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BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privat al „TIMPULUI."

(Agenţia Havas).
Constantinopol, 21 Fevruarie, seara. 

Delegaţii Mnntenegrulnî având sa ajungă 
fnci negreşit săptămâna viitoare, armistiţiul 
mu se va pYelnngi de câ t cn durata strict 
mecesară, adică cn  15 $ile după toata pro
babilităţile .

Este sigur că se va face acord între 
iSerbia şi Poarta.

Belgrad, 21 Fevruarie.

Alegerile pentru Skupcină att avut loc 
erî. Cea mal mare parte din candidaţii a- 
leşt sunt fhvorabilî păcii. In oraşul Bel
grad s’a ales deputat un ovreiii. Pentru 
prima oară se produce un asemenea fapt.

Visna 21 ?'evruarie seara.

,Politische Correspondenz* publică o te
legramă, de la Cattaro, cn data de 21 
BŢevruarie, prin care anunţă c i doi se
catori muntenegreni, Petrovicî şi Rado- 

icî aii plecat astăzi pentru Constantino- 
pole.

Viena, 21 Fevruarie, seara.
O circulară a Porţii deeminte formal 

sgomotele ce se res pândiseră de câte-va 
zile, asupra unei boele a Sultanului. Să- 
jnătatea Sultanului este perfectă, zice te
legrama.

O altă circulară desminte intr'un mod 
,oficiul scirea despre vre-o schimbare a Ma
relui Vizir.

Viena, 21 Fevruarie, seara.

•PoHtisehe Correspondenz, «Jice că în con
ferinţa la care asistai! partidul constitu
ţional şi mulţi membri din ambele came- 
e, gnvernul a comunicat espunerea nego- 

oaţiunilor începute cn cabinetul ungur re
lativ la compromis. Incheerea compromi
sului depinde de adesiunea partidului cons- 

Itituţional la punctele cari regulează for
marea consiliului general al Băncii na
ţionale.

BBCDB1SC15 PÎBR U ABE.
Senatul, In şedinţa sa din nrmă 

(marţi) a’a ocupat de proiectul pen- 
tru modificarea art. 286 din proce
dura penală, privitor la curţile cu 
jnraţl şi ’ l-a primit. A discutat a- 
pol dimisia d-lnl Rosetti-Teţcanu, pe 
care nu a primit’o

Camera, considerând desbaterea 
budgetului pe anul curent cu ace
iaşi. confusie (fiind-că nu s’afi modi
ficat mal ’nainte legile organice con- 
resjranijătoare), a votat budgetul mi

nisterului Justiţiei, nu Insă după pro
punerea Comisiei budgetare, ci după 
budgetul redus al anului trecut şi 
aici încă cu unele sporiri destul de 
nsemnate. Iar lucrarea Comisiei bud

getare, al cărei em fatic raportor 
pentru reducerile în ministerul Jus
tiţii era d. Sihleanu, a fost pur şi 
simplu Înlăturată, căzând la chiar 
luarea In considerare. Vom reveni 
asupra acestei procederl stranie şi 
vom da atunci cetitorilor noştri şi 
câte-va probe din fenomenalul ra
port al d-lul Sihleanu, înlăturat de 
m ajoritatea . radicalilor d-sale con* 
fraţi.

De o cam dată ne mărginim a 
constata dreptatea apreţierilor noa
stre adresate d-lul Stătescu la eşi- 
rea d-sale din minister. Este o ne* 
gligenţă nepilduită, ca ministrul re
sortului să lase o snb-comisie bud- 
getară să lucreze In permanenţă 4 
luni, fără a o descepta din prima 
zi a reducerilor el crucişe şi cur- 
mezişe, că lovesce In legi organice, 
care trebuesc mal ântâifi modificate. 
Safi, dacă ministrul aprobă reduce
rile, este o negligenţă nepilduită ca 
In acel timp de 4 luni, d-sa să nu 
vie mal ântâifi la Cameră cu pro- 
ectele acelor modificări de legi.

Nefăcându-se nici una nici altn, 
comisia budgetară a lucrat degeaba, 
Camera a discutat de geaba, şi lu
crul s’a sfărşit de unde Începuse a- 
cum 6 luni: cu budgetul anului trecut.

S’a mal anunţat In Cameră pro
iectul de modificare al legii electo
rale, proiect foarte important, nu 
prin propunerile sale (D. Iepureanu 
le-a calificat de „bune pentru ate- 
nefi*), ci prin materia sa. începutul 
desbaterilor s’a fixat pentru 11 Fe
vruarie. O pană autorisată va pre- 
senta cititorilor noştri în curând câ
teva observări esenţiale asupra a - 
celui proiect.

In privinţa politicei din afară, În
tâlnim In presa străină cu o stă 
ruinţă suprinzătoare felurite ştiri şi 
notiţe asupra unei pretinse Înţele
geri a guvernului nostru cu Rusia pen
tru eventualitatea resbelulul. Când

este o telegramă a unul jurnal fran- 
ces, care afirmă, că D. Bălăcea nu 
ar fi mărturisit Comitelui Andrassy 
esistenţa unei asemenea „a lian ţe ,2 
când este o ştire mal mult safi mal 
puţin positivă în jurnalele germane. 
In ultimul rând, National-Zeitung din 
Berlin (Sâmbătă 17 Fevruarie, e- 
diţia de demineaţă)^ publică o co 
respondenţa din Basarabia, In care 
se afirmă positiv, că „m al mulţi o- 
ficerl superiori români aii represen- 
tat In timpul din urmă România* 
pe lângă cuartirul general al m a- 
relul-duce Nicolae şl afi „încheiat 
aranjam ente*, (Aimarhungen verein- 
bart) asupra administraţiei interne 
române In timpul unei eventuale o- 
cupărl ruseşti, asupra sporirii func
ţionarilor, şi asupra cheltuelelor re
clamate, etc.

Se ştie, că National Zeitung este 
organul m ajorităţii guvernamentale 
în dieta germană şi în Camera pru- 
sianâ şi că deosebi pentru politica 
externă, acest organ de publicitate 
nu se depărtează. nici cu o linie de 
la inspirările politicei Principelui Bis- 
mark. Ştirile date de National Zei
tung afi dar însemnătatea lor.

Noi aşteptăm In această chestie un 
comunicat esplicător prin Monitorul 
nostru oficial. Aici nu este vorba de 
un interes de partid, aici este vor
ba de interesul ţării întregi. Iiiţe?  
legem foarte bine, că Monitorul să 
fie silit a tăcea, dacă In adevăr sunt 
Încheiate asemenea aranjerl secrete 
saâ dacă negoţiările sunt încă pen- 
dente. Dacă însă nimic din t6te aces
tea nu s’a întâmplat, atunci un rând 
de desminţire formală prin M oni
tor, l ’-am crede la locul săfi şi o a- 
semenea declarare ar contribui mult 
de a ne lămuri situaţia faţă cu pu
terile străine.

D. Fleva cu ocasiunea creditului 
de 5000 frnncl pentru publicarea 
pretinsei Instrucţiuni făcută foştilor 
miniştrii, a pronunţat în Cameră 
nisce cuvinte grosolane.

Nu trebue nimeni să uite că acest 
domn a fost constituit judecător de că
tre m ajoritatea actuală, şi aseme

nea espresiunl arată sângele race şi 
nepărtinirea ce a trebuit să pună 
In această operă de justiţie  (îî) Nu 
ne mirăm de curagiul de azi al a- 
cestul domn, când se află la spatele 
Adunării şi în capul poliţiei, şi când 
scie că, acel pe cari ’I insultă, si- 
tauţiunea de acusaţl ce reservă le 
impune. In să , nu tot ast-fel de vi
teaz era d-lul rând în 1870 fugia 
din Cameră prin tribuna damelor 
sub palma aproape rădicată a d-lul 
C. Qrădişteanu. In orl-ce cas, chiar 
în interesul d-lul, ar face bine să 
se modereze, căci o situaţiune ca 
cea de a£f va trebui într’o $i să se 
resolve Intr’un fel safi altul, şi a- 
tuncl d-lul ar putea să aibă a da 
socoteli de diferite naturi.

0 bună circulară a d-lul ministru de 
Justiţie.

Publicăm cu mulţumire partea e- 
senţială a unei nem ente circulare, 
ce d. ministru Câmpineanu a adre
sat la 7 fevruarie Procurorilor-ge- 
nerall din ţară.

,  Peste curând, tribunalele vor fi che
mate a statua asupra apelurilor făcute con
tra tncheerilor consiliilor comunale în ma
terii electorale.

»Prin art. 38 din legea electorală, s'a 
statornicit ca aceste apeluri să fie cerce
tate de urgenţă. S'a văzut însă de multe 
ori caşuri în cari această carinţă a legei 
nu a fost îndeplinită şi apelurile aii fost 
cercetate într'o epocă în care nu mai era 
interes — dnpe alegeri.

»Veţi comunica tntulor procurorilor din 
resortul d-v. să ceară cu toată stăruinţa 
de la tribunalele pe lingă cari funcţio
nează ca urgenţa prescrisă de legea elec
torală să devie o realitate. Pricepeţi foarte 
bine, d-le procuror general, că cu cât jus
tiţia va fi mai accesibilă, cu atât ’şî va 
îndeplini mai mult înalta sa misiune.

da justiţia târziii este a da mai pu
ţin, şi aceasta este şi mai adevărat încă 
in materia politică.

»Nu este bine, nu trebue ca esercitarea 
drepturilor politice să întâmpine dificul
tăţi. Prin simplicitatea formelor, prin pu
ţina perdere de timp, sarcina cetăţenilor 
devine mai facilă, ceea ce este un mare 
punct câştigat

»Se poate să osiste une-ori consilii co
munale reă inspirate, cari să facă oarmă 
politică din facerea listelor electorali. Ei 
bine, aceste tendinţe se vor arăta ca atât

mal rar, cu cât va fi mal tare convinc- 
ţiunea că justiţia imediat! va repara răul.* 

Ne permitem nuinal a adăoga, că 
In aceste din urmă caşuri, d. e. la 
Bârlad, „justiţia  imediată* nu va fi 
numai aceea a tribunalelor, ci va 
trebui să vie şi din partea ministru
lui de In tern e : neîntârziata disol- 
vare m otivată a unor asemenea con
silii şi darea lor în judecată  este 
prima cerinţă a justiţiei.

