
N r. 44 JOI 24 FEBRUARE. ANUL II. —  1877.

A  B 0 3 S T  A M U N T E L E
IN TOATA ROMANŢA:

. L. n. 48l’o an ............................................. 04
Pe 8 lu n i ......................................................... . .

[ţ,e t  I u l .................................................* * 11
IN STRAINATATB:

|po un . . .  .  . ...................................60

INSKRTIONI 81 w c u m i ;  
l i b i a  de 80 litere petit, pagina IV, »  bani
jl 'e  pagina IU, 80 bani, pe pagina II, *  1*1 noi

Bcelame S 1*1 noi linia.

Un numJr tn Capitali 10 bani.

TIMPUL
ESF. IN TOATE ZILELE OE LUCRU 

B1UROOL REDACŢIEI Şl AD M IN ISTRA ŢIEI: PALATUL .DACIA.*

A i s i T J i s r c r c m x
Ho primesc Io străinătate: La D-nii Hacuen- 
itein 6  Vogler in Vienna, W al6schg.isse 10. 
A . Oppelik In Vienna, 8 tnbenbastei 1 ; Rudol 
M oue In Virnna, BeilerstAtte 2 ; Vinoent 
Ilrdicka  in Vienna, Teinfaltstrasse 17 ; Philipp 
LSb in Vionna, Esehenbaohgame 11; X#. ljang  
ă  Comp» in Pefta şi Havtu-lAiffUe-Bullier ă  
Comp* in Paris.

Scrisori nefrancate na te primesc.

Articolele nepublic

Un numftr tn Districte 15 bani.

BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privat al .TIMPULUI-*

(Agenţia Havas).

Belgrad, 6 Martie. 

Ziarul «firui/, pe lung» [proclamaţiones 
principelui Milan, publica ;i un decret, pro
rogând până la 1 Iuniu termenul scaden
tei înscrisurilor de schimb.

Paris, 6 Martie 
Generalul Ignatieffeste aşteptat aci astă- 

seavît.
Vaschington, 5 M artie.

Un mesagiîl al d-lnî Hayes felicită pe 
d. Grant ci a recurs la tribunalul arbi- 
tvnr pentru a stabili căruia din cel doi 
candidaţi aparţine majoritatea. D. Hayes 
aperi eS acest esemplu Ta fi urmat fi de 
cele-l’alte naţiuni.

Constanilnopol, 6 Martie seara. 

Poarta pare că se opune la unele punc
tări coprinse in cererile formulate de dele
gaţii Muntenegreni.

Mâine consiliul de m in iştri se va în
truni pentrn a se ocupa de această cbb-  

' tlune.
Berlin, 6 Martie, seara. 

^Naţional Zeitung* află din sorgintă au
tentică că Generalul Ignatieff a zis: 

,Opiniunea care prevalează la Peters 
burg este că Poarta nu va avea recurs la 
nrme şi că va acorda concesiunile ce i se 
cer; căci marchisul de Salisbury a distrus 
toate speranţele ce avea Poarta de a gă 
si o aliată în Britania-Mare.

»Totu-şî evenimentele ce se pot produce 
la Constnntinopol sunt de natură a dejuca 
orf ce fel de calcul.

«Rusia este dispusă a face tot ce-î va 
sta prin putinţă spre a evita resbelul; dar 
dfică resbelul ar isbucni, Eussia ’ 1 va sus
ţine cu energia, şi speră că cele-l-alte pu
teri vor observa în favârea el o neutrali
tate bine-voitâre.

Paris, 6 Martie. 
Contele de Cbambord, priimind pe de

legaţii trimişi pe lângă densul ii de către 
partidul legitimist din Marsilia, a <jis că 
dânsul ’şl va face datoria când timpul va 
fi. propice şi că nu disperă de a mentui 
Franci*.

Londra, 6 Martie.
In şedinţa Camerei comunelor, un mem

bru a anunţat că la 23 Martie, va pre- 
: - jnta o moţiune, prin care va cere ca An

glia să menţină tractata! de la 1856.

BDCDB18CI” FKYRUARIB
MARTIE.

» Avem sati nu avem un guvern? 
—• Unde voeşte coaliţiunea s& con

ducă Ţara î — aceste sunt două În
trebări cnre afl născut In toate spi
ritele şi care insuflă îngrijărî lu toate 
părţile.

Părăsirea portofoliului ministeru- 
ul de Fnance de către D. Brătianu 
i Încredinţarea acestui portofolii! In 

mănele d-lul D. Stndza, a fost sa- 
utată cu bucurie de către publicul 

financiar, de către toţi acel ale că
ror interese se află direct lovite de 
criza care băntue financele Statu
lui. Incapacitatea cu care d. I. Bră- 
tianu a condus interesele fiscului In 
curs de zece luni, Înspăimânta din ce 
tn ce mal tare publicul, In căt che
marea d-lul D. Studrza spre a ’l În
locui, s’a părut tutulor o speranţă j 
de măntuire. Programul financiar 
rostit de d. Sturdza In Senat, com- 
petinţa financiară de care acest june 
ministru a voit a da atăta probă 
prin recentele sale publicaţiunl şi 
discursurile ce a ţinut tn sinul cor
purilor Legiuitoare în materii de fi- 
nance, puse în paralel cu slăbiciu
nea complectă de care d. I. Bră- 
tianu a dat la rlndul sâfi atătea pro
be în administrarea financelor, afi 
făcut ca chemarea d-lul D. Sturdza 
în capul acestui minister să fie, pre
cum am zice, bine primită : fie care 
şa simţit resufiarea sa mal uşure, 
ne mal având a purta ca o piatră 
pe piept inepţia financiară a d-lul I. 
Brătianu şi toţi afi sperat că se va în
cepe în fine şi măcar la ultima oară
o lucrare serioasă, energică şi siste
matică care să oprească r&ul ajuns 
la cnlme.

Mare ne-a fost însă surprinderea; 
căci această laborioasă reconstituire 
a Cabinetului a fost de o dată a- 
meninţată a se preface în o noufi 
mistificaţiune! Noul ministru de fi- 
nance nu avuse încă timpul de a 
lua alte mfisuri de căt aceea a sus
pendării plăţilor pentru 15 zile la 
toate casele publice, şi sfi râspândea 
deja sgomotul unei noul crize mi
nisteriale, prin retragerea din ca
binet a miniştrilor Sturdza şi Câm- 
pineanu. Se asigură că ar fi urmat 
neînţelegeri în cabinet asupra ma
surilor propuse de ministerul de fi-

nance. Aceasta nu o credem, căci 
cum se poate ca oamehl serioşi ca dd. 
Sturdza şi Cămpineanu să fi intrat 
în cabinetul Brătianu fără ca el să 
fi precisat condiţiile cu care intrafi, 
fără ca acele condiţii să fi fost 
aprobate de preşedintele ministeru
lui şi colegii 8&I, cănd mal ales d. 
Dim. Sturdza Îşi accentuase progra
mul sââ în Senat vr’o cftte-va zile 
mal înainte de a fi ministru şi cănd 
d. I. Brătianu a afirmat tot în Senat 
respunzând d-lul senatore Deşliu a- 
supra reconstituirii ministerului prin 
concursul d-nulul Sturdza, că d sa a 
chemat pe acest din urmă la mi
nisterul du Finance, tocmai spre a'şl 
aplica programul sâfi ? Nu putem dar 
admite să ni-se zică, că aceasta ar 
fi causa principală a desmembrăril 
de care cabinetul a fost ameninţat.

Toate aceste încurcături afi ajuns a 
fi mal presus de mintea omenească 
şi nu putem, de căt a le lăsa în 
starea lor de enigmă până ce v6- 
lul are le înfăşură, se va rupe 
Până atunci însă suntem în drept 
a Întreba pe coaliţiune, unde ne 
conduce şi la ce capât voesce să a- 
jungă ?

Bilanţul ministerial al coaliţiunil 
în curs de un-spre-zece luni, se re
zumă în 9 demisionărl de miniştri 
şi 12 individualităţi trecute prin 
minister! De unspre-zece luni, când 
ţara crede că are un guvern, gu 
vern nu are : Iată popa, nu e popa

Ministerul coaliţiunel a ajuns a fi 
un adevârat kaleidoscop.

Dacă avem a aştepta ca toţi ca
pii coaliţiunel şi dublurile lor să ca 
pete satisfacţiunea de a trece prin 
onorile ministeriale, atuncea.... Val 
de Ţară ale cărei interese nu pot de 
cât să se pericliteze în mijlocul acea 
tel frământăturl de ambiţii insaţia 
bile.*

Cuvintele de mal sus le scrisese 
Timpul din 7 Fevruarie, şi astăzi 23 
Fevruarie ele se aplică din silabă în 
silabă asupra situaţiei.

Aşa dar în mijlocul crizei finan 
ţiare înlăuntru, cu Budgetul pe anu 
curent nevotat, cu toate proectele

I de legi în suspensie, în mijlocul cri

zel orientale în afară, regimul stă 
pe loc, deşi se tot frământă, nu face 
nici un pas Înainte, ci se Învârteşte 
numai lntr'un cerc viţios.

La cuvintele noastre din 7 Fe
vruarie avem numai de adăogat, că 
„adevSratul Kaleidoscop* al ministe
rului a mal făcut o Întorsătură, bu
căţelele de sticlă arată o nouă con
figuraţia şi bilanul coaliţiunil se spo
reşte la numârul de 10 demisiunl în 
10 luni şi la căutarea unei a 13-a 
individualităţi, care să voiască a tre
ce prin ministerul radical.

D. Dimitrie Sturdza e definitiv 
congediat. Vivat seqnens! Acest sequens 
se zice că va fi d. Grigorie Vâsescu 
sad d. Codrescu sati . . .  d. Holban. 
De oe nu şi d. Pâtârlăgeanu ?

Dar această chestie de persoane 
este indiferentă, căci zilele regimului 
radical sunt numărate. Fie că M. S. 
Domnitorul va uza de prerogativa 
sa constituţională, fie că Senatul va 
lua iniţiativa: ultimul act al tragi
comediei ministeriale de astăzi a sosit.

Ori în ce sens se va hotărî situa
ţia, ţară trebueşte scăpată din mâna 
acestei societăţi de incapacitate mu
tuală, ce se numeşte Cabinetul Brâ- 
tisnu.

