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Petersburg, 10 Februarie. 

Discursul reginei Victorii» produce aice 
o impresiune favorabila.

Londra, 10 Februarie. 
Ziarele euglese spun că Serbia nu pre- 

sintă objecţiunl seridse la condiţinmle ce- i 
a propus Turcia. Serbia va refusa numai 
a acorda israeliţilor şi armenilor aceleaşi 
privilegia ca şi celor-l-alţî locuitori.

Washington, 9 Februarie . 

Comisiuuen arbitrar# a decis ca voturile 
S ta tu lu i Florida sunt pentru d-lnî Huyes 
c a n d id a tu l  partidului republican.

Berlin, 10 Februarie. 
>Gazeta Coloniei* publică resumatul un® 

depeşi a lut Savfet-paşa, cu data de la 29 
Ianuarie şi relative la lucrările conferinţei 

In acesta depeşă, Savfet se încercă a în 
timpina aserţiunile generalului Ignatieff a 
supTa res uitatelor conferinţei şi mal ales 
opiniunea ca Turcia e separată din con 
certul european.

P esta , 10 Februarie . 

D-nul Time, preşedintele consiliului,
• declarat in Camera ungurească că nego 
ciaţinnile începute in privinţa băncii aii 

' rpmaa fără reeultat, fiind-că nu s’a putut 
stabili un acord în privinţa organisăriî sta 

*' bilimentulul centra). D-nul Tisza a adăo 
g a t ca gnvernul a avut a se lupta ţi în 
contra scrupulelor neinvincibile a împăra
tului, relativ la crearea unei bănci inde
pendente. Preşedintele consiliului a con
chis, anunciând că cabinetul ’şî-a dat de- 
miaiunea şi că Imperatnl a primit’o.

Camera ungurească este amânată până 
la formarea noului cabinet.

Mhena. 9 Ferhuarie 

(Depeşă plecată din Constantinopol la 10 
Fevruarie, orele 7 şi 30 minute şi sosită 
tocmai la 11 Februarie 3 ore sera.)

D. Comunduros, preşedintele consiliu
lui, a fost în camera deputaţilor, obiectul 
atacurilor celor mal vil din partea d-lul 
Deligheorghe.

Discuţiunea legilor militare va avâ loc 
în curtnd.

Paris IX Fevruarik aera. 
Negociaţiunile între Serbia şi Turcia în

tâmpină dificultăţi în privinţa cestiunil 
residentulul ture la Belgrad şi a egali
tăţii drepturilor civili şi politice de acor
dat Istraeliţilor. Cu t6te acestea negocia
ţiunile continuă şi să speră că vor ajunge 
la bun reeultat.

BUCDRESCI, SI IANUARIE
U  FEVRUARIE

D. Dimitrie Sturdza, cu 6 zile 
Înaintea reintrării sule In ministe- 
riti, a desfăşurat In Senat programa 
sa financiară şi a conchis In acest 
mod. (Vezi Românul din 21 Ian).

„De nu vom echilibra budgetul 
In annl acesta In zadar se vor mal 
ţine socoteli, In zadar se vor mai 
vota budgete.

„Să Îndreptăm râul, căci alt-fel 
„memoria n6stră va fi blestemată 
.d e  ţ£ra Intrigă. Acest resultat 11 
„ascept de la guvern şi dâcă nu 

suntem In stare să facem acesta 
„atunci să plecăm acasă, căci nu mal 
„e trebuinţă de guvern represinta- 
„tiv.

„Ce e de făcut? Trebuie a se e- 
chilibra budgetul îndată. De impo- 
site nu vom putea scăpa. Trebue a 
se restabili licenţele şi să se urce 
„fonciera, ceea ce va da vre-o 4 mi- 
„lidne. Rămân 6 milioane şi doctoria 
„e lesne de g ă sit: chiăltuiălele mi 
„nisteriulul de resbel să se scadă 
„la 7 săti cel mult 8 milidne, pentru 
„că un budget de 14 mili<5ne e peste 
„puterile ndstre.*

Eacă o declarare francă, lămurită 
şi lipsită de orl-ce echivoc.

Ce e drept la aceste cuvinte ale 
d-lul Sturdza, a respuns atunci d 
Ministru-Prezident I6n Brătianu cu 
oare-care amărăciune:

„Văţjend esagerările făcute de d 
Sturdza In studiul d-s£le ml-am adus 
aminte de răposatul Prondhon şi de 
esagerările lui.

„Intrebănd o-dată pe Proudhon 
pentru ce face acele esagerărl, ml-a 
răspuns : ca să isbesc imaginaţia 
căci alt-fel cum voiescl s'atragă a 
tenţiunea un om neînsemnat.

„Tot aşa a voit să facă şi d. Sturdza 
isb£scă imaginaţia. Esageraţiele 

d-lul Sturdza pot să facă un răti şi 
eti trebue să le rectific.

«D. Sturdza, după ce a arătat pe 
bolnav lntr’o stare desperată, s’a a 
dresat la medic şi i-a $ is : In 2i: 
ore să ’l vindeci. Intr’o asemenea si 
tuaţiune, medicul n’are de căt să ’şl 
ia pălăria şi să plece. Vindecarea nu 
pdte fi cestiune de o £i.

„Căt pentru medicamentele ero- 
?,e, se scie că ele pot face mal mult 
eti de căt bine, pot omori pe bolnav.* 

(Veţlt Românul din 21 Ianuarie.) 
Insă cu 6 <Jile mal târgiti „omul 

el neînsemnat* a devenit iarăşi în
semnat, „medicul* nu şi-a „luat pă
lăria* şi n’a p leca t; iar tâma des
pre „omorlrea bolnavului prin me
dicamente eroice* pare a fi dispă
rut; căci vedem pe Domnul Dimi
trie Sturdza intrând din noti la gu
vern şi anume ministru al Finan- 
celor.

Era natural ca Senatul, In sinul 
căruia se făcuseră acele două decla
raţii aşa de osebite, să ajungă a fi 
surprins la cetirea mesagiulul de 
noua compunere a ministeriulul In 
şedinţa sa de joi 27 Ianuarie : şi 
credem, că interpelarea, ce s’a ad
resat Îndată d-lor Brătianu şi Sturza 
asupra acelei compuneri, a fost un 
răsunet al mirării celor mal mulţi 
din senatori.

La acostă interpelare, D. Sturdza 
a răspuns In aceeaşi şedinţă, că „ră- 
„rnâne şi a$I ce a fost când a fâ- 
„cut In Senat interpelarea asupra 
„situaţiunii financiare, a venit la 
„minister ca să lucreze pentru în
d rep tarea  situaţiunil, căci ca pa- 
„triot n’a crezut că putea să nu 
„răspundă la apelul ce i s’a făcut 
„de d. Brătianu şi alţi amici, pen- 
„tru că ţâra are trebuinţă de con 
„cursul tutor bunilor Români.*

Pe de altă parte d. prim-ministru 
şi acum ministru de Interne I. Bră- 
tianu a declarat şi d-sa:

„Faptul că vine la minister toc- 
„mal d. Sturdza, care cam esage 
„rase situaţiunea financiară, ar tre- 
„bui se mulţâinâscâ pe d. interpe 
„lant, fiind-că d. Sturdza, şi Întreg 
„cabinetul, a otărlt a aduce vinde- 
„care acestei situaţiunl.*

Aceste declaraţii făcute In Senat 
afi In felul lor cea mal mare ln- 
semnăntate şi credem, că sunt puntul 
de căpetenie, asupra căruia trebue 
să ne concentrăm t6tâ luarea aminte 
In ceea ce priveşte politica internă.

