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fieolatno 3 lei aol linia.

Un numfir In Capitali 10 bani.

TIM PU L
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCKU 

BIUBOUL REDACŢIEI ŞI A D M IN ISTR A ŢIEI: PALATUL , DACIA.*

A . 3 s r c r i s r c r c j R x
Se orimetc In s trk in ita te : La D-nil Hacuen- 
ttcw Vogler In Vienna, WalfiichgaiK lo. 
A. Oppeiik In Vienna, Stubenbantei 1 ; Hudol 
Momu In Vienna, 8eiler*tâtte 2; Vmeem 
Hrdicka in Vienna, Teinfaltetrame 1 7 ; Philipp 
Lob In Vienna, Eaehenbaehgaue 1 1 ; J .̂ Lang 
A Comp. In Peţta  |i  Hamu-LaffiU-BMitr A 
Comp. In Pori*.

Scriior! nefrancate au te primeni. 

Articolele nepublicate se  vor arde.

Un numfir In Districte 15 bani.

BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privat al .TIMPULUI *

(Agenţia Havna)s
Pesta, 37 Fevruarie seara.

Cabinetul Tisza care & fost renumit, s a 
presentat înaintea celor dona camere. Pre
şedintele consiliului a făcut espnnerea că
uşelor criseî şi a declarai că guvernul ia 
responsabilitatea compromisului încheat cu 
Austria.

In prim a camera d. Mavlat şi iu a doua 
d. Senn vel aQ explicat motivele pentru car! 
el refusnseru insîrcinarea de a forma noul 
cabinet.

Londra, 27 Fevruarie.
Time», în ediţiunea sa de la amiazt pu

blică telegrama următoare din Petersburg 
cu data de 26 Fevruarie:

,Un consilia estraordinar ţin u t sub pre- 
şedinţa împăratului, a hotârit a începe de- 
sarmarea, îndată ce pacea va fi semnata cu 
Serbia şi Muntenegrn.

Generalul Ignatieff asista Ia acest con
silii!.

Londra, 27 Fevruarie seara.
în  şedinţa Cameriî comunelor care a avnt 

loc seara, d. Bonrke, sub-secretar de S ta t 
la departamentul afacerilor streine, a zis 
ca guvernul nu primise nici o însciinţare 
care se tinză a confirma scirea dată de
* Tim es, în privinţa desarmarn armatei 
rase.

Contele Chonvaloff ambasador al Rusiei 
la Londra nu primise earăşT nici o scire 
de felul acesta.

Paris, 27 Fevruarie seara.

Tnsciinţăr le din Petersburg sosite aci 
continuă a fi pacifice. Garanţiele ce ma
rile puteri caută a obţine de la Turcia, 
vor permite Rusiei a face desarmarea; dar 
să crede că nu se va lua nici o decisiune 
îu această privinţă mal nainte de a res- 
punde puterile la circulara prinţului Gor- 
ciacoff şi puterile nu vor reepunde de cât 
după Anglitera.

Paris, 27 Fevruarie seara.

Ziarul >Le Telegraph* publică o depeşă 
datată din Constantinopol, annnciănd că o 
nouă revoluţiune de palat a avut loc şi 
ca Edhem Paşa a fost înlocuit ca mare- 
vizir.

Constantinopol, 27 Fevruarie 7 ore seara
Acordul t'a  stabilit definitiv între dele

gaţii şerbi şi Poartă.
Protocolul va fi semnat mâine. Acest pro- 

tocol va menţiona condiţinnile păcii: >Statu
an ê amnistie şi evacuarea

teriiorinluî Serbie!.*
Delegaţii sîrbî vor da o notă prin 

care vor declara că acceptă garanţiele ce 
li se cer şi în virtutea cărora fortăreţa

p a i t o a  u r m a i

DU M I M S T S O  RADICAL IS  ITALIA
(PROCESUL NICOTERA)

II.
Toate aceste s’aii petrecut în anul 1857.
®pă done-zeci de ani acusatnl de la Sa-

prl e “ 'nistru de interne al Italiei. Cum
S a p.e *ns“ această schimbare în saorta 
d-lul Nicotera ?

Pr°cesnluî de la Sapri, Nico-
cra tia t °B, ° S“ndit la moarte. Apoi a fost
f r S i So ăndn' Se PedeaPsa *  moarte in* închisoare p® V:„iv n . ,.
1Ş60 l’a eliberat ^ ° > " W n e a  de la 

. . „ * f» « a  închisoare. D. Ni-cptera intru dună tn»*
„ . . v . oate “«este In cariera

*  nimbul 
*; " ‘f - din 

oaiermo a fost acela, rare 1». , 
iu  . . .  “  ales in m ]
d m ! 6,i1 P,,rIan,ent al Itali«I ţi de atunci 
pana acom în toate cele nrmătoare In 
lament Nicotera ocupă Ioc în stânga ̂ es- 
tremă, întrebuinţând toate ocasinnile ce i 
80 j*8® sPre a’şî manifesta vederile revo
luţionare-republicane. Cu chipul acesta in- 

uinţa Iul crescu de pe o zi de pe alta,

Alexinatz va fi absolută şi drapelul turc 
va fel foi la Belgrad alături de cel sârb.

Nu se va face menţiune, despre în tre
ţinerea de către Poartă a unul agent Turc 
Ia Belgrad.

Sultanul va confirma prin tr’un noB fir- 
man, autoritatea prin ţu lu i Milan.

N. B. Această depeşă din Constantino
pol, purtând data de 27 Fevruarie, 7 ore 
20 m. seara, şi ziarul «Le Telegraph» a- 
părând la 4 ore seara la Paris, resultă că 
se poate privi ca lipsită de ori-ce fonda- 
ment, scirea dată de num itul ziar despre 
înlocuirea lui Edhem-Paşa.

BDCURESCI w  FEBEDARE.
Ni se spune că Înaintea secţiilor 

unite ale Camerei, d. ministru de Fi- 
nance ’şl-ar fi desvoltat proiectul sfifi 
de echilibrare pentru budgetul anu
lui present şi celui viitor, propuind 
următoarele scăderi:

6 milioane a se reduce din bud
getul armatei.

2 milioane şi jumătate a se mal 
adăogi la timbru şi a se impune căte 
200 franci de fie-care divors (căci 
pe an s’ar fi constatat 5000 divor- 
suriî)

1 milion produsul a 15 la sută 
ce s ’ar spori la preţul biletelor dru
mului de fer.

1 milion şi jumătate produsul scă- 
zămentulul ce s’ar mal impune a- 
supra salariului impiegaţilor de 5 la 
sută peste scăzămfentul ce există.

1 milion produsul a 1 la sută a- 
supra impositulul fonciar (peste acel 
existent).

1 milion provenind din remanie
rea legel licenţelor.

1 milion reduceri a se efectua de 
la toate cele-l-alte ministere (afară 
de resbel) peste budgetele abia vo
tate.

Peste tot J 3 milidne.
Să vedem, ce va face Camera şi 

dacă cel puţin acum, In ultima oră, 
va eşi din lăncezimea desbaterilor 
el budgetare.

De ocamdată continuăm respunsu] 
nostru la articolul Românului din 11 
Fevruarie.

cât în urmă deveni unul dintre fruntaşii 
parlam entului, cu deosebire după ce fu re
cunoscut de şef al grupului însemnat de 
deputaţi neapolitanl, ce făceai! parte din 
stânga parlamentară.

Dar, pentru ca să putem înţelege posi- 
ţiunea d-1  ui Nicotera, să căutăm înainte de 
toate a ne lămuri asupra deosebirilor care 
esista între dreapta şi stânga din parla
mentul Italian.

Elementele istorice ala partidelor italiene 
* **tă*I sunt in fostul parlament piemon- 

, De la 1849 până la 1859 era» în par- 
meotnl din Piemont două partide. Unul 

eompg, de oameni chibzuiţi, care, con
duşi de Comiteie Cav.mr, voiaU să ajungă 
la nmrea ItalîoT , . J *
.. , a,lei pe cele normală, pin ac-
ţiune diplomaţie» «  _ • .
.   ̂ Pn n  puterea armelor;revoluţiunea era
. , P ru dânşii o extremi
tate. Aceeta era nnrt;.i >

* , P t,do,> care în parlament ocupase loc la 
, „ . . . "reapU. La stângaşedeau nişte oameni 7

, „ . . .  Puţin chibzuiţi
care doreau revoluţiunea pentru ca să fie
revoluţiune; erafl liberali, democraţi, repu
blicani, îndeobşte neastîropgraţî şi tocmai 
pentru acea nu arare-orf jigneai! pe (v 
vour în stăruinţele sale spre unirea Italiei 

După ce Italia a fost unită, tn noul par
lament Italian, a’afl păstrat • numirile de

Ajung6nd*la căderea ministeriulul 
L. Catargi, Românul zice.

Sărăcia era generală, datoriele publice 
peste culme, teaanrul gol, şi sfirîia pe jă 
raticul suferinţelor inima poporului. 1 )

In facia acestui adevăr,— ce iarăşi este 
peste putin ţă d ’a se pega (?) nu era oare 
un act înţelept, politic şi imperios cerut 
d’a se da naţiunii o satisfacere legală ?

Dovadă c’nceasta era singura cale poli 
tică, înţeleaptă şi în adevăr frăţească, a- 
Vem procedarea aleşilor proprietarilor la 
Senat, şi * unanim itatea,  prin care votară 
apoi aleşii naţiunii darea în judecată a 
foştilor m in iştrii

Si când în facia acestui act liniştit, le
gal şi pentru to ţi şi din toate punturile 
de vedere bine-făcfltor, protivnici! noştri 
strigă despotism, anarchiă, ură, pasiune, 
răebnnărl infame, esclusirism, etc., etc., 
nouă saO lor se cnvin aceste epitete?