Şi acum, a venit timpul de a în
treba pe ori ce om cu mintea în
treagă şi cn durere pentru ţara lui: 
Ce bine ne a adus coaliţia de la Ma- 
zar-Paşaî Ce resultat a avut com
promisul numit cu pompă naţional- 
liberal î

Suntem siguri, că ori ce om cu 
mintea întreagă şi cu durere pen
tru ţara lui va răspunde : Coaliţia 
a fost o culpabilă nechibzuinţă a 
celor ce afi făcut-o şi o nefericire a 
celor ce afi suferit’o. Ea a fost un 
semn de decadenţă a spiritului pu
blic, o neonestitate politică, care ne
apărat va atrage după sine pedeapsa 
meritată.

D. Minis. de resbel şi posiţia oficerilor

In şedinţa de Duminecă a Came
rei s’a anunţat ministrului de resbel 
o interpelare pentru arbitraritatea 
cu care acesta a lovit pe căpitanul

Christodorescu fost comisar Domnesi’ 
la divisia militară din Craiova.

Nu ne-am fi ocupat de acest fapt 
dacă din Întâmplare n’atn fi vă£nt 
trecând douâ plutâne de gendarml 
prin strada Craiovel, pentru ares
tarea numitului căpitan, ceea ce ne-a 
aţlţat curiositatea d’a cerceta causa 
acestei asprimi. Cele ce-am aflat, şi 
acestea din sorginte sigure, ne arată 
lntr’un mod vâdit spiritul de care 
este animat actualul ministru faţă 
cu oficeril armatei, şi In acelaşi timp 
lipsa de cunoscinţă şi respect pen
tru legile şi regulamentele militare.

Faptul va părea de necrezut, şi 
cu t<5te acestea spunem săutul adevfir, 

D. colonel Slănic£nu n’a avut să 
impute nimic căpitanului Christodo- 
rescu, pentru a’l destitui din locul 
de comisar Domnesc al divisiel mi
litare din Craiova şi a'l strămuta la 
un corp de trupă, de cât că era prea 
ataşat comandantului acelei divisil, 
adică superiorului săfi, general Lupu 
al cărui ochi se vede că nu prea plac 
d-lul Slănicenu, şi pentru că acostă 
depărtare făcea plăcere d-lor depu
taţi al Doljiulul.

Acesta este singurul motiv cu care 
inteligentul şi imparţialul ministru 
de resbel a scusat destituirea căpi
tanului Christodorescu, şi, ca să spu
nem tot, într’un avânt de naivitate 
radicală, a mal adăogat: „Condamna 
şi achita acolo nu pe cine voiam efi.* 

Despre respectul d-lul Slănicânu 
pentrn independinţa justiţiei militare 
avem şi o circulară a d-sele prin 
care provdcă pe comandanţii divisiilor 
a se ingera, contra legel, în forma
rea tribunalelor militare. Acea cir
culară o vom publica la timp, atunci 
când vor Începe răfuelele cu d. Slă- 
nicânn.

Dar să vedem ce $ice legea pe 
care acest ministru a călcat-o în pi- 
cidre.

Nnmind de la sine un comisar 
domnesc, d. ministru a călcat art. 9 
din codul Justiţiei militare care, In 
aliniatul II, $ice :

,  Ministrul de resbel numesce în 
acestă funcţiune pe oficerul ce’I re
comandă comandantul divisiel.* 

Comandantul acelei divisil, nu nu
mai că n a recomandat vre un oficer 
pentru Înlocuirea căpitanului Chris
todorescu , dar prin două rapârte a 
cerut mănţinerea acestuia, felicitân- 
du-se pentru zelul şi inteligenţa cu 
care d’atâţl ani îşi Implinesce sarcina.

A mal călcat art. din legea posi- 
ţiel oficerilor care <j|ice curat:

w n a  UTmaa.
MAGHIARI $1 MAGHIARISM I )

(Urmare).

Dar toate aceste eraţi urzite Încă 
Înainte de anul 1866.

Cbnstituţiunea noastră bisericeas
ca nu o avem de la Ungaria, ci 
de la Austria. Guvernele maghiare 
erafi silite a respecta această ba
rieră şi publicul maghiar, atât în 
dietă, căt şi prin ziare> merefi se 
plânge de d6nsă.Scim prea bine, că 
dacă nu s ar teme, de ce se tem, de 
mnlt ar fi c ă l i ş i  această lege, pre
cum afi mal călcat multe altele. Ast
fel de aceasta una nu s’aft atins; 
dar afi făcut tot, ce Be putea spre 
a micşora bine-facerile, la care se 
gândea marele nostru Andreifi, când 
a conceput constitaţiunea noastră 
bisericească.

1) Vezi „Tim pul" Mo. 41, ji următoarei».

O altă lege, ce ne garanta întru 
cât-va condiţiunl de desvoltare, e le
gea pentru naţionalităţi. Atunci, când 
s'a făcut, nu eram mulţumiţi cu dân
sa. Maghiarii eraţi cu atât mal pu
ţin mulţumiţi, de oare-ce şi pe a- 
ceasta n’ afi făcut’o de cât „de silă 
bucuros.* Să fim dar drepţi, şi se 
recunoascem, că o lege, cn care ni
meni nn e mulţumit, nu e bună de 
cât să fie călcată. Val Insă şi amar 
de ţara în care legile să fac pen
tru ca să fie călcate!

Cât pentru noi, Îndeobşte nu ţi
nem la legi, care să ne garanteze 
desvoltarea; ţinem la aşezăminte. 
Dacă maghiarii ar avea convinge
rea, că noi trebuiesce în interesul 
lor să ne desvoltăm, toate legile ar 
fi de prisos.

Acuma ele sunt zadarnice. Aşa, 
cum se face In Pesta, legea e vorbă 
seacă.

Ce folos de legi, dacă avem un 
minister de finance. care nu 'şt mal

scie capul? Cele mal sublime drepturi 
sunt foarte searbede, când trebuiesce 
să le plătim prea scump.

Te prinde mila, când gândescl, că 
o dietă ca şi cea din Pesta, e osân
dită a dispune de bogăţiele unei ţâri. 
Tot oameni cu suflete pline de do
rinţe inferbântate; fieace-care gata 
a-şl da punga pentru crearea de in- 
stituţiunl bine-făcătoare ; foarte pu
ţini însă, care scifi ce este bine
făcător şi stricăcios, şi nici unul, ab
solut nici unul, care să poată sci, 
ce este de trebuinţă şi de folos pen
tru Ungaria, pentru-că nici unul nu 
putea cunoaşte această Ungariă. Cine 
putea să scie, care e capacitatea de 
produoţiune a Ungariei ? şi cum pu
team hotărî, ce se consume Unga
ria, când nu sciam ce produce ? — 
Adunaţi ln dieta din Pesta, depu
taţii maghiari s’afi pus să creeze 
instituţiunile pe care el le credeai) 
de trebuinţă şi folositoare: nimeni 
nu s'a întrebat Insă, dacă Ungaria

de odată poate crea toate aceste 
instituţiuni. Afi cheltuit şi iarâ-şl 
cheltuit până ce afi vfizut că nu mal 
merge. Apoi s’afi pus pe economii, 
adică afi început să strice, ce afi fă
cut. Unde am ajuns cu această expe- 
rimentaţiune economică ? acolo, că 
astăzi contribuabilul Imprumntâ bani, 
cu care şi plăteşte birul, eară sta
tul Împrumută spre a-şl putea plăti 
carnetele datoriilor.

Bine ! oamenii, care ne-afi adus 
până Intr'atâta, să fie oneşti, să se 
căiască şi să mărturisească, că n'afi 
dat dovadă de capacitate politică, 
că nu s’afi arătat a fi vrednici să 
stea în fruntea unul stat. Nu oamenii, 
care doresc binele sunt meniţi a po- 
văţui lumea, ci aceia, care ’1 scifi 
face. Egalitatea este o nenorocire, 
când ea Însemnează necesitatea de 
a ajunge de o potrivă la sapă de 
lemn. Si noi, Românii, care am fost 
escluşl de la viaţa publică suntem da

tori a intreba pe maghiari: Ce aţi 
făcut cu rodul ostenelelor noastre!?

Dacă noi am fi fost representaţl 
ln mâsura dreaptă In dieta din Pesta, 
multe din cheltuelile, care s’afi fă
cut, nu s’ar fi făcut, de oare-ce noi 
am fi astâmpărat Intru cât-va fo
cul patriotic al maghiarilor. Aşa Insă 
el afi făcut, el să respundâ. In sfâr
şit toată fapta rea 'şl găseşte osân
da. Noi într’adevăr am perdnt mult 
prin administraţiunea necumpătatâ 
a maghiarilor; dară el lnsi-şl afi per- 
dut mal mult de cât noi, fiind-câ 
mal mult aveafi de a perde. Noi sâ- 
raci am fost şi sâracl am rămas; el 
afi fost avuţi şi afi sfirâcit. Vrând 
nevrând guvernele maghiare afi rea- 
lisat egalitatea economică, care nu 
poate fi de cât ln interesul nostru, 
dacă e vorba să resonftm şi noi ca 
maghiarii.

(Te/, rom.)
(Va arma)



.Retragerea funcţiunel unul oficer 
nu se p6te face de cât în urma nu
mire! unei comisiunl care să se pro
nunţe dacă oficerul este vinovat.*

In faţa acestei procedări arbitrare, 
căpitanul Christodorescu, lovit In 
demnitatea sa de om şi militar, a 
preferat să’şl curme cariera şi a ce
rut punerea sa In neactivitate, coea 
ce ministrul s'a grăbit a’I acorda te
legrafic.

Nu credeţi Insă că d. Slănic^nu 
s’a mărginit aci. Pentru că . după 
ce ’l se acordase punerea In neac
tivitate, căpitanul Christodorescu ’şl-a 
permis a cere ministrului formal săi 
arate motivele cari ’l-atk făcuta să 
trâcă peste prescripţiile legel, cu tote 
că art. 54, § 1, din codul justiţiei 
militare (Jice: „Sunt justiţiabill do 
tribunalele militare, pentru crime şi 
delicte militare, militarii de t<5te 
gradele:

,1 . Când fără a fi întrebuinţaţi 
priimesc o plată şi remân la dispo- 
siţia guvernului,* — (cas In care nu 
era căpitanul Christodorescu), d. mi
nistru de resbel a luat-o turcesce. 
Nici mal mult nici mal puţin, a tră- 
mis doâ plut6ne pentru a’l aresta. 
IntSmpin&nd însă resistenţă din par
tea oficerulul şi v6<Jfind că pdte să 
aibă consecinţe, mal cu sdmă că chiar 
judele instructor şi procurorul mili
tar recunoscea de ilegală acestă pro
cedare, a retras ordinul de arestare, 
mulţumindu-se a trămite pe căpitan 
Înaintea justiţiei militare, tot contra 
legel.

