani
4. L'Univers . ..............................25 bani
6 . Le F ig a r o ................................... 25bsnl
6 . La République française • . .  25ban!

JURNALE GERMANE
1. Oeutshe Z eitu n g ........................ 25 bani

2. Oie P resse ..................................... 25 bani
3. Tribüne din B e r lin .................... 20 bani
4 . Neue Freie P r e s s e ................... 30 bani
5. Kölnische Z e i tu n g ................... 25 bani
6. Der O sten .................................... 20  bani

Li administraţia (jiarulnl »Resboiul* ai 
află de vdmjare:

D I C Ţ I O N A R I U L

LIM BEI ROMĂNE
|i

G L O S Ă R I  T T .
După Însărcinarea dată de

Societatea Academicii Românii
de

A. T. LAURIAN şi I. C. MASSiMU
43 FASCICULE.

Ou preţul de Lei noi 60 in loc de 72.
Administraţia.

In librirla Socec & Comp. 

spre vâr<}ftre *•

R a d u  B u z e s c u
sad

H AN T Ă T A R U L
Un Tolnm în 8°, preţul 2 lei noi.

Bibliotheca poporului român
o O T L E O T i T j n s r i

de

P O E S I I  V E C H I
Volumtd I, Conţine 216 feţe. 

B A N I  50 E X E M P L A R I U L  
De vânzare la tfite Librăriele din ţâră.

0
Seconde série. — No. 2.

De vânŞare la chioşcuri, la to ţi 
d cb itan ţl de <Jiare şi la Tipogrofia  
T hiel â f  W eiss In Bucurescl.

Preţnl 50 bani,

MAGASINDL DE L!NGERIE
din

V I E N A
Codea Victoriei (Mognşoi), Palatul „Dacia", 

a doua prăvălie de la colţul Lipscani

Desfacere Totală
de

€ »  € 1
P la p ă m l fin e  de lină de oae

în culorile cele nml frnmoae forte lungi şi 
late de câte 12 LEI. Preţnl din anal tre

cut era 28 franci.
Cumpărători de cel puţin 10 bucăţi vor 

avea nn rabat de 5 la sotă.

M agasinul de lin ge rie  din V ie n a
Calea Victoriei (MogoşoI), Palatul .Dacia* a 

doua prăvălie de Ia colţul Lipscani.
(8 3 0- 10 )

APA T ONI CA
D IC Q U E M A R E, Chimist 

ROUEN (Francia)

Ea face sa crească şi fortifica pe
rul, impedicand’ul de a albi.

POMMADA EPIDERMALA
IN CONTRA MATREÇE1 

Impedica perul de a cadea, face sa dispara matréçea 
şi mancarimea.

Deposit in principalele magasine de parfumeria.

NOUA 1NVENTIÜNE

PAEFDMERIEQMM BBOIENÏ
ED. PINAUD

S&pun..........................................   de IXORA.
Essen^ü pentru batiste . . .  de IXORA 
Apa de toiletta . . . • • • •  de IXORA
P om adft.............................. .... . de IXORA
O liu ................................................. de IXORA
Praf de ores « « ........................de IXORA
Cosmetic . . . ............................do IXORA
57, Boulevard de Strasbourg, 57. 
Singurul Deposit al lu AspasinT Mignot.

(VW

P  MAGASINUL DEL1NGER1E DIN VIENA
Calea Victoriei fMogoşâi), Palatul „Dacia* (a doua prăvălie de la colţul Lipscaniei.)

,  DESFACERE TOTALĂ *

cu mare scădere de preciu
dio cansa g r a ia f l ir e i  c a le i n a r i ale m ărfurilor.

Cele mal nuol ai cele mal moderne

/¿Ui« w m
P B E C U

Fuste, Capote şi CostnmnrI de flanelă, Camisöne, Ciorapi, Giletce, 
Broböde, de lână şi de bumbac, Plapăml de flanelă, Cnmisone, Pantaloni 
şi fuste de Piquet de tfrnă, Hăinuţe de copil, mantale de plöie de flanel?.