Dacă înţelegem bine idea Româ
nului, atunci noi conservatorii, din 
mijlocul cărora s ’afl arestat 5 pre
fecţi, s’aii perchisionat 36 de Înalţi 
funcţionari, s’afl dat ordine a se a- 
duce cu gendarml 11 m iniştri, noi 
suntem cel „cu ura, cu pasiunea şi 
cu resbunările infame,* ear radica
lii, făcând aceste, afi dovedit numai 
•înţelepciune şi frăţie.* Pentru noi 
a fost o binefacere de a fi perse
cutaţi.

Să fie cu putinţă o asemenea a- 
beraţiune a inteliginţei'?

Oare cuvântul să fie dat omului 
numai pentru a falsifica gândirea ?

Partidul radical ajuns la putere, 
Închide şi perchisiţionează pe foştii 
prefecţi conservatori şi pune sub acu- 
sare pe 11 miniştri predecesori al 
lor, dându-şl chiar dreptul de a ’I 
aresta mal nainte de ori-ce judecată.

Sad mal popular: un om, păndind 
momentul, dă o lovitură unul alt 
om. — In acest simplu fapt, cine 
dovedeşte ură şi pasiune? Cel care 
loveşte safi cel care este lovit t 
Ar fi puţi a serios să mal insis
tăm asapra acestui punt. Ori scrii
torul acelui articol din Românul a 
vrut să’şl bată joc de mintea sănă
toasă, ori, dacă nu, a dat drept min
ţii sănătoase să’şl bată joc de 
dânsul.

Dar, zice Românul, dovadă pentru

Înţelepciunea şi frăţia procedării n6s 
tre sunt anchetele Senatului şi una 
nimitatea votului de acusare dat In 
Cameră contra foştilor miniştri.

Acest argument Insă, sub aparinţa 
de greutate, coprinde o sofismă po 
litică din cele mal uşoare de res 
turnat. (Sfârşitul pe mâine).

1) Ce fragil frum oasâ şi sunătoare 1

dreaptă şi stângă, dar scopurile şi alcătu
irea partidelor nu mal puteaţi românea a-
celea-şi. Cea mai mare parte a deputaţilor
aleşi din deosebitele părţi ale Italiei, chiar 
şi dacă disposiţiunile lor ar fi fost deose
bite de ale partidului conservator, au ocu
pat loc la dreapta, de ore-ce această dreaptă 
chibzuită realisase unii ea Italiei. Ast-fel 
dreapta creşte; primeşte însă to t-d’o-data 
In sinul el unele elemente streine carac
terului el şi cu deosebire elementele bune 
ale partidelor liberale din Lombardia, Ve
neţia şi Italia centrală.

Care elemente remân la stânga ? Fără 
îndoială — acelea, care se deosebise de 
dreapta; şi dacă vom şti ce fel de oameni 
sunt aceia pe care îl representă Nicotera, 
lesne vom înţelege ce fel de om e Nico
tera însu-şl.

Provinciale neapolitane trim it nu mal 
puţin de cât 170 deputaţi în parlament; 
aproape to ţi aceştia ocupă loc la stânga. 
Legea electorală a Italiei exclude clasa de jo s  
a populaţiunei de la dreptul electoral şi 
nu da marilor proprietari nici un avanta- 
giQ faţă eu ceî-lV T  • Virutorî: ast-fel a- 
legerile remân pe mânu clasei de mijloc. 
Tocmai însă îu provinciale dn la sud clasa 
de mţjloc e cea mal oornptă parte a so-

0 nouă descoperire a cugetării po 
litice din 1877. — Broşura atribuită 
d-lul Ionn Ghica zice (pag. 9): , Chiar 
coaliţiunta din 1876 a fost efectul te 
m eră de cotropirea Slavilor.*

Ce minunată descoperire! P&nă 
acum i se impută Cabinetului Las 
car Catargi, In urma Convenţiunil 
cu Austria, propuse de d. Boerescu 
că este „vfendut Austro-Maghiarilor.* 

De o dată d. loan Ghica 11 de 
clară din contră amic al Ruşilor.

Ce lucru comod, de a putea arunca 
in spatele unor adversari, daţi In 
judecată, to t felul de parapone şi 
cele mal contrare!

(Facem scusele noastre pentru cu 
vântul parapon. L’am luat din gura 
d-lul prezident al Camerei actuale, 
şedinţa din 11 Fevruarie).

HM ARTICOL BUN IN EOMANDL
Găsim In Românul din 15 Fevru

arie următorul articol (ceva prescur
tat), la ale cărui vederi patriotice 
ne asociem pe deplin.

»Unul din cele mal mari neajunsuri,— 
am putea ijice chiar nenorociri, — ce se 
pot causa unei naţiuni, este discreditul pe 
care chiar uni» din fiii iei i-l’a r  aduce în 
faţa străinilor.

Este m ult timp de când naţiunea grea
că a fost isbită de o asemenea nenorocire: 
purtarea unora din tineri şi chiar din băr
baţii Greci în  Francia, a făcut ca acolo 
*un Grec, să însemneze un jucător de cărţi, 
un înşelător, un om în fine eu cele mai 
rele purtări. Aceasta e o nenorocire, şi nu 
poate fi criminal mal mare către patria sa, 
de cât Grecul care aduce asupra nnmelul 
iei o asemenea ruşine.

Este adevărat că oamenii serioşi şi lu
m inaţi nu comit nedreptatea de a învălui
o intreagă naţiune supt oprobriul câtor
va individe din sinul i e i ; marea mulţime 
nu cugetă insă aşea; ea zice cu dispreţ: 
>un Grec.*

Cu o adevărată durere cităm acest fapt 
în faţa purtări! unora din tinerii Români, 
cari, supt pretest de a ’şi face studiele in 
Paris, merg să calce pe nrmele nenorocite 
ale celor despre care vorbirăm mal su s : a 
frecuenta casele de joc, a deveni stilpi de 
cafenele, a face datorii şi a nu Ie mai plăti; 
ou alte cuvinte a înşela, este indeltnici- 
rea obicinuită a acestor culpabili fii ai Ro- 
mâninl. Cunoaacem pe unii dintre dânşii 
cari, după ce aii făcut datorii mari, s’aii 
întors în ţară, aii ajuns să ocupe posiţi- 
Onl im portante şi totuşi nici până astă-zi 
n ’afl voit să ’şi plătească acele datorii, lă
sând aet-fel numele de Român hulit şi 
blestemat în mijlocul naţiun ii care ne a 
a ră ta t to t-d ’aunat a tâ ta  iubire şi ne-a fă
cu t a tâ ta  bine. Cunoascem o femeiă, pro- 
prietăreasa nnui restau ran t in Paris, care 
a fost cu desăvârşire ruinată numai prin  
banii ce i-a îm prum utat mai m ultor s tu 
denţi români.

Este penibil de a spune, şi încă m ult 
mai penibil de a scrie asemeni lu c ru r i; 
însă răul e mare, şi to t ascungândn-’l, a- 
m euin ţi a cangrena; ne îngrozim gândin- 
dn-ne că mâne, polmâne a r  putea să se 
^ică în Occident >on Român*, după cnm 
se flice *un Grec*.

D. m inistru al instrucţiun ii publice, în
g rijito r de to t  ce privesce bunele purtări 
şi buna repntaţinne a tinerim ii române, - 
şi voind a în lă tura pe cât depinde de d-sa 
fraudele de cari un ii s’aii făcut culpabili, 
în complicitate din nenorocire cu unii din 
funcţionarii agenţiei române, a adresat a .
gentului ţărei Ia Paris instrucţiun i în ţe 
lepte.

Aceste fraude consistai! în echivalenţa 
de bacalaureat, data fără drept, pe fav6 re. 
Mesurele luate de d. min istm  al instruc
ţiu n ii publice contra acestor abusuri sunt 
ca a tâ t mai im portante, cu cât în genere 
tocm ai cel cari se serviaii de ast-fel de 
mijloace spre a se pntea înscrie ca stu
denţi a i facultăţilor din Paris, sun t din
tre  aceia cari din purtările lor fac mai 
mare răii repnta ţiun il numelui de Român 

Nu s ar putea lăuda îndestul disposiţi
unile luate de d. ministru al instrucţiunii 
publice; ânsă studenţii rom âni din partele. 
p rin tre  cari numărul celor demni şi patri
oţi este a tâ t de mare, sun t datori să ia 
şi dânşii măsurile cele mal energice în con
tra  celor rătăciţi d intre camarazii lor. 
8 untem convinşi că numai atunci vom 
acăpa de trista  perspectivă ce ne-o ara tă  
ceea ce se întâmplă cu o altă naţiune din 
Orient, când studenţii români din străi
nătate se vor asocia şi coalisa între dân
şii contra orl-căror necuviinţe de cari s’ar 
face culpabili unii din camarazii lor, şi
când îi vor isbi fără cruţare şi co neîn- 

uplecare.

cietăţil. Nu este in această parte a Italiei 
industrie ; ast-fel singurul isvor de bogă 
ţie remâne, ca şi la noi, numai agricultura 
Aproape to t pământul eate în mânele a 
ristocraţiei, care ’şl arendează moşiile căn 
tând Bă scoată din ele o rentă pe cât se 
poate de mare, pe care o cheltuiesc apoi 
in Neapoli, fără a se mai îngriji de soarta 
moşiilor şi a populaţiunei rurale aşezate pe 
dânsele. In tre  aristocraţia bogată şi mun
citorii proletari s’a încuibat apoi aşa nu
m ita bourgeoasie neapolitană, care este sin
gurul mijlocitor între boier şi ţăran.

Sunt adm inistratori d# moşii, arendaşi,, 
agenţi, advocaţi şi alt-fel de oameni, care 
inşii nn produc nimic, ci trăiec din munca 
ţăranului şi din foloaaele, de care pot lipsi 
pe boieri, trăiesc asuprind pe unii şi in- 

il&nd pe alţii. Toţi aceştia sunt cunos
cuţi subt caracteristica numire de ^ f lo 
rista,* ce-va de o potrivă cu «vechilul* 
nostru.