Citim în Pressa de i e r i :
»Mai deunăzi, in Senat d. prim-minis- 

tru ţinu uu discurs, prin care făcea apel 
la toţi oamenii noştri politici de a se în
truni intr'un sentiment de concordie în 
faţa pericolelor de care este ameniuţată 
ţara prin gravitatea atât a situaţiunil in
terne cât şi a situaţiunil esterioare. 
"*»Eri in Cameră se cern votarea unui 

credit de 5000 lei pentru tipărirea actelor 
de acnsare a foştilor miniştri.

» Actele camerelor tipărindu-se în tipo
grafia Statnlui, suma de 5000 lei va servi, 
fără îndoială, a respândi prin toate comu
nele României reqnisitorul comisiunei ce
lor şe&pte.

>Aceasta se cbiamă a lucra pentrn a 
respândi spiritul de concordie printre ce
tăţeni! i . .

,Fie-ne permis a întreba ce însemnează 
această dnblă conduită a guvernanţilor no
ştri do astăzi? Pe do o parte cnvinte de 
înfrăţire, pe de alta fapte de resbuuare şi 
de ură.

,Pritnul-niinistrn se pare animat de cele 
mai viue sentimente şi pare a înţelege cât 
de desastroasă este şi poate fi pentrn ţară 
acea politică de violenţe, şi de învrăjbire 
între cetăţeni; pe de altă parte îusă ma
joritatea sea din Cameră urmăresce cu o 
rară tenacitate opera «a de vendectă şi de 
mânie.

, Trebue să credem saă nu în sinceri
tatea d-lni prim-mi nistru ? Daca d. prim- 
ministru este sincer, trebue oare să admi
tem că cuvintele sale nu mal găsesc echoii 
pintre amicii şi susţiitoriî săi în Cameră 
şi că d-sa nn mal poate conduce spiritele 
nedisciplinate şi înrăutăţite ale coregiona- 
rilor săi ? Ne place mai bine a ne opri la 
această ipotesă de cât a admite, că d-nu 
prim-ministru are o conduită dublă, pro
nunţând în Senat cnvinte dictate de un 
spirit de înţelepciune şi de concordie, iar 
în Cameră dând inspiraţinni de pasiune şi 
de discordie. In acest cas, trebne să ad
mitem că e mult mai pnternică asupra ma
jorităţii Comereî influenţa »Românului€ al 
căruia program este de a trimite la >Vă-

m i r a  m iiâ iâ .

FOI CÂZOTE l) — de L Negruzri.

| In tot anul când natura se dis- 
p6ie de podoabele sale şi piciorul 
nostru calcă pe movile de fol uscate 
Ş‘ căzute, o simţire de tristeţă ne 
cuprinde şi ne gândim cu părere de 
î’âft la anotimpurile frumoase prin 
care am trecut. Insă de astă dată 
in am gândit fârâ voie şi la un alt 

tfel da fol, la cele literare şi ştiin
ţifice ce într o zi apăruse pe neas- 
|«septate în România, înverzise cât
va tim p şi apoi s’aft pierdut pentru 

jtot-d’auna, fără a mal învia în pri- 
pnăvara următoare.

Ne mal vorbind de cele anteri- 
loare Convorbirilor literare, din care 
|multe s’afi bucurat de un succes bine 
.meritat, câte mal nouă nu am sa- 
tfotat la apariţiunea şi am plâns la 
V ^ ®*n ‘Convorbiri literare,.

stingerea lor! In Ianuarie 1868 am 
vestit cetitorilor nostril că afi apă
rut în Iaşi „Jurnalul pentru toţi,* 
un jurnal în form at m are, ilustrat 
(cuprinzând în frunte chiar portre
tul redactorului) care zicea că are 
de scop „să desvolteze literatura na
ţională.* începutul pârându-ne cam 
slăbuţ pentru un scop aşa de mă- 
r®ţ» nu ne-am sfiit a arăta păre
rea noastră foarte lămurit. Redac
torul „Jurnalului pentru toţi* se cam 
supără pe noi, ne respunse cu în
destulă animositate, ear după două 
safi trei luni —  închise jurnalul. — 
Câte-va săptămâni mal târzifi ne-a 
venit cu poşta o foaie literară heb
domadară din Botoşani „Steluţa,* 
sub redacţiunea d-lul I. V. Adrian. 
Acâstâ foaie ne păru ceva mal bi
nişor redactată şi urarăm succes con
fratelui nostru ; dar ce folos] Stea
ua căzu îndată şi Botoşanii rema- 
seră earăşl In întunerec. — Pe la 
sfîrşitul anului trecut am aflat moar

tea subită a însuşi redactorului Ste
luţei, de şi se afla în toată puterea 
vîrstel. I. Y. Adrian a avut o vi
aţă destul de ciudată, căci a cer
cat şi gustat din toate. Luarea a- 
minte a publicului a fost atrasă a- 
supra lui prin „Bondarul,* Întâiul 
jurnal umoristic din M oldova, ale 
cărui glume destul de ghimp<5se II 
făcură 6re-care nume. După aceea a 
fost succesiv tipograf, primar, sub
prefect, librar, poliţaifi, poet, depu
tat, redactor, profesor de filosofiie, 
inspector al regiei monopolului tu
tunurilor şi câte altele ce nu mal 
seim. De bine, de râfi el o scotea 
la capăt In tâte aceste trebl, căci 
cu inteliginţâ îl Înzestrase natura 
în deajuns; II lipsea însă o învăţă
tură solidă şi mal cu sămâ.... dar : 
„de mortuis nihil nisi bene ,* să 
ne aducem aminte numai de figura 
sa plăcută şi simpatică şi să ui
tăm cele-alte. Dăcâ literatura nu’l 
va cnn6sce, cel puţin lăutarii îl vor

pom eni, căci mulţi din el vor fi oâs 
cigat laude şi bani de la inamora- 
ţil nefericiţi, cărora le cântafi re
frenul cunoscutei poesil ce Adrian 
a tradus din italienesce :

O tu crndelo! Inimă n'aî,
Inimă n'aî

Un an mal târzifi, în Februarie 
1868, ne trezirăm cu un jurnal li
terar in „Rom an*, jurnal ce ’şl $i- 
cea nepolitic şi se Întitula „Fem eea*. 
A costă f6ie coprindea deşănţate lu
cruri. In darea n6strâ de s6mâ, ci
tarăm câte-va pasagiurl din diferi
tele articole ale „FemeeI* şi îndem
narăm pe d. „Georghiu (Budu)* al 
cărui nume figifra ca redactor, care 
era unicul colaborator şi p6te, a- 
fara de noi, unicul cititor, să înce
teze cu acostă publicare, cu atât mal 
mult că pe atunci în Roman nici nu 
exista o tipografie şi redactorul era 
silit sâ tipărească In Iaşi jurnalul 
ce apărea în Roman. Ântâifi d. Geor
ghiu (Budu) se mânie şi ne făcu

lungi respunsuri în prosâ şi în ver
suri; mal pe urmă Insă, după câte
va luni, vânând că nu mal merge, 
el scultă sfaturile n6stre şi chiar ne 
scrise o scrisâre fdrte amabilă. Nu 
ne puturăm opri de a’l trim ite fe
licitările ndstre pentru mdrtea „F e
meeI sâle.

Trecură âncă duol ani şi se des- 
ceptâ lnfîrşit şi capitala României 
din letargia intelectuală în care $&■ 
cea de timp Îndelungat. Vânând că 
înaintea el Botoşanii şi Romanul — 
ne mal vorbind de Iaşi— încercaseră 
sâ publice fol literare, ea îşi «Jice 
că ’l-a venit şi el momentul şi de 
odată Începu a ne trimite broşure 
peste broşure cu tot soiul de nume. 
Intre aceste Însemnăm ântâifi «A - 
teneul*, apoi jurnalul numit : „So
cietatea pentrn învăţătura Poporu
lui Român.* Arătând cuprinsul ân- 
tâiulul lor număr în Convorbiri, nu 
voirâm a ne pronunţa asupra meri
tul jurnalelor, de cât mal pe urmă



căresci* pe toţi aceia cari aii servit ţara 
Bubt guvernul lai Catargi8.

»In orl-ce cas rugam pe , Românul* şi 
pe maioritatea Camerei, să 'şl îndeplinea
scă mal curând opera lor de resbunare şi 
să trimeaţă mal îngrabă la Văcăresc! pe 
atâţia indivizi ce aii rniuat şi trădat ţara, 
remâind ca destinele naţiunii să fiă escln- 
siv condnse de guvernanţii noştri de as
tăzi ca acel tact superior, cu acea prevă
zătoare înţelepciune şi acea înaltă capaci
tate şi consomată experienţa de afaceri, ce 
caracteriză pe adevăraţii oameni de Stat.*

DIN AFARA.

Englitera. In şedinţa de la 16 cu
rent, a Camerei comunelor d. Glad- 
stone Îşi dă silinţa a dovedi, că 
până la 5 Septemvrie anul trecut 
guvernul £ngliterel se credea da
tor a interveni In interesul Turciei. 
Crede, că din depeşele publicate, 
orl-cine poate să tragă consoqenţa, 
că i sau făcut Turciei InpărtăşirI 
secrete, In urma cărora trebuia să 
crează, că sa bucură de sprijinul 
Lordului Beaconsfield şi a Lordului 
Derby. După aceste Gladstone a- 
rată, că tractatul de la 1856 nu 
obligă pe puterile signatare a purta 
resbel pentru Turcia, dacă Rusia ar 
declara resbelul; el aduce parlamen
tului aminte părerea lui Palmer- 
ston; că tractatele de garanţia in- 
volvă dreptul, eară nu tot odată 
şi datoria de a interveni. In sflrşit 
Gladstone Întreabă: dacă guvernul 
după toate cele intămplate s'a con
vins că Englitera nu mal e obligată 
a interveni cu m&na Înarmata, dacă 
Rusia ar declara resbel Turciei ?

Guvernul nu a dat nici un res- 
puns positiv la această Întrebare. 
Din declaraţiunile reservate ale mi
nistrului de resbel Hardy transpiră 
Insă hotărlrea de a da Turciei In 
tot caşul cel puţin un ajutor indi
rect.— De altmintrelea discuţiunea 
se va urma, şi sperăm că guvernul 
In curănd se va pronunţa mal lă
murit.

Imperiul Otoman. In sflrşit prin
cipele Nicbita a primit propunerea 
Porţii şi a hotărît a-şl trimite nu
mai de căt presentanţil săi la Con- 
stantinopole. Chiar Insă dacă sar 
adeveri această ştire, pe care o pri
mim din mal multe părţi de odată, 
trebueşte să ne lutrebăm, dacă In 
timpul scurt pănă la Martie pacea 
se va putea Încheia at&t cu Serbia, 
cât şi cu Muntenegru. Şi tocmai In 
vederea acestei improbabilităţl se 
asigură că Poarta 3tărueşte pentru 
prelungirea armistiţiului.

