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|Un grup de deputaţi ’şt propun a adresa 
curând o interpelare guvernului asupra 

nativului esilXre! lui Midhat-Paşa- 
Qnrnisoua din Constantinopol »’* schim- 
t. S'a înlocuit cu trupe venite din Er- 
rnni.

Viena, *S Martie seara. 
Generalul Ignatieff » sosit aci astă-dimi- 

ieaţă. A avut cu d. Novikov, ambasador 
il ltusieî, o întrevorbire ce a ţinut o oră. 
La orele 11 şi un cuart corniţele Andrasy 
t dat visită generalului. Ambii oameni de 
stat ad avnt o conferinţa de o oră.

Petersburg 26 Martie. 
Ziarele ruse de azi atacă pe Angletera 

jÎ mc că dacă resboiul va isbucni, numai 
au singură este responsabilă.

Paris 35 Martie.
■  in cercurile politice şi în cercurile fi- 
ILuciare, situaţiunea se consideră ca neli- 
iiştitoare.

SEUfiESCISî MARTIE
In Senat s'a anunţat guvernului 

o interpelare importantă: aceea a 
a iu l Apostoleanu asupra adminis-

Vina acestei schimbări, care a tre
buit sil se reflecteze şi In Senat, este 
numai a ininisteriulul Bratianu. care 
după ce de la Început şi In contra 
promisiilor programului, surprinsese 
lumea prin cele mal nechibzuite per
secuţii In contra membrilor parti
dului conservator, a pus mul pe ur
mă, ţara In uimire prin o nepome
nita incapacitate administrativa şi 
inepţie financiară.

Dacă radicalii au In mijlocul lor 
aşa de puţini oameni cu studiile şi 
cu esperienţa cerută pentru a ad
ministra bine şi aşa de mulţi oameni, 
care Împlinesc golul lor intelectual 
prin pasiuni desfrânate, atunci nu 
merită de a guverna o ţa r ă : eacă 
simţim&ntul care Îl are astă-zl lu
mea de la un capét al României pâ
nă la altul.

Faţă cu acest simţimSnt, al că
rui echo este Senatul, micele sofis
me ale Românului despre „sorginţele 
necurate* ale acestui Înalt corp, 
sunt fără nici o valoare ca teorie 
constituţională. Dar ele cuprind tot 
deodată un neadevér factic şi suntţrănl finanţelor.

Polemica foilor regimului conţi- J prin urmare cu atât mal condamna
bile.

Ce Însemnează a pune izvorul a- 
legerii Senatului In oposiţie cu iz
vorul alegerel Camerei actuale}!

Senatul e ales după listele de la 
1876 zice »Românul*. Dar şi Ca
mera este aleasă după aceleaşi liste, 
respundem noi.

Va să zică isvorul acestor duofi 
corpuri legislative este unul şi ace
laşi, şi este pe atât nedrept pe cât 
şi puţin cuviincios dacă organul au
tom at al guvernului de astăzi vrea 
să laude pe unul cu scăderea altuia.

Dar este ceva mal mult. Senatul 
de astăzi s’a complectat cu vr'o 20 
de alegeri parţiale, Întâmplate sub 
regimul radical şi dupA alegerile din 
Cameră. Acel numer este foarte In 
semnat In comparare cu numârul 
obicinuit al Senatorilor care iad parte 
regulată ia lucrări.

Adevărul este dar din contră, că 
Senatul, aşa cum e compus astăzi 
represinbă lu mod mal sigur şi mal

jnuă a se Îndrepta In contra Sena
tului, de care radicalii se tem şi afi 
drept a se teme.

Este tot aşa de naturală polemi
ca lor, pé cât este de natural, că 
după judecarea noastră, Senatul este 
[foarte corect şi prudent In procede- 
rile sale.

Ceea ce deplângem In atacurile 
foilor radicale îndreptate In contra 
Senatului, nu este chiar faptul cri

t ice i In sine, căci acesta este un

II drept netăgăduit al presei, ci este 
I modul pieziş şi contrar adevérulul, 
ou care se face.

Despre aşa numita lipsă de „lo
gică* a atitudinel Senatului de as- 
tă-zl, In deosebire de atitudinea sa 
(lin vara trecută am vorbit mal na- 

* iute şi am dovedit, că această schim- 
bare este efectul firesc şi specific 
Icdnstituţionnl al lntregel schimbări 

opiniunel publice, care din favo
rabilă ce era regimului In Aprilie 
l£76, l-a devenit astă-zl cea mal con
trară.

recent, de cât Camera opinia publi-J 
că a alegătorilor.

Ne pare important, ca ziaristica 
să se pronunţe cu toată claritatea 
asupra acestui punct, pentru ca. la 
casnl nnul conflict Intre Senat şi Mi- 
nisteritk, Domnitorul să aibă Înain
tea sa toate elementele de apreţiaro 
pentru suverana sa dcciaiune.

Din străinătate găsim In „Allg. 
Zeitung* Intr'o corespondenţă datată 
Viena 20 Martin, următoarele rân
duri relative la chestia ce ne preo
cupă aşa de mult. .In  privinţa do
bândirii Basarabiol române de către 
Rusia, corespondenţe cari aă aerul 
de a proveni din isvoare sigure stă- 
ruesc a surţinea, că ridicarea aces
tui incident nu a fost numai „un bal- 
Ion d'essai*, ci că a devenit obiec 
tul unor serioase controverse diplo
matice, dar că discutarea mal de
parte pare a fi amânată pentru mal 
târziu, spre a nu se complica sem
narea protocolului* (tn Londra).

In lipsă de ştiri positive, noi nu 
ne putem Îndeplini datoria de ziar 
mal bine, de cât Înregistrând cu 
scrupulositate toate ştirile relative 
la această gravă chestie.

STUDII POLITICE

PUBLICUL SI OAMENII DE PARTID
i

Mulţi aQ zis, şi azi, intr'o etate oare
cum mal matură a naţiunii, se repetit şi 
se accentuiază mal tare că am schimbat 
prea repede instituţinnile noastre politice: 
ipai mult: că in timpurile din urmă, ne-am 
metamorfozat de o dată politiceşte, şi a- 
ceusta a fost una din cele mal insemuate 
cause care a produs perturbuţiunl serioase 
în mişcarea noastră naţională şi ne-a a- 
runcat pe nesimţite iu situaţiuneu foarte 
puţin mulţumitoare în care înotăm. Aceas' 
tă stare este anormală. Trebuia să închi 
dem ochii şi să ne astupăm auzul peatru 
a n’o vedea şi a n'o înţelege. Esistă, in 
adevăr, pentru stat«, ca şi pentru orga
nisme, o stare maladivă, la care funcţiu 
nile, fără a fi cn totul sdruncinate, ea in 
paroxismul unei crize, nu se îndeplinesc 
totu-şl cu puterea şi regularitatea lor fi
rească, şi noi, din nefericire, presintăm, sub 
multe raporturi sociale şi politice, acest 
puls cabectio.

Cestinuea merită dar o serioasă ateu-

ţinue, şi dacă ne doare, trebue a ne în
griji să ne îuţelegem boala, să putem a- 
visn despre remediurl.

»Iuaiute de timpurile noastre*, zice d. 
Guizot, în studiul săii asupra guvernă
mântului representativ, , mişcarea vieţel pu
blice, jocnl partidelor. răsboiul facţiunilor, 
lupta camerilor, toate agitaţiunile, toată 
desvoltarea puterel şi a libertăţii, eraO 
nisce lncrurl despre cari se anzise numai 
vorbindu-se, dar cari nn se văzuseră ; cari 
se citise numai prin cărţi, dar cari nu 
trăiseră împrejurul nostru. Acnm, aceste 
lucruri se petrec snb ochii nostril; totul 
ne îndeamnă a le stadia şi totul ne ajută 
a le înţelege.,

Casnl e identic şi cată să le înţelegem 
şi noi o dată. Să vedem de ce este vorba.

In mişcarea noastră naţională şi poli
tică inaugurată in 1821, noi am fost des- 
ceptaţi de o dată dintr’o lungă perioadă de 
somnolenţă şi abrutire, în care ne cufundase 
domnia fanarioţilor, şi in această stare de 
ameţeală morală, în care ne aflase strigă
tul libertăţel, noi ne-am şi pus în mişcare, 
dar n’am pntut să ne orientăm cn pre- 
cisiune pasările ce făceam spre progres şi 
nici am pntnt urma calea naturală a des- 
voltărel popoarelor, căci aceasta se face 
prin influenţa timpului, a împrejurărilor, 
a propriei lor forţe vitale, cause cari lu
crează incet, dar signr la formarea unei 
civilisaţinnl proprii şi caracteristice pen
tru fie-care neam, în parte.

No! am voit să fim numai decât nn 
fruct al civilisaţiunel moderne, dar frnc- 
tnl eşi prematur.

lată ce s'a întâmplat:
Lumea progresase, in ultimii ani ai se

colului XVIII, mai mult de cât putea să 
se prevadă * o cantitate imensă de forţe, 
intelectuale şi economice, grămădită de 
timp in sâtiul naţiunilor şi prodnseră în 
acel secol efectele lor. Sciinţele, filosofia, 
arta, economia statelor, politica, totul în- 
tr'un cuvânt, intrase pe o cale aproape 
necunoscută până atunci.

Din nenorocire, depărtaţi cum eram de 
curentul ideilor ce anima pe ainrea lu
mea, şi o pregătea pentru civilisaţinne, 
noi ne aflam chiar către jumătatea aces
tui secol foarte înapoiaţi. Când dar, după 
desceptarea spiritului de naţionalitate, lua- 
răm cnnoscinţă mal du aproape de ceea ce 
se petrecuse în viaţa politică şi socială a 
altor popoare, voirăm atunci ca nnmai de 
cât să le ajungem şi, latini cum t-ram, în
căpurăm a procede prin salturi in opera 
regenerării noastre politice şi naţionale.

Am voit să Înghiţim şi să asimilăm 
într'un interval foarte scurt, toate bunu
rile civilisaţiunii cu cari se înavuţise cele 
mai înaintate naţiuni, şi pentiu cari ele 
puseseră secoli de muncă şi de sacrificii.

Avântul era foarte natural, căci, descărcaţi 
cum no simţirăm de povara unul timp da 
calamităţi ce apăsase aşa de lung atupră- 
ne, viaţa naţională începea să ne reviă şi 
să se manifeste, ca intr’ an organism pus 
in condiţinnl mai proprii, cn o vigoareju- 
veuilă, provocată şi de aspiraţiunile năs
cute dintr'un stadia de privaţiuni amare.