Această bourgeoasie exista încă in vre
mea Bourbonilor şi incă pe atunci era îm
părţită în asociaţiuni intime, care urmă
reaţi deosebite scopuri mal mult ori mal 
puţin inlegitime şi, in virtutea mutualei 
înţelegeri între dânsele, în fapt erau stă
pâne în ţară. Organisaţia lor de astă-zi

datază însă numai de la 1860, în care an 
dimpreună cu restul Iteliel şi provinciile 
neapolitane aii ajuns a fi părtaşe de liber
tatea politică şi administrativă. Această 
ligă, num ită Camorra, înainte de toate s ’a 
grăbit a pune mâna pe comunele din Ita- 
talia de sud şi a început a le administra 
in sensul ei, adecă a intrebdinţa mijloa
cele comunelor în folosul lor particular. 
Peste puţină vreme Camorra isbuti a face 
ca cele mai mnlte alegeri să atârne de 
dânsa. Deja în camera trecută cel puţin 
jum ătate din deputaţii neapolitanl eraţi 
puşi la disposiţiunea acestei societăţi, repre- 
sentând în prima linie pe acei vechili, care 
compun olasa de myloc din Italia de sud.

Meritul istoric al lui Giovanni Nicotera 
este de a fi organizat acenstă Camorra ca 
partid politic şi cu deo«ebire ca partid 
parlamentar disciplinat. Şi tocmai aceasta 
e însemnătatea luL El însn-şi e un pro
duct al acestei clase, şi având apoi un de
osebit talent pentru intriga a tăt mică, 
cât şi mare şi o energie adevărat nenpoli- 
tană, a isbutit lesne n se face rjpresentant
I tu tu ior intereselor Camorrei neapoli

tane. De m ult încă voinţa lui este po
runcă în foarte multe din orăşelele de la 
sudul Italiei. Camoristil asociaţi ÎI sunt



CORESPONDENŢA PARTICULARA
a

TI M PULUI

l&ţl, 14 Fevru&ne 1877,

Nu de mult, d. Jules Siruon pre
şedintele consiliului de miniştri al 
republicel franceze stigmatizase In 
modul cel mal energic ilegalitatea 
Comisiunilor mixte, instituite de Na
poleon al III-lea la Începutul împă
răţiei sale. Adunarea franceză. In 
marea el majoritate se unise cu ve
derile ministrului ce o represintă; 
dar curănd după aceea Curtea de 
Casaţiune din Paris se pronunţă, 
lntr’un recurs ce se judeca Înaintea 
el, pentru .legalitatea* aceloraşi co- 
misiunl mixte, aşa încât era o fla
grantă desbinare de păreri Intre 
puterea esecutivă şi legislativă pe 
de o parte, şi c e a  judecătorească pe 
de alta. Ce a& făcut guvernul şi A- 
dunarea franceză? Ele, după princi
piile guvernului constituţional şi-afl 
plecat capul înaintea hotărîril Cur
ţii, deşi radicalii eraft foarte su
păraţi.

Păcat că nu erail deputaţi şi mi
niştri de al noştri în adunarea din 
Versailles! An» fi văzut ceea ce s a 
înbămplat cu hotărlrea Curţii de Iaşi 
în procesul d-lul G. G. Roznovanu. 
Un domn Costin ar fi interpelat gu
vernul asupra hotărîril Curţii de Ca
saţie, discutând la tribună toate con- 
siderantele Curţii şi arătând că pu
terea judecătorească a lucrat cu păr
tinire ; un alt deputat d. N. Bla- 
remberg, deşi ar fi sprijinit indepen
denţa magistraturel ar fi cualificat 
acea hotărîre de .tendenţioasă;“ 
un ministru ca d. Stâtescu ar fi 
stigmatizat Curtea cu cuvintele cele 
mal puţin delicate, ar fi zis că ho
tărârea nu este a Curţii, ci a câ- 
tor-va judecători din Paris; ar fi 
destituit pe câţl-va din aceştia şi ar 
fi silit pe cel-l’aţl să demisioneze; în 
cas de inamovibilitate, o comisiune 
budgetară ar fi propus desfiinţarea 
unei secţiuni a Curţii sub motiv de 
economie şi această comedie s’ar nu
mi apoi: Constituţionalism, regim de 
libertate, reintrarea naţiunii în li
berul eserciţiti al suveranităţii sale 
etc, etc. Sub guvernul republican al 
Franciel, respectul magistraturel, sub 
guvernul monarchil al României des
potismul legislativei şi esecutivel con
tra puterii judecătoresc!!

Nu ne-am mirat de d-nil Stâtes
cu şi Costin precum suntem siguri 
că d-nil Mircea şi Vintilă Rosetti, 
dacă s’ar fi întâmplat să fie depu
taţi în Adunarea franceză ar fi fost 
tot aşa de violenţi, căci nimeni nu 
este mal contrar libertăţii unul po
por decât radicalismul şi nu sunt 
oameni mal despotici» mal esclusivl 
şi mal ilegali decât tocmai radicalii, 
de şi se poreclesc liberali.

Dar ne-am mirat mult de d. N. 
Blaremberg căruia nimeni nu-I con
testă erudiţiunea.

Insă una este theoria cetită în 
c&rţl şi alta practica pusă în lucrare;

se vede că d. Blaremberg împărtă
şeşte părerea iul Mephistopheles.

Grâu tlienrer Frennd ist alle Theorie, 
Und griin alleiu des Lebens goldner B&um.

Trecănd la o altă ordine de idei, 
trebue să vă comunic nemulţumirile 
ce are oraşul nostru atât contra 
Senatului, cât şi contra guvernului. 
Vă aduceţi de sigur aminte că Se
natorul ales de colegiul al II-lea din 

şl fusese suspendat, în primăvara 
trecută, până se va face o anchetă 
parlamentară, căci mal mulţi frac- 
ţioniştr ziseseră că alegerea (după es 
presiunea consacrată) ar fi fost .p ă 
tată de ingerinţă administrativă.* 

mândol senatorii aleşi pentru a 
i'ace ancheta, fură numiţi prefecţi 

ancheta numai urmă de loc. 
Trecu sesiunea din primăvara a- 

nulul 1876, trecu sesiunea extra
ordinară din toamna expirată şi lu
crurile rămaseră baltă. In sfârşit în 
una din întâiele şedinţe ale sesiunii 
ordiniare, câţl-va senatori propuseră 
ca să se declare vacant colegiul pur 

simplu. Şi în adevăr, fără ca să 
urmat vre-o cercetare, fără să 
fost cel mal mic indiciu pentru 

pretinsa ingerinţă, Senatul votă că 
colegiul este vacant şi alegerea ca
sată. D’atuncI s’atî trecut mal multe 
luni şi colegiul tot nu este încă con
vocat.

Pentru cele-l’alte vacanţe din Se
nat, toate mal târzie de cât cea din 
Iaşi, colegiele respective sunt deja 
convocate, numai pentru Iaşi nu. 
Vrea că zică laşul a rămas nerepre- 
sentat în Senat în trei sesiuni con
secutive şi nimeni nu se gândesce 

dănsul. Care să fie causa şi cea 
greşit mult Încercatul nostru oraşt 

u sunt destul fracţioniştl la noi şi 
guvernul aşteaptă timpuri şi mal 
bune ?

Sfârşind trebue să vă menţionez 
circulară f6rte aspră a d-lul Chiţu 

către toate şcoatăle, cu ordin es- 
pren ca toţi profesorii secundari, 
toţi institutorii primari şi toate in- 
stitutricele să rămâie la posturile 
lor şi să'şl caute de treabă. Aceasta 
ca consecuenţă a moţiunii Cogălni- 
oeanu votată de Senat cu adesiu- 
nea guvernului. Prin urmare, pe 
când d-nil Ionescu, Şendrea etc. eţc. 
contra cărora se Îndreptase moţiu
nea, rămân nesupăraţi, nevinovatele 
profesoare şi institutrice sunt înşti
inţate că nu pot fi ministroaice, a- 
gente, deputătese etc. Puteţi să vă 
închipuiţi grija acestor biete femei 

mulţămirea publică văzând o aşa 
de bună Îndreptare a răului arătat 
de d-nu Cogălniceanu. Poporul în 
Înţelepciunea sea are un proverb pe 
care ’l cunoaşteţi prea bine: .Ca
pra . . . greşesce şi oaea pate ru
şinea!

B. B.

credincioşi, pentra-că el le este credincios 
ast-fel după dorinţa lat se fac alegerile de 
tot felul şi de la o alegere la alta camo 
rişti! se înmulţesc in parlament, şi de pe 
o zi pe alta mat multe comune cad pe 
mâna lor. De şi dar un om cu puţina cui 
tură, de şi un om, a cărui viaţă privat; 
nu e tocmai în regulă, Nicotera devine pu 
ternic.

Până la căderea guvernului conservator, 
Nicotera făcea, în parlament, trebile Ca 
morrel, eară Camorra îl plătea, dăndu-l sub' 
veuţiun! secrete, din care putea să tră 
iască ca un , Baron.* Fiind apoi De-Pre- 
tis însărcinat a compune cabinetul liberal 
deputaţii camorişt! aii stăruit din toate 
puterile ca d. Nicotera să fie ministru de 
interne, ameninţând pentru caşul contrar, 
ca rebeliune.

Ast-fel d. Nicotera a pus mâna pe m 
nisteriul de interne şi Camorra a in trat i 
coşul cn grăunţe. Dacă e insă destul bu 
simţ în Italia, atunci in coşul cn gr&un 
Camorra e ca musca în y.Sr.

DESPRE D. COLONEL SLANICEANU

Pentru ca să ne putem face o 
idee mal esactă de d-nu Slăniceanu, 
suntem nevoiţi a schiţa aci câteva 
din serviciele d-sale publice, căci nu 
credem că este bine să rămâeln În
tuneric meritele ce 1 aâ adus la por
tofoliul de ministru de Resbel.