De şi una dintre depeşele, ce pri
mim din Yiena, ne Împărtăşeşte, că 
ambasadorul otoman de la Viena a 
desminţit ştirile despre apropiata re
tragere a Marelui Vizir Edhem Paşa, 
aceste ştiri se mănţin şi urmează a 
circula.

OH MINISTRU B A U  IN ITA L IA
(PROCESUL NIC0TEB4.)

Cititorii noştri îşi vor aduce aminte de 
o circulară a actualului ministru de in

terne al Italiei, pe care în anul trecut zi
arele radicalilor noştri aii reprodus-o ca 
pe uu model de circulară electorală. Şi 
într’adevăr, circulara ministrului Nicotera 
dispunea libertatea alegerilor îu termeni 
lămuriţi şi energici, încât omul, care e 
mulţumit cu sunetul cuvintelor şi nu ca
ută înţelesul lor ascuns, trebuia să rămâie 
încântat de un ministru at&t de liberal, 
atât de democrat B însă interesant şi cu 
deosebire pentru noi românii foarte in
structiv, a vedea ce fel de om era acest 
ministru radical, care ştia să scrie o cir
culară atât de liberală; credem dar a o- 
feri cititorilor noştri o plăcere folositoare, 
comunicându-le despre v aţa acestui om 
câte-va date, pe care le luăm diq trei co
respondenţi ale ziarului ,  Allgemeine Zei- 
tung.*

I.
De mal multe luni de zile urmează a se 

pertracta la Tribunalul din Florenţa, un 
proces, care în Italia a produs cea mai 
mare sensaţiune şi care merită a fi cunos
cut şi în străinătate.

Actualul ministru de interne al Italiei, 
Escelenţa Sa D-l- «Baron* Giovanni Nico
tera dă în judecată pe d. Yisconti, redac
torul responsabil al ziarului ,Gazetta de 
Italia*, pentru colomnie publică prin presă. 
Judecătorii din Florenţa vor avea să ho
tărască : dacă, cu ocasiunea încercării ne- 
isbutite, ce s'a făcut cu aproape două-zeci 
de ani în urmă la Sapri spre a provoca o 
revoluţiune contra guvernului bourbonez 
din Neapoli, d. Nicotera s'a purtat ca e- 
roii, — ori din potrivă. Domnul Nicotera 
însnşl şi partida sa, ale cărei organe vre
me îndelungată l'aii tămâiat ca pe , Ero
ul dela Sapri,' califică purtarea de eroică; 
de aceeaşi părere sunt advocaţii ministru
lui, precum şi partea cea mare a marto
rilor, care aii fost chemaţi înaintea jude
cătoriei din Florenţa spre a se pronunţa 
asnpra acelui fapt, care s'a petrecut cu 
două-zeci de ani în urmă. ,  Gazeta de Ita
lia* şi apărători! ei pun însă la îndoială 
eroismul lui Nicotera, bazându-se pe nişte 
doonmente oficiale, care aii fost dresate la 
anul 1857 de oătre poliţii şi judele in
structor din Neapoli şi care ne fac în a- 
dever a ne îndoi despre eroismul d-lul 
Nicotera.

Tocmai publicarea acestor doonmente şi 
forma vătămătoare, în care s’a făcut a- 
ceastă publicare, sunt obiectul acusaţiu- 
nei de calomnie a ministrului Nicotera. 
Imediat înainte de alegerile de deputaţi, 
efectuite în toamna trecută, în 20 No- 
emvre, apăruse în ,Gazetta de Italia* sub 
titlul de: ,Eroul de la Sapri, autobiogra
fia lui Giovanni Nicotera*, un articol lung, 
conţinând o dare de seamă detaiată şi ba- 
sată pe acte despre espediţiunea dela Sa
pri şi despre procesul, prin care guvernul 
neapolitan a urmărit pe conspiratori.

Din actele pe care se basează, Gazetta 
de Italia*, se constată următoarele:

In 25 Iunie 1875 se îmbarcară îu Ge- 
nua pe vaporul ,Cagliari*, sub comanda 
lui Carlo Pisacane, câte-va sute de patri
oţi, mal ales neapolitani, spre a-şi elibera 
patria de sub jugnl Bourbonilor. In noap
tea de 28 spre 29 debarcară in mioul port 
dela Sapri, pe ţărmul Calabriel. In loc însă 
de a găsi aici ajutorul, la care se aştep
tase, încă la 1 Iulie, fură îutâmpinaţi lân
gă Sanza, de către un detaşament destul 
de mare de miliţie bourbonesă, care în 
scurta vreme lua deplină biruinţă asupra

nainsemnatel cete a conspiratorilor. Par
tea mai mare a lor, între care comandan
ţii Carlo jPisacaue şi Fulcone, căzură in 
luptă; eară ceî-l’alţi, după o luptă aspră, 
aproape toţi fură răniţi, prinşi şi depor
taţi, d'ocamdată în îuchisoarea locală din 
Sanza. Dintre conducătorii expediţiuneî nu 
rămăsese viii decât cel mai tânăr.

Aici urmează documentele pnblioate în 
articolul incriminat al ,  Gazetei de Italia.* 
Ia cel d’âutoi, procesul-verbal din 2 Iulie 
1857, acusatul declară : cu se numeşte Gio
vanni Nicotera, Baron de Nicastro din 
St. Biase în regatul Neapolitan; în unul 
1845 fiind politiceşte compromis şi-a pă
răsit ţara şi de atunci trăise în Turin. 
S’a întors în ţară spre a provoca o revo
luţiune şi a o elibera de tiranismul Bour
bonilor. Dintre consorţii săi nu cunoştea 
decât pe Pisacane, neştiind cam se nu
mesc cel-l’alţi; de asemenea nu ştie cine 
a închiriat vaporul, de care s'a folosit în 
expediţinne, nici al cnî e acel vapor. în
trebat fiind, cine a procurat armele şi mu- 
niţiunea, el deolară : că nu ştie nimic des
pre aceasta şi că nu poate semna proce
sai verbal, de oare-ce e rănit la mână.

Cele-l'alte acte toate sunt semnate de 
către Giovanni Nictera.

Până aci purtarea lui Nicotera e pe de
plin coreotă şi vrednică de laudă, lucra, 
pe care şi , Gazetta de Italia*. îl recunoaşte. 
Dar numai decât în ziua următoare acu
satul îşi schimbă tactica şi îa urma repe
tatelor stăruinţe ale unnia dintre ofiţerii 
gendarmeriel bonrboneze, d& o mai lungă 
declaraţiune scrisă ou mâua proprie (Bo- 
nabitaculo 3 Iulie 1857). In acest act el 
declară, că în Franţa este o conjuraţinne 
puternică şi foarte răspândită, care 'şi-a 
pus de scop a pane capăt domiei Bourbo
nilor in Neapoli; că nu voeşte însă a co
munica alte destăinuiri în această privinţă, 
decât după ce va fi judeoat, pentru ca să 
nu poată fi bănait, că destăinuieşte din 
interes personal şi spre a fi pedepsit ca 
mai multă blândeţe. Declară, că adevărata 
iateuţiuue, care îl hotărăşte să facă aceste 
destăinuiri, este de a scuti patria sa de o 
ruşine vecinică; va vorbi dar la timpul 
cavenit; nu însă spre a se lepăda de con
vingerile sale politice, nici spre a ajunge 
să fie iertat pentru faptele sale, oi numai 
fiind-că nu voieşte să fie privit ca părtaş 
la o întreprindere, de care ’i este scârbă, 
încă în anul trecut a dat în ziarul pie- 
montes „Diritto* o declaraţiune contră'!. 
Acu a venit în regatul Neapolitan spre a 
face să nu isbutească această conjaraţiune; 
voia să provoace o revoluţiune spre a 
zădărnici lucrarea acestor conjuraţi şi a 
face să triumfeze propriile sale vederi po
litice. Semnat: Giovanni Nicotera.

Numai de cât în procesul verbal luat 
n 9 Iulie la Salermo de către Primul-pro- 
curor Pacifico, aceste alusinni neprecisate 
se ivesc în o formă mal lămurită. Nico
tera împărtăşeşte inquisitorulul uimit, că 
sant trei deosebite partide vrăjmaşe gu- 
vernului neapolitan. Cel d’ânt&iă, piemon- 
tes, e slab şi prin armare vrednic de a fi 
dispreţuit. Paternio prin ajutoarele ce are 
din Franţa, şi prin respânditele sale le
gături în regatul neapolitan e cu deose
bire partidul Muratiştilor, care voieşte 
să paie pe Lucian Murat în scauuul a- 
mânduror Sicilil. Spre acest scop vor avea 
in curând să deb.vrce pe ţărm urii neapo- 
politanT, cu învoirea guvernului Francez, 
trei legiuni de câte 1000 de oameni, com

puse de polone»! şi francaşi. Cu totul îm
potrivite intenţiunilor partidului murali- 
ştilor saut tendenţele , partidului revolu- 
ţionar-naţional,* din care el şi Pisacane 
făceaţi parte. Mal ales spre a preveni con- 
juraţiunea Muratiştilor şi a o zădărnici 
s'aii hotărît el inşi-şl a se grăbi ca res- 
coala de la Sapri.—După aceste generali
tăţi, Nicotera istoriseşte foarte detaiat toate 
cele privitoare la espediţiunea de la Sa
pri, din momentul îmbarcări! lor până în 
acela, in care a fost prins. In aceste sunt 
trei puncte, care fac să ne îndoim despre e- 
roismul d-ln! Nicotera: el recunoaşte, că 
cheia pentru cetirea unor scrisori cifrate, 
care s'aii fost găsit la Pisacane, căzut în 
luptă, e intr'o carte, 1) pe oare Pisacane tot 
d’auna o purta cu sine; afară de aceasta 
spune, că Baronul Gollotta de Sapri era 
îu înţelegere cu conjuraţii, şi în sfirşit 
comunică signalmentul a doi tineri din 
Padula, care aii fost făcut causă comună 
cu dânşii. Toate aceste sunt semnate: Gio
vanni Nicotera.
^  Acesta e oel din urmă document, pe 
care ,Gazzetta d'Italia* îl publică întreg. 
Ea spune mal departe, că în cursal in
strucţiune! şi al arestului preventiv din
tre toţi acasaţil, singur Nicotera a fost 
întâmpinat de către autorităţile publice 
cu oare-şl care conBideraţione, că el se 
baoura de mult mai multă libertate de 
cât cei-l-alţî preveniţi, şi că în special in- 
tendantul provinciei Salermo, renumit pen
tru asprimea şi cruzimea sa, faimosul A- 
jossa, numai cu Necotera era b'.âud, pre
cum tnsu-şi Nicotera recunoaşte mal târ
ziii, îu anul 1864. Intre asemenea împre- 
giurărî, uu avem să ne uimim, vezând, că 
actul de acusare, citit în 7 Decemvrie 
1857 înaintea judecătoriei din Salermo, 
se basează oa deosebire pe distăinuirile lui 
Nicotera şi maî ales pe datele adunate 
din scrisorile cifrate, pe care le-aii citit 
ca ajutorul cheii găsite în cartea lui Pi
sacane.