Luând dâr act de programa noului 
ministru de Finance, aşteptăm de

la d-sa, conform solemnei s61e pro
misiuni :

I. Să revie îndată în Cameră a- 
supra budgetelor deja votate şi fiind 
A ele lasă un dificit, să le mal res

trângă şi să echilibreze budgetul 
.Încă pentru anul acesta.*

IL Să mai scadă din budgetul minis
teriulul de resbel lnca pe anul a- 
cesta acele 6 s£ti 7 mili6ne, care 
după programa d-sale, s’ati votat 
prea mult, şi să’l mărginească In 
cifra totală de „7 safi cel mult 8 
mili6ne.*

Nu ne pronunţăm de o cam-dată 
asupra programei noului ministru; 
nu examinăm astăzi dacă este bună 
sati rea; nici nu cercetăm încă, dacă 
se poate realiza sati nu.

Insă, faţă cu solemna declarare 
a d-sale, suntem In drept, şi sun
tem datori a'i cere ca să pună În
dată In lucrare Înaintea Camerei, 
programa d-sale precum Însuşi o ce
ruse de la guvern In acea remarca
bilă interpelare.

GHICITORI PAR1AW ENTARK
DRţPTA. STÂNGA, CENTRU.

Jurnalul Pressa a reapărut şi de 
astă dată sub patronagiul unul co
m itet In care vedem figurând per
sane care ati t<5tă stima şi t<5tă sim
patia n6stră. D. Dim. P. Viorănu sa
vantul fost procuror general de pe 
lingă Curtea de Casaţiune, d -n i O 
Meitani, unul din cel mal inteligenţi 
membri al baroului din Bucureşti, şi 
d. Cost. Esarcu distinsul istoric care 
a representat guvernul nostru ca a- 
gent diplomatic pe lingă guvernul 
Italian la Roma, figureasă ca membri 
comitetului dirigent de redacţiune; şi 
ne felicităm de un aşa bun şi viguros 
contingent pentru Pressa care a luat 
misiunea de a apăra principiile de 
ordină şi de stabilitate In societatea 
n6stră.

ţ)icem că onor. membri al comi
tetului de redacţiune al Pressel ati 
să susţină principiile de ordină şi de 
stabilitate, şi nu credem că ne În
şelăm. Găsim tnsă 6re-care obscuri

tate In profesiunea de credinţă a Zia
rului. Pressa în adevăr ne vorbesc*» 
le centru şi ne spune că reprezintă 
centrul.

Ne Întrebăm Insă ce Insemnczâ şi 
ce p6te Însemna acest cuvăntIn lim- 
bagiul nostru parlamentar. De inult 
timp au^im vorbindu-se in pressa 
n6stră de dripta, de cenlru ; şi cu 
t6tâ şilinţa ce ne am dat de a pu
tea înţelege aceste calificări, măr
turisim că ne a fost cu neputinţă 
de a putea Înţelege aedstă termi- 
nologiă care la a n6strâ părere nu 
corespunde la nici o realitate, şi nici 
la situaţiunea ndstră politică. Noi 
credem că acostă devisinne este cu 
totul factice, şi este un simplu joc 
de imaginaţiune, d6că nu de cuvinte, 
o espresiune a unei teorii speculative 
ale căreia elem ente le am Împrumu
ta t din Francia şi din o stare de 
lucruri care n’are echivalentul săti la 
noi şi mal puţin Încă vre o asimi
lare cu starea şi cu necesităţile n6s- 
tre politice.

Pe cât seim, şi pe cât am putut 
studia şi noi istoria parlamentară 
In ţările constituţionale, numai în 
Francia vedem că se lntrebuinţezâ 
espresiunile de dr^pta, extrema dr6p- 
tâ, centru drept, centru stâng, stân
ga, estrema stângă ca etichet spre 
a caracterisa parchete de 6menl In 
representaţionea naţională, precum 
să parchetează In staule oile, în bâr
sane, ţigae, merinos etc.

In Francia p6te ca acâstă divisi- 
une să ’şl aibă cuvăntul el ca co- 
respun$ăt<Sre la luptele politice şi la 
partidele care şi ati disputat pute
rea. Dr6pta In Francia represintâ 
un fapt politic, ea represintâ prin
cipiul regalităţii de drept divin care 
îşi are representantul săti în legiti
m ita tea  de drept divin a Bourboni- 
lor cu 8<$ti fără alianţa bisericâscâ 
ca elem ent de autoritate politică. 
Centrul drept represintâ quasi-legi- 
tim itatea care admite intervenirea 
naţiunel pentru consacrarea regali
tăţii cu instituţiunl representative in 
care burgesia are influenţa cea mal 
eficace şi cea mal pronunciată. Cen
trul stâng represintâ principiul re-

O  V I A Ţ A  P I E R D U T A .
(Urmare)

Eram Însurat, te aveam pe tine 
faşe şi par’-câ' un glas tainic me
reu îmi spunea să mă Întorc; nici 
când dorul de ţară nu m’a fost a- 
pucat ca şi in aceea vreme. Trei 
4ile nu am eşit însă cu căruţa în 
uliţă şi mă simţeam bolnav.

Mfi deprinsesem cu acostă vi6ţâ şi 
nu mă mal puteam lepăda de dănsa 
Iml era peste putinţă a gândi, că 
nu voi mal vedea lumea strecurăn- 
du-se pe din naintea mea, că nu voi 
mal Încărca povara 6menilor, că nu 
voi mal avea eti cel mal frumoşi 
câişorl, cea mal teaf&ră ai mal cu
rată căruţă, peste putinţa a gândi 
că nu voi mal fi căruţaş. Şi mi-am 
făcut această casă. care nu mal se 
potrivea alăturea cu căruţa, şi te

aveam pe tine, pentru care căruţa 
mea era o necurmată supărare, şi 
te-am făcut nenorocită cu căruţa 
mea, dâr’ nu m’am despărţit de dlnsa. 
Nu ţjice tu, că te vel despărţi de o 
deprindere mal cumplită de cât tdte 
deprinderile omeneşti.

Mă voi despărţi tată! — grăi Se- 
vasta hotârlt. — Gândirea că voiti 
Îndulci bătrâneţele ta le, ’ml va da 
tărie şi mă va face să uit greută
ţile vieţii mele.