Colonelul Slăniceanu comanda mal 
mult timp batalionul de geniti şi cu 
toate mijloacele ce i se acorda, nu 
putu face dintr’lnsul de cât un ba
talion de infanterie cam de a treia 
mână, fără nici una din cunoştinţele 
speciale ale acestei arme. Mal toate 
batalioanele de infanterie dupe a 
tunel 11 eraţi superioare şi mal cu 
seamă batalionul I de vănătorl. Ad 
ministraţia batalionului de geniil era 
neglijată, disciplina căzută şi de aci 
prestigiul săft ca şef de corp fu atât 
de nimicit, In cât unul din căpitani 
batalionului putu fără nici o bâtae 
de cap, a scoate tot batalionul n6p 
tea a aresta pe comandantul săd şi 
a contribui la detronarea unul Dom 
nitor.

Atunci d-sa se lăsă a se aresta 
fâcându-se că nu Înţelege, şi a doua 
zi Începu a ’şl atrage favoarea gu 
vernulul de la 11 Fevruarie, favoare 
ce era cu atât mal lesne de căpă 
tat, cu cât acel guvern avea mare 
nevoe de aderenţi, ast-fel că la ân 
tăie promoţiune deveni Loc. Colonel

D. Slăniceanu devenit locotenent 
colonel, batalionul de genitl se des

fiinţă şi se organisâ pe companii, a- 
pol se întruni earăşl în batalioane 

scăpat de comanda vechiului şef, 
deveni unul din cele mal bune ba
talioanele infanterie. Nu ajunse Insă 
a pose&a instrucţiunea specială a- 
cestel arme, de cât sub ministerul 
guvernului Florescu care ştiu al or- 
ganisa şi a-I alege şeful care ’l in
strui.

Dar d. Slăniceanu nu poate simţi 
plăcere când astăzi din înălţimea sa 
de ministru, vede o instituţiune pe 
care d-sa a compromis’o, că alţii aii 
râdicat’o la adevărata el valoare.

De aceea ca resplatg, propune 
şi obţine suprimarea postului de lo
cotenent Colonel la batalionul de ge- 
nitt In budgetul pe 1877.

D-nu Slăniceanu devenit loeoten. 
colonel precum am văzut în scurt 
timp ajunse comandantul regimen
tului al 6-lea de infanterie; aci ca 
şi la batalionul de genitl, adminis
traţia regimentului remase Înapoi. 
Regimentul al 6-lea fu cel d’ăntâiti 
care remase desbrăcat, cu toate că 

primit aceleaşi efecte ca şi cele- 
-alte regimente. Masa generală de 
ntreţinere care avea un capital des

tul de însemnat şi aceeaşi alocaţie 
ca la cele-l-alte regimente, fu sleită 
în cheltuieli de prisos, între care 
este şi acea a unul însemnat număr 
din uvragiul d-sale Manualul Miliţi
anului, operă mal pre jos încă de 
vestita Geografie.

Se deosebi Încă în comanda ace
stui regiment prin mutarea a mai 
mult de jumătate din numărul ofi- 
cerilor, şi se înconjură de câţl-va 
oficerl cari II aduceaţi raporturi de 
ce se mal făcea prin Regiment, căci 
pe la casarmă nu mergea cu lunile. 
Cel mal intim era ofiţerul cu îmbră
cămintea, care astăzi se află pus în 
urmărire pentru delapidare de bani 
publici, cu care a deşertat peste fron
tieră. Nu trecu mult şi magazia re- 

imentulul luă foc; gurele rele spun 
multe de această împrejurare. Noi 
însă nu trebue să ne încredem de 
cât în acte publice.

De la Regimentul al 6-lea a fost 
trecut la al 7-lea de infanterie unde 
se ilustră printr’o administraţie de 
acelaşi fel; cumpărătoarea din masa, 
de întreţinere a acestui din urmă 
regiment a unul mare număr din u- 
vragiul d-sale Manualul Miliţianului. 
Regimentul al 6-lea încredinţându-se 
atunci unul noti comandant, care prin 
stăruinţa sa a ştiut a pune ordine în 
administraţia d-lul Slăniceanu, avu 
grija drept resplată a lua regimen
tul acelui j  oficer îndată ce deveni 
ministru,

De o dată d. Slăniceanu trece ca 
director al şcoalel militare din Bu
cureşti. Ca director al şcoalel, prima 
ocupaţiune la care se dete fu acea 
de a ’şl asigura pe lîngă solda gra
dului de colonel Încă două solde de 
profesor, una pentru geografia mi
litară, şi alta pentru arta militară. 
Pentru cursul de geografie făcut 
de d-sa este destul a se citi geo
grafia ce a imprimat pentru sc6- 
lele publice şi care a fost respinsă 
de comisia esaminatoare din Iaşi, în 
care figura şi locotenent-colonel Da- 
bija. Cât pentru cursul de arta mi
litară este de ajuns a se vedea ca- 
etele elevilor, şi orl-cine se va în
credinţa că cunoştinţele profesorului 
de arta militară sunt în acelaşi ni
vel cu ale geografului. Este de a- 
juns că profesorul şcoalel de arta 
militară luând parte în manevra de 
la Tărgovişte a făcut greşeli de a- 
celea, care aâ provocat destituirea 
sa din comanda ce i se Încredinţase.

Acestea sunt serviciele cele mai 
principale ce aft adus armatei d-nu 
Colonel Slăniceanu şi mal nainte de 
a termina credem util a arăta şi 
serviciele ce a adus corpului ofice- 
resc din Bucureşti ca preşedinte al 
comitetului cercului militar.

A administrat duol ani cercul fără 
să ’şl dea osteneala a face cel pu
ţin o dare de seamă asupra Între
buinţării fondurilor.

Devenind ministru a dat decisiu- 
nea No. 7 publicată în .Monitorul 
Oastel* No. 17 din 1876 ca inten
denţa militară să nu mal cerceteze 
compturile cercurilor militare.

Iată dar omul ridicat la demni
tatea de ministru de răsboitt. Şi acum 
ne esplieâm, cum primul săO debut

fu referatul de tristă memorie asu
pra căciulelor şi declaraţiele nee- 
sacte că n’avem muniţiunl de res- 
boiii, tocmai în nişte momente când 
Orientul era în foc, toate acestea 
numai ca să lovească în generalul 
Florescu.

ON GLAS RADICAL IN CONTRA GUVERNULUI
Eacă ce scrie, în  numărul săft din 

10 Fevruarie, Vocea Prahovei, redac
tată de ultra-radicalul, entusiastul, 
dar şi onestul şi sincerul Iennescu.

Sunt 10 Iun! de când pretind uniî, les- 
ne-crezător! ori slugarnici orb», că situa
ţia noastră internă s'a schimbat; sunt 10 
lnnî de când nn guvernământ constitu
ţional — zicese — sincer, a lnat locul unui 
sistem de guvernare despotic, arogante, 
anti-constituţional şi chiar anti-naţional; 
sun t, in fine, 10 Iun! de când partida con
servatoare, înlăturată de la cârma trebi- 
lor publice, şi — ţin tu ită la uşa temniţei, 
prin darea în judecată a celor mai de 
frunte membri a! se! -  • partida naţională 
liberală, partida democratica are în mânile 
sale toată autoritatea, toată puterea Sta 
tuln! român.

Acest adevăr e constant, şi e cunoscut 
tu tora . . .

Să’şî facă acum fie-care întrebarea; ce 
a făcut această partidă în acest interval 
de tim p?

No! suntem soldaţii el, dară suntem ţi 
nuţi să spunem sinceraminte adevărul.

Nu pretindem că în 10 Iun! trebuia să 
se schimbe faţa ţerel, de şi pentru nişte 
oameni decişi, resoluţî, cari vin cu plină 
inimă pentrn binele naţiune!, nici aceasta 
nu este imposibil; nu cerem şi nici ne 
permitem a zice; >de ce nu s'a făcut to
tul?*

Şi dacă noi zicem aceasta este pentru 
cuvântul, că omul onest voeşte să fie şi să 
rămâie onest, este pentru că noi suntem 
convinşi că nu se putea face to t ce do
rea naţinnea; pentru că rinele adânci de 
care suferea poporul, ori care ar fi fost si
linţele medicilor noştri de la putere, nu 
se puteai! tămădui definitiv în 10 luni de 
zile.

Nu pretindem şi nici nn ne precipităm 
a acusa guvernnl pentrn că în 10 lnnî de 
zile n ’a făcut fericirea ţereî, n’a gonit să
răcia din vatra săteanului şi n’a reuşit ca 
să facă ca comerciantul să fie vesel şi po
porul rural să fie îm belşugat; nici profe
răm blesteme contra acelor nefericiţi oa
meni politic!, miopi şi fără prevedere, ’carp 
grămădeai! promisiuni înaintea popornlnî, 
în cât astăzi săteanul român, când se vede 
curbat de povara dărilor ca şi în trecut, 
oftează şi ’i numesce cu drept cuvânt! ţin  
celător! de profesiune».

Nu.
Dacă însă nn avem asemeni pretenţiunt, 

noi nu credem că e bine să]trecem cn ve
derea şi să nn spnnem că 10 luni s’aă 
scurs iu gâlcevur! bisantine, acusaţiuni pa
sionate, desbinărl nenorocite, şi recriminări 
pismătareţie cari aii costat pe ţ^ră sutimi 
de mi! de le!, luaţi tot din spinarea nefe
ricitului sătean român; nu ne putem opri 
de a spnne, cu curagiă, contra amicilor 
noştri chiar, că ţara în tot lungul eî nu 
simte uşinrarea dărilor, nici schimbarea 
sistemei administrative chiar.

Şi dacă ar fi cine-va care să ne zică con
trariul, no! ne-am vedea nevoiţi a ne servi 
chiar cu cuvintele d-luî Brătianu la inter
pelarea d-luî Iepureanu, in privinţa liste
lor electorale: ,inemici! noştri, zice ones
t u l  patriot român, Brătianu, aii căpătat 
‘ curagiul din ■ causa moderaţiunel noastre, 
etc. . . . »

Ar fi putut, cu drept ouvânt să^ zică : 
«din causa inacţiune! noastre,, oăcî f6rte 
puţin s’a făcut comparativmente cu tim
pul preţios care s’a dus fără a se mai în
toarce.