>Gazzetta d'Italia* încheie: >După toate 
aceste ni se pun întrebările: Ce parte a 
luat Giovanni Nicotera la proces şi la es
pediţiunea de la Sapri? A fost el eroul? 
Or! a foBt vânzătorul? Lăsăm ca citito- 
ral să îşi dea însuşi respunsul !*
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Şedinţa de la % Februarie 1877. 
Şedinţa se deschide sub preşedenţia d-luî

I. Ghica la 2 ore după amiazî.
D. Lungeanu sulevă diu noii cestiunea 

d-lor secretari demisionaţi.
D-sa susţine că demisiunea d-lor Cămă

răşescu şi Lecca a fost primită şi prin ur
mare crede că trebue a se procede la o 
nouă alegere.

D. vice Preşedinte I. Ghica. In contra 
faptelor împlinite nu se maî poate reveni. 
Am avut onoare a arăta îu şedinţa pre- 
cedinte că nu s'a dat nici o demisiune. 
Cu toate astea este adevărat că D-nil se
cretari Lecca şi Cămărăşescu nu aii mai 
voit să ia parte la lucrările biurouluî. Su
pun dară caşul la apreciaţinnea Senatului.

D. N. Bâţcoveanu. Eii crez că este bine 
ca DD. secretari să bine-voiască a-şl es- 
prima voinţa d-lor aioi ce aii de gând să 
facă, ca să seim şi noi ce să decidem.

1) Aceasta carte apoi într'adevăr s’a gă
sit şi cu ajutorul cheii conţinută tntr'ânsa, 
s'aii citit toate scrisorile oifrate.

D. Cămărăşescu. Ea nu 'ml am dat de- 
niisidDGti, ci ani zis nntn&I cX cl© o«ir0-c8 
'şl dă demisiunea d-l Lacca eii nu voi mal 
lua parte la lacrările biurouluî. Fiind-că 
s'a coasiderat că respingerea demisiune! 
d-lul Cogălniceanu este ea o desaprobare 
a conduitei nâstre, de aceea eii nu mal 
pot lacra de cât după ce voiO avea un 
vot de încredere de la Senat.

D. Iorgu Radu arată că d. Leca a de
misionat pentru cuvânt că D. Cogălniceanu 
a atacat Camera. D. Cogălniceanu a ară
tat însă că nici na a avat măcar îa ca- 
get de a ataca Camera, şi a adăogat că 
iş! va da demisiunea dacă D. Lecca va 
proba câ iu adevăr a făcut aceasta. Fiind 
că nu s’a putut proba, Senatul a respins 
aserţiunile d-luî Lecca şi tot de odată a 
respins demisiunea d-lul Cogălniceanu. E 
evident dară că DD. secretari sunt demi
sionaţi şi prin urmare chiar de atnuci tre
buia sa procedem la alegerea altora.

D. P. Casimir. Se cunoasce de către toţi 
cum s’a armat acest incident. Voeso Iasă 
să esplic.,..

D. vice Preşedinte. D-le Casimir, cred 
că ar trebai să discutăm fiiud că d. Că- 
mărăşescu mi-a presentat o demisiune.

Se dă o citire adresei d-lnl Cămărăşescu 
şi se vede că D-sa nu 'şl dă demisiunea 
din secretar ci din membra al casei de li
chidare şi al comitetului pentru vânzarea 
bunurilor statului.

D. Casimir. Voesc dară să zio că nu tre
bue a face de aici chestiune personală. Ce 
este chestiunea ? D. Cogălniceanu a z is : 
D-lor Senatori să sciţi că primirea demi- 
sinnel mele va fi o aprobare a conduitei 
d-lul Lecca şi neprimirea el va fi din con
tră o desaprobare, un blam pentrn D-sa.

Toate aoeste lucruri sunt positive, şi ni
meni nu poate tăgădui că nu s'aii urmat 
ast-fel.

Când dară demisiuuea d-lul Cogălnicea- 
vu s’a primit, este evident că Senatul nu 
are afecţiune pentru D-voastră; peutru ce 
daiă D-voastră lăsaţi Bă treacă atâta timp 
şi nu ve pronunţaţi categoric dacă per
sistaţi în demisiune ? Nu cred că este se
rios din partea D-voastră ca să părăsiţi 
lucrările, şi să aşteptaţi apoi şi invitaţiuni 
din partea Senatului ca să vă roage să vă 
faceţi datoria.

Dacă d. Preşedinte crede să le mal facă 
o învitare poate s'o facă, însă oii zic că 
îndată ce D-lor vor continua cu neînde- 
plinirea datorielor să li se primească de- 
misiunea.

D. Lecca. Ea regret că un bătrân ca d. 
Iorgu Radu voesce să agraveze din no» ca
şul ; mă mir însă mal mult, de aceea eii vă 
declar că ’mî dau demisiunea şi într'un 
mod irevocabil, nu însă irevocabil ca d. 
Cogălniceanu.

— Se procede la votarea prin bile a de- 
misiuneî d Iu! Lecca, care se adoptă ou 19 
voturi contra 11  şi 2 abţineri.

D. Cămărăşescu fiind întrebat dacă vo
esce a 'şl da demisiunea, nu se pronunţă 
categoric şi zice numai că nu are de gând 
să mal ia parte la lucrările biurouluL

D. vice Preşedinte I. Ghica cere atunci 
un secretar de la Senat, şi roagă pe D-nil 
senator! a procede imediat la alegere; în
trunesc majoritatea sufragielor: DD. Gher- 
man ou 2t voturi şi Negrazzi ca 23 diu
33 votanţi

Se dă citire sumarului care se aprobă.
Dimisiunea d-lul Cămărăşescu din mem-

când vom avea mal multe broşuri 
’naintea ochilor.

într’un târziii ne veni In adevfir 
âncă un al duoilea număr; şi cănd 
errm să Începem tocmai a ne lămuri 
despre meritul foilor, ele reposară 
de m6rte subită. De ce afi apărut, 
de ce ati dispărut—nimeni nu ştie; 
— Odată cu d&nsele se ivise şi ,Foaea 
Societăţii Românismul* arătând in 
frunte numele a o mulţime de co
laboratori, printre care şi d. B. P. 
Haşdfiu— căci pe atunci Columna lui 
Traian nu se trasformase âncă din 
jurnal politic In jurnal literar şi 
sciinţific. Foaea Societăţii Românis
mul era foae curi6s& : ea avea sco
pul de a lăuda tot ce este românesc, 
constituind pentru acesta o societate 
nnume, cu o mulţime de presidenţl, 
vice-presidenţl, casieri secretari etc., 
şi având lungi statute a căror pu
blicare ocupa cea mal mare parte a 
broşurel No. I. Preţul abonamentu
lui era 20 fr. pe an; <5ră cancela
ria comisiunil de redacţiune (cum se 
numea) se găsea pe podul Mogo- 
şoael No. 81— In fund.) (Va urma)

Serbarea aniversară de Etce a ani a înte- 
meiărU * Institutului academic din /aţ?*, Ti- 
pogr. H. Goldner. 1876.—Ziua de 8 Sep- 
tembre 1876 a fost o zi de serbătoare pen
tru institutul academic. El celebră al X-lea 
an al intemeiăril sale. Consiliul de admi- 
nistraţiune şi tot corpul didactic, îneun- 
giuraţi de numeroşii elevi, care aii eşit cu 
diploma de bacalaureat de pe băncile aces
tei şcoli, se întruniră intr'nn banchet, în 
localul institutului,—tot odată cu scopul 
de a inaugura *Asociaţia foştilor elevi ai 
Institutului academic.>—Cărticica cuprinde 
discursurile, c* aQ fost ţinute cu această 
ocasiune, statutele nouel asociaţiunl şi lista 
bacalaureaţilor eşiţî din «Iastitutul aca
demic. >

Statutele nonei asociaţiunl sunt mărgi
nite la XII cap. Scopul asociaţiunel e stator
nicit în puuctul al doilea : * Această aso
ciaţie e menită a mănţine legăturile de prie
tenie şi do unire între foştii elev! şi de a 
favorisa relaţiile necesare in sfera carierei 
lor.,

De la anul 1867 până la anul 1876 aB 
eşit din institutul academic cu totnl 112 
‘ bacalaureaţi.,

* Elemente de desemn liniar, împreună 
cu caractere elementare de desemnul geo
grafic, conţinând şi Chartele tnturor dis
trictelor din România (lucrate în piatră 
de autor) de G. Al. Zimphirolu, profesor 
de desemn şi geografie la liceul Mate! Ba- 
sarab. Lucrarea este arangiată dnpă nonl 
program al învăţământului public pentrn 
asul CI. I. şi 11. prim. de ambe secse, şi 
aprobată de ministerial Cultelor şi Instruc- 
ţiuuel publice prin adresa Nr. 533. Ianua
rie 1877.

întregul caiet e compus diu 34 pagine. 
Cele d'ăntâia 13, în treî-pre-zece lecţiunl 
deosebite, conţin elementele desemnnlul li
niar în desvoltare treptată şi bine înche
iată. Autorul pleacă de la linia dreaptă, 
trece prin triunghiuri, patru-latere, cercuri, 
figure compuse şi ajunge îu sfirşit a de
semna pe pagiua 13 o biserică şi o casă. 
Alăturea cu figurele sunt şi definiţiunile 
lor geometrice, şi aceste ne supără întru 
cât-va. Nu-î vorbă!-să  aibă copilaşii şi 
fetiţele noţiuni de geometrie elementară; 
dar să le aibă într'un înţeles practic şi a- 
şezate pedagogiceşte în sufletul lor. în
treaga lucrare e croită după metodul iu- 
tuitiv; nu înţeleg dar, ce vor intr'ânsa 
termini! technicl şi definiţiunile înţepenite,

de care poate că ne-am putea lipsi. Pen- 
tru-ce să zicem şi în această carte elemen
tară *linie curbă,, când băieţii ne-ar în
ţelege maî bine, dacă le-am zice * linie în
covoiată., Copil se sperie de nişte termin! 
ca *rectilin,» *curbilin„ ‘ mistilin,, *ob- 
tus,, «scalen,, «ascut-unghiu,» «optus-un- 
ghin,, şi de alte asemenea vorbe, care tre
buiesc să le semene a vrajă de babă. Ast
fel datoria acelora, care scria pentru copil, 
ar fi să caute pe cât e cu putinţă în lim
ba copiilor cuvintele, cu care să uumească 
figurele, precum şi toate cele-l'alte noţiuni, 
cu oare voiesc să le îmbogăţiască sufletul. 
Aceasta nu a făcut-o D-l Zamfirolu; să 
sperăm insă că va începe să o facă într’o 
nouă ediţie a lucrării D-sale.