După mai multe fase politice cari aveaii 
aparenţa de a ne prepara pentru civilisa- 
ţinne, fără a poseda însă şi puterea de a 
ne forma pentru dânsa, căci ele veneai! 
foarte intempestiv şi treceai! pe dinaintea 
ochilor nostrii ca feeriile nnui vis, —  in 
cele din armă ni-s'a anunţat de o dată 
că eram cetăţeni liberi al nnul stat »emi
namente constituţional.*

In primele momente ale entusiasmulul, 
noi ne-am grăbit a răspunde: »da, sun
tem ; şi ne vom ţine a merita să fim.* 
Entnsiasmul însă ce na vine prin reflec- 
ţinne se stinge iate şi dese urgia rea saQ 
apatia urmează, în cestinnile mai dificile 
Trebuia să ne vedem la lucru, ea să ne 
cunoascem bine. Cu toată frumuseţea teo- 
rielor de care ne conduceam în imagina- 
ţinnea noastră şi pe cari le proclamasem 
deja de »fapte împlinite* —  practica proba 
că ne erai! foarte puţin profitabile şi ast
fel, pe când ne legănam in speranţa că 
am găsit în politică talismannl fericirii şi 
al prosperităţii naţionale, decepţiuuea ve
nea să ne isbească in fie-care zi snb di
versele şi uricioasele ei forme.

Nu eram încă deprinşi pentru viaţa pu
blică a libertăţilor, iată to tu l; şi cei ce 
aveaii puterea, na căutaQ a ne forma o 
educaţiuue politică, care să fi tins intr’a- 
oolo. Ce cestiune, de o importanţă incal
culabilă, edneaţiunea politică, într’ un Stat 
june şi constituţional 1

Pe aceasta avem s'o răfnim altă-dată. 
Acum, ne mulţumim a spune că, Consti- 
tuţiuuea fiind proclamată, am fost lăsaţi 
In voia intâmplurel şi la priceperea oa
menilor nostril politici. Noi am crezut că 
e destul ca o lege să fie bună, şi să fie 
decretată, pentru ca de îndată să capete 
şi fiinţă. Eram încă şi mal departe de a 
înţelege că Constituţionalismul nu este o 
viaţă de »otium cum dignitate,* ci de ac
tivitate continuă, de luptă fără capăt, la 
care mai toată naţiunea este chiămată a 
Ina parte, pentru că numai ast-fel, drep
turile ce legea '{ acordă se pun sub o ne
întreruptă priveghere şi la adăpost de ori
ce atentat. De a doua zi ensă, dnpă ce 
intrasem in această nouă formă politică, 
ne-am simţit obosiţi de viaţa cetăţenească 
şi ara lăsat ca Constituţiunea să meargă de la 
sine, sa fi mai bine să îngrijească nn mal câţi
va de drepturile la cari trebuia să vegheze 
toţi. Din starea noastră de indiferenţă şi ne
pricepere nu putlm să obţinem de cât resul-

n m n  u h m m ,

LUMPATIUS VAGABUNDUS

Ei 1 tot bine a făcut Noe, când a să
dit bine e cuvânta tnde viţă. Nu e vorba,— 
e lea băutură 1 — dar Cismarul, când se sa
tură de băutura, începe cu beţia. De alt- 
miutrelea omul e atât de al dracului, in 
cât, dacă n’ar fi bere şi viu şi rachid, ar 
mcepe să se îmbete şi de apa de la isvor. 
Numai de cât al draeulul, căci T âm plaru l, 
Croitorul şi Cismarul suut de felnl lor 
nişte oameni p, cât se poate de nevino
vaţi, e insă că duhul lui * Lunipaţius Va- 
gabuudus a p „, sequestru pe dânşii, ba 
a dat chiar rămăşag c8 nu vor sc8pa din
gi>iare!e lui. 8. biuc .  făcut Lumpatius 
Vagabundns, căci dacă n’ar fi făcut toc
mai aşa, nn s’ar fi pntnt scrie o comedie 
asupra acestei întâmplări.

Asta-I to t : comedia! M,I ales în ziua 
de astăzi de dimineaţă până seara mereO 
dăm din o comedie pronstă in altă comedie 
proastă: cu atât mal bine trebue să ne 
pară, că putem merge seara la «Cîrc» ca

să vedem după toate cele-l’alte şi o come
die mal cinstită. Bine a făcnt şi d. I. D. Io- 
nescu ; căci Noe cn viţa, dnhnl lui Lum- 
pnţins Bagabnndus cu rămăşagul şi neam
ţul cu comedia nu ne foloseaţi nimic, dacă 
d. Ion eseu nn ne ar fi adunat o trupă, care 
să ne arate şi nouă cum a fost şi cum s’a 
petrecut.

Da, în «Circ, se joacă piesa *Luropnţius 
VagubunduH.»

Era un fel de cutesare a pane această 
piesă pe scena română. înainte de toate 
caracterele dintr'ânsa sunt nişte tipuri atât 
“ • «pecial germane, în cât pe scena ro- 
mână foarte lesne pot să ne facă impre
sia de parodii; apoi limba e atât de par
ticulară, în cât e cel puţin foarte greii a 
spune in româneşte tocmai nceea, ce s’ar 
sice pe nemţie. D. Ion eseu a ştiut însă a 
trece pesta amândouă aceste greutăţi: a 
localisut intru cât-vn piesa. Limba este 
limba mahalalelor de Bucureşti şi este bine 
că este aşa, chiar nici nu pntea să fie 
alfel. Pare-mi-se d. Wachmann a făcnt tra
ducerea; îi lăudăm bunul simţ şi îndem
năm şi pe alţii eă nrmese tot ast-fel. In 
orl-ce comedie tradusă din o limbă streină 
limba trebuieşte să fie aceea, In care vor

besc la noi oamenii ce fac parte din clasă 
ri-presentută pe scenă.

Kolnrile principale era ii împărţite îutre 
Alexandrescn Tâmplarul, Mateescu Croito
rul şi Ionescn, însu-şl domnul Director I. 
D. Ionescn Cisma ml.

Pe d. Alexandrescu îl ştim ca Alexe in 
piesa »Jianul*: jocul d-sale e studiat; 
câte odată cade in exagerări. Ca Tâmplar 
d. Alexandrescu până în sfârşit ’şl păs
trează cumpătul.

D. Mateescu— romane tot insnşl, unic în 
felnl şeii, astă dată un tip sprinten şi uşu
ratic, un Don Juan părăsit de toţi Dum
nezeii, dar nn actor tâner, care in rolul 
din «Lumpatius Vagabundns» are ocasie 
su îşi desfăşnre talentele, fiind insă acest 
rol mal variat de cat toate pe cure le a- 
vuse până acnm, adese-ori oboseşte şi cade 
pe un moment. De altmintrelea noi nu a- 
vem croitori de care d. Mateescu ar pn
tea să se razeme; eară pe croitornl ger
man nu ’ I cunoaşte şi dacă l’ar cunoaşte, 
nu ar fi bine să ’1 copieze; ne arată dar 
nn tip aproape îndeplinit, nu insă tipul

«Şnaideralni,» ci tipul «ştrengarului, de 
pe bulevardul' Bucureştilor. — Tot mal 
bine I

Pe d. I. D. Ion eseu, in sfîrsit, îl vedem 
intr’nn rol mai mare, şi anume un rol 
par’că urzit anum.e pentru d-sa. Ionescn, 
boecegial dramatic, debutează ca actor şi 
remâne laacela-şi nivel.— De altmintrelea, 
nu e greii să fii popă, dac’al învăţat carte. 
D. Ionescn Aice pe cismarul beţiv. Apoi, 
har domunulul, «Snaideri* nn sunt în Bu
cureşti, dar beţivi 1 ?— D. lonescu n’avea 
de cât să ’şi aleagă pe cel mai bun din 
mahalaua cutare şi cutare. Si aşa a fă
cut, şi drept are şi bine face. Dacă avem 
şi noi eismarl, avem şi noi beţivi, pentru 
trn ce să ne mai aducem alţii din strei- 
nătate? pentru ce să imităm şi în aceste 
pe alţii? ne facem nncismar beţiv al nos
tru. D. Iouescu culminează în două scene : 
povestirea jalnicei istorii despre Ednard şi 
Cnnigunda — Cnnigunda şi Eduard, — şi 
scena din actul al patrulea, in care ra
sistă încercărilor d-nel Clei. In amândouă 
aoeste scene vedem un beţiv, cum între 
acelea-şi impreginrări sunt, ori ar trebni 
aă fie beţivii, nn insă din Germania, ci

din Bucureşti. Acesta poate să fie luat
drept un păcat: e însă o virtute__ Dar de
nn păcat tot par’că că s’ar face şi d. Io- 
nescu vinovat: nn cum-va operează prea 
mult cu sticla 1 ? O glumă bună e bnnă, 
dar tot se toceşte cu vremea.

Frumuseţea musicala a întregel piese 
este în actnl al treilea, iu care vedem în
tâia oară într'un rol pe Doamna Mă
ria Polisu. Aceasta e pentru sine o plă
cută surprindere. Dar surprinderea e cu 
atât mal plăcută, când putem recunoaşte 
fără de nici o reeervă, că d-na Maria Po- 
lisn a debutat cu succee, când vedem, că 
scena română a câştigat o actriţă şi o 
cântăreaţă, a cărei lipsă era atât de sim
ţită. Ne întrebăm, cum ar fi fost cu pu
tinţă cn acest quod-libet să fie executat cn 
acea-şl precisitate şi ncela-şl simţimâut, 
dacă alăturea cu domnişoara Marinescu şi 
cn d. Mateescu nu ar fi jucat d-na Maria 
Polizu ? Cântecul plăcut al D-şoarei Ma
rinescu, uşnritatea d-lui Mateescu şi co
rurile îndestul de disciplinat ar fi perdut 
tot efectnl, dacă ar fi lipsit contra-altul ori 
dacă el nn ar fi putut să fie la aceea-şi 
inălţime, la car* 1’a ţinut D-na M. Polisn.-



ta te de acelea la cart am fost martori în tot 
cursul constituţionalismului nostru, resul- 
tate de cari ne văităm azi mal amar de 
cât orl-când. Noi n'am ţaţele* inrS ca toc
mai îndatorirea de a ne interesa de mer
sul afacerilor pnblice este partea cea mal 
esenţială a constituţionalismului, cicl, prin 
aceasta, roinţa botezată şi la noi *a naţiu
nii» putea si se impuii ToinţiI celor ce 
cârmuiesc acele afaceri. La not, lucrul a 
eşit pe dos. Bdncaţinnea politici ce ne-o 
formam prin indiferenţi ţi la care guver
nele lucrări, ce-I e drept ca mulţi râvni, 
ne ficn Sncetut cu încetul, convincţiunea 
c i  ţi în statul constituţional guvernul eete 
totul, c i el trebuii si îngrijească de ceea 
ce ne pasă, c i el are si ne conduci în 
toate, c i el trebuia s i faci . . ,  p in i ţi a- 
legert. Şi, în adevăr, cine le-ar fi făcut, 
daci nn guvernul, cicl not stim la tot fi 
la toate cu braţele încrucişate. Nn era dar 
greii si devenim cnrate marionete snb in
fluenţa orl-cirul guvern. Sistema noastră 
constituţionali tindea tocmai contraria spi
ritului formei politice de *self-governe- 
ment».