Şi inacţiunea aceasta este constatata a- 
tâ t de d. Brătianu, cât şi de d. Roseti prin 
desele esortaţiunl ce d-lor adresează depu
taţilor.

Dară numai moderaţiuuea partide! libe
rale oare a dat curagiiî adversarilor n o ş tr i  

politici, ’l a făcut să scoaţă capul şi să fie— 
pe alocarea — chiar «căntaţî,, ca să nu *i- 
cem «regretaţi* de ţa ră?

Ceea ce a profitat mal mult partidei a 
verse, este mărimea erorilor comise de noi, 
este divisiunea bărbaţilor politici care aii 
pus umărul pentru alungarea regimu u 
Catargi ; este in fine sfâşia™» intestină, 
discordia ce domină în sinul marelui par
tid naţional. .

Iacă ce ajută pe vrăşmaşii noştri, cari
ad meritul de a soi să fie maî uniţi.

Să fim foarte siguri, că, dăcă noi am 
sciut să fim mal «sinceri,, mal «uniţi, 

şi mal lipsiţi de ‘ autoritarismul, unor oa
meni cari— de şi vrednici de stimă— n’ar 
trebui să useze în tr’un mod absolut de pu
terea lor, şi am fi făcut o administraţiane 
mal «morală, şi o justiţie maî «dreaptă,, 
ţara n’ar fi uitat aşa de curând ranele bi
ciului Catargiesc; nn ar sta momentan a- 
bătută, înmărmurită, şi— uitându-se la li
beralii cari nbia se «mişcă,, şi la conser
vatorii, în care n’are destulă încredere — 
nu s’ar întreba astăzi ca durere ; cc să fac.

UN JURNAL ENGLEZ 
asupra noului ministerifi Brătianu.

Cetim In .Pali Mall Gazette* din 
14 Fevruarie j

>Ştirea din BucurescI, că Prinţul Carol 
a pus d-luî Brătianu alternativa sad de 
a’şl reconstrui îndată ministeriul sau de 
a'şi da dimisia, trebue să fi fost adevărată; 
căci ministeriul radical s’a împetecit prin 
numirea d-lul D. Stnrdza la Finance şi a 
d-lul Câmpineanu la Justiţie. Nu se pu
tea face o alegere maî rea, afară numai 
dacă radicalii att intenţia de a produce o 
stare de confnsie, care să provoace abdica
rea Prinţului Carol. Atât Sturdza cât şi 
Câmpineann s’aii făcut faimoşi prin im
pertinenţa lor personală în contra Prinţu
lui, cel d’ântâiu printr’o broşară, cel din 
urmă prin discursuri din Cameră. Poate 
Principele Carol crede, că aceşti domni, în 
nona lor posiţie, vor dovedi în curând in
capacitatea lor şi se vor nimici pe sine 
înşi’l politiceşte. — Intre aceste şi d. Ma- 
vrogheni, fostnl ministru de Finance, a 
fost citat înaintea Comitetului de acusare 
al Camerei şi a declarat că nu le recnno- 
sce competenţa judiţiară, că însă va res- 
punde Cnrţil de Casaţie. România datore- 
sce d-luî Mavrogheni creditul, de care s’a 
buourat in timpul administrării financelor 
din partea sa. El a fost cel d’ântâiB mem
bru al Cabinetaluî Catargi, în contra că
ruia ’şl-ad îndreptat radioalii atacurile lorT 
şi vechii se! colegi trebue să regreteze as
tăzi slăbiciunea de a’l fi sacrificat unor a- 
gitarî, ce pe nedrept le-atf lnat de opinia 
publică.*

DIN AFARA.
Imperiul-Otoman. Negoţierile cu Ser

bia se asigură că vor avea ca re- 
sultat încheiarea păcel chiar In zi
lele acestea. Cât pentru Montene- 
gru armistiţiul va fi prelungit pe 
un termen destul de lung şi apoi 
se va Încheia pacea. Cu toate aces
tea mal multe depeşl din Belgrad, 
Rusciuc şi Constantinopole aduc 
scirea, că deosebitele corpuri ale ar
matei sărbescl, aii început a se mişca 
şi că astă-zl atât Poarta, cât şi gu
vernele din Serbia şi Montenegru 
vor da ordine pentru ca trupele să 
se pue In defensivă. Peste puţine 
zile armistiţiul va fi espirat şi dacă 
până atunci pacea nu se vs. fi În
cheiat ori armistiţiul nu se va jB 
prelungit, ar urma să se reînceapa 
ostilităţile.

Câte-va depeşe ne anunţaţi zilele 
trecute, că corpurile legiuitoare oto
mane se vor întruni în  curând. A- 
cum toate ziarele comunică ştire» 
că ambasadorul otoman din Viena 
a IncunoBciinţat pe redacţiunile zia
relor din Viena, că ele se vor În
truni la 13 Martie. — De-o-camdatâ 
însă, până la această înscenare con
stituţională, Poarta urmează cu în
armările şi deobşte cu pregătirile 
de resDel. Ziarele sunt pline de ra
porturi despre dislocările de trupe 
şi fortificările, cu care Poarta este 
merefl o c u p a t ă .  -  Despre bolnăvi- 
rea Sultanului, despre demisionarea 
marelui Vizir şi despre Midhat-Paşa 
nu mal se vorbesce.

Serbia. Alegerile pentru scupcina 
extraordinară aâ reeşit în favorul 
guvernului şi precum se crede, In 
favorul păcel. Scupcina, care se va 
întruni în curând, nu va avea sft 
hotărască de cât In cestiunea res- 
belulul. Dacă ea va primi pacea în
cheiată cu Poarta, trupele otomane 
numai de căt vor evacua teritoriul 
s&rbesc şi se vor întinde pe linia
Dunărei. , ,

Rusia. După ştirile, pe care .Nrdd. 
Allg. Ztng.‘ le primesce din St.-Pe- 
tersburg, marele duce Nicolae este 
aproape relnsânătoşit; cu toate a 
ceştea sarcina coinandel supreme in- 
tr’o campanie, precum va fi cea vi-



T I M P U L

ioare, ar fi pentru dfensul pericu- 
fcas:i; t-fel to t mal se vorbesce 
lespve deosebite persoane, care se 
Crede că vor fi Însărcinate cu co- 
nianda supremă. Ministrul de resbel 
Lliljuhin şi prinţul Alexandru de 
lea a  ati refusat. Cu toate acestea 
[Nrdd. AUg. Ztng.* crede, că ar
mata rusească In cur&nd va trece 
in  Rom&nia; cfttă vreme un cores
pondent al ziarului „Kreutzieitung,* 
me asigură, că Ignatieff stăruesce 
pentru amănarea acţiunel militare, 
iperftnd. că In cur&nd vor isbucni J 
Boul catastrofe In Constantinopol. 
lr ă -ş l alt corespondent, al ziarului 
„Le Nord,* ne asigură că lordul 
Derby stăruesce pe l&ngă guvernul 

■rnsesc pentru menţinerea păcel, cft 
jgnsă stăruinţele lui rftmăn zadarnice 
Ifttă vreme nu se va angaja a În
trebuinţa mijldce silnice contra Por
te i, dacă ea refusă Încă o dată pro
punerile puterilor. Din contra ati
tudinea Engliterel va trebui să pre- 
ripiteze hotărlrea Rnsiel, care e si
lită a căuta să scape de o situa- 
tiune grea, care nu este nici pace, 
pici resbel şi care o costă sume e- 

morme pe fie-care zi.
Faţă cu aceste ştiri suut cele des

pre mişcările armatei rusescl de la 
graniţele României, despre podurile 
de peste Prut, despre manifestul 
ŢaruJuf şi alte de asemenea.

4usfro-Ungaria Cabinetul Tisza nu 
t u  realcătuit Încă şi nici nu se va 

:r««lcătui Înainte de a fi primit ga- 
ir.inţiele, pe care le cere. Deosebi
tele cluburi urmează Insă a ţinea  
k onferenţe şi pănă acum resultatele 
facestor conferinţe sunt In favorul 
nreincheiărel pactului. Cu deosebire 
iln cestiunea păcel resultatul este 
i asigurat, după ce Dr. Herbst, şeful 
pirogreşiştilor, a acceptat basele, pe 
ta r e  le-am  publicat Intr’unul din 
’numerile asestul ziar. Dr. Herbst 
şi-a reservat Insă libertatea de ac
ţiune In tdte cele-alte cestiunl. „De- 

■iitsche Zeitung*, ziar, care trecea 
‘de organ al lui Herbst, se esprimă 
despre Infcrdga cestiune prin cuvin
tele : ,  Alianţa triplă Herbst-Lasser- 
Tisza nu ne promite victorii. Am 

tavut cea d’&nt&I eră a pactului dua- 
MÎ8tic cu preţul reducerel procente
lor. Acum ne pregătim a retncheia 
pactul cu sacrificarea creditului nos
tru.* Şi cam In acest chip judecă 
toţi vienesil.

Franţa. In zilele trecute se vor
bea, că guvernul republicel ar in- 

! benţiona să mobiliseze In curănd 
miliţiele, pentru a face căte-va con- 

* centrări. Alăturea eu această scire 
numai decăt s’a ivit alta, despre 
sporirea garnisoanel de la Metz. 
Fără Îndoială Germania nu ar fi 
privit cu indiferenţă la trupele con
centrate ale Franţei, tocmai pentru 
aceea suntem dispuşi ane Îndoi, că 
Franţa lntr’adevftr a voit să mobi
liseze. „Post* publică o depeşă din 
V.ersailles, care justifică pe deplin 
aceăaţă apreciare.

a ?ed\nţa de la 23, deputatul 
LaiS&ii. a făcut camerei o propu
nere, In care se cere: 1 ca Între
gul contingent al armatei să fie o- 
bligat a servi pe trei ani, iară nu 
unii pe cinci ani şi alţii pe un an; 

. 2 ca instituţiunea voluntarilor an
gajaţi pe un an să se abroge, dân- 
du-i-se fie-căru! soldat dreptul de a 

j trece In reservă după ce va fi fă- 
J cnt un examen. — Ac6st& propu- 
I nere a fost luată In considetaţiune. 
|  cu toate că preşedintele cabinetu

lui o combătuse.