DIN AFARA.

Austra-Ungaria. Şedinţa de la 27 
Fevruarie a dietei din Pesta a fost 
una dintre cele mal viforoase. Chiar 
de mal nainte se prevedea, că pa
trioţii din Pesta vor fi dispuşi a se 
resufla în această zi şi în urma a- 
cestel prevederi înţelepte gaţeriele 
eraţi pline de oamenii poliţiei. In- 
cepându-se apoi şedinţa, cabinetul 
Tisza Începe a fi atacat din dreapta 
şi stânga. Baronul Sennyei arată 
dietei motivele, pentru care a pri
mit Însărcinarea de a compune un 
nou minister, apoi arată şi pe acela, 
pentru care In urmă s’a crezut ne
cesitată refusa. Susţine că basele ac
ceptate sunt atât de rele, încât nu 
putea lua nici un angajament In 
privirea lor; a lăsat dar ca Tisza 
să mănânce coca care şi-a frămfin- 
tat-o. De altă parte Br. Simonyi, 
şeful fracţiunel independente acusă 
pe Tisza, că a nesecotit demnitatea 
naţiunel maghiare, făcând zimbre 
prin anticamerele partidelor de peste 
Laita.

Ziarele din Viena sunt Insă dis
puse a crede, că toată această În
verşunare nu are alt scop de cât 
pe acela, de a pregăti terenul pen
tru discuţiunile, ce se vor urma în 
parlamentul ţârilor de peste Laita.

Rusia Generalul Ignatieff a sosit 
la Berlin şi a avut o intrevorbire 
cu Principele Bismark. Se asigură, 
că Rusia ar fi declarat, că 'şl va 
retrage trupele de la Prut, dacă se 
va abroga tractatul de la Paris. De 
altă parte «Polit. Corr.* comunică 
scirea, că de o cam dată nu e pro
babil, că Rusia va intra la Prut In 
acţiune. Din contra se asigură, că 
situaţiunea a intrat în o faşă mal 
pacifi ii.

,  Deutsche Zeitung* primesce din 
St. Petevsburg urmGtoarele amâ- 
nunte: „De câtă va vreme petrec 
în St. Petersburg mal mulţi dintre 
conducătorii slavilor de sud, care 
ati fost chiâmaţf aici spre a sta
tornici un plan de comună agresiune 
contra Turciei. Precum u’6 asigu- 
renză unul dintre aceşti conducător, 
refugiaţii, care sunt In Austria, se 
vor Întoarce In ţfirile lor şi vor pro
voca o noufi insurecţiune In provin- 
ciele din care s’-ati retras trupele 
otomane. Guvernul rusesc crede, că 
nu va Întâmpina nici o greutate din 
partea Austro-Ungariel, de oare-ce 
această putere va trebui să se bu
cure, că cu acest chip va scăpa de 
o mulţime de oameni fără de că
pătuit!.

Imperiul-Otoman. Alăturea cu ne- 
goţiănle de pace, Poarta urmează

cu pregătirile de resbel. Am lmpâr-1 
tâşit cetitorilor nostril unele de ta-1 
liuii despre pregătirile de tot-felul, 
care se fac în Bulgaria şi cu deo
sebire pe malul Dunărei. — Despre 
starea armatei din Asia se rapor
tează de la Erzerum urmâtoarele: 
„De câtă-va vreme trupele sunt In 
o necurmată mişcare. Cu deosebire 
din Trapezunt sosesc In toate zilele 
corpuri mal mari ori mal mici, care 
numai de cât Înaintează spre gra
niţe. De asemenea a sosit aici mult 
material pentru altilerie, din care o 
mare parte a fost transportat In 
deosebite părţi. Garnisona de aici, 
precum şi acele din Kars şi Bajarid 
a ti fo3t sporite, până la 22,000 oa
meni. Efectivul armatei din Anato- 
lia e de 75,000 oameni, Intre care 
4,800 cavalerie regulată şi 14,500 
trupe iregulare. Artileria dispune 
de 160 de tunuri de linie şi 260 
tunuri pentru fortificaţiunl. Cea mal 
bună dintre toate e Insă artileria 
de munte.

Englitera. De când s’a deschis par
lamentul engles şi se urmează dis
cuţiunile In chestiunea orientală, 
scrie un corespondent al ziarului 
„Allg. Ztng.* oratorii şi agitatorii 
meeting-urilor, care aşteptat! cu ne
răbdare deschiderea parlamentului, 
se vâd siliţi a se pune în defensivă. 
Meeting-urile eraţi fără îndoială es- 
presia ideilortl umanitare ale po
porului engles; ele nu eraţi espresia 
politicei engleseştl. Tocmai pentru 
aceea Cabinetul Torylor a reuşit cu 
politica sa turcofilâ.
Agitaţiunile contra Turciei, Începute 
cu ocasiunea cruzimilor din Bulga
ria, nu putea să producă un efect 
statornic, de oare-ce nu este nici 
un membru al partidului Tory, care 
nu ar condamna aceste cruzimi şi 
prin urmare ele nu sunt un punct 
de discuţiune. Publicaţiunile din 
cartea albastră ne-atl încredinţat, 
că atacurile d-lul Gladstone contra 
guvernului actual eraţi lipsite de 
temei ti. Cu toate însâ, că ambele 
partide condamnă pe Turci îndată 
ce interesele positive ale Engliterel 
sunt angajate, d-nul Gladstone nu 
poate de cât să admiţâ politica ad
versarilor ser.

Francia. In Cameră s’a Împărţit 
textul cererel Procurorului general 
Leffemberg privitoare la urmărirea 
lui Paul de Cassagnac. — Articolul 
Încriminat s’a publicat In „Pay.* 
Estragem din acest articol urmă
toarele pasagie diuastice : „Că repu
blica îşi calcă programele, ’şl calcă 
promisiunile, că e lipsită de ones
titate In alegeri, de imparţialitate, 
de pudoare chiar, toate acestea snnt 
lucruri obicinuite, care nu ne sur
prind. Suntem datori a lupta pen
tru onoarea stindardului, pentru con
vingerile noastre, pentru interesele 
societăţel, suntem datori a lupta 
chiar şi dacă ar trebui să o facem 
din ură contra republicel. Pentru 
noi d-nul du Demaine nu era cam- 
biolatul unul regim, nu al unei di
nastii, ci candidatul unul regim, nu 
al unei dinastii, ci candidatul oame
nilor oneşti, care se luptă contra 
bandiţilor. *
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Şedinţa de la 18 Februarie 1877.
(Urmare).

D. Cămărăşescu. Cer cuvântai în cestia- 
ne personală.

D. Lungeana. Susţine că raportul nu 
conchide pentru invalidare ci arată numai 
ore-cari neregularităţî. D. Cămărăşescu....

D. Leca. V8 rog, d-le preşedinte, opri
ţi’1 de a mal face personalităţi.

D. V. Preşedinte. Ce să'I fac, d-lor, dacă 
d-sa care e qnestore nu înţelege că na ne 
interesează de loc animosităţile d-sale per
sonale.

D. Lungeanu. Asta probează că 'mi plă
tesc bine datoriile şi când vorbesc ast-fel 
de d. Cămărăşescu ’ml plătesc o datorie 
sântă.

D-sa revenind la cestiune, zice că ale
gerea s’a făcut bine şi conchide pentrn 
validarea el.

D. Drosso susţine asemenea validarea.
D. CogSlniceann. Vă declar mal ântâiS 

că ceea ce am creznt la Aprilie trecut aceea 
crez şi acum şi prin urmare voi combate

această alegere. Alegerea este vicioasă din 
mal multe puncte de vedere. D-sa intră 
în discuţiune asupra alegere!, după ce 
probează viclositatea el, conchide că de şi 
d. Antonidi este un om de bine, a fost 
secretar al consiliului de miniştri, şi pri
mar al capitalei Inşi, însă să se invalide
ze mal cn seamă pentru ca să vază şi pe 
partida din care d-sa face parte, partida 
de la Mazar Paşa, cum efectuează ale
gerile. Voesc să se sfarme alegerea pentru 
ca să vedem pe mari aceştia dascăli cari 
domina în Moldova, fiind mal toţi îu de
osebite fnncţinnî, dacă vor avea curugiul şi 
acum să introducă în alegeri bande de 
sergenţi, cum aii făcut la ultimele alegeri 
comunale, pentru care prefectul a recla
mat ministrului contra şefului de sergenţi 
şi a fost destitnit.

Se pune la vot conclusiunile raportului 
şi se adoptă ca 29 votări contra a 7.

D. Cămărăşescu în cestiune personala, 
invită pe d. Lungeanu să se dacă în can
celarie să citească raportai d-seale relativ 
la mai malte alegeri şi să se convingă că 
le-a combătut îu cnnoscinţă de causă. 
D-sa de aceea susţine ca alegerile să fie 
făcnte fără ingerinţe, căci nu voesce să se 
introducă în Senat oameni aleşi cum a 
fost d. Lungeanu la Bnzed.

D. V. Preşedinte. D-lor senatori, dacă 
credeţi că Senatul este o arenă de luptă 
între d. Lungeanu şi Cămărăşescu atunci 
ve rog să le daţi în tot-d’auna cuvântul 
ca să converseze.

Voci. închiderea incidentului.
D. Lungeanu. Cer cuvântul.
D. V. Preşedinte. Nu’l pot da. Senatul 

nu vi'l acordă.
D. Lungeana. Acum se constată afec

ţiunea d-tale pentrn d. Cămărăşescu.
D. V. Preşedinte. Se poate. Nu e treaba 

d-tale.
Incidentul se declară închis.
D. Orleann. Desvoltă interpelarea d-sale 

relativă la linia de fer proiectată între 
Mărăşeştl şi Focşani. D-sa zice că s’a pro
iectat a sa uni acest oraş cu linia prin
cipală la Mărăşeştl. Fiind-că însă distanţa 
era nnmnl de 18 kilometre, concesionari nu 
aii voit a lua întreprinderea de cât dacă 
se va prelungi linia şi de la Focşani îna
inte până la Buzeu. S'a studiat această 
linie, s’a făcut"proiectul, cu toate astea 
vede că nu s’a făcut nici o urmare. în
treabă dură pe d. ministru în ce stare este 
ceBtiunea.