0 ! d6mne! — Tată! — nrmâ ea 
sărutându-I mâna, — pentru ce nu 
mi-al vorbit de mult ca astăzi. Atât 
mă simt de m ângâiată! Vorbele tale 
’ml-ati luminat sufletul. — Nu ştiti 
cum, par’ că mă simt norocită de 
nenorocirea mea. Ori nu va fi un 
orb, un schilav, un om, care să ’şl 
fi perdut nădejdea in acăstă vieţă, 
un nenorocit ca şi mine? Da! taică 
eti voi găsi un asemenea om şi voi 
fi fericită putănd să-’l Îndulcesc f i 
lele... Voi căuta un copil lepădat şi

>1 J.4S I . ■('CA ullj
tru cel mai nenorociţi de ci

Dumne^eti să te poarte In Cbile 
ta le ,— grăi bătrănul. Fă cum ştii tu 
şi cum te poartă gândul. Dar nu mal 
bea acest rachiti prost. Se vastă l Chiar 
dacă te-al otrăvi, nu lua otravă proas
tă, ci caută pe cea mal bună din
tre toate, care să te omoare adormin- 
du-te In visuri plăcute. Nu mal cum
păra tu lnsu-ţl băutura : lasă, că ’ţl 
voi cumpăra eti.

Nu, tată! nicl-odatâ!—şopti ea, 
apoi se lăsă alinată pe scaun.—Mal 
bine m or!

Moartea vine la vremea el,— fiica 
mea, —II (Jise bătrănul. In viaţă n’a- 
vem nevoiâ să gândim la dănsa; tra
iul ne dă destul de lucru.

VI.

Când, adoua <Ji Moş Mârian eşi 
d’acasâ, cerul erasesin, soarele tom
natic se redica In dosul caselor, ârâ

prciî încărcaţi de sloi streluceati In

*ât mal mult 
Înveselea pe bătici. : ""•»> 1
flet s’a fost uşurat prin ce 
petrecuse In seara treentâ şi i  l 
el şi-a petrecut tţiua după obiceiul 
săti, privind lumea trecătoare, cău
tând să distăinuiască viaţa din fe
ţele trecătorilor, Încărcând şi des- 
cărcănd povara oamenilor. Seara, 
Intorcăndu-se acasă, curtea, casa şi 
grajdul II pâreati mal puţin pără
site, ârâ fiici-sa mal veselă şi mal 
plină de viaţă.

Garafa cu rachiul, pe care l’a fost 
cumpărat de dimineaţă, sta unde a 
fost pus-o cu mâna sa, plină, pre
cum a fost lăsat-o. Când ochii Iul o 
zăriră. 11 trecură fiorii, fâră ca să îşi 
p<5tâ da s£mă pentrn-ce. Nu putea 
Insă grăi de cât despre lucruri depăr
tate de fiicâ-sa.

Dar mereti era silit să privească 
la garafă. OrI-cât de mult era mâh

nit de slăbiciunea fiicei sale, Işl în
chipuia lupta sufletească, prin care 
va trebui să treacă spre a se lepăda 
de un Învăţ, cu care trupul omului 

: ae deprinde şi pentru
■ t iu  ţi u’ar fi dorit... El 

se teme», ■ ;t~ aiun»! m ’ir  se 
va munci.

Seara şi în ziua urin' ' ■ .
mereQ era muncit de asetc ".t» c>t> 
getărl. In zadar Îşi da trudă să 
alunge, el, care era deprins a gândi 
la fiicâ-sa, acum cn atât mai mult 
trebuia să se chibzuiascâ de soarta el.

Seara faţa Sevastel era suptă, ochii 
II e raft căzuţi In cap, lncongiuraţlde 
verigi vineţii şi plini de o vâpae ga
lişă, 6ră obrajii II erati apr6pe ver
zii. Din când In când ea părea tre
murând ca de friguri şi o tulbure 
roşaţâ se arăta trecător In faţa el.

Moş Mârian tresări, când o văzu.
Sevastâ!—II grăi el îngrijit,- tu 

eşti tristă şi prăpădită. Nu ţi e 
bine ?



publican basat mal cu sămă pe ele 
mentul burghes. Stânga şi estremi 
stângă represintă elementul repu 
blican basat pe sufragiul universa 
Insă regulat, reglementat prin legi 
Estrema stângă, pune ca principii! că 
repablica este de drept divin şi po 
porul după strade fără condiţiune 
de aptitudine, In drept a domina prin 
puterea gldtel tot ce este intelegenţ 
şi tot ce să distinge prin educaţiune 
şi prin bogăţie !n stat. T<5te aceste 
divisiunl corespund la istoria ţărel 
şi ne dessin^ză fapte istorice care aO 
lăsat numele lor In societate.

Asemenea divisiunf nu găsim In 
nici o altă ţ6ra, nu găsim mal cu 
sămâ In Englitera, ţără clasică a 
constituţionalismului, care nu cun6sce 
de cât două partide tofys care aduc a 
minte pe Iacobiţii foşti partisanl a 
partidului Stnarţilor şi al Catolicismu 
lui şi Wihgs oare aii lucrat pentru deş 
hennţia Stuarţilor şi pentru intemee- 
rea dinastiei de Hanovra şi a bise- 
ricel anglicane. Astăzi şi aceste par
tide s'ati transformat şi nu să deo 
sibesc de cât prin temperamentul 
lor politic în conduita afacerilor pu
blice. Dăcă n’ar fi la AnglezI respec
tul tradiţiunilor, el ar fl fdrte am- 
barasaţl să ia deosebirea prin nu
miri; el menţin Insă numirele tra
diţionale ca expresiunea unor fapte 
istorice, deşi ş-ad perdut semnifica
rea lor primitivă. Englitera nu cu- 
aosi'C drepţi. stângă, cenţiu etc.

De unde dăr am luat noi şi ce 
ne autoriză a ne împrumuta numi
rile de drăpta, stânga, centru? A- 
yem noi (Sre tradiţiunl istorice de 
secoli, care se lege ver un partid cu 
ver-o dinastie veche ce ar representa. 
fondarea şi organisarea naţionalită
ţii ndstre, precum o represintă în 
Francia dinastia Bourbonilor? Avem 
noi în istoria nostră tradiţiunl de 
lupte între puterea civilă şi biseri- 
căscă intre o regalitate şi o burge- 
sie? Avem 6re tradiţiunl de lupta 
politică între o aristocraţie privile 
giată ereditară şi între o burgesie 
lipsită de drepturi, care s’ar fi o- 
pintit şi ar fi luptat ca să dobăn- 
descă drepturi politice şi civile cc
i s’ar ii disputat? Nimic de acestea. 
Ce lnsemnăzâ der in istoria n6stră. 
in existenţa ndstră politică, cuvin
tele drăpta, stânga, centru, şi mal 
cu sămâ cuvântul de reacţiune care 
se intrebuinţ£ză mal în tdte filele 
cu atâta complesenţă în polemica 
ziaristicei.