Cu teorii de acestea cart se biteaii în 
capete cu practica, de sigur c i nu era să 
facem minuni. Ceea ce este şi mal trist 
in toate acestea, e că chiar oamenii cari 
se nnmiaii, cu mnlti îngâmfare, oameni 
al progresului noii şi apărători al libertă
ţii, tocmai aceia, zic, tn timpul când li
bertatea era proclamaţi solemn ca nn prin
cipiu de stat, şi c&nd se cerea prin ur
mare imperios si ne formăm pentrn en, 
el găsiri ca cale să croiască poporului nos
tru o sistemă ca totul falşi de educaţi- 
une politici. Acest biet popor, în numele 
căruia făceam si ni se treaci toate închi
puirile bolnave ale creărilor noştri, era 
chemat în comiţii nn mat c&nd aveam tre- 
bainţi de glasurile lui fi atunci ’I propo- 
veduiam câte îa lame şi la soare; a doua 
si insă după ce ue vedeam cilare, pe po
por '1 lisam iari si-şî rupă opinciele pe 
calea miserii, a suferinţil şi a ignoranţii 
atât de bituti de el ! Ce pagini de *is- 
torii liberală» n’ar forma acest capitol 1...

In ori-care rari ocasiunl, publicai pare 
c i  ar fi ficut excepţiuni tn apucăturile 
lui politice. Prin aceasta îniăşl c i  era9 
excepţiuni, trebuii s i vedem că energia lai 
politici era namat o artistici deghisare a 
onor cause cu totul străine de o voinţa 
publică hotărîtă a lacra îa contra tendin
ţelor anal gavern care se credea c i  com
promite interesele ţării. In generalitatea 
caşurilor, noi ne-am zis că de şi eram, pre
cum ni se spusese, cetăţeni liberi, chemaţi 
prin lege să ne dăm ‘ liber* opiniunea, cu 
toate acestea suntem datori s i sondam dis— 
posiţianile guvernalal îaainte de a merge 
la urnă, fiind-ci, alegerile libore, in t6tă 
accepţiunea cuvântului, sunt numai nisce 
graţiosităţl fenomenale ce guvernele gă
sesc de cuviinţă si acorde diu când în 
când naţiunii. După cum ne eraii credin
ţele, după cam ni se făcuse edncaţiunea 
aşa ne eşi»& şi faptele. Şi e destul ca a- 
legerile să fia alterate, orl-cum şi din orl-ce 
parte, pentru ca constituţionalismul s i de
vii o paradi deşartă. Na voim îasă să a- 
lunecăm pe nesimţite în prăpăstiosul snbject 
al alngerilor, asupra căruia nici chiar fi- 
losofia politica, ca tot timpal de când ’ 1 
discută, n’a zis încă nltimul cuvânt, şi a- 
sapra căruia not mai ca seamă, trebaii s i 
ne gândim mult şi serios de aci înaiate, 
dacă în tot caşul, domnia spoelilor şi a

De altmintrelea d. Ionesca nu putea paue 
pe scenă o piesă atât de variată fi cn 
M l  de multe persoane, de cât hotărân- 
lB»H a pune Sa lacrare fi pe unele din- 
tr<î paturile noi. In Lumpaţius Vagabun- 
! is debutează mat mulţi dintre eleviian- 
gagiaţl iu trupa de la Circ fi două din
tre eleve. Indeobfte debuturile sunt îmbu
curătoare fi ne duii loc la speranţa, că 
lucurlnd ne vom bncnra de puteri proas
pete. Cu deosebire insă Circul ne promite
o sprinteni subretă, ce numai de cât ca 
orasiane.i debutirit era gata să fugă cn 
Croitorul berbant.

Dar să încheiăm. ‘ Artistul Cântăreţ.» cu- 
trieratornl dramatic, actorul, ce a vaga
bondat aul de zile pria ţari şi lume, foarte 
fireşte, numai in Lnmpaţins Vigab indus 
fi prin Lumpaţius Vagabundus putea să 
debuteze.

Numai înainte tot aşa, căci cu vremea
o să iaşi ccva şi publicul se va aduna !

vorbelor late va înceta. Pentrn momentu 
de faţă trebniă să recnnoascem o i toată 
iniţiativa a plecat fi pleacă de la gavern 
fi prin urmare să nn fim surprinşi c i gu
vernele aQ impietat şi impietează asnpra 
drepturilor noastre, cicl an drept, ca fi
o proprietate, ce nn e apărată, cade in 
mâna celui diatâiQ care vede an 'interes 
in ea. Nn putea fi altminterea fi toate pro- 
testaţiunile, din orl-ce parte ar veni, na 
preţaiesc nimic în faţa faptelor. Ţara nn 
era în stare să-fi înţeleagă adevăratele el 
interese politice; fi pe cât se vede na le 
pricepură nici oamenii el politici.

Na patern dari s i le ap&rim la oas de 
trebainţi, c icl ne-am îufelat ca toţii a 
crede că interesele publice sunt nisce lu
crări cu total abstrase, cnvinte fărft rea
litate, ca virtutea, In zicitoarea Int Bru- 
tas ; interesele generale, ne-am zis not, nn 
pot atinge propriele noastre interese, de 
fi nn era greii si pricepem ci, d ic i  lo
cuitorii nnet strade s'ar lisa să li se ia 
dreptul de comnnicaţiune, saii dacă el l'ar 
vinde, ar desfiinţa prin aceasta chiar pro
prietăţile lor.

De aci dară acea mulţime de neajunsuri 
cari se reflectă in afacerile noastre pri
vate.

Dar ce făceafl partidele?— ele, al căror 
rol politic, în statnl constituţional, este 
tocmai supravegherea binelui general. Căci 
cine nu sciă că partidele profită mnlt, nna 
din greşelile celot-l'alte şi ast-fel ele, cn 
voiă fără, voie se coustitue de garant al 
biuronlul public.

(Va urma).

DIN AFARA.

Englitera. După-ce căte-va zile toate 
ştirile sosite din apus ne Încredin
ţai!, că pacea este asigurată, deodată 
earăşt ne vin ştiri Îngrozitoare. En
glitera a propus câte-va modificări In 
protocolul internaţional. Rusia le pri
meşte ori nu le primeşte, dar pro
pune alte modificări, pe care Engli
tera nu pare dispusă a le primi. 
Intre altele Rusia ar cere următoa
rea formulare ; » Puterile se unesc 
Inlru a insista* pentru Introducerea 
reformelor,* formulare, pe care Ca
binetul engles nu o primeşte, fiind
că cuvăntul .insistă* implică un prea 
mare angagiament. Afară de aceasta 
Cabinetul engles „insistă,* ca Rusia 
să desarmeze ori cel puţin să fie o- 
bligată prin o clausă a protocululul 
a desarma; earâ guvernul Rusiei ad
mite acest principiu, declară lasă că 
desarmarea nu o poate acorda de căi 
după-ce protocolul va fi fost Încheiat. 
Intre aceste lmpregiurărl e foarte 
puţin probabil, că Înţelegerea se va 
putea realisa, .Morning Post* de la
21 Martie chiar constată, că guver- 
nui Engliterci nu a primit modifi 
caţiumle propus de către Rusia să 
declare că va desarma. Cu toate că 
prin cuvăntul .insistă* Rusia nu cere 
nici mal mult nici mal puţin de căt 
ca puterile să se angajeze, că vor in
tra ori vor consimţi ca Rusia să in
tre In acţiune .executorie,* guver
nul engles e dispus a primi formu
larea propusă de către Rusia ; nu 
poate consimţi ln3ă cu altă cerere a 
Rusiei; anume Rusia cere, ca pute
rile să se oblige, că după semnarea 
protocolului vor hotftrl pe Poartă a 
desarma .Înainte de a 6 desarmat 
Rusia.* — .Times,* Daily Telegraph* 
şi .Standard* comunică acela-şl lu
cru ; ast-fel nu mal remâne Îndoială, 
că aşa este şi că Rusia cero un lu
cru. pe care nimeni nu '1 poate da. 
de oare-ce toată lumea ştie, că Tur
cia nu va desarma şl nu va putea 
să desarmeze de căt după-ce nu va 
mal fi ameninţată. .Times* propune 
un expedient: ca Rusia şi Turcia să 
desarmeze deodată şi In acelea-şl pro- 
porţiunl. Şi lntr'ndevăr nici nu re
măne altă putinţă, lntru’eât Rusia 
ar voi să renunţe la acest resbel, 
care nu-I va aduce nici un folos po- 
sitiv. — Nogoţiările se urmează.

Dacă vor ajunge la resultatela do
rite ori nu, de o camdată nu se ştie. 
.Times* zice. că In protocolul in* 
ternaţional este un articol, care ,a- 
„brogă tractatul de la Praga prin 
.care Europa se lipseşte de dreptul 
.de a ingera In afacerile interne ale 
.Turciei,* deci un articol, prin care 
ea Îşi crează dreptul de ingerenţă. 
—Va primi Englitera acest articult 
— Nu ie ştie.

O depeşă de la Londra, cu data
22 Martie, anunţă că Ignatieff a 
plecat la Paris.

Im p e riu l-O to m a n  Negoţiările Intre 
Poartă şi Muntenegru nu Înaintează. 
Armistiţiul a fost prelungit pănă la 
13 Aprilie; Principele Nichita a de
clarat că nu cere de căt cedarea dis
trictului NicsicI, Cutşi şi Theles şi 
libera navigaţiune pe rlul B oiana: 
se asigurează Insă, că Poarta refusă 
cedarea districtului NicsicI şi că Sav- 
fet Paşa a şi făcut delegaţilor mun
tenegreni comunicare despre aceasta.

Ziarul turcesc „Bassiret,* In nu- 
mfirul séü de la 14 Martie, publică 
un articol, din care estragem urmă
toarele.

„Directorul de studii Halii Effendi, 
preşedintele seihilor de Dfervijl Os
man Effendi şi seihul Suleiman E f
fendi, dinpreună cu alţi căţf-va Şeihl 
aü scris acum căte-va luni o bro
şură, cu care Suleiman Effendi a 
plecat In Afghanistan şi In India. 
Acum primim ştirea, că In toate o- 
raşele din India a «osit căte un e- 
semplar din această broşură şi a 
fost citit prin moschee, făcăndu-se 
ast-fel mohnmetanilor Împărtăşire 
despre coprinsul el. După obici
nuitele rugăciuni pentru Chaliful 
Islamilor, fieşte-care dintre cel de 
faţă a fost instruit asupra marilor 
calamităţi, ce aü urmat pentru Im
periul Otoman din viclenia dievo- 
lească a vrăjmaşului séü nordic, a- 
rătănd că datoria fie-cărul musul
man este de a se pune la pază, ca 
nici o palmă de pământ să nu fie 
ruptă din statele Chalifulul. — La 
5 Silhade (22  Noembre) anul tre
cut Achuna Savat (Şeihul de la Sa- 
vat) a ţinut la graniţele dintre A f
ghanistan şi India un discurs, pe 
care l ’a scris şi l’a trămis la toţi 
domnitorii şi toate triburile de prin 
prejur şi In care provoacă pe toţi 
mahomedanii a’şl face datoria că
tre Chaliful lor.