D. Ministru, recunoasce importanţr a- 
cestei linii şi promite că se va ocupa; 
însă d'o-camdată nu este timpul In crisa 
în care ne aflăm.

D. Orleann. Se declară mulţumit cn a- 
cest răspuns.

D. Cogălniceanu. Pledează asemenea pen
tru construirea acestei linii cât s’ar putea 
mai urgent. Din punctul de vedere istoric 
această linie era trasă în inima fie-căruî 
Român, pentru că cu drept cuvent, linia 
Iaşi-Focşani-Rîmnic -Buzei! - Bacurescî, se 
numea linia unireî ; din punotul de ve
dere strategic est* asemenea cea mai bine 
concepută; în fine din panctul de vedere 
economic utilitatea el este probata în fie
care iarnă, căci în tot-d’auna. pe liuia de 
astă-zi de pe Dunăre, cn zâpada se în
trerupe comunicaţia.

D. Ministru de lucrări publice, promite 
câ se va ocupa cât mai curând cu acestă 
cestiune, însă repetă in limitele budge
tului.

D. Apostoleanu, propune o moţiune în 
acest sens, care se adoptă de Senat.

Orele fiind înaintate şedinţa este ridi
cată şi se annnţă cea viitoaro pentru a 
dona zi, Sâmbătă.

Şedinţa de Sâmbătă 19 Fevruarie 1377.

Preşedinţa d-lui M, Cogălniceanu. Şe
dinţa se deschide la 2 ore cu 37 d.d. Se
natori presenţi.

Se ia îu discuţiune proiectul de lege pen
tru urmăriri asupra căruia se amânase dis- 
cuţiunea luăreî in consideraţie dintr’o şe
dinţa precedentă.

D. Leca. Susţine luarea în considerare. 
Proectul în discuţiune prescrie aceleaşi 
mijloace de urmărire ca cel vechid, numai 
se scurtează termenul de plată. Nu trebue 
să ne dăm îulături de a urmări cn toată 
rigoarea pe oamenii răi de plată în con
tra oărora numai se îndreptează proiectul 
de lege. Cerem cn toţii ca Statul să ’şt îm
plinească angajamentele, să facă regulat 
plăţile şi apoi nu voim să’I asigurăm mij
loace ca sft’şî strângă banii ce i se doto- 
resce ? Sunt arendaşi cari stad mal bine 
decât proprietarii şi tot nu voesc să ’şl 
împlinească dările către fisc. Creditul Sta
tului e sdruncinat şi el nn se poote resta
bili de cât cu asemenea măsuri, şi numai 
ast-fel cu creditul ridioat vom putea fi

prenumăraţi în concertul statelor civili- 
sate.

D. Cogălniceanu. Se zice că projectul 
acesta este foarte apăsător pentru săraci; 
nn se poate tăgădui însă importanţa şi 
utilitatea lui, mai cu seamă în ceea ce pri- 
vesce pe bogaţi. Cer dară a se lua în con
siderare, şi la disenţiunea pe articole vom 
*nf?nji * I micşora asprimea în ceea ce pri- 
vesce pe săraci de care şi ed mă interesez.

Se pune la vot luarea în consideraţiune 
şi se primesce.

Cele d antei ii 4 articole se primesc fără 
modificare.

Asupra art. 4 d. Bosiann ia cuvântul şi 
cere a se suprima aliniatul 3. Acest ali
niat prevede că sătenii să fie urmăriţi chiar 
când ei ar fi contractat cn arendaşii sdd 
proprietarii pentru a le plăti contribnţiile 
in schimbul muncei lor, dăcă se va dovedi 
că aceşti proprietari sdîi arendaşi sunt ne
solvabili. Această disposiţiune este ceva 
neauzit. Un sătean se angajiază cn nn a- 
rendnş ca să’I muncească însă nn'şî înde- 
plinesce obligaţiunea, cum se întâmplă 
foarte des, şi cu toate astea e destul ca 
acest om, de rea credioţă să probeze că 
are nn contract cn arendaşul, pentru ca 
acesta sa fie urmărit de şi nu are nimic 
in schimbul banilor ce plătesce.

D. Lecca zice că arendaşul este asigu
rat de mnnea săteanului prin legea poli
ţiei rnrale şi prin urmare trebne să se 
facă şi o lege care să vie favoarea săte
nilor.

D. Apostoleanu combate aliniatul tot 
pentru motivele espnse de D. Boziann şi 
propune amendament ca arendaşul sad pro
prietarul să nu fie urmărit de cât când se 
va proba că săteannl şi a îndeplinit munca.

D. Ministru de finance. Acest aliniat 
l’am făcut pentru a evita un inconvenient 
al legel actnale. Când perceptorul săduce 
să împlinească contribnţiunea, începe a se 
preâmbla de la arendaş până la sătean: 
anul ii spune că săteannl nu şi a făcut 
munca şi cel d’al doilea’1 trămite la aren
daş peutru că a contractat cu dânsul ca 
să ’ i plătească contribuţiunea. Afară de a- 
ceasta invoelile agricole se fac iarna şi 
munca vara aşa că Statul n’ar putea în
casa nimic în prima jumătate a anului.

D. Bosiauu, susţine din nou suprimarea 
aliniatului mai cu seamă că este şi în de
favoarea săteanului, căci arendaşal ştiin- 
du-se ameninţat de perceptor va întrebu
inţa toate mijloacele pentra ca săteanul 
să’şl îndeplinească obligaţiunea.

Se dă citire amendamentului d-lal A- 
postoleann pe care d-sa ’1 susţine cu noi 
argumente.

D. Deşlia, îu chestiune de regulament, 
<}ice că disonţiunea nu se urmează cnm 
trebue.

D. Lecca Combate amendamentul şi sus
ţine că e bine să se facă şi o lege îu fa
voarea sătenilor cari sunt mal ignoranţi 
şi prin urmare mai slabi, pe câtă vreme 
arendaşii fiind oameni inteligenţi sciu a şi 
apăra interesele.

D. Giani. Susţine aliniatul din project, 
pentru motiv că convenţiunea prin care 
arendaşul se obligă vis-a-vis de satean, 
se face fără condiţianea esecutărei mun
cei; prin urmare nu e drept, pentru a 
combate legea, ca să presupunem nn ce 
care nn este stipulat îu oonvenţinne.

Comitetul delegaţilor consultândn-se, de
clară prin d. raportor Manolescu că a pri
mit amendamentul d-lui Bosiaiiu de a se 
suprima aliniatul

D. General Florescu. Zioe ca » se ad
mite acest aliniat ar fi a se introduoe din 
nod claca.

D. Cogălniceanu. D-lor, să votăm a- 
mendamentul d-lui Bosiann şi să'I privim 
ca o protestare în contra posiţiei creată 
ţăranilor români prin legea tocmelelor a- 
gricole. Prin această lege ţăranul nn nu
mai că nu mai este proprietar, dară nici 
chiar clăcaşi; au devenit ceva maî răii, 
ad devenit servi ca Ţiganii de maî nain
te. Să ne grăbim dară, în ori-ce ocasiune, 
ft sfărâma legăturile barbare ce s’ad înte
meiat prin legea tocmelelor agricole.

D. Ministru de finance, declară că în nr- 
ma acestor esplicaţiunî, primesce suprima
rea aliniatului, care punânduse la vot se 
adoptă.

Art 0 şi 7 se primesc nemodificate.
Se dă citire art. 8 care declară pe Stat 

creditore privilegiat înaintea tutulor celor 
alţi creditori ai unui contribuabil.

D. Apostoleanu, Art. 1625 din Cod. Civ. 
nu recunoasce Statului privilegiul înaintea 
celor de al treilea. Legea o» se face este 
dară escepţională derogând 1» dreptul co
mun. Cu toate astea mie ’ml place acest 
priviiegid, însă numai în limitele artico
lului 1625; voesc să zic ca să nn se pri
meze şi drepturile particularilor, contracta

te prin inscripţinn! ipotecare înaintea drep
turilor statalul.

D. Lecca. Susţine amendamentul d-lul 
Apostoleanu.

D. Boziann. Un principiu fundamental 
de economie politică este că contribuţiu
nea este datorită de venit eară nu de fond. 
Este nedrept dară ca Statul să aibă pri
vilegiu şi asupra imobilelor pentrn împli
nirea contribuţiunilor. De aceea D-sa pro
pune ştergerea din proiect a cuvântului 
‘ imobile.»

D. Ministru de finance declară c i pri
mesce amendamentul d-lui Apostoleanu însă 
respinge pe al d-lui Bosiann, fiind-că chiar 
D-sa violează principiul economic de a nu 
se urmări fondul, de oare-ce primesce a 
se urmări averea mobilă pentra împlini
rea contribuţiunei, şi averea mobilă nu 
este nici de cum un venit ci tot un fond.

D. Apostoleanu susţine amendamentul 
d-luî Bosianu.

Se consultă comitetul delegaţilor asupra 
amendamentului, şi D. Raportor declară 
că s’a primit.

Principiele Di mi trie Ghica. Zice că a- 
ceastă lege a fost făcută cu privire 1» 
greaua situaţiune în care ne aflăm. Casa 
Statului e goală, toţi suferim şi toţi tre
bue să luăm măsurile cele mal energice 
pentrn a o umplea.

Nu admit dară nici un amendament şi 
nici o restricţiune care ar anihila eficaci
tatea acestei legi.

D. M. Cogălniceanu combate art. din 
project D-sa zice că nn este bine a se 
vinde casele acelor mici proprietari cari 
ad păstrat această ţară, şi a se lăsa ast
fel văduvele şi copii lor pe drumuri; nu 
ne trebue legi draconiane cad şi cu urna 
nitatea ajungem la acelaşi scop. D-sa pro
pune ca mijloc, de a se închiria casele de
bitorilor, aşa că venitul va servi pentru 
plata datorielor şi casa va fi conservată 
proprietarilor.

Princ. Dini. Ghica. Şi ed sunt poate ma 
mult ca d. Cogălniceanu, pentrn apărarea  ̂
orfanilor, căci d-le Cogălnicene, ed snnt 
părintele lor, şi ed am obiceid să adan co
pii pe cari ’î faceţi d-voastră (ilaritate). 
Scopnl acestei legi insă nu se îndreptează 
numai in contra lor, ci mal ca seamă in 
contra acelor domni cari posed palate şi 
nn vor sS’şI plătească datoriile şi pe aceş
tia nu trebue să’i punem sub scutul or
fanilor şi al văduvilor. Convin dară să se 
îndulcească legea pentru săraci, însă pen
tru cei alţi să se lase toată severitatea.