D răpta... reacţiune... In ce? şi 
pentru ce? Ca să reînviem un re
gim dinastic căţjut? der unde este 
acea dinastie? care este pretenden
tul ce se p6te Înfăţişa ca represen-

tantul unei familii ? Ca să reinte
grăm o aristocraţie în drepturi po
litice perdute? d£r întrebăm şi aci : 
unde este aristocraţia? ce a mal ră- 
mas din boerime? 0  simplă suvenire 
căci ca ordin politic, ca clasă gu
vernamentală, ea a dispărut. Ca să 
dăm poporului drepturi ce n’ar avea? 
Dăr care sunt drepturile de care po 
porul nu se bucură la noi? şi acest© 
drepturi cele mal esenţiale, nu le 
are poporul nostru numai de lâ Con- 
stituţiune, dăr de multă vreme j ele 
sunt în datinele Ţârii.

De ce dâr să ne servim cu o ter
minologie politică ce nu respunde la 
faptele istorice ale ţării n6stre. şi 
nu represintă nici elementul, nici 
starea travaliului politic şi social de 
care suntem frecuentaţl de când am 
Început a trăi o viaţă naţională şi 
constituţională? subiectul este inte
resant şi instructiv. Felicitând dâr 
astăzi „Pressa” pentru reapariţiu- 
nea ei', ca nn organ ce credem că 
are să combată pentru idei sânât6se, 
promitem să continuăm acest stu
dia. Este bine credem noi, să evi
tăm equivocurile care în politică mal 
cu s£mă, nu pot avea alt efect de 
cât acela de a produce confusiune 
şi neînţelegeri în conduită.

Nu numai a tâ t ; equivocurile în 
politică produc de multe ori inami- 
ciţil şi sfîşierl Intre 6meni cari prin 
natura ideilor şi aspiraţiunilor lor 
sunt chemaţi a fi uniţY şi a conlu
cra la unul şi acelaşi scop.

Destule element de discordie sunt 
între noi din nenorocire, ca să evi- 
ăm de a le alimenta şi prin pore

cle fiâ ele paL’lumentare.
C. N. Brăiloiu.

DIN AFARA.

Austro-Ungaria. Ziarele din Viena 
nu aduc încă nici o ştire positivă 
despre demisiunea cabinetului Tisza. 
In 8 curent, st. n. miniştri Prell şi 
Tisza aii sosit la Viena; aii presen- 
tat împăratului demisiunea în scris 
şi aii avut o audienţă de un jumă
tate de ceas. Nu să ştie însă. dăcă 
împăratul a primit ori nu deinisiu- 
n ea; după cele relatate de către foile 
din Viena primirea e Insă probabilă. 
Se susţine, că cu formarea noului 
cabinet va fi Însărcinat Înainte de 
toate dr. Sennyei, şeful partidului 
conservator. — Ziarele din Pesta nu 
găsesc Îndestul de frumoase cuvinte 
pentru prea mărirea lui Tisza şi nu 
destul de' aspre la adresa ministe 
riulul şi partidului constituţional de 
peste Laita, în cât abia le mal ră
mâne vreme spre a se ocupa de 
două lucruri, care îl privesc prea 
de aproape anume de nota circulară 
a Rusiei şi de căderea Iul Midhat 
Paşa.

Rusia. Ziaristica europeană urmea
ză a se ocopA de nota principelui 
Gorciakoff. Acum Insă, după ce nota 
e cunoscută In extenso, părerile simt 
mat puţin divergente. îndeobşte se 
crede, că Itusia prin această notă 
nu intenţionează de^&t Înscenarea 
unei none abţinui dîplomatice. Ce
tind însă cele, ce ni se relatează 
despre atitudinea ziarelor principale 
din Rusia, rămânem Intru cât-va 
dispuşi a ne îndoi, că Rusia se va 
mulţumi cu resultatele problematice 
ale unei acţiuni diplomatice. „Colos" 
şi Wjedomosctz îşi dau silinţă a do
vedi, cil refusul Porţii loveşte mal 
mult în demnitatea puterilor euro
pene de cât In aceea a Rusiei şi 
tocmai pentru aceea ele vor fi chiă- 
mate în prima linie a lua atitutine 
faţă cu Turcia. „Nowoje Wremja* 
din contra găseşte că e cel mal na- 
tural lucru, ca pop6rele europene să 
nu susţie causa slavilor, care pot 
deveni pentru densele pericul6se şi 
că aliaţii adevăraţi al Rusiei, contra 
Turciei, sunt chiar creştini din Tur
cia care astăzi mal mult de cât ori
când sufat gata să dea mână cu pro
tectorul lor natural. De ace^şl pă
rere e .,Mir ‘, care condamnă pe 
Sărbl şi Muntenegreni pentru că sunt 
dispuşi a Inchia pace cu Turcia ca
lificând cu deosebire pe Sărbl de ne
recunoscători.

Ziarele din Viena reproduc din o 
broşură, care a fost publicată la 
Constantinopole, precum se crede, 
sub auspiciile lui Midhat-Paşa, câte
va scrisori secrete, care aruncă o 
lumină foarte îndoielnică asupra ac- 
ţiunel ascunse a Generalului Igna
tieff In timpul din urmă. Scrisorile 
sunt do la anii 1871-1874, cele mal 
multe adresate de către Ignatieff 
lui Novikoff. Ne încredinţăm din a- 
ceste, ca comitetul central al sla
vilor, din Moscoa, a fost cuprins în
tregul Orient cu o mveje de agen 
ţii secrete, care aveaţi misiunea de 
a pregăti pe slavii atât din Turcia 
cât şi din Austria pentru o mişcare 
generală. România, Grecia, ba chiar 
şl Egipetul eraţi de asemenea puse 
în combinaţiune. Se vede însă, că 
d-1 Ignatieff îşi făcea ilusiunl des
pre resultatele acestei propagande, 
de oare-ce încă pe la anul 1873 
credea timpul sosit pentru o acţiune 
care să poată reuşi.

Autenticitatea acestor acte e în 
mare grad garantată atât prin fap
tele ştiute de toţi, cât şi prin sor
gintea, din care se comunică. Cu 
toate aceste tot mal rămân oare-şl 
care îndoell despre autenticitatea 
lor. Dacă vor fi înlăturate şi acestea, 
bănuielile Europei faţă cu Rusia ne
greşit vor eşi ca întemeiate.

Imperiul Otoman. încă nu avem 
până acum ştiri despre primirea ce
i s’a făcut notei Iul Gorciakoff în 
Constantinopole. In acela-şl timp şi 
Poarta a emis o notă circulare. După 
căderea Iul Midhat-Paşa aii încetat 
însă toate probabilităţile natu ale; 
In Constantinopole toate sunt cu 
putinţă. Atârnă de la noul mare 
Vizir, dacă el va remânea pe basele

puse- de către predeccsoral săfi. A- 
tftt In câte-va corespondenţe din 
Berlin, cât şi Intr’im articol din 
„Allgemeine iZeitung'1. Edhem-Piişa 
este Înfăţişat ca un om nervos, un 
musulman•.npinduplicat, un inamic 
al instituţinnUor europene, Îndeobşte
un om. care foarte lesne va fiutea 
să compromiţă situaţiunea, care s’a 
lămurit lntru-cât-va In cursul Vi- 
ziratulul lui Midhat. De şi dar după 
ştirile din Constantinopole, Sultanul 
ar fi declarat, că căderea Iul Mid 
hat^ nu însemnează de fel o schim 
bare de sistem, e teamă, că noul 
mare Vizir nu e omul, care să p<5tă 
şi să voiască a săvărşi lucrarea în 
cepută.