In urma acestei admonierl, Stă- 
pănitorul din Cabul, Şir Aii Chan. 
a adunat 35,000 cavalerie, 70,000 
infanterie, 5000 trupe de garde, şi 
15,000 oameni din tribul Iussuf 
Zechi, adică cu totul 120,000 oa
meni armaţi şi i-a pus la disposi- 
ţiunea Sultanului şi Chalifulul.*

R u s ia . Cu toate Încredinţările pa- 
cinice. Rusia urmează cu pregătirile 
de resbel. „ErI, — scrie un cores
pondent din Odesa (17 Mart.) — 
comandantul suprem al armatei de 
Sud, marele principe Nicolae, a ple
cat din Odesa spre a face regimen
telor de reserră o inspecţiune. Ma
rele principe va trece prin Elisabe- 
thgrad, Vosnesenk, Nicopolie şi Cre- 
menteiug. După inspecţiune reser- 
velor atăt infanteria, căt şi cava
leria vor pleca spre Basarabia. Şe
ful Statului Major, Nepokocitciki se 
va Întoarce la Chişănăd.

La Bag, nu departe de Nicolaieff, 
In direcţia spre Otciacow se zidesc 
nuol fortificaţiunl. Se vor aşeza trei 
baterii. Tunurile aü şi sosit îa Ni- 
colaiew. — S’att făcut toate pregă
tirile spre a putea tăia comunica- 
ţiunea Intre Dmper şi Marea Nea
gră. In curănd vor trece prin Odesa 
două divisiunl din districtul de Mos- 

| cva. De asemenea divisiunea de re
serve din Kamenietz-Podolk a pri
mit ordin să plece la Chişănăfl.

In curănd trupele de infanterie 
vor face o mişcare spre Ismail, Reni 
şi şi In Chilia. Deocamdată Insă nu 
se vor face de căt manevre In cor
puri mal mari.*

G e r m a n ia . Serbarea zilei, tn care 
împăratul Wilhelm lmplinesce al 
80-lea an al vieţel sale s’a petre
cut cu deosebită pompă. Toţi prin
cipii germani şi toate curţile euro
pene aü luat parte la această ser
bare ; Berlinul şi oraşele principale 
din Germania Întreagă, Germania aü 
serbat această zi. Din scirile ce pri
mim par că străbate Insă chiar şi 
prin această serbare un fel de tna- 
nifestaţiune diplomatică.

Tocmai pe cănd Rusia negoţiază 
cu Englitera, imperatul Wilhelm şi 
fiul séü primesc pe fratele Impera- 
tulul Franţ Iosef Îmbrăcaţi In uni
formă austriacă şi corniţele Beust 
Închină la Londra In sănătatea im- 
peratulul Wilhelm, .amicului şi alia
tului* suveranului sSU. Chiar nici a

ceste demonstraţiunl nu ne-ar pune 
Insă pe găndurl, dacă nu am ceti 
tn organul comitelui Andraasy ur
mătoarele lmpftrtăşirl primite de la 
un „corespondent oficios şi bine in
format din Berlin:* Fără lnduoialâ 
trt bueşte să constatăm, că cercurile 
politice, chiar In ciuda Încredinţă
rilor oficioase despre pace, se aş
teaptă In curănd la isbucnirea res- 
belulut Intre Turcia şi Rusia. Pro
tocolul de Încheiat Intre Rusia şi En
glitera este privit ca o Înţelegere 
.pentru caşul unul asemenea resbel.*

Ancă pe cănd generalul Ignatieff 
era In Berlin, am spus, că scopul 
călătoriei Iul era de a da cabinete
lor europene garanţii pentru măr
ginirea acţiune! ruseşti contra Ru
siei; acum vă pot spune, că Igna
tieff a isbutit să dumerească pe Ca
binetul Engles. Protocolul ce se va 
Încheia Intre Rusia şi Englitera va 
Însemna asigurarea păcii europene, 
.nu Insă a păcii tntre Turcia şi Ru
sia .' — La realisarea Înţelegere! In
tre Rusia şi Englitera a contribuit 
mult guvernul Franciet.

Urmănd din aceste, chiar dacă pro
tocolul ar ajunge a fi semnat de că 
tre puteri, nu am câştigat alta, de 
cât că Turcia va remânea isolatâ: 
resbel tot are să fie.*—  Tot tn acest 
sens scrie un alt ziar bine informat. 
.N at. Ztng.* din Berlin : „înainte 
de toate era vorba să se asigure pa
cea Intre statele europene şi sperăm, 
că prin protocol acest scop cel pu
ţin „pentru de o-cam-datâ* se rea- 
lisează. Dar chiar şi In aceasta tot- 
de-una trebue să ne aştept&m la e- 
venimente neprevăzute. Negoţiările 
cu Muntenegru sunt aproape de rup
tură şi astăzi primim de la cores
pondentul nostru din Constantinopol 
ştirea că ele par a nu reuşi. In Bos
nia şi Herzegovina din nofi s’a în
ceput surecţiunea, şi Îndată ce de- j 
legaţii se vor Întoarce de la Cons
tantinopol, Muntenegrul din nofi va 
deveni cuibul rescoalel. Din Paris 
primim ştirea, că s a făcut comuni
care despre noul concentrări de tru
pe la armata rusească de la Sud. 
Toate aceBte deci arătă Îndestul, căt 
de bine trebuiesce să deosebim „pa
cea Europei* de „restituirea* ordi- 
nel In Orient.®

Austro-Ungaria. Propunerea depu
tatului Sturm, de care vorbisem In 
câte va rftndurl, a fost presentatâ 
Reichsratulul şi se crede, că In zi
lele aceste se va pune la ordinea 
zilei. Dacă s'ar intămpla, ca Reichs- 
ratul să o primească şi ast-fel să 
se pronunţe pentru abrogaria insti- 
tuţiunet delegaţiunilor, e probabil, 
că iarâ-şl urmează o crisă ministe
rială.

Din Ungaria, „Fremdemblat* co
munică unele Împărtăşiri de mare 
importanţă asupra noului proiect de 
lege electorală. Una dintre căuşele, 
pentru care Ardelenii s’atl hotârtt a 
nu lua parte la dieta din Pesta, e 
legea electorală a Ungariei, care a- 
tât prin Împărţirea cercurilor elec
torale, cât şi prin cens esclude pe 
cea mal mare parte a Românilor 
din Ardeal dela dreptul electoral. 
Noul proiect de lege pare a consi
dera cu deosebire pe români, intro
ducând unele schimbări mat juste 
cu deosebire pentru partea orien
tală a statului. Aceasta ar dovedi, 
că guvernul din Pesta Începe să va
ză mal bine decât până acum : nu 
credem Insă, că singură această con
cesiune să poată hotărî pe Ardeleni 
a-şt alege deputaţi pentru dieta din 
Pesta. El cer mal mult, cer toate 
condiţiunile de desvoltare.

F r a n ţ a . Acum Înţelegem plecarea 
principelui Hohenlohe dela Paris la 
Berlin. Posiţiunea ambasadorului Ger
maniei, ar fi fost imposibilă, dacă 
ar fi stat la Paris In ziua când tu 
Berlin se serbează ziua „împăratu
lui* şi nu mal mult Regelui Wilhelm. 
Cu toate acestea „La Presse* ne În
credinţează, cu relaţiunile Intre Fran
ţa şi Germania sunt cele mal ami
cale şi că In curănd Principele Bis- 
marck va face In parlamentul Germ a
niei declaraţiune In acest sens.— O 
fi avănd dreptate .La Presse* !

S E U S T A . T 'C T X i -  
Şedinţa de Sâmbăta, 12 Marti* 1877. 

Preşedenţia d-lul vice-preşediute M. Co- 
gilnicennu. Şedinţa se deschide In 2 ore 
post-meridîane.

Dapă îndeplinirea formalităţilor obici
nuite d. Ciimărăşeşca roagă de d-nn vice
preşedinte a se invita comisiunea de ve
rificare a se ocapa ca alegerea efectuată 
la Belgrad.

Răspunde d. colonel Haralamb c i  s'a şi 
numit raportor d. Casimir şi In curând 
raportai va fi pus la ordinea zilei,

D. Deşliu. Am să fac o plîngere la a- 
dresa biuronlul.

D. Manolescu. Ce fel de plîngere, In ce 
mod o faceţi; este o interpelare t  Intreba- 
ţi’ l d-le preşedinte!

D. vice-preşediute. Nu pot ca ai nu't 
acord cuvântul orl-ce cerere ar voi să faci.

D. Deşliu. Daca onor. queatore s'a ne
căjit pentru un moment este pentrn c i  
nu cnnosfee de loc regulamentul. ErI am 
fost chemat la Senat priutr’o cirenlare prin 
care ni se apunea că se va ţinea şedinţă. 
Noi ne am adanat aici şi am aşteptat toată 
ziua, dară a fost imposibile aă găsim un 
preşedinte pentrn a deschide şedinţa. Vo
iam dară să mi plâng da aceasta.

D. vice-preşedinte. Alalti-iari d. pritn- 
miniatru a venit şi a stăruit de mine ca 
sa ae ţină şedinţă erî.

Am zis să se facă circulară pentrn a vă 
invita Insă ele aii fost semnate de d-nu 
I. Ghica. EQ am venit erl dimineaţă in
tre orele 12 şi 1, şi am cerat sense de la 
Senatori că trebnia aă lipsesc pentru a 
’ml face o datoria de inimă însoţind la 
ultima sa locuinţă pe uu vechii! amic al 
meii şi om de bine răposatul Herişescu. 
Resemându-mă dar pe buna voinţă a d-v. 
am plecat crezând că d. I. Ghica va veni 
ca să presideze. D-sa însă asemenea s’ a re- 
semat pe mine şi nevenind sunt dator să 
vă cer scuze (Incidentul este închis).

D. prim-ministru. Comunică mesaglnl 
pentru prelungirea sesiunel până la 20 
Martie.

Comnnică apoi mesagiele relative Ia ur
mătoarele proiecte de le g i: 1) pentru m j-  
dificarea legel electorale, 2) pentru a se 
acorda o pensiune viageră d-lul Bolliae, 
3) pentrn o pensiune viageră d-lnt Popia 
llarian. — Senatul adoptă urgenţa pentra 
pensiunea d-luî Bolliae.

D. Bella dă citire raportalal asupra le- 
gel pentru oontigentul de 14,000 oameni.

D. Lecca. Crez că trebue aă fac oare- 
oarl obserraţiuni asupra modulnt cura se 
face ia noi recrataţia de şi sunt pentrn 
acest proiect de lege.