D. ministru de finance. A apăra pe vă
duve nu este cel mul bun act de umani
tate ; prima lege umanitară este a’şî plăti 
datoriele. Noi până acum nu am făcut de 
cât am cheltuit şi acnm când trebue să 
plătim se iuţelege că ne vine gred. Admi- 
ţânda-se legea cum voesce d-nu Cogălni
ceanu, am face-o mal rea ca cea vechiă 
care este în vigoare aproape de 15 ani, 
căci prin aceasta deja se prevedea urmări
rea imobilelor pentru plata de contribu- 
ţinnl. Apoi tocmai in timpurile de faţă 
să ne gândim a face acte de umanitate 
când ţeara se sbuciumă sub greutăţile fi
nanciaro? Deacă voim să scăpăm situa
ţiunea trebue să ne obicinuim a cheltui 
mai puţin şi mal bine; de aceea v8 rog 
a primi acest articol care nn este de oât 
o reproducţiune a legel vechi.

Orele fiind înaintate, şedinţa este ridi
cată, anunciându-se cea viitoare pe Luni.

C A M B R A
Şedinţa de Dummeeă, 20 feim *?'* 1877. 
Se deschide la 1 jum. p. Dl- 8n *̂ preşe

dinţa d-luî C. A. Rosetfi, fiind presenţi 
78 d-nl deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare. 
(Dialoguri).
D. Preşedinte: E’ te 0 redamaţiune fort# 

importantă de » se comunica, vă rog
tăcere!

(Dialogurile urmează).
D P re şe d in te . D-le Maniu v8 rog a per

mite Adunării să ascnlte comunicările !
j). V. Mania. Rog pe d. preşedinte să 

f*că pe d. Stătescn a’ml libera locul! (ila
ritate).

D. Stătescn persistă in fotoliul domnului 
Maniu).

D. Manin; Ed nu invidie* loenl d-lul 
Stătescn !

D. Preşedinte: Suspend şedinţa până ce 
d. Maniu va face linişte l (zgomot).

D. Maniu îşi ocupă locul după cedarea
d-lui Stătesou.

O vooe: D. Maniu şi-a luat locul!
Se oitesce reclamaţia d-lor Bobeic» şi 

Miclescu pentru insnlta ce li «’ar 1 adaa 
la trib de Botoşani.



Voal: Cine scie dacă n’afi meritat’o !
D. Col. Gherghel observă că asemenea 

fapte na se pot trece cn teder#, căci eate 
▼orba do doi depntaţl •'

Se cere închiderea discuţii.
D. Cernătescu eate contra închiderii dis- 

cuţimiiî până ce Adunarea nu ia o hotărire.
Reclamanţii annt deputaţi înainte de 

toate.
D. Col. Gherghel. O să ajungem să ne 

tragă fi palme! Mie n'o să mi se întâm
ple, ci tocmai celor cari trec cu uşurinţă 
peste aceet fapt! Efi le-a; arăta când 
fi vorba!

D. ministru justiţii zice ca şi d-sa a pri
mit o telegramă de la acei domni şi a în
sărcinat pe procuror a cerceta faptul.

Se închide incidentul.
D. Furculescn amintesse că a anunţat 

mal multe interpelări, şi până acum nu 1 
s'afi presentat nici actele cerute. Consta
tând aceasta roagă ca biuronl se intervină 
spre satisfacerea cererii d-sale.

D. Ii. Steria anunţă d-lul minis. de res- 
bel o interpelare: cum d. col. Lahovary ia 
două salarie pe când col. Logadi i s’a ce
rut să ristitue solda ce a luat când a fost 
prefect in Doljiu.

D. Mărgăritescn anunţă o interpelare 
d-lul minis. de resbel in privinţa arestării 
d-luî C8p. Christodorescu.

D. C. Fleva cere a i se comunica actele 
relative la oheinl de Brăila, pentru care a 
anunţat o intepelare. — Se in act de ce
rere.

Se continuă desbaterea legii electorale.
Se suspendă şedinţa, Comisinnea avend 

s se eonsnlta asupra amand. d-lnl Diman- 
cea ţi d. Cantili etc. La redeschidere se 
citesce art. ] 52 compus din mai multe a- 
mand. fusionate, ccea ce snscită o disen
siune în cestinne de regulament, la care 
ia parte d. Stătescn, Blaremberg, Maniu, 
Giani.

Se închide discuţinnea şi puindu-se la 
vot amand. d-lui Stătescn, Fusea etc. se 
resping, fiind contopite in cel adus în ur
mi? de Comisinue.
• D. Blaremberg citesce acest lung aman- 
dament.

D. G. Stătescn. Aceasta e calamitate ce 
spni d-ta !

D. Blaremberg. Luam respanderea aces
tei calamităţi.' (Terminându-se lectura, a- 
mand. se pune la vot şi se primesce.)

D. Cantili. Uare majoritate, cu tontă ca
lamitatea î

D Dimancea propnne ca cei contestaţi 
să nu poată vota de cât in urma unei sen
tinţe definitive.

D. Cantili susţine ca sentinţa trib. în 
eontra eăria nu s’a recurs, să se considere 
ea definitivă.

D. Stătescn lice că în materiă electo
rală nu e reenrs ci apel Ia Cartea de Ca- 
saţiune. Contestatul la tribunal negreşit 
nu poate vota pâni nu se vede resultatul 
recursului.

D. Blaremberg citesce amend. săfi după 
care faptul, nu termenul apelului să fie 
suspensiv.

D. Sefendache propnne un amand. ca 
Cartea de Casaţie să judece ca Carte de 
fond în asemenea materiă, prin care de
vin superflue cele-l'atte amaud.

Se închide discuţiunea.
D. Preşedinte. N’aţl acris amand. d-le 

Sefendache ?
D. Sefendache. Nu mal decât!

®**l®diute. Atonei discuţia n'o pot 
considera încă ea închisă, căci alt-fel ne 
încurcăm!

I T  !l V°* ** 48 Primesce amand. d-luî Blaremberg.
La art. 16 din proect, oa procedura să 

ge gratuită pentru operaţiile electorale.
O. Raportor zice, că Comitetul a supri

mat acel art. prin care se încuragîază sute 
de oameni de a face recursuri, aciind c i 
n’ait a suferi cheltnell.

D- Cantili susţine mftnţinerea art. căci
darii cel interesaţi ar face recurs în ma-
teriă electorală şi în urmă ar fi supuşi la
cheltnell de câte 5 mii lei, ca d. Stan Po-
pescu, atunci n’ar mal fi contestări nici 
recursuri şi >rt. „  fi

,n^ ’ Pr°pune a se adauge la art.
„ * ft .** Pn*®a adjudeca părţilor des

păgubiri n«I cheltnell de judecată.*
Se închide discuţiunea.

*  PrimMCe ProPnne-

Art. 17 şi 18 «adoptă  fără d ic ţ iu n e .
Art. 19 este suprimat.
D. Campiniu la art. 47 propnn# nn

Im. ca consiliarul care nu v» .reparti ]§
secţii pe alegători după eolorl să fi« BDle 
dat cn 500—1000 leL

8e pune la vot şi se admite acest 
mendament.

Adunarea nefiind în număr, şedinţa m

Ştdinfa de Lunt, 21 Ftbruari* 1877. 1 Liberal-Naţional, care implică libe-
Şedinţa se deschide la orele 12 sub pre- I ralitate, progres şi toleranţii, nu er-

şedinţa d-lul C. A. Rosetti, cu îndeplini- I ̂ ţ i  clerului a avea un Ziar, şi im
rea formalităţilor obiolnnite. I putaţl ca o crimă cil are un organ

Intre comunicări, se citesce şi demisia 
d-lni Boldur Lăţescu, numit prefect.

D. Candiano-Popescu reintrând in adu
nare , protestă contra sgomotelor răspân
dite cam că ar avea intenţiunea de a face 
desbinărl în partid. Intre acestea d. prira-
ministru anunciă că d. Dim. Starza şi-a

ca o crimă c& are un 
de publicitate pe care In derisiune 
II calificaţi un petic de hârtie şi de 
vocea nu sciţi cui? când In frontis
piciul jurnalului stă scris cu litere 
mari „Vocea Clerului*..

De la aceste diatribe (ertaţi-ml a
____ y. _ v o spune) puţin estetice, treceţi la

dat demisiunea; dar că d-sa în calitate de I sacrilegi ii, batjocorind dogma Sântei 
prim-ministru va susţinea proectul de lege Treimi, cutesând a ridicolisa aceea 
relativ Ia contabilitatea generolă a Statului. ce toate naţiunile civilisate respectă 

D. I. Ionescu, se declară categoric contra. I ?* adoră. Apoi fără cel mal mic ser 11- 
D. Vergati, susţine că până acum eva -1 Pu  ̂ persiflaţi numele proorocilor şi 

luarea a fost greşită, deci ndunarea se ia I legiuitorilor, nume ce n’ar trebui să 
bine seama a nu aluneca şi probeză acesta I pronunciaţl de cât cu respect, ne 
prin argumentai că ,cine nn are bani mnlţi uitând că tocmai lor lumea le dato- 
să nn mămânce la Hugnes ci să se dneă I f 6azâ cultura, luminarea şi Înfrâna- 
la ,Idee.« | ie a vechiului dispotism. In-'ă când

Mişcare din partea d-luî Fundescu.
D. Vergati, conchide că va v ta proiec

tul cum a venit de la Senat
A vorbit şi d. Pană Buescn.
Apoi d. Codrescu merge pe urmele d-lni 

Vergati la cari d. Epareanu conchide că 
acâstă lege ar fi bonă admitdndu-se a fi in
trodusă încă din anul 1872, căci când d-sa 
combătea altă dată sistema, i-se respnndea 
că România ii jună şi are viitor. Eî bine 
acea janeţă lăudată consistă în 800 mili- 
6ne datorii!

D. Dim. I6n Ghica, susţine acest articol 
întocmai cum este redactat de d. Sturdia, 
pentru că numai d. Sturdza este singnrul 
ministru de finance, care ne-ar putea scote 
din nămol.