S E 3 S T A . T X J L

Şedinţa de la U  Februarie 1877.

Preşedenţia d-laî v. pr6?eduite M. Co- 
gfilniceana.

Şedinţa se desbhîde la 2 ore dnpă amia/.i 
eu 36 domni senatori presanţi.

In tre comunicări M dă citire nne- 
tiţîuni a mal multor licenţiaţi, în farma
cie, prin cure cer modificarea lege! orga
nice a serviciului Sanitar.

(Se trim ite la secţiuni pentrn a se stu
dia de o dată cu projectnl de lege )

Adresa d-lul m inistru de Esterne prin 
care refnsă de a Înainta Senatului dosarnl 
cerut de d-nu DeşliS, reiaţi? la corespon
denţa urmată pentru uentralisnrea Dună
rei, pentrn motiv că afacerea este încă

pendinte, şi al doilea pentru că este de 
un caracter confidenţial, ţi un este nici 
de cum diplomatic ca sa se divulge ase
menea chestiuni.

D. Deşliu. Să mă erte guvernul ca nu 
pot fi m ulţum it cu răspunsul d-Iuî minis
tru . Bog pe d-nu preşedinte ca sa se a- 
nunţe d-lul ministru de Bsterne ca voesc 
a desvolta chiar astă-zl interpelarea.

D. V. preşedinte. Ca să se desvolte 
astă-ri e imposibile pentru că lipsesce şi 
d. ministru. Faceţi ânsă interpelarea in 
scris şi după ce se va comnnica guvernu
lui veţi avea răspunsul peste 3 zile.

D. Lungea nu. Eti cred că d. m inistru 
onnoasce destul de bine chestiunea şi prin 
urmare se va putea desvolta chiar astă-zi 
interpelarea.

D. v. Preşedinte întreabă Senatul ce 
este de făcut şi se încuviinţează a se face 
cunoscut în scris interpelarea d-lul ministrn.

D. Deşliu. D-le Preşedinte cer cuventul 
pentrn câte-va esplicărl. (ilaritate gene
rală).

Mal întâii! să se întrebe d. m inistru de 
esterne pentru ce nu s'a depus conven- 
ţiunele comerciale încheiate cu Francia, 
Anglia şi Italia. II-lea întreb pe d. m inis
tru  de interne, dacă este compatibile func
ţiunea de director al Eforiei cu postul de 
director al m inisterului de interne ca să 
fie ocnpate de aceeaşi persoană. III. Rog 
pe d. m inistrn preşedinte şi pe binroul Se
natu lu i ca să se resolve odată chestiunea 
alegerol domnului Voinov la colegiul al
II Roman.

D. Haralambie. S’a scris d-lul Voinov 
ca să vină in comisiunea noastră de ve
rificare ca să ne dea oare cari lămuriri şi 
fiind că d-sa n ’a venit de aceea comisiu
nea stă în  snspensinne cn lucrarea.

D. v. Preşedinte. Cestiunea aceasta s'a 
ridicat şi erl şi s'a ho tărâ t a se invita co
misiunea ea să 'şi grăbească lucrările.

D. ministru al instrucţiune!, depune doe 
messagii domnesc! în alăturare cu două pro
iecte de leg i: 1 ) pentru înfiinţarea de 
agregaţi pe la facult&ţi şi crearea facul- 
tăţei de Teologie la Iaşi, şi 2) pentru edi
ficarea de scoli rurale şi urbane.—D. mi
nistru cere nrgenţa care se respinge de 
Senat.

D. Ap. Orăjdănescu, raportare, dă ci
tire  raportului şi projectulul de lege rela
tiv la cedarea a două case situate in G iur
giu, pe seama districtului Vlaşca.

D. v. Preşedinte declară discuţiunea ge
nerala.

D. Lnngeanu. Rog pe d-nii Senator! a 
şe adăoga în lege un articol prin care să 
se zică că dacă în tim p de trei an! con
siliul judeţean nu va aduce la îndeplinire 
disposiţinnile legei, adică de a transforma 
casa în Casarmă, să se reîntoarcă eară în 
proprietatea statnlnl.

D. Grăjdănescn. D. Lungennu are aerul 
de a bănui că judeţul nu are necesitate 
de aceasta casă ; cn toate astea necesita
tea e prea bine probată prin faptul chiar 
că actualmente casarma se află in acea 
casă, prin armare acest articol ar fi i- 
nntil.

D. Haralambie. Sunt şi eil pentru a se 
adăoga in lege articolul cerut de d. Lun- 
geanu. Se poate prelungi termenul până la
6  ani, dară trebue a se fixa acest termen 
pentru că sunt multe consilii judeţeaue că
rora li s'a dat proprietăţi şi le-aii lăsat 
în stare de ruină fără ca să aducă nici nn 
folos judeţului.

Se suspendă şedinţa pentru a se consulta 
Domnii delegaţi asupra acestui amenda
ment.

La redeschidere d. raportor Grăjdănescn 
declară că 3 dintre membrii aii priimit a- 
mendamentul eară doi 1'aQ respins.

D. Haralambie. Mai dennă-zi d. Sena
tor raportor de la înălţimea acelei tribuni 
ne vorbea de Mihai Bravul şi de eroii Ro
mâni, pentru al căror descendinţ! cerea să 
se facă o casarmă. Acum nu Înţeleg pen
trn ce d-sa refusă de a se prevedea acest 
articol în lege. Nn voim ca să dăm aceste 
case pentru ca să se venză, or! să se trans
forme în grădină publică şi tocmai d-sa 

S$ se facă casarmă, trebue să 
susţină mai îuteiii articolul ce propun.

D. Grăjd&nescn. EO nu ’ml iau cn vân
tul îndărăt din ceea oe am zis, şi repet că 
trebue m ilitari; voesc sa se dea adfest lo
cal. Iu vedere însă că consiliul judeţean 
poate să aibă oare-cari greutăţi budgetare 
aşa ca să nn poată face lucrările necesare 
In timp de 5 ani, de aceea propun respin
gerea amendamentului.

Amendamentul pnndndu-se la vot se a- 
doptă.

Se pune la vot legea în total şi D. v. 
Preşedinte declară că votul este nul nein- 
trunind proiectul majoritatea uicljpro nici

contra şi rem&uând a se vota în şedinţa 
viitoare.

La ordinea zile! fiind proiectul de lege 
pentru urm ăriri şi d. ministru de finnnce 
fiind absinte, se suspendă şedinţa.

La redeschidere d. v. Preşedinte arată 
că a prim it telegramă de la d. Sturza că 
este ocupat la Cameră cn proiectul pen
tru  legea com ptabilităţel, şi prin urmare 
nu poate veni lo Senat.

Se amână proiectul de lege îm preună cn 
cefe alte înscrise la ordinea zile! din causa 
absenţei d-lu! ministrn de interne-

Şedinţa este ridicată la 3 ore.

CAMBRA

Şedinţa de M arfl 12 Feruarieb 1877.

Se deschide la o ţ ţ  12 şi jum ătate’ sub 
preşedinţa d-lni Al. Sihleanu, cn presenţa 
a 81 domn! deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare şi 
se acordă concedie la patrn  domn! de
putaţi.

D. Cernătescn anunţă o interpelare d-lnl 
ministru de Lucrări publice in priv in ţa re
clamării de vagoane de la Direcţia dru
mului ferat de către proprietari sau co- 
mersanţ! de gr&n^

D. m inistru de Cnlte zice că d. Doctor 
Polizu vorbind în tr 'o  şedinţă de bugetul 
Eforiei a num it falsificator pe d. Davila, 
profesor ca şi d. Polizu.

După cererea Adnnări! ş’aîi re trac ta t cu
vintele ; d. dr. Davila însă atins In onoa
rea sa, s’a adresat la miue şi a zis >orî 
eil sunt cum m’a calificat d-nu Polizu ori 
d-sa este calomniator 1*

Deci cere la d-nu ] Polizu ca să’şi re
tracteze cuvintele' şi să dea o reparaţinne 
satisfăcetore căci alt-fel ca"m inistru  tre
bui să dea în jndecată, conform lege!, pe 
nn profesor asupra căruia plan^ză bănn- 
eli. (Zgomot, proteste.)

D. Dr. Polizu. R6 gă ca adunarea să’I 
lase timp pene se va publica cuvintele 
d-sale in Monitor.

D. Ministru Cultelor, insistă ca ime
diat d-nu Polizn se dea reparaţia cerntă, 
(zgomot).

D. Protopopescu P ache: Deputatul nu e 
responsabil de cuvintele sale.

Mai mnlte voci: nn se poate trage la 
respundere nn dopntat 1 sgomot desordine.

D. Furculescn: Mă rog faceţi tăcere! 
Regret foarte m ult . . .

Voci. Mai tare.
D. Furculescn. Numai să nn «JiceţI pe 

urmă ma! încet. Regret că d. ministru a 
ajuns in acest noii impas şi se pune apă
rător unu! domn profesor, care ar fi fost 
insu ltat aici de un deputat. Camera nu 
poate să respundă în mod satisfăcător în 
această causă, ci d-lor să se refuiasca afară 
din Cameră (sgomot.)

D. m inistru cultelor zice că n ’a Înţeles 
darea în judecată a deputatului ci a pro
fesorului şi nu e vorbă să tacă aici pro
cesul unui deputat, ci a rugat pe to ţi şi 
pe d. Polizu în parte cerendu ’i o repara- 
ţiune indispensabilă în acest cas delicat.