Mal tot-d'a-nna se eheamă contîgen- 
tnl şi se trimite sorţart In locuri cn 
totul depărtate. Trebue însă de aci îna
inte să urmăm ii altQ-feltt, oăcî cn cât 
vom8 depărta mat mulţii pe tineri cu 
ca atât ti vomii face a suferi mat nn 
anevoinţi serviciul militar. Cu această se 
mires ce foarte mult şi cheltuelile pentrn 
transportul lor. Aşi voi dari oa pe viitor 
oamenii să fie distribuiţi intr'nn mod mat 
equitabil pe la corpurile de armată.

D. Deşi iii. Rog pe d. ministra, eât şi 
pe d-nil General Florescu, Col. Haramlab 
şi Col. Păucescu să ’ml dea o esplicaţiune. 
Sunt soldaţi cari tn loo de a servi în ar
mată servesc pe Ia oficerl, aşa că el nici 
nu pot fi folositori c ic l nn aü timp ca si 
Înveţe nici un reglement saü eserciţitt. Şi 
nu este destul c i  se ia câte unul dară cu 
cât nn grad este mat mare ou atât se ia 
mat mulţi servitori aşa că un căpitan are 
douî, un major trei etc. Ed socotea e că 
ar trebui ea să se pună capăt unei ase
menea stări de lacrarl.

D. Haralamb. D-lor, după câ te ’ml aduc 
aminte după regulamentele ia  vigoare, nu 
pot fi luaţi ca servitori pe la oficiarl sol
daţii de cât după ce şi aO terminat iu - 
strucţiunea militară. Apoi şi aceştia nu 
sunt cn totul daţi nitărel. Cicl sunt obli
gaţi la termene hotărlte ai vină la casar- 
mă pentra a fi inspectaţi şi a face oare- 
carl eserciţiî. Prin urmare observaţiuuea 
d-lul Deşliu este fără object

D. ministru de Rasbel. Na s'a putnt 
până astăzi aplica legea recrutărilor iu- 
tr’ un mod aşa cum cere d. Lecca. Aceasta 
provine din cansa formei ţărel noastre şi 
a respândirelpopolaţiuneî. In Romănia s. e. 
popnlaţiunea este cea mat cnrat româ
nească şi tot-d’o-dată cea mat numeroasă, 
pe c i t i  vreme tn cele alte părţi, s. e. spre 
Brăila ţara este mal g ó li şi tn mare parte 
p op u la ţi de străini, aşa c i  nn se poate 
fiice o repartiţinne justă a soldaţilor ciot 
trebne a se lua de nnde saut mal mn'ţl 
şi a se da acolo unde sunt mal puţini.

Onor. d. Lecca a fica t o observaţiaue 
foarte justă când a zis că soldaţii trebnesc 
■ă fie apropiaţi de căminurile lor. In a- 
devăr depărtarea aduce desele deşerţi uni, 
fi pe lingă astea se intâmplă ca soldaţii, 
aceia cari nn desertează, mor in casirml 
de nostalgie căci nu 'şt pot vedea fann- 
liele lor fiind prea depirtaţt. Dară până



T I M P U L

I  i o Implirţire nou? a eircumscripţiunilor nu 
I ii tem face nimic. In privinţa servitorilor, 

i adevăr c i  acestea sunt o plagă pentrn 
maţii, tnsîl este ceva tradiţional şi ad- 

iis In toate părţii# din lnme. Înainte se 
aii chiar cftnd erai! recruţi. S’a regle

mentat în urmă ca să nu se ia ea servi
ri de cftt după ce făceaţi în casarmii, 
i servicii! de un an saii şase Inul; tot- 
o-datg de oft te ori se face inspecţia cor
ului snnt chemaţi fi el pentru a fi ¡n- 
beotaţi. No am putut face nimic a lt ; a- 
glu voi lua disposiţiuni ca servitorii sil 

i cel puţin de două ori pe septămână 
atru a continua instrncţiuuea cu cel 

Iţi şi ast-fel nu vor remânea nici o dată 
aupoL
Ep, Lungeanu. Eă aşt cere o esplicaţiune 
l a i  ministru de resbel, sa’mi spună pen 
ro ce a supendat operaţiunile recrutărilor
■ luna lai MaiS trecut? Toata lumea vor- 
«u că aceasta a făcut’o d. ministru in 
şdarea campaniei electorale care se des- 

idea şi aşi voi să ara lămuriri in această 
iviuţă. De altmintrelea eîf voiB vota a- 

1 insta lege, numai aşi ruga pe d. ming
ii ea recrutările să se foci la timp şi în- 
'un mod esact.
D. min. de resbel. D. Lungeanu ’ml cere 

să fac recrutările la timp ; dară care 
kte timpul cftnd crede d-sa că trebue sa 

fuc f  Eîî le fac atonei cftnd 'ml permite 
getul meii, fi acest principii! este admis 
In Francia. Aşa eO am trebuinţă de 

^000 oameni; nn’ I chem însă pe toţi, ci 
imuni o parte,— aceasta pentru ecouomiî,

■i apoi las pe unii să servească nnmal 
te 6 luni şi apoi îl liberez. Aceasta este 
kt Ia aprecierea ministrului şi nu cred 
reine-va sft mă acuse pentrn că voesc 
face economii. In privinţa recrutărilor 
sute este adevărat oă le-am suspendat 
Maiii. Dară nici o lege nu ml opresce 

fea aceasta. Şi n’am suspendat in vede 
alegerilor ci din canea timpului care 
era nici de enm oportun, pentrn eă 

ipanil snnt foarte mult ocupaţi iu luna 
î  U iill şi nu voiam să-I sustrag de la 
anca lor. Un al doilea motiv este că pe 
nncl se făcea o însemnată mişcare pre 
btorală, aşa că consilinrile de revisie se 
iseaii tu mare parte descomplect te.
D. Lecca. Eu cred că nu este uă dis 
oporţiune aşa mare intre populaţiunile 
tm iţelor districte fi ast-fel s'ar putea 
^soldaţii să nu fie atât de mult depar- 

l î  de căminurile lor.
V General Florescu. Iu privinţa acestei 
Ji nu am nimic de zis de cat că mă 
sociee cu d. Senatori cari au cerut vo- 
lea el. Trebue votat acest contingent 
¿tru  că este o cerinţă conatituţionalu 
I pentru că el consitnesce armata. Aşa 
tă nu am nimic de adăugat in aceastlt 
Krinţă. Voiam să vă spun alt-ceva; vo- 
1 să vă spun că trebne să ne famîlin-

tkm mal ninlt cu lucrurile militare, 
ntru că se votează assemenea lucruri iu 
Kiidouă C* meri le fi să’ml permiteţi a 
i spune prea puţin aS fost studiate a- 
tite votări. Să ne ocnpăm dară de oare 
rl cestiunt militare fi să studiam mal 
itfiiu cestiunea localisărel. Localisarea 
le disposiţinnea aceea prin care se lasă 

corp oare care de armată acolo nude 
aşezat el de la inceput. S’a discutat 

irte mult in toite statele, dacă trebne 
rnis principial locaruiăreî, seă al dislo- 
reî. Acum îusi e necontestat că losa- 
»rea este mai favorabilă unul corp de 
mată, mal ânt&iu pentru că nu sufere 
îlaţil fi pentru că şefii de corpuri fiind 
urî că vor remănea la locul lor se o- 

mai serios, de a aduce diferite im- 
ătaţirî corpnlul lor căci scie că aii să 
ănă acolo pentrn a se folosi de ele.— 

lucipinl dialocărel os te susţinut pentru 
istă consideraţiune, că în timp de rea
la cas de a peri un corp întreg de 
nta, doliul nu se va concentra intr'un 

igor district de unde ar fi fost regiruen- 
perduţ, ci oamenii fiind adunaţi din 

'•rit# părţi doliul s’ar reapăndi şi nst- 
ar ti mal puţin simţit. Acesta este 
adevăr an ivintigiU, totuşi nu se 
Io opune avantagielor localisărel fi eu 
făcut o greşeală mare aceea că n’am 

ut din această cestîune objectul unul 
•ject de lege, căci atunci fi ÎD-
ţilat nn lucru foarte regretabil ca să 

|em regimentele preămblftndu-se din 
in OMJ! mal cu seamă că d. minis- 

ar putea cftnd i ar plăcea b& schimb# 
•fii de corpuri fără ea să aibă treba- 
de a muta fi regim#utol.

Şii nu am înţeles p# d-nu ministru cftnd 
I  spus că vn face mal multe circnms- 
Iţiaul militare pentrn a putea face o 

rtiţiane mal justa a oamenilor pe In 
uri. Mî-s'a obiectat apoi că regimen- 
tot trebne • fi dislocate pentru oa

nuirărnl de ordine al lor să corespundă 
cu numărul de ordine al diviziunilor te
ritoriale, aşa că în divis. I să figureze re- 
rim. 1 şi 21e», in divis. II regim. 3 şi 
4-lea, e tc .; şi acest luern nu se ponte 
face pentrn că ar trebni să se schimbe 
numărul regimentului şi ast-fel s’ar face 
o greşală în istoricul săfl. Fie-care regi
ment are o carte, intitulată »Istoricul Re
gimentului* ; într’finsa se trec toate fap
tele însemnate petrecute de la înfiinţarea 
lut. Bl bine, nu s'ar putea oare ca în a- 
cest istoric să se crie că de la cutare 
epooă regimentul şi-a schimbat numărul ?
Vedeţi că această obiocţiune nu poate fi 
de loc serioasă.

Mal puţin am înţeles pe d. ministru 
cftnd ne-a spus că într'o parte a ţărel 
Românii sunt mal patrioţi^ de cftt îu- 
tr'ultă localitate. Eli nu admit aceasta, 
fi nimeni nn poate admite că un român 
din Oltenia s. 1. să fie mal brav de cât 
nuni din Moldova. Am fost ministru a- 
tâţea ani fi am avut ocaaie să constat 
că şi soldutul din DorohoiO fi cel din Me
hedinţi sciQ a’şl indepliui datoriei«) lor tot 
cu acel'ufi devotament. Rog dar să nu se 
mai plimbe regimentele de la uu loc la al* I rul 
tul pentrn ou nici un motiv serios nu pâte A 

ntoriza ocest vagabondagiu. Această ches-1 intui 
tiune am voit să o fuc cunoscntă fi Se- mea si 
natului pentru că ea a preocupat foarte ¡M e i 
mult pe tontă lumea şi mai toată a admis | aice; 
principiul localisărel.

In privinţa servitorilor d. ministru a l*el» 
avut dreptate şi nn vom putea scăpa dc j ; c -  
acest inconvenient de cât când vom avei j; 
ca sârme destul de bnne pentrn ca să poată [reni 
şedea in ele.