D. Fleva, propune un amendament spre 
a garanta prerogativele Camerei.

D. Pantazi Ghica, se silesce din t6te res- 
puterile a apăra pe fostul ministru de fi- 
nance pe care’l regretă.

D. Vernesou, întrebă pe d. Fleva decă 
S’a schimbat ideea de alaltă-eri până adî, 
căci d-sa a combătut luarea în considerare

sacrilega d-v. pană s’ar fi oprit aci, 
dară odată alunecat pe această fa 
talâ pantă, veniţi a insulta In pu
blic cn o scandaloasă impietate pe 
acela care a ’ pus basa fraternităţii 
in omenire ş’a adus graţia şi mi 
sericordia cerească, numind fiul tes- 
1 arului pe acela pe care crescinăta- 
tea Întreagă îl adoră ca pe fiul lui 
Dumnezeii şi pe care farisei (acel 
tirani) cari pretindăâ singuri a do
mina ş’a avea monopolul patriotis 
mulul, sciinţel ş’al popularităţii, ’l 
afi spănzurat pe Cruce.

Trebue să mărturisesc că nu se 
putea Împinge mal departe blasfe- 
mul, hula şi desfrlnarea.

Tot In acea epistolă avansaţi o 
flagrantă inecsactitate, afirmând că 
preoţii noştri vfind viaţa veclnicâ 
pe gologan.

Clerul nostru nici o dată n a co 
mis acel odios trafic. Singur Catholi- 
cismul In momentele de trufaşă În
gâmfare a omnipotenţei sale a v6n-

a proiectului. Rogă pe adunare a res-l dnt (pe timpul inquisiţiilor) scrisori 
pinge amendamente de natura acelora pe indulgenţă promiţând remisiunea 
cari le presintă d. Fleva. păcatelor şi fericirile vieţel eterne

D. prim-ministru, deslaşesce cestiunea. c®lor-ce le cumpăraţi. La noi din 
D. Fleva, respunde d-lni Vernescu că de contra, preoţii aii lucrat apostolicesce 

şi a combătut luarea în considerare a p ro -1 mulţumindn-se cu prisoasele ce pie 
iectulul, dar a trebuit să se supună mnjo- ^atea creştinilor le oferea, 
rităţil. D-sa propnne deci un amendament. I Acusaţf Clerul că Inşală pe bă 

D? Vernescu, după mal multe argumente I tiânl şi copil cu diavolul. .Duhul rău 
cere respingerea amendamentului Fleva. I *̂*1 ecsistă In lume ca antitesă, şi 
_ priin-ministru, intervine din nod si- oare de la cine ţl-a venit d-tale ne- 

lindu-se a esplica din noii intenţia proiec- I cnrata ispitire a batjocori religia
tn,nL străbunilor d-niel tale şi a insulta

Intre acestea şedinţa se suspendă pen- | g ratu italm ente pe slujitorii altnru-
trn cinci minute.

La redeschidere punându-se la vot amen
damentele se resping şi se priimesce nu
mai acela al comisiei.

La art. 2 d. raportore arată că comite

lui lui Dumnezeâ?
Mi s’a părut straniii să v6d că In- 

trebinţaţl ironia Întrebând dacă sân
ţii apostoli afi fost gazetari. Certa 
mente el n’afi scris gazete în sen-— WUI I W — ** OW 10 gniC U B  iu  s e u -

tul delegaţilor l’a modificat spre a împăca ful cum Înţelegeţi d-voastră, El n’afl 
t6te scrupulele ivite în privinţa preroga- I inoculat (altoitfi) sămlnţa necre 
tivelor corpurilor legiuit6re. I dinţii, a urel, a vrajbei, a desbină-

D. Epurenn, nu admite acesta modificare I ^1 şi a impietăţii, 
de cât dacă s’ar face economii la acoperi-1 Nu! de o mie de ori, Nu! El afi 
rea dificilelor. propoveduit cuvftntul Înfrăţirii, dra-

D. Blaremberg, jice că asupra acestui ar- gostel, al credinţei, al adevărului, 
ticol s’afi ivit don? opininnl; d-sa susţine al moralităţii ş’al carităţii, 
că şi Senatul are dreptul la votarea unor Epistolile Sf. Apostol Pavel că- 
asemenea noi resurse. tre CorintenI, QalatenI, EffezenI,

D. prim-ministru, susţine aceeaşi opi- PhilipicenI, CollacenI şi ’ Thesaloni* 
ninne. Ichenl sunt atâtea capo-d’opere ale

D. Fleva, combate acestă opiniune, şi unei inspiraţiunl divine care după 
printr’un lung discurs, oonchide că dacă sântele Evangelil formează una din 
s ar admite, ar fi a închina puterea dom- I cele mal măreţe podoabe ale nou 
n£scă şi a Camerei la piciorele Statului. I lui Testament şi sunt considerate 

D. Vernescu, combate pe preopinent, ca cele mal perfecte modele de elo- 
priimmd textul propus de guvern. quenţâ eclisiasticâ atât la noi Orto-

In sfârşit discuţiunea se închide şi art. doxil cât şi la Catolici şi la Protes 
se priimese cu reducţiunea modificată. tanţl.

«• ,D-voa,trâ in »  gă8i(, de cuviint»
. * : 7 a' f * ”  »* »> profan», IntrebfLnd, dac» scria»
dament dar, orslo fiind înaintat© şedinţa | gAZ6t6
se ridicS . Tot prin acaa diatribă sub formă 

de epistolă afirmaţi că preoţii sunt 
trântori şi că mănlncâ fără a se să
tura

Dară ce afi mâncat el, ce afi ră 
ripit el? prin ce puteţi proba nesa- 
ţiul lor?

Afi doară nu prin dreptul cellul 
mal tare aţi smuls din mâinile mo-

•Wieă la orele 4*74 seara.

SCRISOARE DESCHISĂ
domnului

«•BCSANDBU s i h l e a n c
Domnul meii,

L J î®  W  t&g&dni trista, penibila şi H |uare roasa imn»**:.. . 7 i ------ — ~ oiu«w uminue mo
când am ciiitîn v 1 8, mH  nachilor indigeni (nu vorbesc de mo-
tola d-voastrft Drin “ i ’ Da8tmle ,nchinate)« rftzăşiele afie-
atăta lnverşunare cj .6 a ^  roa^ e sfintelor monastirl de sublima
epitetele 2 le  * *  /  8trftbl,nilor "oştrir şi le-

Cum d-nul mefi? Vica-nroa'?!*8̂  i I cu toba precum o să mal
Camerei Române uit&nd îf ' vindeţl şi restul, In vreme ce el le-
posiţiune, descinde p&nâ a inoi if intacte, s afi nevoit a le
a meprisa sentimentele relitrioaon*1 ?' I a âce maI prospere
a n u .U or< »tog a er ,ind” l S r  b« 6 de “
jocoritoarea espresie pohI, insultând f ^ 8,C ^°r[  “ 1C,> ,ngratr 9' >n-
Prin aceste sarcastice ecspresil ne f ,V1H«Ca*04, 1 ţ ule9C> 11 deniKr& 9' 
servitorii altarului lui Dumnezeâ» ^ " ! ? '  r  ̂ R̂ &t d® le8D6 ist°* 
D-voastră făcând parte din partidul ale C  9« timpurile cele cumplite ̂ naui | ale barbarelor mvasiunl TâtărescI,

Nemţeşti şi Turceşti, când acele Sânte 
sălaşe (astâ-zl lăsate pradă intim 
periilor) adăposteaţi mii de crescin 
care primenii ospitalitatea cea maî 
frăţească şi găseaţi lntr’ânsele un 
adevfirat liman In contra acelor In 
grozitoare vijelii cari ameninţaţi 
Înghiţi vasul naţionalităţii şi marea 
moşie ce se numesce România1 Aţi 
uitat că d-voastră cari pretindeţl 
c’aţl arborat stindardul liberalităţil 
egalităţii şi fraternităţii (ca să pu 
neţi In practică acea devisă) dom 
niele voastre v’aţl alocat câte doi 
galbeni pe zi, eară nenorociţilor mo 
nachl le-aţi aruncat câte patru bani 
cn care este imposibil a trăi chiar 
In condiţiile cele mal modeste.

Ast-fel muritori de foame şi de 
frig, pribegi şi persecutaţi In pro 
pria lor patrie ca nisce paria, el nu 
unt scutiţi de hulă, de sudalme şi 

neagra calomnie a acelor teribili in 
vidiatorl cari ar voi (negreşit din 
spirit de egalitate şi fraternitate, 
a arunca sorţii pentru cămaşa ce 
e-a mal rămas, şi se nevoesc a’ 

distruge şi a’l suprima cu desăvlr 
şire

Val! câtă micşorlme de suflet, câtă 
perversitate, ce odios egoism!

Şi asemenea cugetări es dintr’o 
ânimâ română, de la un deputat, de 
la un vice-preşedinte al Camerei 
cari persiflează şi ultragiazâ dog 
mele religiei ortodocse, pe care art 
21 din Constituţie o proclamă reli
gie dominantă a Statului român. Ce 
rătăcire! ce sminteală! ce abera- 
ţiune!

Pe mine m’afi Întristat dară nu 
m afi surprins nici de cum sacrile
gele d-voastră cuvinte, sarcasticele 
d-voastră hule, impiele d-voastră pri- 
hânirl.

Fericitul Apostol Pavel, către Ti- 
moteiii inspirat de duhul lui Dum
nezeii a prevfizut ca prin intuiţiune 
că se vor ivi oameni ca domnia-ta 
şi eată cum II descrie:

Şi aceasta să scil că In zilele cele 
de apoi vor veni timpi cumpliţi 

„Căci vor fi oameni iubitori de sine 
lacomi, măreţi, trufaşr, hulitori, ne 
ascultători de părinţi, nemulţumi 
tor!, necuraţi. Fârâ de dragoste, 
neprimitor! de pace, clevetitori ne- 
înfrlnaţl, nedomesnicl, despreţuitorl 
de bine. Trădători, obrasnicl, ân 
gâmfaţl, iubitori de desfătări, mal 
mult de cât iubitori de Dumnezeâ. 
Avfind chipul cuvioşiel eară pute- 

„rea el tăgăduind şi de aceia să te 
ferescl. Care pururea se Învaţă şi 
nici odată nu vin la cunoscinţa a- 
devfirulul. In ce chip şi Ianis şi 
Iamvris s’ati împotrivit lui Moise 

„aşa şi aceştia stafi împotriva ade 
»vărului fiind oameni stricaţi la min
te, lepădaţi din credinţă. Ci nu 

»vor Înainta mal mult, căci nebu
nia lor va fi arătată tuturor pre
cum s a făcut şi a acelora

(II TimoteiQ Cap. III)
El bine oamenii despre cari ne 

vorbesce fericitul apostol Pavel s’afi 
manifestat ostensibil In decursul vea
curilor.