A doua parte, începând, pe cele d'intâl 
trei pagine, cu ‘ Caracterelegeografice, ur
mează cu aplicarea lor chartografică în schi
ţele districtelor în România. Pare însă că 
ar fi cum greii să înţelegem, pentru că au
torul a înşirat în acest caet schiţe de 
altmintrelea prea interesante. Nu * câtu-şl 
de puţin practic a face pe copilaşi să în
ceapă ou hartografia, făcându-I să dese
neze câte un întreg distric, w» care nu fi-1 
pot închipui, iu loc de nişte bucăţi de te
ren, pe care le-att văzut.

Homor, cartea I, Iliada, tradn»& ji adn»*»^ ‘ n 
limba rom&nă de ‘ Ohristodol I. Suho*11. doctor 
in philosophie şi litfeere, licenţiat în drept. Bră
ila, tip. Siloghi, 1876.

Compendium de ptychologie> d» »Ch. I. Suliotis., 
-  Brlila, 1876, tip. P. M. Pcstemalgioglu.

D-l Suliotis este un tânăr brăilean care 
fiiud avut norocul de a’şî absolvi studiele 
şi de a căpăta un post onorabil în magis
tratură mal de timpuriii de cât alţii, ar 
dori astăzi să ocupe cu asalt un loc oare
care şi în templul literaturii şi al sciinţel. 
Este negreşit ceva frumos dacă un om din- 
tr'o familia avută şi crescut într’un oraş 
de oomercia, crede că sunt alte zeităţi în 
lame p* lâugă Pluton saa MercuriB; şi nu 
oa îndoim că Minerva cea cu ochiul azu
ria va putea într’o zi să acoarde d-lui Su
liotis un sarîs de protecţiune. De o o*® 
dată însă, critioa, pe care noul candidat 
al nemuririi o invoaoă cu destulă modes
tie îu prefaţa ambelor lucrări, n are nimic 
de căutat într’ânsele; şi singurul sfat prie
tenesc ce ne vom permit» îu numele el 
•este oa d. Suliotis să bine-voiască a me
dita cât-va timp cunoscutul dialog între 
Soorat şi Glaucon.



T I M P U L

bru *1 comitetului de liqnidare nu se pn-
mesce.

La ordinea «Jilet fiind interpelarea d-luî 
Cămărăşescu relativ» la arendaşii moşielor 
Statului «ari nu şi-a3 plătit încă datoriile.

D. ministru de finance roagă pe d-nu 
Cămărăşescu a amâna interpelarea d-aale 
relativi la arendaşii Statului earl nu aii 
phtit datoriele. D-sa a fost prea mult o- 
cupat şi nu a putut să se ocupe de a- 
oeantS chestiune.

D. CSmărăşescu voind a acorda amana- 
rea acestei interpelări fără să bage de semn. 
intră chiar în desvoltarea eî.

D. ministru de finance declară că va fi 
gata a răspunde imediat.

D. Cămărăşescu. Nu am eă spun nimic 
de cât că am auzit că multe din arenzile 
Statului nu sunt plătite de la 1863 şi că 
suma datorită s'ar urca la 16 miliâne, aşi 
ruga pe d-nu ministru ca să ia măsuri In 
această privinţă.

D. ministru de finance. D-voastra sciţi 
bine că sunt numai de doue septămânî la 
ministerul de fin&nce şi prin urmare nu 
am putut coprinde toate lucrările acestui 
minister. Este adevărat că sunt unele din 
arenei neîmplinite; no P°* cnnosc 
numele acelor arendaşi şi mal puţin nu 
am putut Bă fao u d  tabloîS. V aşi ruga să 
vă ocupaţi de alte lucrări mal serioase, 
v'aşl ruga să votaţi legea comptabilităţel. 
Intru cât privesce suma datorielor, se p6te 
vedea din situaţiunea financiară ce am de
pus mal deunăzi în Senat. Acolo am pu
tut studia şi am dat t6te detaliarile. D. 
Cămărăşescu putea să studieze acea situa- 
ţiune seB să poftească în binronrile mi
nisterului de finance cari '!  statt deschise 
pentru a lua orl-ce informaţiuni va voi.

După respnnsul d-lul Cămărăşescu, inci
dentul să închide.

D. Gberman dă citire raportului asupra 
lege! pentru comptabilitatea generală a 
Statului pentru ceea ce se atinge de bu
gete.

D. ministru de finance. Legea preseută 
nn face de cât desvoltă mal biue vechia 
lege a comptabilităţel. VS voi da un esem- 
plu. Legea veche prevede că nn se poate 
▼ota credite estraordinare mal mult de cât 
cifre fixată în buget. Cu toate astea nn a 
fost un singur an In care, pe sciute se Ci 
pe nesoiute, această disposiţiune să nu fie 
violată. Prin legea de faţă voesc să re
mediez acest răii, şi altele analoge. Sco
pul legel este maî cu seamă de a pune 
ordine în comptabilitatea Statul n i ; ş i de 
acea se prevede ca toate budgetele să fie 
echilibrate şi evaluările să fie acelea cari 
se pot incasa iară nu exagerate, căci eva
luările exagerate aduc cheltuell şi cheltu- 
elile esagerate datorii enorme. Legea maî 
are şi alt avantagitt; se scie că fie-care 
cheltuială nouă aduce imposite noul;— tre- 
bue deră că şi ţăra să aibă cunoscinţă şi 
să esercite controlul sfii asupra Corpuri
lor legiuitoare. In privirea Senatului mal 
cu seamă această lege are o mare impor
tanţă pentru că în adevăr se acordă o pre
rogativă Senatnlul de a 1 ua în cercetare 
toate cheltuelele estraordinare şi de ale 
trece prin controlul seif.

Se pune prin această lege şi nn frâii 
vanităţei miniştrilor. Snnt unii miniştri 
cari fac cheltnell de vanitate crezând că 
vor avea un titlu la recunoscinţa ţereî. A - 
ceste cheltueli trebaesc înfrânate căci va
nitatea unui om trebue să fie sub nevoile 
ţârei, s a prevăzut dâră ca ţera să fie în 
posiţinne de a vedea tot ceea ce ’şl per
mite miniştrii a cheltui fără autorisaţiunea 
nimenuL Este încă un frâa şi pentru dăr
nicia Corpurilor legiuitoare, pentru că nu 
trebue ca aceste corpuri să se hasardeze în 
cheltnell pe spinarea altora.

Pentru a se ajunge la aceste multiple 
scopuri s’a luat ca principia, ca la echili
brarea budgetelor să se aibă în vedere n u 
ţifra evaluărilor ci a constatărilor cSd a- 
ceasta e cea reală.' Al doilea nu se mal ad. 
mite nici un viriment Âdjnngem la sco- 
pul nostru şi prin aceasta că nn se mal 
poate vot* credite estraordinare, o dată ce 
s’a epuisat cifra alocată in budget Mal 
snnt încă şi alte amărunţimi, mal cn s<Smă 
în Privinţa micilor economii.

u era însă destul a se aduce ordine în 
facerea budgetelor. Trebuia încă a se pre
vedea modul de esecutare al budgetelor. 
Sully a zis, in alte timpuri: că un budget 
rtiiesecutatesU lucrul cel maî pernicios

'ucru zii de atâta iimp este adeverat şi ţ_ . ,
i. n 21na de a«- «zL  Tendinţa mea a fost ca , S fac

niştru a cheltui cât se va putea mal pn.
ţin; zelul meii a fost ca uu ministru î
eeecutarea budgetului, să numere bau cu
ban, ceea ce cheltuesce. De aceea budgetul
s a împărţit în patrn părţi, şi nu e permis
nici unul ministru de a at nge o a doua

parte din bndget până nn se va împlini 
trimestrul pentru partea întâia. Această 
disposiţiune va avea de consecinţă - că un 
ministrn Bă se gândească la trimestrul vii 
tor şi crezând că nu’î vor «junge banii pen 
tru a face faţă chsltuelilor din acel tri 
mestrn să facă economii din cel presinte 
S’a dispus tot de-odată ca JsU se publice 
situaţinnile la fie-care trei luni.

Suntem în foarte mari difioultăţt nn nu 
mai cn datoria flotantă dară chiar cn ese 
cutarea budgetului pe annl curent.

Un alt avantagiii al acestei legi, este 
regulata funcţionare a sistemului. Când 
miniştrii vor fi constrânşi in esecntarea 
budgetului, a se ocupa pe fie-care zi de 
situaţiunea finanoiară a ţărel, se vor 
învăţa a cheltui banii publici cu durere 
Miniştrii vor munsi ast-fel ii maî mult, 

unea va aduce liniştea, şi liniştea 
abundenţa. Pentru aceste cuvinte vă rog 
să bine-voiţl a lua în considerare proiec
tul de lege. Declar tot-d’o-dată că ader in 
tot la modificările aduse de comitetul de 
legaţilor.

După luarea în consideraţiune se cite 
sce art. 1 .

D-nu Lungeanu. Am cerut cuvântul pen 
tru ca sft vă declar eă primesc articolul. 
Insă voesc să vorbesc nnmal asupra cifrei 
de 5 la sută cu care se vor scădea incasă 
rile efectuate în fie-eşl care trei ani pre 
cedenţl spre a servi de evaluare la eohi 
librarea budgetului. Ea cred că această ci 
fră 8 ar putea reduce la 3 la sută, pentra 
că snnt o mulţime de venituri cari snnt 
fixe şi de cari suntem siguri că nu vor 
maî scădea. Aşa s. e. este venitnl mono
polului tutunurilor, acela al băuturilor spir 
toase etc. Nu înţeleg de ce am prevedea i 
scădere de 5 la sntă la aceste venitnrl şi 
să facem ast-fel un gol aşa de mare.