D. Lungeanu a mal atins o ehestinne, ţ f  
chestiunea epocei la oare să s# facă recru- | 
tarea. Este adevărat că toamna ar fi tim* [ 
pul cel mal propice pentru că pe atunci [ 
ţăranii nu mai aii de lucru. Voi arăta mai 
pe urmă însă că şi această măsură îşi »re 
inconvenientele sale. Eeste adevărat totuşi 
că abjucţiunea d-lul Luugeanu de a se face 
recrutările la timp nu era intemeiută, căci 
odntă coutigentul votat. Ministerul are fa
cultatea de a 'I chema şi de a libera or 
când va voi. Si acest lucru se face foarte 
des pentra că la noi soldaţii în mare parte, 
sunt aşa de inteligenţi că in şase luni îşi 
nQ instrncţiuuea terminată. S'a văzut ia 
noi recruţi,— fi aci ne aii admitat toţi 
streinii,—s’aQ văzut recruţi din Maiu ma
nevrând in Octomvre. Prin urmare ar fi 
inutil a 'I mai ţine in şa sârmă.

In privinţa întrerupere? cari ş'a fient 
recrutăreî de la MaiH, ori ce s’ar zice, a- 
ceasta a fost o măsură grefită; pentru că 
a se face recruţaţia toamna este a espune 
pe soldaţi la atfttea neajunsuri, a ’ I înghe
sui prin casarmă, a ’I vedea tremurând de 
frig pe afară, fi altele; aşa că tot de una 
este mal preferabil a se face recrutaţi a in 
primă-vară. Acestea voiam a le face cu
noscute Senatului şi d-lul Ministru pen
tru ca să se ia mijloace de Îndreptare.

(Iu tot cursul acestui discurs d. Flo
rescu este des întrerupt, cu cuvinte prea 
puţin parlamentare, de către d. Prim Mi
nistru.)

D. General Fiorescu cer cuvântul in 
chestinna personală,

D. preşedinte al consiliului Nu înţeleg 
acest mod de a discuta. Ce are a face ces
tiunea localizare! cu legea de recrutare şi 
cu contingentul ce vă cerem ?

D. General patea să facă din aceasta 
objectul unei interpelări, iară nn să vină 
a ne lua astă-zl timpul. — Cât pentru lo- 
calisare recunoascem şi noi că este bună 
şi vom face un proiect de lege pentru a- 
censta.

D. Ministru de Resbal. A n luat curen
tul numai peutrn ca să protestez in con
tra celor zise de d. General Florescu la 
adresa mea. D-sa v'a spus oă eii nşî fi 
susţinut că in Oltenia locuitorii sunt mal 
potriviţi de cât in altă parte a ţării. ¡Eă 
nu am zis aceasta v’am spus numai că 
Oltenia este mal mult populată fi cu mal 
puţini streini; şi eă nu aveam nici un 
interes a apune acest neodevăr pentru că 
nn sunt Oltean.

D. Haralamb. Vorbesce pentrn închide
rea discuţinnei.

Principele D. Ghica. Cred că eats bine 
a se discuta, cu ocazia luăroî iu conside- 
raţiune a unei legi, o altă lege care este 
strâns legată de acea în cestiune. Şi să 
nu ni se objecteze nouă că petdem tim
pul pentru că atunci aş fi şi eii nevoit n 
arăta enm ui s'a gaspillat acest timp de 
şase luni de cftnd ani fost oonvocaţt peu
trn a un lucra nimic.

Discuţiunea închizăndu-so sa pune la 
vot luarea iu considoraţiune fi se pri
mesc#.

Cele 2 articole ale legel se votează fără 
disenţinne.

Legea in total se adoptă cn 33 voturi 
contra 8.

D. vice-preşedinte. D. General Florescu 
ere cuvântul în oestiune personală.

D. General Florescu. Voesc pentru pri
ma oară poate iu viaţa mea să fao o ces
tiune personală, observ Insa că este prea 
liberal din partea d-lui ministru preşedinte 
ca să dispară de pe banca ministerială toc
mai când aveam să-Î vorbesc d-sale,

Voiam să ’ i spun d-lnl ministru că face 
foarte răii de mă provoacă aşa de des şi iu 
ori-ce ooasiune ue abusftnd de reserva ce 
mi-ara impus de când am venit in acest 
onor. Senat.

Mi-am impus această reservă până când 
se va face lumină şi se va constata de că» 
tre înalta Curte de justiţie inocenţa celor 
acusaţi cn atâta cutesanţă; când însă sunt 
provocat aşa de făţiş, atunci să scie d-nu 
Brătianu că voitt eşi din reserva mea fi 
nn voifl găsi destule cuvinte pentru a bla
ma pe aceia cari fi-afl permis a publica fi 
a trâmbiţa prin ţară atâtea infamii la a- 
dresa mea fi a colegilor mei din ministe
rul trecut.

Asemenea d-Ior nu* am fost nici pentru 
Interpelări. Apoi mal cn Beamă in acesta 

hne este de vârsta mea ca să inter- 
pe vechiul meii elev Colonelul Slă— 

nu. Dară în ce scop? Găsesc că nn 
de loc serios din partea mea a inter- 
pe actualul miuistru de resbel, fi de 

păstrez tăcerea în privinţn d-sale. 
preşedinte al consiliului, spune că a 
în Senat ca să facă afacerile Statu- 

ră nn pentrn a face discursuri elo-

Apqs.tp.’ieanu anunţi următoarea in- 
,1are d-lul ministru de Finanţe: 
iterpelez pe d. ministru de Finanţe 
ra stărel economic# şi financiare a 
care este din cele mal critice, de fi 
m l a obţinut de la Corpurile Le- 

re tot ce a cerut, fi până astăzi 
iprumutul de 42 milioane nu aste 

nici bndgetql anului de faţă e- 
. cn toate reducerile făcute in 

e servicii publice fi remanierea
i - i lor legi financiare.*

'endă şedinţa pentru 10 minute, 
ichidere d. Le<»a eitesce raportul

I pentru peroeporea venitului 
H® judecătoresc!.

" udoptă fără nici o diaeuţiune 
outra 9,
• urmă asemenea fără nici 
’tnătoarele 2 proiecte de legi. 

e lege pentra suprimarea 
sută din salariel# impie- 

<etall; adoptată, ou 30

»ei
»di:
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dir
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Se v '

O discuţi
1. Proiect 

reţinerel de 
gaţilqr teleg • 
voturi contra

2. Proiecţu 
art. 22 din 
legrafo postai 
Toturi contra 2.

D. Orăscn ai 
ministrn de Iu 
trecerea scoale! 
ni sterul instruc

In fine se vofc 
porturi a]e Comi. 
mătoarele 3 indigo

1. Al d-lul Petr 
turi contra 2.

2. Al d-lul Pavr 
contra 9, fi

3. Al d-lnl Nicol e 
voturi contra 10.

Şedinţd este ridicaţi 
ore post m.

e pentru modificarea 
: inisărei corpnlnl te
ntat asemenea cu 80

'nterpelare d-nnlul 
blice in privinţa 

’']< 'I fi fosele la mi-

’  ti diaouţiuue, 5 ra- 
petiţinne fi nr-

liscu cu 29 vo-

24 votări

■ in cn 19

jumătate

C a m e i
Şedinţa de S n U  12 Mariii > ¿77.

Şedinţa se deschide la ora 1 p. m. sub 
preşediuţa d-lul C. A. Rosetti, fiind pre- 
senţl 77 d-nî deputaţi.

Se oîtesce demisiunea d-lul colonel Glier- 
ghel, care nu mai poate lua parte la des- 
baterile acestei Camere.

D. Dimancea propnne respingerea demi- 
siunil, până d. Gherghel nu va veni săjn- 
rate din ce causă se retrage din senul A- 
dnnăril.

Se pnne la vot şi se respinge demisinnea.
D. Mărgăritescu cere cu insistinţă să i 

se permită a'şl desvolta interpelarea in pri
vinţa nedreptăţilor ce s’a ii făcut până a- 
cnm unor oficeri, eărora nici guvernul ac
tual nn le-a dat satisfacţie.

D. P rim -m in istru  aduce am inte că leg i 
m ulte nn su n t votate f i  trebne să treacă 
fi  prin  Senat, deci roagă a nu se perde 
tim pul cn  interpelări, f i  apoi d. m in istrn  
de resbel nn e present.

D. M irgăritescn  nn scie de ce d-sa mal 
fade p c acel foto lii! de deputnt dacă n are
i dreptul a face interpelări !

D. Bobeica renunţă la interpelarea sa 
sciind de înainte ce resnltnt va avea; vede 
că gnvernnl este contra interpelărilor.

D. min. cnltelor zice că d. Bobeica p6te 
renunţa din altă cansă, inr nn pentrn că 
gnvernnl ar fi contra interpelărilor!

(Urmează nn dialog foarte animat intre 
d. ministrn fi d. Bobeica).

D. Mftrzescn. Ar fi bine să se treacă in 
procesni verbal acest d ia log !

D. Prefedinte. Regulamentul ne spune 
ce avem să facem ! D. Sihleann are cu
vântul 1

D. Sihleann. Rennnţ 1
D. Prefedinte. D. Codrescn are cnvAntnl.
D. Codrescn. Renuuţ!
D. L. Ştirea interpelează pe d. minis

trn de resbel pentrn neesecutarea votului 
Camerei dat iu nrma interpelării d-sale.

D. Rose Stefănescn anunţă o interpelare 
Sn privinţa gardei orăfenesci.

D. Codrescn propnne a se vota proectnl 
de lege pentrn organisarea min. de finance 
modificat de Senat, ceea ce se şi face, însă 
votnl se constată că este nnl.

Voci. Să se facă apel nominal!
Alte voci. Sunt mal mulţi în bu fet!
D. Preşedinte. Sunt, dar nn vor să vie 

la vot I Ce să le fac ?
Se procede de noii la vot prin apel no

minal.
Votanţi 77. Pentra 7<i, contra 1.
Se continuă desbaterea legii timbrului 

şi se votează mai mulţi paragrafl fără dis- 
cnţiune.

D. Preşedinte pune la vot art. 16 (ră
dică nnmal unul mâna).

D. Preşedinte. S’a încuviinţat.
D. Vernescn. Din contra, s’a respins!
D. Preşedinte, VoiQ face contra probă 

deci cine este contra să rădice mâna 1
(Cinci safi şase d-nt deputaţi rădică mftna).
D. Preşedinte. Minoritate, deci articolul 

s’ a prim it!
D. Vernescn. Cum s’a prim it când pen

tru a fost nnmal unul, iar contra mai 
mulţi!

D. Preşedinte. Tocmai d-voastră să fa
ceţi asemenea obrervaţiuni şi interpreta- 
ţ iu n l!

D. Vernescn: Regulamentul să se aplice 
in toată rigoarea In i!

D. Tache Protopopescu şi d. Cantili 
propun şi susţin o taxa proporţională in- 
eepend de)a 2000 fr. in sus, pentru toate 
sumele care ar face objectul unul proces 
taxa de> timbra cea mai mare să fie 50 
fr. peutrn sumele de 100,000 fr. in sus.