Muşcaţi de viermele invidiei şi al 
spiritului de ostentaţiune, afi cău
tat a Întina prin balele lor aureola 
imperisabilâ a fiului lui Dumnezeii, 
afi hulit, afi bârfit, afi aiurit dnr 
toate In zadar. Cerul şi pâmfintul 
vor trece, eară cuvintele sale nu 
vor trece

De la Intemeerea lumii şi pănă 
astăzi christianismul a fost marele 
reformator care a metamorfosat fa
ţa lumel Întregi, luminând ca raza 
Tatălui celui ceresc. GeniurI c’al« 
sântului Augustin, Origen, Tertuli- 
an, Vasilie cel Mare, Atanasie Leon 
(Papă al Romei) Martin Luter, Me- 
lanchton, Chateaubriand, Massilli- 
on, Bourdaloue, Pascal şi restul 
pleiadei de cugetători sublimi, spi
rite erudite şi luminate, cărora nu 
’ i se poate presupune nici impostura 
nici bigotismul, afi crezut christia- 
nismulul şi dogmelor sale.

Domnia-voastră, spirit forte, pro
fanaţi şi persiflaţi objecrul adora- 
ţiunel lntregel Europl civilisate.

D-voastră vă voifi aduce aminte 
cuvintele filosofului Bacon „peu d’in 
strucţion 61oigne de la r£ligion, beau- 
coup en approche.*

Constantin Kftţu Niooletcu.

SC1RI SOSITE CU POSTA DIN DBMA
. Ylena, 2 Martie.

Se anunţă din Constantinopol că Poarta 
va adresa către pnterl o notă, Sn care va 
arăta că atitudinea ostilă a Rusiei e jig 
nitoare pentru introducerea reformelor.—  
Insurgenţii din Bosnia afi hotărît să con- 
tinueze lupta.— Cinci-spre-zece batalioane 
turceşti afi fost concentrate la Vergoratz 
n apropiarea graniţelor austriace.

Londra, 2 Martie.
Se asigură că guvernul engles a decla

rat, că condiţiunea Rusiei de a anga- 
gia puterile a intra în acţinne contra Tur
ciei, dacă reformele nu vor fi introduse 
pănă la espirarea terminuiui, ce i se va 
acorda, este inacceptabilă.

Din Constantinopol se desminte ştirea că 
Poarta ar intenţiona să facă propuneri 
privitoare la desarmare.

Berlin, 28 Februarie 
Rnsia a stăruit in Londra pentru a se 

da respuns la nota lui Gorciakoff.
St.-Pelersburg, 1 Martie 

Ştirea comunicată de către , Times* des
pre demobilisarea armatei roşeşti se des
minte prin un comunicat oficios.

Washington, 1 Martie 
Hayes a plecat astă-zl dela Colnmbus spre 

a veni aici.
Paris, 2 Martie.

După , Memorial Diplomatiqne* Englitera 
stăruesce spre a hotărî pe Rusia să acorde 
Porţel un termin pentru introducerea re
formelor. Până acum insă negociările afi 
rămas fără de resultat. Rusia cere ca En- 
glitera să ia angajamente pentru viitor, 
eară guvernul engles refusă.

Yieift, 1 Martie.
Se asigură din mai multe părţi, că pro- 

unerea Eugliterei de a i se acorda Porţii 
un termen de nn an pentrn introducerea 
reformelor va fi primită de către puteri.

Y A R I E T A Ţ I

Balul studenţilor Romftni din Viena. 
„Fremdenblatt* organul Comite

lui Andrassy, publică următoarele 
detaiurl privitoare la acest ba l:

La 3 Maftie se va ţine în Grand 
Hotel balul român, al cărui venit e 
lestinat pentru cabinetul de lectură 

societăţii „ Română lună.* Comi
tetul îşi dă toată silinţa spre a pu
tea pune pe acest bal de o potrivă 
cu balurile române din anii trecuţi, 
Orhestra va fi condusă de către d.- 
Eduard Strausz, directorul orches
trei de Curte. Sala centrală şi lo
calităţile de dimpregiur vor fi de
corate cu deosebită podoabă, eară 
presentele damelor sunt de o fru 
museţe surprinzătoare. Maiestatea 
Sa împăratul a primit In andienţă 
pe deputaţiunea comitetului, com
pusă din d-nil Stichi, Ciurcu şi Po- 
pasu, a bine-voit a cere informoţi- 
unl despre starea societăţii române 
din Viena, promiţând că va merge 
Însuşi la balul român, dacă nu va 
interveni vre-o Împrejurare nepre
văzută.*

PREFECTURA JUDEŢULUI ILFOV 
Publicaţiune.

Conform decisiunel onorabilului Consilifi 
general al acestui judeţ prin care sola a- 
theneulnl din localul jndeţian a remas a 
se închiria de a dreptul de comitetul per
manent, acest.» prin incheerea No, 690 a 
formulat condiţiunile următoare :

OrI-cine ar voi să ia sala atlieneulul 
pentru concerte safi serate musicale să se 
adreseze la comitetul permanent în loca
lul judeţian strada Mihal Vodă.

II. Costul pentru o seară este de Iei şose- 
zeoi pe cari aroaru ’I va vărsa la casie
ria judeţului şi va presenta Comitetului 
reci pisa spre a se da autorisaţinne pentru 
deschidere sălei.

Ilf. Ecleraginl, aranjamentul şi curăţi
tul privesce pe amator.

IV. A  doua zi du pe representaţie va 
preda sala şi mobilieru în bună stare.

V. Amatorul va plăti uşierului Atheue- 
ulol trei lei pentru fie-care seară inră In
tendentul va avea intrarea liberă pentru a 
putea priveghea.

Se publică dar aceste condiţiunl pentru 
cunoscinţa amatorilor de a avea Sala A- 
theneulul. Prefac, C. Ciocârlan.

i



CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEÎ1SE
Jlitcwcin, 22 Ftbruari» 1877.
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De Vexare,
parte din întregul trupfi de moşia în ho
tarul Sulcnţa - Suluri, piftia DnrobrSvii, 
d'strictul Doljin. Amatorii sil ne adreseze în 
Bncureşci Strada Scaunele, No. 47.

No. 476,-3.

S ă .  a r e n d a i  1877, Moşia Ha
rap» din Prahova, lîngS gSrile Mizil şi 
Albeşti, doritorii pg vor adresa chjar *a 
Moşiil Ir proprietar, seil în Stradn Ormu- 
Inî No 15, Suburbia Batiştea.

No. 402. 8- 8 «•

stnient de facultate,
— i

62 95 
67 95 
74 75 

109 50 
825 — 
150 — 
123 60

71 60 
118 40 

5 90 
9 87 

60 70

care cunosce 
____ I. bineşi a prac

ticat maî mulţi ani stndiele programului 
liceal, doresce a preda lecţinnl particulare.

A s8 adresa la adnienistraţinuea acestui 
«Jiar, Palatul »Dacia‘ .

u m a n i t a t e a
Soo:etate Mutuală de Bine-Facere

. | Bucuresol,
Si! aduce la cunoscinţa d-lor Frisorî şi 

PiilXrierl, de ori ce naţionalitate şi din 
tiiti ţiîra, celor ce vor voi a face partti; 
cum cil o asemenea Societate s’a constituit 
in scopul mal sus indicat.

Snnt invitaţi acei d-niî cnre vor fi dis
puşi al da concursul necesar, pentrn sus
ţinerea scopului propus, şi care se va pnlea 
vedea din Statutele deja îu circulaţinne. 
Se va putea face cuvenita cerere de în
scriere, la biuroul central, care se întrn- 
uesce, în fie cnre Luni la ora 8 sera la Hotel 
de France, localul provisoriQ.

D-niî din provincie se pot adresa prin 
poşte către l’reşodintele s6fi Secretarii So
cietăţii.

Preşedinte, Paul N Ardelenii.
Secretar, C. Petit.

cualitatea cea mal bună numai tufan şi fag 
tăiat şi adus la domioilifi cu 

7 5  P R .  S T J E 3 S T J E N T J L  
la magasia de lemne a lui Lesael, lîngii gara 
Tergovişte, vis-h-vîs de fabrica tutunurilor.

Cordîliujile se priimesc şi la Tvpografia 
Thiel & Weisa, palatul Dacia. 814-5-0.

O MAGApiA MARE

U N P O D  D ’ A S V P R A

sitnate in centrul Oraşiuluî, sunt de în
chiriat împreună sini în parte chiar de 
acnms.

A se adresa la administraţiunea acestui 
<3iar. No. 407,-1.

CURSUL YIENE1 
6 Martie (st. n.) 1877

M etalice.......................................
Naţionale.....................................
Renta în a u r .............................
Lose......................................
Acţiunile bancel.........................
Creditori.....................................
London . . . . . • • • • • •
Obligaţiuni rurale nngare . . .

,  temeşvar.................
,  transilvane . . • .

Argint în mărfuri.....................
D n ca tn l.....................................
Napoleonul................ ....
Marc 100................................. ....

CUBSUL DE BERLIN 
6 Martie (st. n.) 1877.

Acţiunile căilor ferate române . 
Obligaţiunile române 6 %  . . . 
Priorităţile căilor fer. rom. 8° ,  . 
Împrumutul Oppenheim . . •
Napoleonul............................. - •
Vienn, teimen scurt . . . . •

> > lu n g ..............

FOSTUL CIRC
Direcţia D-lnî J. D. Jonescu

Astft^l şi In fie-care ^i

REPRESENTAT1I TEATRALE
cn

PROGRAMA VARIATA 
ÎNCEPUTUL LA 8 ORE StiRA.

SOCIETATEA DE ASSIGURAltE

2P 03S T .D .A .T .A - X3ST -A-ISTXJXj 18SSS3.

Aducera la cunoscinţa onor. public, că societatea assigureză 
Cuntra daunelor provenite de incendifi la clădiri şi obiecte miscă- 
<Stre; contra daunelor causate prin grindină, şi contra daunelor 
cansate mărfurilor transportate pe apă. . . .

Asemena assigur<5<Jă (Jeatre pentru copil în t<5te combinaţiunile
cerute, şi asupra caşurilor de m6rte.

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

Agent general pentru România

A D O L F  W E I N B E R G
Colţul stradel şi curtea vechie (hanu roşiii).