D. Ioan Ghica. De când s'a iscat într’ un 
mod serios ceşti unea financiară nn am 
maî anzit vorbindu-se de cât de cestiunea 
bndgetară şi nimeni nn s’a gândit la sor
gintea financiară, la cestiunea economică. 
Şi cu toate astea, aceasta este mult mal 
important pentru noi. Ea constat, şi am 
auzit pe mulţi oameni competinţi zicând 
tot ast-fel, că noi mergem scăzând in fie 
care an pe târâmnl economic. Prodnetele 
noastre nn se mal vend. Porturile aa să 
ni se închidă, şi s. e. chiar portnl de la 
Hambnrg, care nu voesce să mai primea- 
scă grâul de cât cu o pesă oare care pe 
care grâul nostru nu o are. De aci a prove
nit lipsa, de aci datoriele, de aci ne Înde
plinirea datorielor arendaşilor Statului, cari 
aa şi el dreptaţe într’ nn fel.

Aoeasta. provine de acolo pentru că a- 
gricultnre noastră nn mai poate merge 
aşa cnm e şi nu este înlocuită prin in
dustrie nici chiar cu industria agricolă, 
atât de simplă şi care s ar putea destul 
de lesne introduce in ţară la noi. In crisa 
aceasta dară mă mir, cnm d. Lnngeann 
nu înţelege raţiunea care a împins pe gu
vern a prevedea o scădere de 5 la su tă din 
venituri. Când chiar această ţifră ar fi 
esagerată ar fi oare vre nn inconvenient? 
Din contra ne-am pomeni la sfârşitul a- 
nulul cn d. ministrn de finance annnci- 
ându-ne vre-un escedent de câte-va mili
oane, cum s’a făcut in Francia tot cu 
această procedare uu escedent de 170 mi
lioane.

Cer dară menţinerea ţifrel de 5 la sută. 
D. Lungeanu. Nu voi tăgădui nimic din 

câte a zis onor. d. L Ghica ; în Bă d-sa a 
scăpat ceva din vedere. După disposiţiele 
acestei legi vedem că se va lua îu consi
derare precedentele pe trei ani înainte. 
Insă acele precedente sunt foarte favora
bile eară nn ca în annl acesta. Vedeţi dar 
că anii următori reducându-se şi 5 la sntă 
din venituri se va face un gol ̂ foarte mare 
la venitul budgetar.

D. Gherman. In proiectul primitiv al 
guvernului ere 5 la sută; ea însă mi-am 
permis în secţiune să propun 3 la sută, 
aceasta însă este o cestiune de apreciare 
Şi care nu se poate decide într’un mod 
Positiv. Am propus însă reducerea de 3 
k  sută pentrn ca să înlesnesc posiţinnea 

lui ministrn de Finance când va avea 
ocupe cu echilibrarea budgetului.

, " ®asî®ir Panait zice că dificitele cari 
8 / r* ius sn diferiţii ani aii fost pro-

In canaa neincasărel arenzilor Sta
tului Aceste neincasări insă aa prevenit 
din neghgenţa funcţionarilor cari nu a- 
vea destulă energie. D-sa propune aseme
nea reducerea cifrei la 3 ja 8ntg

D. Leca. Pentru ca să ne dăm bine 
seama de acest art trebue să citim art.
2. Vedeţi din acest articol că vom accn 
peri deficitele ou dări noi. înţelegeţi dară 
că scăzându-se acele 5 Ia sută şi bugetul 
nepntându-se equilibra cn toate astea, a- 
tunci vom fi constrânşi a pune dări pe

ţară, şi ţara să sufere, pe când noi avem 
deja bani in plus. Eă nu pot să inţeleg 
această procedare ca să avem bani incaşi 
să tăgădnim că-I avem, şi să punem dări 
peste dări.

D. ministru de Finanţe A equilibra 
budgetul iu realitate nu va să zică a e 
quilibra pe ohârtie. Bugetul nu se poate 
equilibra de cât prevăzându-se mal pnţine 
venitnrl de cât chiar când ar posede saii 
mal bine s'ar presupune oă le posede Sta 
tul care trebue să fie ca nn bnn gospodar 
mai cn seamă un gospodar sgârcit Adop 
tândn-se sistema noastră vom adjunge la 
un escedent şi fie el cât de mic, chiar de 
saft 3 milioane tot este mal bine de cât 
un deficit.

Doresc ca annl 1877 să nn se mal în 
chiză cu un noii deficit, căci aceasta ar 
fi căderea cn totnl a creditului nostru 
Vă rog dară să admiteţi cifra de 5 la 
sntă, pentru cft este mal sigură. D. Gher 
man îmi zicea că nn voesce a’mi face po- 
siţiunea grea la equilibrarea budgetului 
şi de aceea cere 3 la sută, dară nn ’şl în 
chipuesce d-sa că posiţinnea mea va 
mal grea când la sfârşitul anului voi veni 
cu vre nn deficit! Credeţi d-lor că cifre 
de 5 la sută este destul de raţionabilă.

Susţin asemenea cifra de 3 la sntă 
DD. N. Lahovari şi N. Drosso, cari arată 
că nu trebue să vedem lucrurile tot in răa 
şi că se poate să avem şi adăogiri eară nn 
numai scăderi la Încasările ce se vor face 
în viitor.

Principele Dimitrie Ghica. Mnlţumesce 
d-luî ministrn de Finanţe pentru legea ce 
a presentat. D-nn ministrn este prea sern 
paloş şi mai cu seamă prea pesimist, şi 
este o fericire pentrn ţară ca în timpnrile 
de faţă să aibă un asemenea ministru. Ea 
crez însă că cifra de 5 sati de 3 la sută 
este indiferentă, fiind că sunt sigur că nn 
aa să fie aşa multe rămăşiţe maieu seamă 
snb administraţia d-luî ministru actual 
Nu este tot-d’auna adevărat că omul sgircit 
se face tot-d’auna bogat şi maî ou seamă 
aceasta nu este adevărat despre nn gn 
vern. D-sa termină cerând asemenea mic» 
şorarea cifrei la 3 la sntă.

Comitetnl delegaţilor fiind oonsnltat ad
mite această modificare care se primesce 
şi de Senat.

Se citeşte art 2 însă nn se poate pnne 
la vot, orele fiind înaintate.

Şedinţa se ridică la 5 şi trei sf. ore.

C A M E R A
'Ştiinţa de Mercuri 9 Februarie 1877.
Se deschide la ore 1 p. m. sub preşe- 

dinţa d-lul C. A. Bosetti cu 86 domni de
putaţi presenţl.

Se declară vacant col. 4 din Ismail.
D. Preşedinte declară că bugetul eforii 

spitalelor este scurt şi foarte urgent, deci 
să se ia în desbatere.

D. D-r. Polizu zice că trebue împărţit, 
studiat.

D. Raportor Vulturescu combate cere
rea d-lul dr. Polizu. (zgomot), D. preşe
dinte observă că nn e nici nn domn mi
nistru faţă, că băncile ministeriale snnt 
goale. Si se invite un d. ministrn a veni 
în adunare, ca să poată lucra.

D. Polizu răspunde d-lul Vulturescu, că 
adunarea nn e un biuron de înregistrare; 
că şi acolo se pot face economii, căci spi
talele nu sunt stat în s ta t; Adunarea tre
bui să studieze şi afacerile de acolo, unde 
medioil scot nn dinte sănătos în locul 
unul bolnav.

D. Codrescn zice că acea Eforie este o 
instituţie privată şi se face numai un 
omagia camerei când i se aduc înainte 
cheltuelile Eforiei spre a le controla; Adu
narea insă nn poate intra în toate amă
nuntele şi a cerceta cum şi cât se cheltu
esce pentru fie-care bolnav. Propune decî 
a se vota acel buget fără multe discuţii. 

D. V. M iniu vorbesce tot în acest sens. 
D. ministrn cultelor arată d-luî Polizu, 

ca Eforia este tot aşa de stat în stat, ca şi 
comuna, judeţul, etc. fie-care individuali
tate juridică are un self-guvernameut, insă 
limitat, decî Camera are dreptul său su- 
’eran de control.

Se cere închiderea discuţiunii însă nu 
se ajunge la nn vot decisiv, zz  d. Mărgu- 
rătescu declară câ nu pâte vota acest bud
get până nu’l va sdudia. (In acest timp 
.rmeză conversaţii, dialoguri.)

D. prim-ministru <Jice, că amânarea ce
rută de nniî dd. deputaţi nu e oportună, 
că comissia respectivă a studiat acel bu- 
get şi nu se p6te intre in t6te detainrile 
şi in adunare, căria ar răpi mult timp 
fără folos: iar Eforia nu poate remânea 
fără buget. Putem cere un lucru pentrn 

iitor, adecă, ca bugetul acesta să se a- 
ncă tipărit cu un an înainte in adunare 

(V o c i: închiderea discuţii I)
D, Vernescn combate zisele d-lul prim- 

ministru constatând că adunarea are drep- 
tuljde a controla orl-ce chieltuell publice, iar 
nn a vota cn ochi închişi. —

D. prim-rainistru insistă asupra votării 
bugetului, care s'a lucrat cn multă soli
citudine de foştii d-sale colegii. — (Ur
mează dialoguri confuse in toată adu
narea).

Propunerea de a se tipări acel bnget 
şi apoi a se disenta, se pnne la vot şi se 
respinge cn 26 bile albe pentrn, 46 ne
gre oontra din 72 votanţi.

Desbaterea generală deschizându-se, d 
Raportor Vulturescu cetesce Raportul.

D. P. Ghica întrăbă dacă e trecută in 
buget şi suma pentrn pădnrile vândute de 
Eforia Spitalelor, d. Raportor răspunde că 
este cifre de peste 400,000 fr.

D. 1. Ionescn face omagia administraţii 
spitalelor, care vine cn nn bnget echili- 
librat şi cn sporiri de venituri, iar nu cn 
deficite ca spitalele Sf. Spiridon din Iaşi. 
Conchide cerând a se vota bugetul cnm l’a 
presentat Eforia.

D. Gr. Bereudeia propune ca în viitor 
bngetul Eforii să se aducă mal nainte ti
părit şi să se studieze.

D. Preşedinte, întrerupe picând, că nn 
se mai pote disenta acăsta, oi orl-ce pro
punere se va trimite la secţiuni. — Discu
ţia se închide şi preşedintele pnnând la 
vot bngetul în tota l:

D. Sefendache vorbesce cn voce inaltă 
contre acestei procedări (zgomot, protes
tări). D. Sefendache susţine că trebue să 
se voteze pe articole, cum s’a făout la toate 
bngetele; că disenţia na s’a închis, ba 
nici lnarea în considerare nu s'a votat.... 
(întreruperi sgomotoase.)