D. Miuistru cultelor vorbesce pentrn 
proectnl guvernului şi terminftnd, zice că 
s’a ventilat cestiunea in Cameră şi ponte 
s'a acreditat la uniT, că guvernnl prin 
taxele de 100- 150 lei ar fi voit să îm
puţineze procesele, enm crede şi d. Bnescu 
şi să izbească astfel in advocaţi, ceea ce 
inse n’a fost in iutenţinnea guvernului.

D. Buescu voesce să respuudă d-lnl mi
nistru, inse nu se aude fiind zgomot.

O voce : renunţa !
D. Cantili: Are să vorbească in cestie 

personală căel i s'a pronunţat numele !
D. Buescu vorbesce contra propunerii, 

întrerupt adeseori, mai eu seamă de d. 
Cantili.

D. Buescu: Domnnle Preşedinte, opriţi 
întreruperile, altfel mă fac forte a în
trerupe pe d. Cantili de căte ori va vorb i!

D. Furonlescn : Aş !
D. Bnescu: d. Furcnlesca zice: s ş ! . . .
D. Farculesen: Cer cuvântul că mi s'a 

pronunţat nnmele 1
D. Buescu se declară in scurt coutra 

propunerel d-lul Cantili, care este nerea- 
lisabilă!

Discuţia se inchidn.
Inlăturându-se amendamentele presen- 

tute, se votează paragrafil dela art. 17 
pâuă la §. 11 la care se urinează oare- 
earl discuţi uni, apoi se cere inchiderea 
discuţiunii.

D. P. Grădişteaun : Contra !
V oci: Nu mal snntem in număr!
D. P. Grădif teanu: Dacă nu suntem in 

număr, voi fi aştepta păuă se va constata! 
(Pausă)

D. Preşelinte: nn suntem in număr, 
dar mai sunt p'afară ; poftiţi pe domnii 
deputaţi să vie la şediuţă! Eatu’ i cum 
vin !

Se închide discuţiunea şi se votează 
art. din proectnl guvernului.

In privinţa oposiţiunii contra hotărtri- 
lor, se prevede o taxă de 50 lei.

D. V. Muniu numesce această taxă de 
inică, spolietoare. Ar trebui chiar ca jus
tiţia să fie cn total gratuită, căci destule 
imposite se plătesc................

D. Buescu : Oposiţia este o şicană I
D. Mau in : Nu incap nccst»u in mate

matica d. tale, domnule Buescu ! (aplause)

D. Ministrn al justiţiei snsţine proectnl 
gnvernnluî, recunoscând că intr’adevăr o* 
posiţinnea de malte ori se fac# numai 
din spirit de şicană.

Discnţiunea inchizându -  se se votează 
paragrafil de la art. 18 ca nici modificări 
pănă la art 19.

D. Mărgăritescu cere suprimarea art. 19-
D. llădescn propune să se scadă taxa 

prevăzută pentra recursul în Cassaţje, căci 
nn numai cel Avuţi, ci şi ţăranii fac re
cursuri.

Se inchide discuţia.
Amandamentnl d-lnl Rădescn pus la 

vot se respinge, primindu-se art. din 
proect

Şedinţa se rădică la orele 5 1/, seara.

CU TOTUL NOU 
Âfl&m din isvor ca totul auten> 

tic. c& la ministerul de finance este 
pregătit nn proiect de lege privi
tor la emiterea de 30 milioane 
hâriie monedă fora de curs forţat. 
Proectnl în curând va fi presentat 
Camerei.

Afara de acestea guvernul ne
goţ iaz a pentru a cumpAra 85 mii 
puşti Chasspot pe care le-a con
trolat un Colonel rusesc.

SC1BI SOSITE CD FOSTA DIN ORBIA
Viena, 23 Martie. 

Causa, pentrn care negoţiărîle dela Lon
dra s’afi întrerupt, este aeeea, că Rusia 
nn voeşte să desarmeze decât după ce pro
tocolul ra fi semnat, eară Englitera cere 
ca ea să desarmeze înainte de aceasta.

»Daily Telepraph* resumă situaţia la 
cavint#!#; »Fără desarmare niol nn f#l de 
protocol.®

Paris, U  Martie. 
Generalul Ignatieff a sosit aici. (După 

o depeşă mai nonă el a sosit la Viena.)
Roma, n  Martie. 

Papa a primit comunicarea ofioială des
pre căsătoria Regelui Alfonso cn fiica Du-' 
eelui de Montpensier.

DKPEŞÎ TELEGRAFICE
8ervicinl privat al TIMPULUI.

Agen|ia Havas
Pesta, 96 Martie 4 ore seara.

Camera deputaţilor a adoptat projactul 
de împrumut cn 176 votnrl fiind contra 
74. — Preşedintele consiliului şi ministrul 
finaneelor aii respuns la objecţinnile făcute 
contra proiectului.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DE71SE
Bucuresct, ]2  Martie 1877.

V A L O A R E A Carato Offérit • PtmIS

—
ficat

Oblig. Rurale . 10% 1864 891/, 89IĂ f  88
> > la «ortl | __ 1 ---

Impr. Oppenheim 8 %  18o6 — __ I __
Oblig. Domeniale 8 %  1871 — 80 79*/i

» > eşitolatortl — 06 _
» Credit fbnc Rar« W/t <— T4 78«/»
> Credit fonc. Urban — M

Impr. Mut». Cai». 80%  1^75 — 78 ---
Pensii (800) dobAndft fr. 10 --- 118
AcţilC&ile fer. rom. 6%  1863 --- _ —

» priorităţi 6 %  1868 --- — ---
Dacia C*1® de Asaig.
Act. (fr. 500) 8 %  1871 250
Romania C-** de Assig.
AcL (fr. 200) 8%  1878 50 _ ---
M a n d a te ..................... .... . —. # » !/, ---
Impr. Municipale fr. 10 —- ao
Act. financiare RomAne 8% — _ _
C&ile ferate Ottomane

Act (fr. 400) 8% — — ---
Renta R o m â n i.................. — — —

CUPOANE
Oblig. Ruralep. Octomb a. c. __

» Domeniale • • • • — »71/» 97
» Fondare rurale . . — __
» Comunale , ,  ,  , — — —

DEViSE
Paria..................... .... 9930 _
M araeille................. .... • • __ _ —

_ aa 15_ _ mmm
— _

l . . . , . _ __
_ _ m 4_ mm._ _ — ¿

Berlin • • • e # * « e # _ l î l l / «
— — 1
mm — 1 —
mm — I —

Q al bena auatr. • • • • • — — —
Agio f. Argint. . • • • • •  | — —  | —

CURSUL V IE N E 1  
24 M artie (st. n .) 1877.

M e ta lic e ............................... • • 63 35
N a ţio n a le ............................... • • . 67 50

25
L o s e ............................... ..... . 109 75

_
20

[jondon . .......................... • . . 123 CO
Oblignţiuni rum  le ungare . . . 74 75

» tem eşvar . • » .  72 75
i  transilvane • • . 71 40

A rg in t  în m ărfuri . . • • . 110 10
5 83
0 80

. 00 65

CURSUL DE BERLIN 
24 Mnrti# (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 12 50
Obligaţiunile romftue 6 °/0 . . . 50 10
Priorităţile căilor fer. rom. $*/0 . 50 —
împrumuta) Oppenheim . . .  86 25
N apoleonul....................................  10 26
Viena, termen scurt . . . . .  164 75 

> > l a n g ...................... 163 65



T I M P  U L

A eşit tie pub tipar :

B I A N C A  C A  P E L L O
T I H T U T E A  l ' K M K K I

O serio ro n 'i  rsntivii în care aX daîi la 
lumina ii'nt multesceno intime asuprn evoni- 
înnnteWor din linlia.

PLANTE de FRAGI
Sunt <lo veaduro în colecţimiY din cele mal 
frtinnfoe specii francese, finetul raoro, jţns» 
tul Atlipirnbil. Cnltnra lor n  reuşit f6rte 
bine In prratdiaiie 0-1 ui Georiţie C. Phil*- 
pesen. MhI puţin de 50 plante nu se viude. 
I’ onlru p rov in cii, dnpe tramit^ren costi- 
lui, se es peri tara prin poştă. A se adresa 
Rub-semnntnlni

Jean Vcrmeulen
Grădinarul D-Iul O. C. Philippesca, Strivit Dio- 

n:W  No. 43.

De în c h iria t, Ş Ş E Î T
nc.nin, o casă mure compnsu de şt'se camere, 
salon, sălii de mineare, tóte bine mobilate, 
având şi dependinţe, casa; este situată între 
curte şi grădină, în Colóre» NégrS, strada 
Mircea-VoilS No. 2 9  Snbnrbia Oitent. A - 
matoriï se pot adresa in orî-ce ^i 1b pro- 
prietarenre locneşte într'însa. 
____________________________No. 602-3.

D o  îu o h ii ia t , ÿ .’Æ t ï ï ;
din dosul lnt Socec vis-ft-vis de Hotel de 
Franţa, avênd 8 camere, două cnhniî, sn- 
frajrerie, pivniţă, nmjţnsie du lemne, grajdi, 
şopron, o odnie de servitori, grădină cn 
donS boite, cnrte pavată , doritori se vor 
adresa, chiar în casn, la D-na Elena Con- 
8tandinidis. 510— I.

D n  î n c h i r i a t  F« nnn ' o r l
m o u i r i d . 1 » ,  mnlţt ani, Casele

din Strada Scannilor No 33 având peste 
tot ţease încăperi ana bucătărie, douî piv- 
niţî, osebit grajd, şopron, puţ in cnrte.

A se adresa la proprietarul lor D. Stefnn 
Stefauescu, în cancelaria Antreprizei Im
pozitului spiito.-oliir (Hotel H il’el).

ANUXL'IU IMPORTANT 
CEL MAI MARE SI MAI RENUMIT MAGASIN

de
I 3 S r C - A .X ,T JA .3 S Æ I3 S T T E

pentru

BARBÁTI. D AM E S! COPII
sub firma de

SAL. WEISERMAN
H i  J \ .  V T J L T T J E

Strada Carol I So. 6.
(Curtea veche vis-a-vis de farmacia Rissdörfer)

A se feri d ’o 
alta firmă imi

tată ta Vultur 
şi a nota hi ne la 

No. 6.

A 8p feri d’o 
altă firmă imi

tată Ia Vultur 
şi a nota bine la 

No 6.

Au sosit pentru şoşonul de primă-vâră şi vdră 
încălţăminte de Bărbaţi in töie formele (fason 
anglaia ţi britanique), de Dame (fason americin, 
Nord-pol şi Mexico) fi de Copil (in fttsönele cele 
mal nouţ.)

▲ceste mărfuri fiind efectuate din cele mal re
numite fabrice din Europa şi sub-scmnatul este 
in stare d*a concira cu o»l-cin« in acostă brar.chă 
(vinciul cu preţuri mal reduse de cât ori undeţ 
fa«*e p'ecata «a ti ti tatii.ne rugând pe onor. p. r. 
public şi înalta nobihme d’al încuragia cu nu- 
merâsele Tisite şi a d-k>r cliente’ă.