TOATE SOIURILE

RUŞINE AGRICOLEj
pentru cultivarea pământului

DIN FABRICA H F. ECKERT DIN BERLIN
recomandă

d fc  H A R T A I A H r V
Bucnrescî şi Galaţi

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

12 60 
50 40 
56 — 
85 -  
16 26 

164 40 
163 25

MERSUL TRENURLIOR CĂILOR FERATE IN ROMANIA
BucurescI-Bărboşî-Roman-Suc6va Viena-Lemberg-Iţcani-Suciva

Tren Trenuri de 
accel. persdne

MAGAZIE A MANDRITU

S T U T J E N - !

Bucurescl
Chitila
Plocesd
Misii
BhzSQ
Brăila
Bărboşi
Tecuci 0
Adjud
BaclQ
R om an
Pfişcani
Verescl
Suceava

Plec.
sos.

plec.

8 .2 5 n
8.29n
9.35n

l0.39n
ll.*2 4 n
I.43n 
2.25n 
4.28n 
5.58n 
7.26a 
9.05a

l» .26a
II.38:1 
|l2.03p

10.00a 
10.18a 
11.45a 
1.5p 
2 .5p 
5.80p 
6.20p

7.25a
8.00 a 

11.15a
l-ioni
3.00 p 
4.54'p 
6.58 n 
9.57 n 
9.55 n

Sueeva-ltcani-Visna |Tr. ac. | Tren de pers. 

PlecSuc^va-Iţcanl
Lemberg
Viena sos. a doua di

12.49 p i l . 29 n 
9.55 n 3.40n 2.50 

| 6.03 p| 5.03 p| 7.18

CERRU CURAT
LANOA STRADA ROMANA

Colorea Galbenă, straja nouă, colţul 
barierei No. 41 Calea Tunari.

405,-2.

BarboşI-GalaţI

Bărboşi Plec.
Galaţi __________ «os-

Tren
accel.

Teren 
de persdne

2.55 nj 6.25n 7.25 
8.30n 7.00n 8.00

Tecuci-BSrlad

Tecuci Pleo.
Bârlad sos.

— I Tren. mixte

— 5.00 n 5.85 p
— 7.05 a 7.50

PişcanI-laşI
Tren
accel. Ttren mixt

Plşcanl
laşi

Plec.
8os.

7 .l9n l0 .29a  —
9.87 n 1.20a —

Tren
accel.

Tren 
de persdne

Viena Plec. 
Lemberg sos. a doua <}i 
Succva-Hcanl Ses.

8.08a 10.53a 
12.20p- 6.25a 
6.46 a| 5.11p

8.38 n 
11.25n

Suceva-Roman-Barboşi-Bucurescî

1L’r. ac.1 Tr. de persdne

Suceva Plec. 
Verescl > 
P a şcan i »  
Roman • 
Bacîlu 8o®« 
Adjud > 
Tecuci » 
Bărboşi > 
Braila » 
BuzeiS > 
Miiil » 
Ploescl » 
Chitila • 
Bucurescl >

6.11 p 
5.41 p 
7.07 n 
8.45 n 
9.43 n 

11.12n 
12.20 n 
2.06 n 
2.58 n 
5.19a 
6.16a 
7.00 a 
8.18 a 
8.30 a

6.46 a
7.44 a 

10.07a 
I2.10p
1.17 p 
3.22 p
4.45 p 
7.20 n 
8.30 n

8.10 a 
8.46 a 
1.50a 
1.24a 
2.25p 
4.15 p 
4.80 p

Galaţl'BarboşI
Tren

accel.
Tren 

de persdne

Galaţi Plec- 
Bărboşi S°s.

1.20n 
1.55 n

8.25 al 7.30 a 
9.00 a| 8.05 a

Bdrlad-T acuciO - Tren. mixte

Berlad Pleo- 
Tecuci ii Sos.

— 8.40 a 
10.50 a

10.00 a 
|12.00a

Iaşl-Păşcanl
Tren
accel. Tren mixt

Iaşi PI6®* 
Păşcanl 8*s.

7.16a 
9.46 a

8.25 p 
6.83 n

—

Bucurescl-Verciorova (Orşova) —

Bucnrescî (Fii.) 
Comasa

Desluşiri. — Litera a lnsemn<5»l orele de la «  dim inua p in i  la 12 fliua; p, de la 1* $iua p in i
la 6 siSra şi n Însemnezi ndpte, de la 6 sera p in i  la ® t j j . cu trenurile de per-

Cu trenurile accelerate călătorii se transport!, in vagdne de clasa 1 şi n .  cu irenur v
sdne ji mixte se transportă in vagdne -de clasa I, J> (! ' e 1 .y JrcioroTn Bucuresel-Boman şi

Preturile locurilor In trenurile accelerate pe lin .le Bucure^l verciorova,^
Roman-Suodva-Iţcanl sunt egale cu pn-ţurile lo cn r ilo r i ooreeDondintl la Severin seu Orşova
care pU cl din Bicurescl Joia şi Dumineca spre Cra.ova va fi in oorespondinţa ia « i »  r
cu vaporul accelerat spre Buda-Pesta. vnr ax,\ ia Spverin trenul

Călătorii venind cu vaporul accelerat de la Viena atţfl B & . g^ erjn in dilele
accelerat spre Bucurescl. Pentru înlesnirea călătorilor, trenurile aocelerate trag la Be
de corespoMd:nţ& vaporul ccelerat, l in g i Agenţia vapârelor.

Vereştî-Boloşanl

Verejtl
Botoşani

I Tren. mixte |

Pleo. I 9.82 n 11.48 a 
Soi. |ll.20n 1.86 p|

Bucuresol
Chitila
Titu
Qleştt
Goleşti
Piteşti
Slatina
Bal;
Cra.ova 
Fileaşl 
T.-Severin 
Verciorova (Orşova)

Plec.
Sos.

Tren Tren 
de per. mixt

8.00 a 
8.18 a 
9.22 aj 
9.56 al

10.44a] 
12.66 a 
1.50p
3.00 p 
8.67 p 
5.24 p 
7.58n
9.01 n

6.05 n 
6.86 n 

| 8.09 n 
8.66 n, 

10.01 n 
1 0 .1 6  n

Botoşanî-Vereştî

Botoşani
Vereţtl

Plec.
Sos.

j Tren. mixte

5.20 li | 3.30 p 
| 7.14 a| 6-24 p

Verciorova (Orşova) 
Bucurescl

Verciorova (Orşova)
T.-Severin
Filiaşl
Craiova
Bal;
Slatina
Piteşti
Goleşti
Qleştl
Titu
Chitila
Bucurescl

Plec.
Sos.

Tren 
de per.

Tren
mixt

6.45 a 
7.20 a

10.17a 
111.19a 

i.20p 
1.41 p 
4.22 p 
4.66 p
6.46 p 
6.28 n 
7.26 n 
7.40 n

7.16 a 
7.2 a 

8.33 n 
9.10 a! 

10.64 a 
11.20a

Giurgiu
Smlrda

Plec.
(Sos.
\Plec
/3os.
\Plec.
Sos.

Bucuresci-Giurgiu-(Smârda) şi vice-versa 

Tren. mixte
Smlrda 
Giurgiu

Comana 
Bucurescl (Fii.)

9.16Î 
10-17d 
10.27 d 
Il.40d 
11.50 d 
12

5.10 s 
6.18 s 
6.28 s 
7.88 s

Pleo.
/Sos.
\Pleo.
/Sos.
\Plec.
Sos.

Tren, mixte
4J7s
4.47 s 
4.67 s 
6.13 s 
6.23 s 
7.25 s

9.— d 
10.16 d 
10.26 d 
11.27dn&rda oos. 1̂ »— *» ; -  . * - * — —

M r-y ’»  yqpbrelorft pe Dunăre coindăndu cu trenurile căulorU f eraU
Giurgiu-Orşova-Baziaş-Pesla-Viena_____

VAPOARE DE PASAGKBl 
Din Giurgiu la Orşova: Marti, Vineri şi-Durai- 

nec& la 3 pre p. coincidfindu ca trenulu mixtu 
care aosesce in Ginrgin dc la Bucurescl, la
ISO •• . M ..

Din Orşova la Pesta: Joi ţi Dumineca dim.
,  Pesta la Viena: In t6te filele  la 6 ore 8.

VAPOARE ACCELERATE 
,  Giurgiu la Pesta: Mercur! la 6 1/» ore «.
> ,  > Baiiaş: S&mb&tă la 67* oreie.

Arabe aceste curse coincidea cu tren. mixt 
care sos. in Giurgiu din Bucurescl la 4.20 s. 

Sos. vaporului la Basiaş; Vineri şi Luni s.
9 ,  ,  Ptsia: Duminecă d.
» » > Viena: Luni 8.

Plică din Giurgiu la Calafatu: Marţi, Vineri, 
Dumineca şi Jouia, la 2 ori după. smiMi,
coincidindS prima curs! cu trenuld m.xtil
care sos. la Giurgiu din Bucurescl la 4.20 s. 
de cllStorl care sos. In Giurgiu din Bucurescl

Visna-Pesta-Bazlaş-Orşova-Giuraiu

VAPOABE DE PASAGERI
Din Viena la Pesta: In « t e  filele la 6'/» ore 

diminua.
Din Peţia la Orşova: Marţi şi Vineri la 11 

ore s.
Din Orşova la Giurgiu: Joi, Dumineci şi Marţi 

la 9 ore dim. coincidtadfi cu trenuîtt mixt# 
care pl<d din Giurgiu la Bucmressl la 
12.40 a.

VAPOARE ACCELERATE
Din Viena: Dumineoa la 6 1/» ore d.

,  Pesta: Luni la 7 ore d.
,  Basiaş: Marţi şi Vineri la »  ere 4.

Sosesct la Giurgiu: Mercurl şi S lm b ltl la l l  
ore dM coincidândil cu trenulil mixtfl care 
pl4cl din Giurgiu la Bncureşci la 12.4# a.

CEL BSAî MARE MAGASIN 
HAINE CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MODA

-r- -y<-r I V /T  A  TST T  Ai  nsr r  o  i s / l  -A- nsr x  -A.

m.mm. a  «*<»»• « m u m m
Colţul Bulevardului cassa Grecianu.

ASTASI AM PHIIMIT UN MARE ASORTIMENT
DE

COSTUME DE PRIMA-
' Comandele din provincie se efectivă cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se primesc Înapoi. [ Colţul Bulevardului ca,sa

Tipografia Thiel â Weias Palatul „Daoia*