LISGERIE PENTRU BĂRBAŢI,, DAME ŞI COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru töte clasele Soc 'lă ţ ii.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAM
iu töte lăţimile, in bucăţi Întregi şi jumătăţi, provenind din fabricele cele mal renu

mite de Boemia (Bumbiirg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÖPE ŞI BATISTE
de orî-ce calitate şi mărim0, batiste francase de linö, batiste brodate şi de deu

tele, batiste colorate etc. etc.

GULERE SI «ANCHETE PENTRU BARBATI SI DAME
de otl-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de deutele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, BOBES DE ClIAMBRES,
Dembe-Capots. Long-S hawls, Şaluri de CachRmir negru.

Zestre complete de 800  fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă in ramurile lingerie! şi broderie! se primeşte şi se va 

esecuta prompt tn atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT F.CSAT
Foste de flanelă francesä dif. col, a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână_______ ,  ,  ,  ,  1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4 50.
Flanele de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de lână „ „ ,  ,  5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50. 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de )ôn& curata 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanela fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnru dame, de flanela a fr. 8 50. 14, 28, 38. 
Camisóne de piquet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.5Ö.
Pantaloni de piquet de ârnă a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de ârnă a fr. 5, 7.50, *10.50.
Costume pentru dame, de flanela francesa a fr. 32. 41, 58 şi 72. 
Mantale de pldie de lâna fina a fr. 30, 38, 4S, 65 
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6; şi 7.
Oămaş! bărbătesc!, cu pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fira 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Căinaşi de Olanda fina a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Engiesescl color, garao ate a fr. 4, 6 8.50. 
Câuiăşl pentru dame, de Chiffon cu garnituri şi broJărie a frTT,7(j 6, 7,50. 
Cămăşi pentru dame, de Olanda simple şi cu broderie a fr. 5.50 

9  7.50. 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentru dame de Olanda cn broderii séfi cu dantelă fi-,a a

fr. 12, 15, 18, 23.____________________________________
Cămăşi de nópte de dame séti de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17. 
C(unisone simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50.
Camisóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9. _____________
Camisóne cu broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50, 11, 14 şi 17. 
Pantaloni pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4.50, şi 5. 
Pantaloni pentrn dame, bredaţ) a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantaloni pentrn dame, de Olanda fină cn broderie séfi dentóle a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.
Foste de Costume cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6 50 şi 8.50.
Foste Costume cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9, 11 ,~0. 15. 
Foste cu şlep cu plise,cu broderie şi cu dentelo a fr. 8 50, 11,15, 18. 26. 
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Cuiere bărbătesc! calitate bună tn 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7 50.
6 Batiste albe de Olanda a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linó adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14.
6 Batiste de linó cn litere brodate fin a fr 15, 18 şi 22._____
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.___________________ _____
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5-50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9, 
Fiţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5 50, 7 ţi 8.50.
Fi'ţe de mese de Olanda albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34
Feţe de meşe de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 5ÎT
Feţe de mese de Olandă damsst 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albe de aţa a fr. 5. 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaiü a fr. 2.50, 4 şi 6.50.
6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10 50.

1

fJR rennmitît esenţă japoneză, oare 
rU -flU  vindică îndată orl-ce durere de 
cap se găsesce la farmacia d-lnl F. Bros 
▼is-â-vis de biserica Sărindar.

o pereche 
case cn 

locul lor, 
situate în  

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Precupeţî- 
No*. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 

1 a proprietarul lor ce locuesoe întrâusele.

Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90~ 
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
T Bucată de Olandă de Rumburg^ coţi diT lat, 2Î coţf de lung

a fr. 85, 48 şi 63.
1 Bucată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.

a

1 Bucată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 83.
Mal multe de 1000 coţi resturi de pânzS, Chifon, Oxford şi Pichet Tn cupâne de 5, 6, 8,10 şi 15 
coţi, se vinde ma. ales f6'te eftin, ir să n^me! pf.ni când te va sfîrşl depoeitul acestora.

Magasinul do lingerie din Viena
Onlea V ictoridî, Palntnl »D aria*, (» H p ră 'ă li»  d» Ia eolţn i Lip«cm?«l). r

I

Tipografia Thiel A Weis«, Palatal, „Daeia‘