In această teamă se justifică ş 
prin câte-va apreciăril privitoare li 
căderea Iul Midhat Paşa. Una dintre 
aceste e a Ducelui de Decazes, cari 
într'un consiliu de miniştri a decla
rat, că căderea lui Midhat nu poate 
fi de cât d operă a Generalului Ig
natieff. Alta este apreciarea diaru 
Iul „Pestei: Lloyd,“ organul comite
lui Andrassy. „P. L.* $ice, că încă 
pe vremea plecării lui Ignatieff ae 
vorbea despre o crisâ ministerială, 
care va faco mare sensaţiune In Eu
ropa şi va schimba situaţiunea Tur
ciei cu desăvărşire.

„Algemeine Zeitung* discută un 
plan de agresiune, pe care Bluin- 
Paşa 'lO-a propus seraschieratulul, 
După acest plan trupele otomane 
ar avea să tr£că Dunărea şi să o 
cupe posiţinnile importante pe în  
trăga linie a Dunărei. Un corp de 
operaţiune mal mare va avea să 
trecă In Oltenia şi se ocupe linia 
Oltului tăind comunicaţi unea Intre 
Ruşi şi SerbI.

Protocolele Conferinţei din Constant. 1876-77
II. P R OT OC OL .

Şedinţa de la 11 zilhigtfe 1293 ( ’*/»s Dec. 70.)
(U rm a re .)

ANEXA SUB LIT. A.
Serbia.

I. Ralaţiunile între înalta Pârta şi Prin
cipatul Serbiei vor fi restabilite ast-fel pre
cum csistaîi la 18 (25) Inniîl din urmă.

II. Fruntariele Principatului vor retnâ- 
nea acelaaşî ca până in acostă epocă. Cu 
t6te acestea o Gomisiuno mixta tnreo-ser- 
bă va fi numită pentru a regula dificul
tăţile de limite, cari s'aii ridicat în pri
vinţa fixări! părţii de frontariă îutre Bos
nia şî Serbia formată de Drina. Coroisin- 
nea se ra conduce pe principiul că thalwe- 
gul Drinel este linia de demarca ţiune.

III. Trupele otomane vor evacua teri
toriul în spaoiii de o lună începând de 
la . . .  . Serbii vor evacua de o potrivă 
în acelaşi termen punctele ce ocupă pe te
ritoriul ottoman.

IV. Prisonieriî de resboiii vor fi imediat 
înapoiaţi de o parte ţi de alta.

V. O amnistia deplină şi îutregă se va 
acorda acelora din supuşii otomani şi şerbi 
cari vor fi fost compromişi prin vre-o par
ticipare 6re-care la evenimentele ultimu
lui resbal in favorea causel inimice.

Este espres înţeles că acestă amnestia 
se va întinde asupra supuşilor ottomanî

cari vor fi fost întrebuinţaţi In serviciul 
Sârbiel in timpul ««belului s6Q asupra su
puşilor şerbi cari vor fi fost întrebuinţaţi 
în serviciul tnrcesc.

ANEXA 8UB LIT. B.
.Mu n le negru

I. Pentru a înlătura dificultăţile car! 
din nefericire s'aii produs fârte adesea in
tre Turcia şi Munteuogrn, fruntariele Prin
cipatului vor fi rectificat» ast-fel în cât 
a pnne sub Guvernământul Principelui 
Muntenegrnlul teritoriele următâre:

1) In provincia Qerzegovinel partea o- 
rientala a districtului Zubci.

Sutorina remânend sub guvernământul 
direct al înaltei Porţi, teritoriele: Baniani, 
Piva, Erobniak, partea teritoriului Şaranzy 
situata pe rîpa stângă a Toveî, districtul 
Koloschin. Se înţelege că NiceicI fiind co- 
prins în teritoriele asigurate Mnntenegru- 
luî, locuitorii nips^lmanl din acest oraşd 
vor avd facultatea de a rămâne într'ensul 
seii de a’l părăsi.

2). Diu partea despre Albania teritoriele 
Kuci-DrecalovicI, Cikuci Krauri şi Vasoae- 
vicl de Zicona la Drin şi pa rîpa dreptă 
a Moraceî, teritoriele Mali şi Veli-Brodo 
localităţile Spnz şi Zâbliak.

Nona frontariă este indicată cn mai multe 
amărunte în partea specială şi în carta 
anexata la presentnl protocol, de care ele 
trcbue să fie considerate ca parte integrantă.

O comisiune internaţională întrunită la 
Ragnsa treî săptămâni după aoceptarea 
presentulul protocol de ambele părţi, va 
proceda la o nonă delimitaţinue.

II. Navigaţiunea pe Briana va fi per
fect liberă în modul de a garanta Princi
patului accesul mării. Forturile aşezate în 
insulele lacului Scuturi vor fi desarniate, 
îndată ce Pârta va putea, lucrări se vor 
esecuta pentru a face riul pretutindeni 
navigabil.

Un arangiament special va interveni în
tre ambele părţi, în gare facilităţile ac- 
cordate Mnntegrulul vor trebui să se con
cilieze cu paza intereselor fiscali ale Porţii.

III. Trupele ottomane vor evacua posi-
ţinnea Zaslapnlul in spneiii de 15 (Jille 
începând de la.....

Muntenegrenii vor evacua de o potrivă 
in acelaşi termen punctele ce occnpă pe 
teritoriul ottoman în afară din linia mal 
sus indicată.

P6rta se va înţelege cu Principele Mnn- 
tenegruluî in teritien de o lună în privinţa 
evacuării localităţilor şi întSritnrilor si
tuate în partea muntenegreană a none! 
fruntarii. Decă se vor ridica dificultăţi, 
Comisiunea internaţională va servi da arr 
bitru şi le va resolva la facia locuim.

IV. Prisonierii de resbel vor fi imediat 
înapoiaţi de o parte şi de alta.

V. O amuestiă doplină şi întregă va fi 
aceordată acelor supuşi ottomanî car! vor 
fi fost întrebuinţaţi în serviciul muntene- 
gren în timpul resbelului sdu supuşilor 
muntenegreni oari vor fijfost întrebuinţaţi 
în serviciul ottoman.

ANEXA. SUB LIT. D.
Project di regulament fieatru Bosnia şi Her- 

Mgovma.
I. Vilaotele Bosnie! şi Henegoviuel vor 

fi întrunite, nu vor face do cât o singură 
provincii guvernată de an guvernator ge
neral (Vali).

II. Unitatea administrativă va fi can
tonul (uahie, mudirlik).

Sunt bine,—respunse ea silindu-se 
azlmbi,—dar astă noapte nu ara pu
tut dormi.