(Se cere Închiderea incidentului.)
D. Gheorghiu crede că această cestiune 

este de mare însemnătate, căci atinge li
bertatea şi inviolabilitatea deputatului. Ce
rerea d-lni ministru este neadmisibilă, şi 
să se mulţumească cu regretele adunării in 
cât privesce vorbele d-lui Polizn. Propune 
a se închide incidentul.

Voci: închiderea iucideutnlui, zgomot.
D. Furculescn. D. ministru ameninţă pe 

un depntat cu jndecată !
Voci. Nu, nu !
D. M. Ferichidi zice că notele steno- 

grafice sunt faţă. Faptul e de mare gravi
tate. De aci înainte ministrul de Resbel 
poate trage la răspundere pe un militar 
deputat.

Se cere închiderea discuţii, (zgomot).
Voci. Să vorbească d. Polizu !
D. Dr. Polizu. Ca profesor n ’am pro

nun ţa t nici odată espresinni insultătoare ! 
(ilaritate furtunoasă, aplause).

închizând u-se incidentul.
D. Bagdat spnne că a prim it o epistolă 

de la primarul din Itâmnicul-Sărat prin 
care i se comunioă, că d. ministru de Res
bel n’a făcut nimic din cele promise pen
tru  mutarea soldaţilor din cartierele d’a- 
colo.

D. Gherghef.”D. m inistru este bolnav.
D. Raportor Ferichidi, citesce 3 raportul 

privitor la indigenatnl d-lul Fr. Milescn, 
care posedă dreptul de cetăţean român, 
deci nu pâte fi esclus din Cameră.

Vool. La v o t! suntem luminaţi! (zgomot).
D-nu Fnronlescu, cjico că nu se p6 te  su

prima discuţia, ce ar fi contra regulamen
tului.

D. L. Sterea susţine că toa te  cele espuse 
de d. Raportor nu probează în destnl că 
d. Milescn a trecut prin toate formele ce
rute de lege. D-sa a-corut împământenirea 
dar n ’a prim it încă nimic în urma cererii.

D. Dimancea vorbesce contra d-lu i Ste- 
ria şi conchide că d. Milescn n ’a avnt tre
buinţă de a mal cere împământenirea, du
pă ce părin ţii săi aii ob ţinu t calitatea de 
Român.

(în tre ru p e ri; se cere închiderea discu
ţi! şi primindn-.se, se pnne la vot prin 
bile conclusiunile Raportului şi se adm it 
prin 69 bile albe pentru şi G contra din 
75 votanţi.) (Va urma.)

SCIRI SOSITE CD POSTA D ffl ORMA
Ylena, 24 Fevruarie.

Negoţiările de pace Intre Poartă şi Mun- 
tenegrn intîmpină greutăţi; e foarte pro
babil, că ostilităţile se vor reîncepe nnmai 
decât după espirarea arm istiţiului.

Lsmberţ, 36 Fevruarie.
Se anunţă că ziarele din St. Petersburg 

vorbesc despre o apropiată întâlnire a ce
lor trei îm păraţi în Varşovia.— Din laş! 
se anunţă că la arm ata de sud s’aiî găsit 
deosebite broşure revoluţionare.

NOUTĂŢILE ZILEI

Curtea de Casaţie a p ronunţat Luni în 
semnata hotărîre, prin care a casat deci- 
sinnea Curţii de apel din Bucureşti, dată in 
procesul Godillot cu S tatul. Se ştie, că de- 
cisiunea acum casată, păgubea S tatu l cu 
peste un milion în favoarea d-lnl Godillot.

Pentru d. Godillot aii pledat la Curtea 
de Casaţie dd. Boziann şi Vernescu, pen
trn  S ta t a pledat d. Mihail Cornea.

Y A R I E T A Ţ I
Judecata Iul Solomon. — Se scrie din 

Nev-York, nrm ăt6 rele:
»Un judecător foarte ambarasat, era ju 

decătorul Duffy, chemat de a hotărî o ju 
decată amintind pe a lui Solomon.

«Reclamanţii era Joh Koler, şi Paul 
K a n itz ; obiectul reclamaţieî era un câine 
oolosal de Tera-Nova, pe care nn Impie
ga t al poliţie! ’1 ţinea de sgardă chiar 
sub ochii cnrţei atentive. Argumentele Iu! 
Koler păreaO positive; lu i Kanitz, indis
cutabile. Toţi auditorii ar fi ju ra t, că, 
câinele aparţine când Iul Koler când lui 
Kahitz, dupe cum unul saQ altul vorbeaţi 
mai in urmă. Judecătorul renunţă d’a pu
tea deslega adevărul, şi decise ca instinc
tul animalului va decide causa.

»Prin ordinul m agistratului, Koler fu 
pus în dreapta, şi Kanitz la stânga tri
bunalului, iar câinele în tre  e! amândoi la 
distanţă egală de amindoi. — La pornnea 
de ,treî* , pronunţată de judecător, agen- 
tu; poliţie! va da drum câinelui, iar pro
prietari amândoi vor şuera de o dată. La 
apelul căra! din doi se va supune câine
le, il va păstra, căc! e evident stăpînul 
şeii legitim.

,Disposiţiile luate, judecătorul numără 
ta r e :

,Una, două, trei I* La vorba de »trei* 
agentul poliţiei dete drumul câinelu!, şi 
ecourile sanctuarului ju stiţie i resuna de 
şuerăturile celor doi rivali. Câinele Întoarse 
capul spre Koler făcând să se auză o mî- 
răit de necaz, apoi se întoarse spre Ka
nitz arăteudn’şî colţi; în  urmă făcând o 
repede întorsătură, pleacă ca un fulger, 
sări pragul uşi şi dispăru.

,  Aveam eil bănneli, că câinele era fu- 
»rat murmură m agistratul. Grafier chiaznă 
«altă pricină.*

Statistica scoalelor In Serbia. Extragem 
dnpa * Biserica ortodocşii rom ână, urmă
toarele date despre starea invăţămâutnlni 
in Serbia.

Sunt iu Serbia scoli primare câte cu 3 
sail 4 clase, cu totul 15'). Dintre aceste 
460 sunt pentru băieţi, eară 60 pentrn 
fete. Toate aceste scoli sunt diregeate de 
către 550 învăţători şi 100 institntriţe. Şco
lari sunt 21,000 băieţi şi 3,000 fete.

Scoli secundare :
1. ‘ Cinci gimnasil cn 4 clase,, dintre 

care 2 iu Belgrad. Elev! 700, profesori 6 6 .
2. *Done gimuasii cu 7 clase,, frecuen- 

tate de 8—900 elevi.
3. *0 scoală pedagogică,, înfiinţată la 

anul 18/1. Elevi sunt 60 -70 interni. Cur
sul e de trei ani. Nu se primesc de cât e- 
levi care a îi terminat 4 clase gimnasiule. 
Profesori sunt zece.

4. «O scoală suprerioarS de fete , cu 4 
clase.

5. *Unspre-zece gimnazii reale, cu cinci 
clase superioare.

6 . «Un sem inar, în fiin ţat Ia anul 1886 
Cursul e de 4 ani. Nn se primesc de cât 
tineri, care aii term inat 4 clase gimnasi- 
ale. Profesori sun t 10, iară elevi 300.

7. «O scoală de silvicultură şi agrono
m ie, înfiin ţată la auul 1872.

8. «O scoală de artilerie , cu curs de 4  
ani.

9. «O academie, cn tre i secţiun i: ju r i
dică, filosofică şi tecnică. Profesori sunt 
22, eară studenţi 2 0 0 . Budgetul academiei 
e de 1 0 0 , 0 0 0  franci.

NAIVITAŢI RADICALE

(Şedinţa Ca merii din 12 Fevruarie).
D. Dr. Polizu cere pentru a treia oară 

o copie legalisată după bugetul Eforiei 
spitalelor. In acel budget su n t falsificări.

V oci: Protestăm. Aceasta este insultă.
Alte voci: Chemaţi-’l la ordine, d-le 

preşedinte. (Sgomot) Retractează-’ţ l  cu
vintele.

D. Dr. Polizu : Nu retractez nimic (Pro
testări sgomotoase). Urmând, d-sea repetă 
din noii cererea in priv in ţa acelei copie.

D. preşedinte: Acel budget se va pu
blica în , Monitor*. Copie nn se poate da.

D. G. Vernescu susţine, că biuroul este 
dator a da ori ce acte ’I se cer din partea 
deputaţilor. Dacă aceasta s’ar refusa, atunci 
ce a r  deveni dreptul de interpelare ?

D. preşedinte repetă, că nn poate satis
face cererea d-ln î Polizu. Să ascepte pu
blicaţia »MonitoruluI*.

D. Manin : Are dreptate d. Preşedinte.
D. preşedinte : Se poate că am dreptate 

pentrn d-ta ; dar pentrn d. Vernescu, din 
nenorocire, se vede că su n t vinovat.

D. Th. Lăţescu : Ba a! dreptate.
D. preşedinte; Dacă o au to rita te  ca d. 

Vernescu susţine peo autoritate ead. Polizu, 
negreşit că efi trebuie să fiu vinovat.

V o c i: Nu nn.
Sgomot. D ialoguri confuse.
D. Dr. Polizu zice, că nn preşedinte nu 

trebne să vorbească ast-fel. Nu trebue să 
facă deosebire între deputaţi. D-sa n’a fă
cut alt aci, de cât a cerut ceea ce era în 
drept să ceară. Cere dară încă o dată bud
getul, num ai pentru două zile.

D. preşedinte: Nici pentru două ore nu 
ţi  1 pot acorda. D -ta m-’ai acusat că te-am 
declarat de au toritate morală. Ei bine, eil 
te  voifl respecta to t-d’a-una ca atare.

(Sgomot).
Voci: închiderea discuţiei.
Se pune la vot închiderea discuţiei şi se 

admite.
O Voce: Contra probă.
(Sgomot).
Se fiice contra-probă şj închiderea dis

cuţie! se încuviinţează din noii.
Sgomot. Desordine.