D. Preşedinte: N’aţI primit luarea în 
considerare, când aţi respins nel narea în 
considerare ?

D. Sefendache: N'a fost vot espres! 
(zgomot).

D. Preşedinte: Voiţi să mal votăm odată?
D. Prim-ministru declară că d-sa n'a 

combătut decât amânarea, iar nici de cnm 
desbaterea, fie pe articole, fie în general.

D. Preşedinte: Cum se vede s’a deschis
o altă discuţinne! D-sa va pune la vot 
luarea în considerare. (Zgomot).

Se pune la vot lnarea în considerare, 
prin bile.

(Mnlţi d. deputaţi es din sala şedinţelor). 
D. Preşedinte annnţă că votul este anu

lat, nefiind decât 60 votanţi. Să vedem 
dacă mai găsim deputaţi! Suspendăm şe
dinţa spre a face în urmă apel nominal, 
să constatăm dacă suntem în nnmăr ! Con
form regulamentului nici nu pntem vota 
încă odată ţ&stăji asupra acestui punt 
(Şedinţa se suspendă).

La redeschidere d. Preşedinte anunţă oă 
acum sunt 85 d. deputaţi, pe când la vot 
n'a întrunit din 60;

V oci: Mulţi s'aa abţinut! Să se tipS- 
rească bugetul pe mâne!

D. Preşedinte: Nn se poate tipări după 
ce s’a votat odată contra tipăririi. —  Acum 
să se fixeze ordinea ^ilei!

D. G. Cantili propune a se lua în des
batere petiţiile şi indigenatele şi se pri
mesce.

La 3 ore p. m. Adnnarea ia în desba
tere cererile de indigenat

Pârls, 19 Februarie. 

Corespondenţa Universală anunţă de la 
Kişinev, eă trupele rnsescl vor trece de o 
dată Dannbiul pe şeapte poduri. — Trupele 
din Basarabia aa început m anevrele.— Mai 
mulţi oficerl din marina americană aa 

| cerut marelui Duce Consta ntin, amiralul 
flotelor, de a intre în servicinl marinei 
ruseşti— Se crede că guvernul rus în mo
mentul de marş al trupelor sale, va a- 
dresa un manifest către popnlaţinnile din 
Turcia.—8e aşteaptă sosirea Ţarului la fi
nele acestei luni.

Odessa, 18 Fevraarie.
După o soire a diarulul *Zas> se annnţă 

că armatele rnsescl ad terminat prepara- 
ţinnile de campanie. — Armatele acestea, 
posedă numeroase poduri dintre cari cel 
mal principal, destinat pentra trecerea ar
tilerii peste Dnnăre, este de o mărime co
losală, pe care într’o singură zi poate trece 
Dunărea toate trnpele rnsescl.— Asemenea 
possedă mulţime de torpile spre a împedica 
atacai Monitoarelor turceşti de la Dunăre.— 
La fie-care staţiune de dram de fer se află 
multe vagoane gata a priimi pe soldaţi 
la cel întâia semnal. Regimentele numără 
300 de oameni,

NOUTĂŢILE ZILEI.

Midhat-Paşa tn Bueuresel.— ErI nnnl în 
cafeneua Brener, — văzând la o masă re
trasă p’un biet armean care’şl sorbia liniş
tit cafeana,— zise către vecinii să i: «Am 
văzut pe Midhat-Paşa la Rnscinc. Pan 
mâna pe cărbnni că este chiar acela care 
şi bea cafeaoa singur colo în Colţ.»

T6te vederile se îndreptară asupra ne
cunoscutului, cei mai curioşi se şi apro- 
piară de dânsul.

Peste câte-va minute necunoscutul işi 
plăti cafeaua şi plecă. Credeţi însă c’a scă
pat ? Nici d»-cum ! Curioşii se luară după 
dânsul, făcânda’i escortă, căutând fie-care 
să veză de aproape pe fostul vizir, renu
mitul Midhat-Paşa, venit tiptil in Bucu- 
rescî.

Cu cât cotia stradele, ca atât lamea se 
grămădia mai multă împrejurai lui. In de
şert se răsti de câte-va ori în tnrcesce la 
curioşii cari se nitaa drept ta faţă, — 
nn putu să scape de cât suiudu-se într'o 
birjă şi lăsând pe curioşi ca gările căscate, 
dar mulţumiţi c ’a3 văijut pe Midhat-Pa- 
şia. Ne-a fost cu neputinţă, întâlnind pe 
unul din acei mulţumiţi, să ’1 convingem 
câ adevăratul Midhat este în Italia, iar străi
nul care a scăpat de cnriositatea mulţi
me! graţie b:ijeî, na este altul de cât au 
bătrâa tutungiu Ichim Agop din calea 
Moşilor.

NAIVITAŢI RADICALE
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Vie na, 21 Fevruarie 

Ziarele vienese annnţă, că ambele mi- 
nisteriî a& ajuns la deplin acord în ces- 
tinnea băncii. Numai de cât după ce ma
jorităţile ambelor parlamente vor fi ade
rat la proiectul primit în conferinţele mi- 
nisteriului cu d. Tiza, cabiuetul ungar 
se va constitui. Apoi proiectul va fi pre- 
sentat corpurilor legislative.

Londra, 12 Februarie. dimin. 
Camera lorzilor. Contele Derby, secretar 

de Stat la departamentul de Esterne, răs- 
pun4eud la criticele formulate de Lord 
Argyll contra guvernului şi contra mar- 
chisulni de Salisbury, declară oă Anglia 
a lucrat pentra menţinerea păcel, ame
ninţată prin participarea, ce Rusia părea 
decisă a face în resbelul sârbesc.

El adauge, că guvernul Reginei a influ- 
inţat asupra Porţii pentru a o face să ac- 
oepte cele de pe urmă propuneri emanate 
Jin conferinţă.

Contele Derby, urmând cn espunerea in 
privinţa atidudinel guvernului, maî zice 
că Anglia nu va protegia pe Turcia insă 
cărefusă absolut a întrebuinţa vre-o presiune 
asupra eî. Anglia va aştepta efectul pro
misiunilor ce Poarta a făcut în privinţa 
reformelor aşteptate.

Lordul Salisbury găsesce că conduita 
Turciei a fost imprudentă.

Contele de Beacousfield, primul lord la 
finance menţine că politica Angliei 
respectat independenţa şi integritatea Tur 
ciei.

(Se reproduce ne inserând u-ae in N. precedent 
in tete etsemplarele.)

SCIRI SOSITE CU POSTA 0 1 »  URMA
St. Pctersbargr, 18 Fevruarie.

, »!• de St. Petersbnrg* desminte depeşa 
ziarului »Times“ , în care se zice că ar
mata de sud ar fi trimis Generalului Ig- 
uatieffo adresă. Asemenea demonstraţiuni 
nu se obiclnuiesc în armata rusească. To
tul se reduce la aceea, că comandantul 
suprem a gratulat prin o telegramă pe 
IgnatiefF cu ocasiunca aniversării lui.

ConsUntlnopol, 19 Februarie.
Delegaţii Serbiei aa avut astăzi intre- 

vorbirt cu Marele Vizir şi cu ministral 
de externe. Delegaţii Muntenegrulul se 
crede, că vor sosi Vineri. Se spereazâ, că 
pacea va fi încheiată la vreme.

Lemberg, le  Februarie.
*Dzienic» pnblică o telegramă, in oare 

se zice, că marele principe Nicolae, voind 
ase întoarce laChisănuS, din causa inun- 
daţiunilor, a fost silit s i remâie in Odessa.

(Şedinţa Camerei din 7 Fevrnarie).
D. Giani, reluând cuvântai, arată mer

sul natnral al formărel legilor. D-sa ijice, 
că legile trebuesc dnse şi dinaintea cor
pului legiuitor superior.

V o c i: Ce corp superior ?
D. Giani: Corpul cel-alt; corpul al doi

lea, corpul bătrânilor, a maturilor, cum 
le zice.

V o c i: Protestăm. Nu e corp superior. 
D. V izanti: Retrage cavâatul de , su

perior.4
D. Giani : Eî bine, Senatul, d-lor.
Voci : Aşa.
D. Stăteecu: Voia face esaminarea sis

temei noastre vechi judecătoresc! şi a ce
lei noî, şi ’ml voia trage conclusiunile.

D. Vernescn : Cer cuvântul în cestiane 
de regnlament.

Voci : Ridicarea şedinţei.
D. I. Ionescu : Las’ să ne luminăm, d-lor, 

că noi nu suntem luminaţi.
D. C. A. Rosetti: Până la 6 ore.
Ţ). I. Ionescu. Llsaţi’ l, frate, să ne lu

mineze.
Sgomot Mişcări.
D. Vice-preşedinte : Staţi la loc d -lor, 

că acuşi voia pune votul.
D. I. Ionescu : Da, da. Las’ oă nu ne 

ducem.
D. Vernescn roagă pe d-nu Preşedinte a 

pune frâa la toţi.
D. I. Ionescu : Numai cailorQ se pane 

frâa.
D. Vernescn : Ocupaţiile d-lui Ionescu 

îl fac să nu ne vorbească de cât de boi şi 
de epi şi să nu facă aici de cât comparaţii 
d’aeestea.

D. I. Ionescu: Vorba e de la Dumne- 
zea ! (Risete).

D. Vice-preşedinte <jice, că daca e vorba 
ca biuroul să aplice frâul, apoi îl va a- 
plica celui ântâia d-lul Vernescn. — Voia 
pnne la vot propunerea prealabilă.

V oci: Ce fel, ne luaţi cuvântul ?
Sgomot. Dialoguri între biuroa şi De

putaţi.

BULETIN METEOROLOGIC
Temperatura. — In nopţile de la 6 la 7 

şi de la 7 spre 8 Fevruarie, termometro- 
grafnl s'a scoborit la 0 grade, divisinnea 
centigrade — In n6ptea de Marţî 8 spre 
Miercuri 9 Fevrnarie, termometrul s'a sco
borit la 1 grad sub 0.

Astă-.ii Miercuri, 9 Fevrnarie, la 11 ore, 
i'aurcat la 2 grade mai sus de 0- 

Inălţimea barometrică este de 751 mi- 
imetre, ou 9 milimetre mal jos de varia

bil. Aoeastă depresiune este indiciul con
tinuării timpului nmed şi ploios, prezis 
prin buletinul de alaltăeri.