E reO. fiicft-mea. nst;i e cea mal 
grozavă boală,-—11 respunse bătrăţiui. 
—Ori cât de mult ar fi. dorit Insă, 
el nu mal peltea vorbi despre a- 
c e a s t a . e r a  destul să privească In 

--o'chil fiicei sale spre a se încredin
ţa. că vorbele Iul o vor supăra.

Şi totu-şl de câte-orl vedea ga
rafa plină, buzele i se mişrali, gata 
de a rosti cuvinte Înţelepte.

El se aşe^ă pe patul săii şi re
ni a se tăcut.

Se vasta, după câtă-va vreme, se 
apropie, se aşcţjâ lângă el. puse ca
pul pe umărul Iul, II apucă mâna şi
o sărută, apoi rămase cu privirea 
părdntă.

De când era copilă mică, nu s’a 
alipit ast-fel de tatăl-săii şi acum 
bătrânul tremura desmerdat de a- 
ceastă alipire.

Tată!—grăi ea aşezat,—spune-mi,

ce al mal văzut astă-zl?
Ce am văzut? —fata mea,—Jf.rx  

punse el.—Multe, am văzut.—El se 
gând.', puţin, apoi urmă : E drept, 
am văzut un lucru, pe care trebuia 
să ţi-1 spui numai de cât, când am 
intrat In casă, Am văzut pe Casan- 
dra cu copilul săti.

Sermana Casandră ! grăi Sevasta.
Am vorbit cu ea,— urmă bătră- 

nul,— şi, nu şt-itţ, dacă am făcut 
binq, am spus, că al să mergi să o 
ve$l.

Da, tată, am să merg, dacă do
reşti tu.

Nu, dragă,—tu doreşti. Al umblat 
cu ea la sc61ă şi ţi-a fost prie
tenă... Şi acumtot lasc61ă lecuieşte, 
unde tot mal dă Învăţătură feti
ţelor.

Nici acum nu s’a Împăcat cuel?— 
Întrebă Sevasta.

De aceasta nici vorbă. Bărbatul el 
este un om nenorocit.

El tăcură câtă-va vreme.

Tocmai mă.,gând£iu aală-ji,— în
cepu Sevasta,— să mă duc şi la Anicn.

Anica era o prietină, la care Se
vasta a fost făcut cunoştinţă cu Iorgu. 
Moş Mărian fu dar întru cât-va su
părat auzind numele el.

El însă 11 (Jise : Dute, f  i-ta mea. 
— du-te şi la ea. Mal eşi In lume.

Dar ştii, cum e lumea, — urmă Se
vasta privind In ochii bătrănulul.— 

Dacă eti mă voi duce la ea, cată 
ca şi ea să vie la mine,—Uite,—  
grăi ea cu blândeţe, arătănd la pa
tul tatălui săti.—6ă cumpărăm un 
alt pat pentru acesta, ori, dacă nu 
te superi, să ’l punem pe acesta In 
altă odaie, aici alăturea ori In cuh
nie.—Nu te vel supăra, avzindu-mă 
vorbind ast-fel. Nu pentru mine, ci 
pentru dănsele.

înţeleg,—draga mea, Înţeleg,—II 
zise bătrânul.—Să fie aşa! acum! 
numai de cât.

Nu, tată!—asta se poate şi mâne,— 
II respunse flică-sa, deşi părea a fi

mulţămită de grabnica lui hotârâre.
Acum! numai de c â t!—grăi Moş 

Mărian hotârlt, stăpânind nn sus
pin.— De dragul lume! t6te trebuiesc 
făcute.

Şi el urmă a stărui, ?a să fie mu
tat In cea mal depărtată parte a ca
sei, In cnhniâ.

VII.

Era târziii după miezul nopţii, şi 
Moş Mărian şedea In lntnnerec pe 
patul săli. Ştiu prea bine. că fiica 
sa nu I’a depărtat de la sine numai 
de dragul lnrael ; merefi se În treb a  
Insă, — pentru-ce darăl Gânduri peste 
gânduri se iveaţi In capul Ini; dar nici 
unul nu renfânea statornic ln t r ’ănul. 
Unul Insă neîncetat se reivea şi a- 
cesta II sgnduia toată firea. P en tru -ce  
l’a depărtat fiică-saî In tru -ce  o su
pără? Ce vaflfâcănd e i în l'P9ft 1°  ̂
Unul dintre răspunsurile , ce era s ilit 
a-şl da la aceste Întrebări, vărsa pu

terile tinereţelor In braţele lui. era 
teamă, ca nu cum-va Sevasta. 'voind 
a scăpa de o patimă, să ajungă a fi 
jertfa alteia cu mult mal rea.

După o mnucă sufletească de câte
va csurl. el se rădică rcpsde şi o 
apucă spre odaia Sevastel.

Era întunerec In odaiă.
Bătrănul urcă tiptil scările şi tip

til se apropii de uşă, fiind Îngrijit 
ca nu cum-va să o supere, dacă va 
fl stând trează.

Era cea mal adăncâ linişte... El 
puse urechia la nşă şi nn auzi ni
mic. Sângele Începu să fiarbă In vi
nele lui... Ascultă mal din adius ş> 
nu auzi resnflarea el.

Ea nueacasă!—lşl ^ise el cu ochii 
aprinşi şi străngându-ş! vlrtos pumnii.

In clipa aceea se auzi un suspin 
greii, un scaun se clătină şi paşii 
uşori al Sevastel se auziră pe pode
lele casei.

(Va urma).



T I M P U L

Cantonai Ta fi administrat de un mair 
(primar) ale» pe 4 ani dintre membrii j  
consiliului cantonai şi de însuşi consiliul.

Mairil (primarii) vor trebui să fie mu
sulmani seii creştini (orthodoxl 8<Sd oatho- 
licl) după majoritatea populaţiunil.

Consiliul cantona! ra fi compus de re-
presentanţiî fie-căril comuni, cari vor fi a-
loşi pe 4 ani fură distincţi* de religiuue.

Emigraţiunea generalii a croştiuilor şi 
laţîţnrea spiritelor nepermiţând în accst 
I moment a proceda la alegeri imediate, au- 
toritîîţile cantonai! vor fi provisor numite 
de guvernământul general.

T6te cestinnile relative la interesele can- 
I tonului (precum ! căi de comunicaţiuue, re
partiţia şi perceperea unor contribuţii) 
cari se vor socoti de competinţa sa, prin 
comisinnea de supraveghere, voi fi de re
sortul consilielor cantonului sub controlul 
autorităţilor superior©.

Consiliul cantonai se va întruni odata 
pe an.

Doni din membrii săi hotărî ţi de con
silii! pe 4 ani, vor asista pe primar în 
funcţiunile sele sub titlu de consiliarî.

Comisinnea internaţională se va preo
cupa. pe c i t  va fi posibil, de a găsi o com- 
binaţinne, care să ptf« asigură în conWue 

I represen taţiunea minorităţilor.
In timpnl cât aceste Consilii cantonai! 

nu vor piitea fi alese, atribnţinnile lor vor 
f. îndeplinite de primar! şi de Consilier!.