Cu t<k& stima.
Sal. Weiserman.

D e  v e n d u t , plecare nnü 
landaît şi o pereche de cat. A se 
dresa In administraţinnen ijinrnlnl 
»Timpnl*.

5 * 7 -8 .

*

De închiriat, ÎT .i"
bine mobilate într’o posiţiune f6rte favora
bilii, împreună cn servicii!. —  Doritorii se 
pot adresa ori la Tipografia Thiel A Weias, 
orî In ncea casii Strada Stirbei-Vodă No. 55.

DUOE P R ĂV Ă L II din casele d-lnî Gre- 
ceinn, vis-ă-vis de Ci vând Hotel de Bule
vard, suut de închiriat de la Sf. Gheorgliie 
viitor. — Peutrn in formaţiuni a se adresa 
la inagasiiml d-lor Alb. & Jos. Urunbanni, 
tot in casele d-lnî Greceann, în colţul Bu
levardului 505— 0.

H n  î n p l i i r i ni un frnmosBpî r71 / 0  l I l C I L l l  t i  ment în catul
de sus, casa Steriadi, intrarea Rosetti, lingă 
Cismegiu. Doritorii să se adreseze la co- 
propri«tarul C. Capelleann, Regia tutunu
rilor.

Vinuri negre, roşii şi
„  1 vechi  şi noui in butâe, de ven
a l  <]nre la sub-semnntul, Strada Coa
ma, No. 5. —  Se recomandă în special vi
nul negrn veohin de cen mal bunii qua- 

[ litate. 406,-3. A. Manolescu.

De închiriat, S S ţ lÂ
Academit No. 20, doritorii se vor adresa 
Culea Moguşoiei No. 191.

wm Iîecoman<lnte de toţi medici Europei, sunt re- 
w  tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite 

.W ater Closette.*
Dupe nenumărate Incerc.&rl destul de dificile, am 

reuşit a arangia asemenea retirade cu re- 
servoire de apă.. Încheiate hermetic, pen
tru oprirea orf-c&rnl miros desagrea- 
bil, şi ale confecţiona cu totul gata pen
tru orl-ce loc, ast-fel ca fie-cine să le 
p ită  aşe<Ja; mal ales celor din provincie 
li-stj oferă, prin sistemul meu un mijloc 
Wrte uşor de a şi-le procura unde vor voi.

Preţurile se arată Îndată dupe trătarea măsurel. qualităţel lem
nului şi mărimel maşinel.

In comun preţurile sunt de la Franci 120 până la 300,
MARCUS LITTMAN.

Fabrică de Water -Closette h ermetice 
1* 3 •].—24— 10 Bucurescl, calea Mogoş6el No. 28.

MlmËMÊÊËÈm*

J
¡i

i
W A L L E R  & H A R T M A N N

B U C U R E S C I  &  G A L A Ţ I
RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SCAŞUTE f

l a t o a d e  d» P o r u m b
T I R - A . l S r S F O I R . T - A . B I X j E

de cea mal perfectă, §i solidă construcţie din

Fabrica D-Ior CLAYTON & SHUTTLEWORTB
PRECUM ŞI

^ P L U f i U R I 1 ^
DUPA RENUMITUL SISTEM P I O t î E l S r m E I l s / E

r r “ f ............. t . . . . . . . . . . . . .

IT U R IA T O R IB  DE FIEE SI A L A M A
H i _  L E M A I T R E

V / I C / I R E S C I  r v o .  I O »
recomandă cn

MARE REDUCTIDNE DE PRECIU CU 30 %
ROte, ingrenage şi tot felul de tuci, 

urla ne de troltire, grillage ete. etc.
Se găsesc şi canapolc, scaune şi mese do fier pentru 
grădini, vase cu piedestal uri, inese de marmură şi 

diferite garnituri de grădini

U I T E  SOBE UE TECII!, TIEYE IN TOATE DIliYSIIILI ETC,
Se primesce ori ce comandă pentru turnătoriă de 

tuci, alamă şi Tbronzu dupe ori care modelu sâii 
dessemn. 52a_10

Pentru lceţiuni de lim
ba germană
2 — 3 ore libere pe (Ji. Adresa A. Maier, 
Strada Berzil No. 7. 519— 4.

De închiriat şi de vên-
aO f Q  casele din Strada Vestit No. 4. 

c t l t ? ,  a  se  n,tresa chiar acolo în tóte 
(Jilele de la 8 —12 ore. 52G—3.

D E  A R E N D A T

Moşia C ârstéscaV rrt
Bucurescï şi 1 poştă de Ploescî, de la St. 
Gheorghe 1877. Doctorul Turnescu.

Calea Moţilor No. 65 Bucure«:!.

L e  v o y a g e  a u  t o n r  d u  M o n d e
PE PIAŢV CON’ STANTIM-VOPA 

Vis-à-vis de Circ, lângă Casa de Depunero:

M a r e  P a n o r a m a

SALONUL DE' STEREOSCOPE
în nnire cn nu

b a z a r  d e  c a d o u r i
In tra re a  50  bani.

Pentru visite nnmerôse rôga
CA ROL JOII. LIPKA:

AVIS IMPORTANT
pentru D-nil Agricultori.

PROBA CU B A T O Z E L E  DE PORUM B
din deposîtul mefl ce a fost anunţaţi In jurnalul , Timpul« No. 47 pentru Duminecii 27 
corent, a avut loc tn presenţa unul public cunoscător. Resuitatele obicinuite au Întrecut, 
dup& asigur&rils celor presenjji, t6te aşt^ptArile. La 10 ore şi 54 minute a. m.î maşina a 

fost pusa in mişcare, şi urm&ndu-se cu lucrarea f&.& întrerupere, s'afi b&tut

I n  t i i n p  d e  4  m i n u t e  2 4 0  s t u l e ţ i
adică aprope o baniţă şi jumătate

B O R U L  O B Ţ I N U T  E R A  I N T b E G
ASEMENEA ŞI STULEŢI NESFĂRÂMAŢT.

Rapiditatea cu cirs  lucrdtjă maşina era surprin«]ăt6re, oferind şi avantajul cel mare, c& 
ss p6te pune in mişcare de un copil chiar. Folosul acestor maşine pentru agricultori, a- 
rendaşil şi ţăranii este Învederat, la cars este de observat şi preţul lor neînsemnat, adică

DE 170 LEI NOI BUCATA
Atrag atenţiunea cea mal seri<S«& a celor interesaţi asupra celor rjiae mal sus, şi spre 

mal mare Încredinţare sjnt gata a face probs in faţa fie-căruia doritor, care vor bine
voi a pofti la magazinul meii spre a o vedea.

514— 6.
I V .  S T A A D E C K E B .

Strada Germană No. 8.

L I Q U I D A T I U N E  G E N E R A L A * !
a fabrice! de specialităţi k

IN PANZARIA SI LINGERIA DIN VIENA \
lCaisa Mrgoşoieî 22, Casele Popovicl, ris-â-vis de bisericA Sărindar.

Representanţa fa b rlc e l de m a l sus v a  vinde In decursul de 18 f i le  
ADICĂ PÂNĂ LA 26 MARTIE 1877

tâte pro luctele el renumita de liaserie. precum ai tâte spcc'aUt&tile confecţionate din m&- P6te productele el renumite de lingerie, precum şi t6te «pec'aUtfcţile confecţionate din ma
terialul cel mal bun şi cel mal durabil, a lingeriel pentru bărbaţi şi pentru dame

C  T T  3 0 ’lo UVE - A -  X  E F T I N
de c it  chiar la fabrici.

Spre a Inl&tura orl-ce neinţelngere ;i spre a da liqaidlrel mersul cel mal repede, se 
arat& pe fie-care bucatil de m ărfiatftt preţul el original in fiorini valuta austriacU, cit  şi 
praful actual redus cu 3 0 %  In franci. Din acest de pe urmă pre|ü nu se mal acordă nici un rabat

Rugăm pe onor. Public a se feri de cumpărarea unei mărfi care, sub 
cuvânt de ar fi din depoaitul nostru se vinde prin alte persóne ca date de 
noi in comisione spre vénrj.ire.
Noi garantăm numai pentru acea mărfi cara se va cumpăra în magasinul nostru Calea Mo- 

goşoiei No. 22, casele Popovicî, vis-â-vis de biserica Sărindar.
! ! Comăncjile din provincie ae vor efeetna nnmui atonei cu plata în urm», 

când comanda respectivă va trece peste 50 franci, ţi ae va trimite ca acompt 
10 °|0 din vnlórea comftn^eî.

Comân^ile peste 150 franci se vor espedia franco.

PREŢURILE HOTĂRÎTE DUPĂ SCÁpÉMÉNTUL DE 30 °|0

FELUL MARPEI
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Şervete vsntru ceai, albe şi colorate .
masă de Olandă................

Prosdps de Olandă . . . . . . • •
Batiste de Olandă, a l b e ....................

» > fiind, adevărat francese .
> in colori adevérate . . • •
,  cu dantele, cu monog. brodate

Păn^ă de inü . ........................
Olandă de Irlanda................................

» > Rumburg.............................
» » Barest (L ind)....................
> „ Rumburg ®/* pe lat . . .

Cămăşi de dame brodate ds Chiff .
» » » si mole ,  »
9 y ,  do Olandă brodate .
,  > .  . n ô p t e ................

Camiséne brodate, şi cu eerculeţe . .
9 .  ds lu x .....................

Piuitalonl brodaţi
w cu oerculeţs garnisiţi . . 

Fuste cu garniture (Costume) . . , .
f  ,  broderie .................................
.  .  • (Ş le p î i ) .................

Şorţuri de dame şi de copil . . . . 
Ciorapi de liumlinc, Unii ţi a ţi . . .
Ciuiăjl de Oxford curate....................

.  hftrh. simple de Chilton. . .
.  „ brodate .  .  • « «,
.  . d e  O la n d ă ....................

I 3 50 4'— ¡I & -  6 <6 a,5oj 7 -  
8 — » 76-11 -  iU - 1 8  — .22 -  

“ 9 —.11 —.14 —,;I7|—¡,«1 - 'H *  —
' 4 — 6501 6 50 8 60.111 — j ÎŞI—¡
I 8 60 12 — 19¡— 24 - : s 7  — 82
1 * “ i 4 80 6 — 9 — 14 — i174 60 6 — 7 50 9 — 11 — li
1 6 - 18 — 24; — 26 - ¡ 2 9 - 821

¡28 — 82 — 36 — 42 — 45 - 48

56 
6 6
Garnitură de masă pentru | persóne 
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NUMAI MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE PENTED CAVALERI
SERVICIO PROMPT.

în Palatul „Dacia“ (colţul Mogoşdiei şi Lipscani) sub firma

F ’ R / m . V B «  K . O C 3 H
ESTE IN TOT-D’A-UNA BINE ASSORTAT.

Tipografia Thiel & Weiss Palatul , Dacia*.