DEPEŞI TELEGRAFICE
Serviciul privat al TIMPULUI.

Agen|ia Havas

Constantinopol, 28 Fevruarie, l l  o e dtm. 
Semnarea protocolului, care menţionează 

condiţiunile de pace între Serbia şi Poarta 
va avea loc astă-zL

Armistiţiul în ceea ce privesce Muntene- 
grul, se va prelungi formal cn done-zecl 
de zile.

_ Plenipotenţiari! muntenegreni vor sosi 
vineri aci.

-A .3 S T X J1 S T O IX J 
Sub-semnaţi! pensionari din capitala Bu

cureşti însărcinaţi fiind a face apel la to ţi 
d-ni! pensionari şi pensionare pentru a ţine 
câte-va şedinţe spre a putea lua oare-care 
disposiţiuni îu susţinerea dreptului de pen- 
siune.

Venim printr'aceasta a invita pe to ţi 
d-nii pensionari de ambele sexe, ca Jouî 17 
ale curentei ora 1 post-meridiane se bine- 
voiască a se in tr’uni în localul adminis
tra ţii Casei Pensiunilor.

Prnaionarl : (temeaţi) Maier A. Cocâneann, Lo- 
cotenent-colonel M. Marinescu. 0. Şoimescu.

CHAHCELLEBIE DE L’AGENCE DE FRANCE
AVI4 IMPOBTANT 

Mr. E. Da rişte, rue Dionisie 2 a Baoa- 
rest, axant abuse de )a cod fi an  ce des per- 
sonnes. qni 1’avaient charge de recoavre- 
mentfl en Roumanie, toate relation a cesse 
entre lai et l'Ageoce de Prauee. Le pu
blic este mis eu grade contre tont paie- 
meut fuit entre Ies maius de Mr. Dariste.

Ponr tous eclaircissements s'adresser h 
la chancellerie de PAgeuce de 1 heure a
I heures.



liucuresci, 15 Februarie 1877,

Cerat» Offerilf

Oblig. Rurale . 10% 1864 
,  ,  oşite la sorţi

Impr. Oppenh*ira &Yo 1866 
Oblig. Domeniale 8% 1871 

,  ,  eşi te la sorţi
> Credit fonc Rur. 7o/o
» Credit fonc. Urban

Tmpr. Mun. Cap. 80% 1&75 
Pensii (300) doo&ndă fr. 10 
Ac^ilC&ile for. rom. 6% 1868 

> priorităţi 6% 1868 
Dacia C->* de Assig.
Act, (fr. 500) 8o/o l87l
Romanii C*1* de Assig.
Act. (fr. 300) 8% 1873
M a n d a te .................... .... .
Impr. Municipale fr. 20 
Act. financiare Române 8% 
Căile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 3% j
Renta Română . . . . . .

SOIURILETOATE

CUPOANE 
Oblig. Rurale p. Octomb a. c.

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

pentru oultivarea pământului
DIN FABRICA H F. ECKERT DIN BERLIN 

recomandă

W A L L E R  t f c  I I y % U T l I A I \ r V
Bucurescî şi Galaţi

Singurii agenţi pentru România.
(No. 896 a).

I uns . . 
Marseille
bruj4i.es
An vers . 
Londra .

SOCIETATEA DE ASSIGURA11E
Hamburg . . . 
Amsterdam . . 
Viena . . . .
Berlin . . . .
Lipsea . . . .
Esoompt . . .
Lira Ottoman&. 
Galbenu austr. 
Agio c. Argint» Aducem la cunoştinţa onor. public, că, societatea assigurdză 

Contra daunelor provenite de incendiu la clădiri şi obiecte miscă- 
6tre; contra daunelor causate prin grindină, şi contra daunelor 
causate mărfurilor transportate pe apă.

Asemena assigure^ă ţjestre pentru copil In t6te combinaţiumle 
cerute, şi asupra caşurilor de m<5rte.

Informaţiunile se dă la sub-scrisa agenţiă generală şi la a- 
genţiile el de prin districte

Agent general pentrn România

CUBSUL VIENEl 
27 Februarie (st. n.) 1

Metalice .....................
N aţionale..................................
Renta in anr . .....................
L ose..........................................
Acţiunile băncel.....................
C ro itu ri ..................................
London ......................................
Obligaţiuni rurale ungare . .

,  temeşvar . . . .
,  - transilvane . . .

Argint, iu m ărfu ri.................
D u c a t . : ! ..................................
Napoleon ni . ......................
Marc 100 . . ..................... ...

recunoscute de cea mai buni construcţie

PIETRE ide MOARA W

PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
CU P R E Ţ U R I  S C Ă O U T E

Colţul stradei *şi curtea rechie (hanu roşiii).

CURSUL DE BERLIN 
’ Febrnaril (st. n.) 1877 

Acţiuni-' căilor ferr.te române . 
Obligaţi; ile române fi 00 . . . 
P riori1 a cailor fer. rom. 8°/n .

imprimate in ediţiunea ndstră

THZBL &c WBISS, TYPOGRAFI
Strada Lipscani, palatul , Dacia.*

P E .

CONSTANTINESCO D., Souvenir de Zizin, Val se pour pianoforte........................ 2
CARLSON C., Quatrc morceaux Roumaina, pour pianoforte . ................................ »
FLECHTENMCHER A., Muma lut Ştefan, pentrn o voce şi p i a n o ....................  1
QEORGE8CU TH., DouS suspine, rom. pentru o voce Ci p ia n o ............................ 1

„ „ Spune, rom. naţionalii, pentru o vcce ou p ia n o ....................  1
KRATOCHWIL A. K.. Hora, Vi (Sta României psntru piano...................................
MEDEK J. W., România, Quadrille de Concert pentru p ian o ...............................  *
MDSICESCO G., Runduiala cununiei pentru p ia n o .................... .... ........................ "
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) fttr coingst. und Clavierb...................... 2

,  „ op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst. und Clavierb........................  1
.  > op. 4. Grande Etude pour p ianoforte ...................................................  1
.  ,  op. 17. Hora. Maritfra pentru pianoforte ........................ 1
’ ,  op. 18. Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru p iano.................... 2
l .  op. 19. Visuri Ce de copii, Quadrille pentru p ia n o ............................ “
,  ,  La Favorite, Schottisch pour p ia n o ...................................................... . :
,  ,  Iţik-Polka pentru p iano........................................... .................................  :
,  ,  op. 20. Apele de 1& V&cărescI, Schottisch pour p ia n o ................ ...  • l

VIEDX E.. Marote de Cavalerie pour piano ..........................................................
T6te aceste se vfind cu rabat de 25 **■

cu preţuri moderate

Apartamente, Prăvălie şi Localul
CE’LU OCCUPÂ BANCA DE BUCURESCÎI E A T R U L  N A T I O N A L

co mpania dramatică representată şi dirigiatil de
3UE. P A S C A L  7ST.

JuoT la 17 Februarie 1877

Beneficiu D-rei AMELIE VELLNER
precum şi nn

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
Informaţiuni la Direcţiunea Societăţii * DACIA*

PUICA VECINULUI
SPAIMELE UNUI ADVOCAT

Comedie în 3 acte de V. Si 
dc M. Pascaly

MERSUL TRENURLIOR CĂILOR FERATE IN ROMANŢA
FOSTUL CIRC

Direcţia D-lul J. D. Jonescu
AstătJI şi în fie-care

Tren. mixteTren. mixteVereşti-BotoşanîViena-Lemberg-Iţc&nî-SucâvaBucurescî-BărboşT-Roman-Suceva
Botoşani
VereşttVereştî

Botoşani
Tren 

de pers<5neTrenuri de 
perstfne

Verciorova (Orşova) 
Bucurescî

Tren
mixt8.38n Bucurescl-Verciorova (Orşova) 

11.25 n _______ ______________
Viena Plec. 8.08 a 10. t
Lemberg sos. a doua 4* 12.20p 6.S
Suceva-Iţcani Ses. J 6.46 a! 5.1

Suceva-Ronian-BarboşI-Bucuresci

Bucurescî
Chitila
Plocescl
M izil
Buzuu
B răila
Bărboşi
Tecuci &
Adjud
Baca îl
Roman
Păţcanl
Verescl
Suceava

Bucurescî
Chitila
Titu
Giieştl
Goleşti
Piteşti
Slatina
Balş
Craiova
Fileaşl
T.-8everin
Verciorova (Orşova)

|Tr. ac. | Tr. de pers6ne

Sucdva
Verescl
P&şcanl
Roman
Bac&â
Adjud
Tecuol _
Bărboşi
Braila
Buzeu
Mizil
Ploescl
Chitila
Bucurescî

D-nii Acţionari al Societăţei Finan
ciare care vroesc a intenta proces 
In contra Consiliului de Administra* 
ţiu ne al acelei societăţi, sunt rugaţi 
să bine-voiască a se presenta la D. 
Cunescu, advocat, Calea Mogoş6eI, 
Hotel de Viena, pentru a sub-semna 
procurile cuvenite.

No. *08,-2. COMITETUL.

Suciva-I|cani-Viena
Tren, mixte 

4JÎ7S 
4.47 8 

9.— d 4.67 s 
10.l6d 6.18 8 
10.26 d 6.23 s 
111.27 d 7.25 s

8uc4va-I(canl
Lemberg
Viena sos. a doua di Bucurescî (Fii.) 

Comana
Teren 

de persdne Tren
pers6neGalaţI-BarboşT

Tecucî-Bftrlad

O MAGADIA MARE B&rlad-Tecuciu

Bdrlad
TpcuciflTren 

ac cel.PftşcanMaşT Ttren mixt
laşI-Păşcanl

cu trenurile de

l i  r o m ,  l i  ataiiistrator,
practice in termen de 20 anii in agricul
tură, doresce a se angaja ca administrator 
la vert-nn proprietar de moşii. Doritorii sil 
bine-voiască a se adresa la Tipografia Thiel 
k  Weies.

Tipografia Thiel A Weiaa Palatul .Dacia*