Orăşele şi satele, arâucl o populaţiune 
mal mare de 10,000 locnitorl, vor avea 
jnatitoţiunl municipale analoge cu acelea 

gi|e cantonelor.
III. Mal multe cantone (nahiele, mudir- 

flikurî) vor fi întrunite în sang^iacurl (de
partamente) guvernate do muteşerif! seii 
caimacam, cari vor fi creştin! săd musul- 

|.inanî după majoritatea populaţiunil sang- 
Jdiaculul şi numiţi de Înalta Portă, după
representarea Guvernatorului General (Vali) 
pe nn termen de 4 ani.

Datoria lor va fi de a suprarveghia or
dinea şi merBul afacerilor in consiliele can
ton ale.

Guvernatorul (Muteşariful seii Caimaca
mul) va avea o cancelaria şi doni consi
lier!, numiţi de Gnvernatorul-General după
0 listă de candidaţi In  n n m e r  dubla for
mată de adunarea provincială.

Valiul va putea suspendă pe Guverna
tor! pe un termen de 3 Iun! şi a propune 
înalte! Porţ! revocarea lor.

IV. In capul provincie! va fi pus nn 
Valid (Guvernator General) care va fi nu
mit pe nn termen de 5 an! de către înalta

1 Portă cu învoirea Puterilor garante.
Bl va fi retribnit convenabil.
In caz de mârte seii de dimisiune n Gu

vernatorului Geneial, funcţiunile sgle vor 
ă îndeplinite provişorid de unul din gu- 
vernatori designat Ia acăeta de către înalta

i P6rtă.
Valiul nu va putea fi destituit de cât 

după o hotărî re a curţii de Apel, după ee 
ra  fi dat tn judecată.

Valiul va repreneuta autoritatea şi va 
veghia la esecntarea legilor Imperialul şi 
ş regulamentului special al Provinciei.

El va putea, pe cât timp principiul elec- 
Kitîv nn va fi putut fi introdns pe deplin in 
ţ4ră, a revocă pe primar! şi consilierii lor,

O adunare provincială, compunendu-se 
din */» de musulmani, din * 5 du ortodox! 
şi '/'5 catolici, se va întruni pe fie-care an 
pentru a eeamina şi controla bngetul şi 
repartiţiunea impositelor. Membrii adunării 
vor fi aleşi pe 4 ani. Fie-care departament 
va numi doni membri.

Adunarea va numi pe 4 ani o comisinne 
administrativă care va servi de consilii! 
Guvernatorului Gener. Oapiî comunităţi
lor religiâse recunoscute Tor fi de drept 
membri a! acestor consilii, câte unul 
pentru fie*care religiuue. ,

Va fi cel pucin câte un membru din a- 
cest consilitt administrativ pentru fie-care 
sang^iac, dar acest consilii! nu va putea 

, ® compu» de mal mult do 10 membri. El 
, vor avea an tratament fix.

Gnvernatorul-General va luă opiniunen 
consiliul a! administrativ în tâte caşurile, 
caM ,o r trece peste esecntarea pară şi 
simpli a disposiţiunilor legale şi regle- 

■ atentare.
V. Adunarea se ra intruni o dată pe 

an pentru a esawina şi M nM |1 b tn ,
provinciei şi repartiţia impositelor. O dare 
de sdmă financiară anuală ra trebui aă’î 

|  ”  P o n t a t ă  de Val ia ?i , a Q ^  
. înaltei Porţi.

Sistemul de percepere şi repartiţii a im- 
|  positelor va fi modificat Sa vederea de a 

ţc ilita  dezvoltarea avnţielor ţiril, uşurând 
cu t6te acestea sarcinele car! apasă pocn

ii laţinnile.
Bedeli-oakeriă (tributul sângelui) nn va

privi de cât pe 6moniI vnliijî de la 20 până 
la 40 an! şi cari nu vor fi sub arme.

Plata remăşiţolor până la 1 Ianuariu 
1S77 nu va fi do loc cerută.

Vămile, poştele şi telografele, taxele pe 
tatunuri şi spirtaâse şi regia nn vor de
pinde de autorităţile provinciale de cât 
după regulele obsoivate actualmente în 
restul Imperiului. Darea în nntreprisă a 
impozitelor va rămâne abolită sub pedepse 
anmne determinate.

P e rc e p e re a  celor-l-alte contribuţiun! se 
ra re g u la  de udnnurea provincială şi de 
cBnsiliele cantonai!.

Valiul şi adunarea vor fixă in comun 
sccord, pe fie-caro 5 niu bugetul jrecete- 
lor provincie!, avfiiul a determină sumele 
de remis Porţii, ţinând socotdiă, pe cât 
se va putea, de veniturile din ce! 10 ani 
din urmă şi de augmentarea prosperităţii 
ţării.

Autorităţile cantonai! vor face repartiţia 
între comane şi vor reuni sumele aferente 
a fie-căreia dintre ele la epoce hotărite.

Acepte same, scoţându-se cheltuelile can
tonai!, vor fi transmise la casele departa
mentelor. Modnl de percepera a imposite
lor va fi lăsat decesinnil autorităţilor can
tonai!.

O sumă ce se va determina de comisia 
nea de snpraveghere şi care na va trece 
peste 30 la sdtă din veniturile provinciei 
se va vărsa in sucursalele Bance! otomane, 
pentru a fi afectate la plata datoriei pu
blice şi la trebuinţele Guvernamentulu! 
central. Restul veniturilor va 1 destinat 
■a trebuinţele anteriore ale Provinciei.

VI. Până când un regulament de jus 
tiţiă special se va elaboră de comisinnea 
de supra-vejgbere, tribunalele vor fi orga- 
nisate în modul următor :

Justiţia de pace se va face de către pri
mari şi consilieri! lor. EI vor cnnâsee a- 
facerî civili fără apel până la 1,000 de le! 
şi îo materia, penală, eontraveuţinni. Cu 
apel, e! vor cuuâsce până la 5,000 lei. EI 
vor judecă, după nsarl şi obiceiuri, car! 
nu sunt iu coutradicţinne directă cu legile 
esistunte.

Judecători! de tribunale civile şi crimi
nale vor fi numiţi de Guvernământul Ge
neral cu învoirea comisiuni! de supra-ve- 
ghere şi mal târ<jid, ca a opininni! con
siliului administrativ.

Ei vor fi retribniţ! convenibil.
Ei vor fi numiţi pe 3 an!. După acest 

timp, vor put-a fi confirmaţi in funcţiu
nile lor şi în caşul acesta ei vor deveni 
inamovibili. Dar decă purtarea lor judi
ciară nn este la ină'ţimea funcţiunilor lor, 
ei vor putea fi destituiţi de curtea de Apel< 
după ce vor fi d a ţi în judecată.

Va fi la fie-care capitală de provincia 
câte o curte de apel. Membri! şi preşedin
tele aceste! curţi vor fi nnmiţ! de înalta 
P6rta cu consimţimântul Paterilor garnnte.

Membrii cărţii vor putea fi creştini s6d 
musulmani şi vor statua asupra base! co
dului ottomau.