A. So Gkioa.

A



FOSTUL CIRC
Bucurt$ci} 9 JV&rw<»ria 1877. pentru

în v ă ţ ă t u r a  po po ru lu i ro m ân
Secţia de Prahova 

P U B L I C A Ţ I U N E
Prin demisiunea D-neî Maria Partheniu, 

doveuiud vacantă funcţiunea do Direct6re 
şi profesore de limba Fraucosă la şcâla se
cundarii de fete, înfiinţată de acestă Sec
ţiune, snb-semnatul, având in vedere de- 
cisiunea Comitetului, publică de acesta 
spre sciinţa pers6nelor cari doresc a ocupa 
acostă funcţiune.

Aspirantele conform art. 21 din Statute, 
trebue să probele că posed ounoscinţele nnei 
şc61e secundare sdfl eqnivalente aceştia şi 
specialminte limbole: Francesă şi Germană.

Să vestesce asemenea aspirantelor c& în 
cas de necesitate se va ţine concurs în
aintea unnt juriiJ esarainator ce se va În
tocmi de Comitet.

Cererile nu se priimesc de cât numai 
penă in (jiua de 25 FebrnariQ curent, ele 
se vor adresa direct snb-semnatul ni, iuso- 
cite de ori ce acte.

Vice-preşedinte, C. lenescu.
Secretar, loseph lonescu.

No. 34. Ploeecl, 8 Februarie 1877.

Sfunbîllil ;12 Februarie 1877
Redeschiderea Stagiuni Teatrale de Operete, 

Vodevil şi Comedii.
Sub direcţia Domnolnl J. D. IONESCU.

Se va representa pentru prima 6rft pieia:

Pr.cU
■ ficatC«ml« OfTtriie HECOMASDĂ

Oblig. Rurale . 10%  1864 
» > eşitp la sorţi

Impr. Oppenhrim 8% 1866 
Oblig. Domeniole 8% 1871 

,  > eţite lasortl
> Credit fonc Rar. 7%
> Credit fonc. Urban 

Impr. Mun. Oap. 80%! 1̂ 75 
Pensii (300) don&nd& fr. 10 
AcţilC&ile for.rom. 5% 186*

» priorităţi fl̂ /o 1868 
Dacia C*l* de Aesig.
Act. (fr. 500) 8»/o l87l
Remania C~l* de Assig.
Act. (fr. 200) 8% 1878
M andate...........................
Impr. M uni oi pale fr. 20 
Act. finanoiare Rowftne 8% 
C&ile ferate Ottomane 

Aet ffr. 400) 8%
Renta Rom&nft . . . . . .

BS & / recunotouie de cea mal bună construcţie
w y  P I E T R E  ID E  M O A R A
ypr *

PLUGURI DE DIFERITE SY8TEME
C U |P R EtŢ U R I S C A P U T E

DOUĂ FETE
PUN FLACAU

Operetă în 2 acte, tradusă din nemţeşte.

D - r a  M A R I A  P 0 L Y 8 0
pentru prima 6ră va cAnta romanţe :

Bălcescu murindu şi Steoa căţieiitlu 

D B A  M Ă R I E  L E A
va cânta 2 chaosonete francese.

D-NU J. D. JONESCU
▼a cilnta ohansoneta:

P A T R I O Ţ I  N O I  N O I Ş O R I .
Antractele tot fi ţinute de mal mulţi din d-nil 
artişti al operei Italiano, sub direcţia domnului 

P. SCHIPEK.
Maestru pentru repetiţii şi pianist d. J. MKTZ. 
Maestru pentru canto şi repetitor d. I. VA8ILE80U.

Personele ce compun trupa: 
ARTT8TE ARTI8TI

D-na Cath. Dimitrescu. D-nu Th. Popescu.
> Maria Polyso. > N. Hagiescu.

D-ra Th. Marin^scu. > M. Mateesca.
> AL Alesandrescu. » G. Alesandrescu
» Al. Gavala. > 8. Mavrodin.
> Elena Gavala. > Doicescu.
. Mana Lea „ J. D. Jonesou.

4 eleve din conservator. 6 elev! din conservator.

CUPOANE 
Oblig. Rurale p. Ootomb a. c. 

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

DEVISE
Paris
Marseille . . . . . . . .
bnueliee • • • • • • • •
Anvere................... ...
Londra • • • • • • • • •
Londra dornicii • • •  • • 
Hambnrg . . . . . . . .
Amsterdam • • • • • • •
V ie n a ...............................
Berlin , •...........................
Lipsea • • • • • • • • •
Escoiupt . . . . . . . .
Lira Ottoman&. . . . . . 
Galbena austr. • • • • • 
Agio c. Argint. ................

r  P H A R M A C I A  L A  „ S P E R A N T 1 a “  #
T J  28. C U U  MOOOŞOAS1, 26. ’ţ ţ

j  DE P OU L  M E D I C A M E N T E L O R  FRANCESE .  2
Obiecte de Cauciue şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză a efectua orl-ce co- ^  

mande din ressortul medical. U P .Ţ T Q  ^

X X X X X X X X X K X K K X t t X f c t t K X X K K K X X K X K *

pentrn
ÎNVĂŢĂTURA POPORULUI ROMÂN’

{Sec/ia cen ’rcUU)
Domnii membri al Societăţi sunt invi

taţi a se întruni Duminecă, 13 Februarie, 
ora 1 p. m. în localul Eforiei, Strada Col- 
ţel spre a nnmi o comisiuue pentru veri
ficarea conturilor pe 1876, a vota budgetul 
pe acest an, a alege comitetul, precum 
şi a resolva cestiunî importante. 

Preşedinte, C. Bosianu.
Secretar, M. Paciurea.

H a  a r a n r l a f  Moşia Inoteştî, dis- 
d l  t / I l U c t l  , trictul Prahova se

arende^ă de la St. Gheorghia 1877. Dori- 
ritoril se vor adresa la D-nu N. Bourki, 
Calea Mogoşoal No. 174.

408. 8—J j .

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
Preţurile locurilor pentru astft seră:

Loja pentru 4 persâne, 10 fr. 8tal I, 2 fr. Un 
loc la mese, 1,60, Amfiteatru. 1 fr.

PALATUL , DACIA.* 

şi la  t 6 t e  l ib r ă r ii le  din  ţ6 râ
se afl& ăe vfinijare:

11 ItSl L YIENEl
Viena, 21 Februarie (s i n.) 1877.

Metalice..................................... 02 9
Naţionale.....................................67 fl
Renta in ......................................... 74 1
Lose.............................................110 2
Acţiunile băncel........................ 838 -
CrediturI.................................... 150 1
London ................................ ...  • 123 C
Obligaţiuni rurale ungare . . .  73 7

» temeşvar......................71 1
t transilvane . . . .  71 4

Argint în mărfuri.....................113 4
D u ca tn l..................................... 5 8
Napoleonul................................. 9 8
Marc 100 .....................................  60 6

ÎNCEPUTUL LA 8 ORE SERA.

REGULILE
CE T R E B D E  P A ţ I T B

drept contrast la
VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE

Singura şi sigura paz& contra 
morţel premature şi lângezireî oronioe de

Aug. Wilh. Konig.
P R E Ţ  DL 3 L EI  NDOI .

AJUNGE LA 0 BATMETA ÎNAINTATA
PBEJUL 60 CENTIM.

cualitatea cea mal bună numai tnfan şi fag

tăiat şi adus la domicilii! cu
7 5  F U .  S T E N J E 3 S T T J X .  

la magasia de lemne a luîLessel, lîngă gara 
Tergovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Comănijile se priimesc şi Ia Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

cn preţuri moderato

Apartamente, Prăvălie şi Localul
CE’LU OCCUPĂ BANCA DE BUCURESClo im n  r t s p a r a  le piano

ţiunl private, şi râgă a depune adresele 
respective la administraţiunea acestui tjiar 
sfib cifrele S. S. No. 32. 385,6-1.

precum şi un
A P A R T A M E N T .  I N  F O S T A  C A S A  R E S C H  

în faţa teatrului naţional
InformaţiuM la Direcţiunea Societăţii „DACIA'

CEL MULT INC A NUMAI U piLE

SOCIETATEA DE ASSIGURARE

Colţul stradeî şi curtea vechie (hann roşiii).

imprimate în ediţiunea nâstrft

T H I E L  S C  W E I S S ,  T T 5 T I
Strada Lipscani, palatul ,Daoia.

» * > aţă cur. albă . . .  , 9 1

Pân^ărle şi garnituri de masă
36 de coţi Pândă de casă fr iaQQ • * * * * ’ «j * * > »  copil . . . .  fr. 25 *
45 » » Olandă de munte . . . .  30 .

* » » B®)gică . . . . . . .  60 •
60 » ,  Pân<jă de Olandă . ’ . , 54

» » » » Rnmb. . . . . .  ,  84 ■
60 1 t  Toile batiste f ine. . . . .  . 100

7 bnc. Ciarcef. 3 coţi de lat . . , « 4 0

Şervete c n  feţe de mese
Pentru 6 pers. de la 9 până la 15 fr. cele mal fi;

CON8TANTINESCO D., Souvemr de Zum, Tal««' P foţ t0 . . . .  
CARL80N C., Quatre moroeaui Roumains, pour P • .
FLECHTENMCHER A., Mama lui SteRu., C1 pU 0 , _
GEOKGE8CU TH., Dou« suspine, rom. P0” " "  tru 0 v  ce eu piano 

,  r .  Spune, rom. naţionala, P ru innQ _ _ .
KRATOCHWIL A. K.. Hora, Vitfta Borna»' P t •
MEDEK J. W , Romftnia, Quadriho de Co»*' ‘  Pcnlru P,an0 • • ; 
UDSICESCO G., RAnduiala cununiei P®” . fjjr oaingst. und Olavierb. 
STERN L., op. 10, Der Wunsch t  j f0idova) Singst. und Clavierb., . op. 11. Lebewohl (Ad.o p.J o(or£ ........................

.  > op. 4. Qrande_Etud  ̂ontru pmnoforte........................
• ■ °P‘ 1o ‘ n ° rn’ •ml esto mare, Valse brii. pentru piano
* * on" 9 f e V d 'o  copil, Quadrille pentru piano". .
:  :  La Fav<«!to, Sohotţisoh pour p .a n o .......................  .

> » Iţik-Polk» T&cirCBol, Soliottisoh pour piano .

.....................

D iv e r s e

D a m e ........................
5 de lină . . .
s de fildecosse .

bărbaţi de lină . . 
> > fildecosse

t Gulere de Dome .
’/i » .  » Bărbaţi
*j, ,  Peptnrî brodate .
1 Bnc. F lanele...............

Tipografia Thiel A Weira Palatul ,Daoia