Elementul european va putea fi admis 
aci. In caşul acesta, magistratul european 
va fi prevăzut de un certificat care va e- 
mana de la o autoritate jnrică competentă 
şi eara va jnstifica oanoscinţele sele.

Durata funcţiunilor membrilor curţi! de 
apel va fi de o potrivă şi regalată de a- 
celeaşl condiţianl ca şi pentru judecători! 
tribunalelor.

Tribunalele vor cnnâsce tâte ounsele ci
vile şi penale, fără apel la inalta curte de 
apel, instituită în capitala provincie!.

Şedinţele tribunalelor vor' fi 'publice şi 
ancheta judiciară ra fi obligatoria.

Căuşele car! aparţin special mente la o 
confesiune âre-care vor fi de domeniul ju- 
ridicţiuni! esclusive a autorităţilor eclesia- 
ştice ale comunităţi! şi decisiunile date do 
dâusele vor fi considerate ca executorii.

VII. Va fi o deplină libertate de cult. 
întreţinerea clerului ca şi aceea a aşeză
mintelor religiâse şi instracţiunii publice, 
va fi in sarcina fie-cări! comunităţi.

Peutru a’şi putea schimba roligia, ud te- 
năr ra trebui sa aibă 18 ani şi o tânără 
10 au!. Dar pentru a fi aa torisat a face 
declaraţia schimbări! s^le de religia, tână
rul sâtl tânăra va trebui să petreacă o Bep- 
tămână la ţapul spiritual al propriului săd 
cult.

Nu *o va pntea aduce nici o pedică la 
construirea edificiilor religiâse şi la escr- 
ciţiul ceremonielor cultului.

Datoria adunărilor a provinciei să» a 
cantonului va fi de a veghia la necesită
ţile instrucţiunii publice imposându-se spe- 
cialmente pentru crearea ţi întreţinerea 
scâlelor.

Limba ţări! va fi întrebuinţată cn ace- 
laş stil ea şi limba turcă Ia tribunale şi

i administraţia.
' VIII. Armata regulată ottomană va fi

Cantonată îu fortăreţele şi oraşele^princi 
pali. Ea va fi destinată Ia apărarea este 
riâră a ţării. Ea va putea fi întrebuinţată 
şi în intru, in cas de resbel, seii după ce 
rerea guvernamentulul general al provin 
ciel. O gendarmeriă, întreţinută de pro 
vinciă, suficientă pentru a menţine sigu 
ranţa publică şi pentru a face poliţia, se 
va forma ast-fel in cât numărul creştini 
lor şi al musulmanilor, care vor face parte 
din provinciă, să fie proporţionat cu po
pulaţia fie-cărnl cult. Ea va avea oficer! 
creştin! şed musulmani numiţi da guver 
natorul-Gen. şi va fl retribuită de ţeră.

IX. O amnestiă generală va fi acordată 
persânelor car! afl fost încarcerate fără ju 
decată, sed car! aii fost lovite de condam- 
naţiune somare, exilid, deportaţiune, în- 
chisâre, prouunciate de autorităţile admi 
nistratire soft de comisiuni ottomane.

X. O comisinne internaţională ra  fi nu
mită pe nn an de Puterile garante, ca să 
vegheze esecntarea acestui regulament, care 
va trebui «ă fie pus tn vigâre trei luni 
după semnarea Protocolului.

ANEXA L1T. E.
Proect de ins’rucfiurd Comisiuni internaţionale 

în Bosnia şi Hertegovina.
Comisiunea internaţională pentru Bosnia 

şi Herzegovina va fi însărcinată a lua parte 
la ancheta ce va trebui să facă gUTernul 
ottomau, asupra făcătorilor de masacre ş 
alte escese, a căuta pe culpabili, a supra- 
veghia interogatoriele şi a asigura pedepsi
rea lor.

Comisiunea ra lua parte la revisairea 
sentinţelor pronnnciate contra creştinilor 
de Tribunalele extraordinare.

Comisiunea va judeca decă e necesarii! a 
opri în unele părţi ale teritorialul purta
rea armelor şi a veghia la restituirea în 
depositele Stătulu! a armelor distribuite la 
diferit* epoce de autorităţile ottomane po
pulaţiunil musulmane. Ea va propune ori 
ce altă măsură de poliţia ce o va crede 
utilă pentru a asigura securitatea locuito
rilor şi resoluţiunile sale vor fi esecutate 
cu ajutorul unei gendarmeril speciale. A- 
oestă gendarmărie, plătită din veniturile 
provinciei, va trebai să fie la început or- 
ganisată cu concursul oficerilor, snb-ofice- 
rilor şi soldaţilor luaţi din armatele enro- 
peane şi in număr de 500 până la 1000 
âmenî, car! vor servi de cadre pentra a 
facilita o organisaţiune mal oomplectă prin 
ujutorul voluntarilor indigen! din to t Im
periul, nrmând după ceea ce comisinnea de 
supraveghere ra  crede necesarii!. Când 00- 
misiunea de supraveghere ’ş! ra  tei mina 
lucrările, acesţă gendarmeriă va remânea 
în serviciul înalte! Porţ!.

Comisiunea va face estiraaţiuuea păgu- 
bilor suferite de creştini şi ra  determina 
şi modul cnm a’ar putea îndetnnisa. Ea va 
căata mijlocele de a veni, in general, în 
ajutorai popaluţiunii căijntă în miseriă.

Ea va veghia pe cât se vo pntea ca ma
teriale să se procure pentru construirea 
bisericilor şi caselor.

Ea se va sili de a lacra la ameliorarea 
sârte! muncitorului şi arendaşului creştin 
facilitând recumpărarea ţerinilor cari apar
ţin nurilor proprietari sâtt obţinând de la 
gnvern vinderea pământurilor Statuln! cu 
termen pentra plăţi.

Pentra acest sfirşit comisiuni mixte in
digene se vor forifih pe basa principiala! 
electiv pentra estirdaţia preciutu! acestei 
ţarine şi fixarea modalul de plată;'< Răs
cumpărarea prestaţiunilor îu natară şi a 
clftcel, flUcă «sistăriţa eî s’or constata, se 
va face în acelaşi mod.

Autoritatea otomană va intra îu nego- 
ciăr! cu insurgenţi! şi cu emigraţii sub 
controlul tot al acostor oomisinnl, pentru 
a le înlusui fointrafea in căminurile lor 
şi pentra a le asigura deplina lor securi
tate.

Comisiauea ra cerceta plângerile ridi
cate contra autorităţilor şi ra  putea pro
pune suspendarea şi rerocarea lor, care ra 
fi pronunciită de Valid.

Comisiunea ra suprureghia tn genere, 
esecntarea regulamentelor redigiate de con- 
feriuţă şi iu particular funcţionarea ad- 
ministraţiunil şi justiţiei ca şi alegerile.

Comisiunea va alcătui • date statistice 
pentru a controla repartiţia echitabilă a 
contribnţiunilor, şi va trage la foţa locu- 
u! cu concursul autorităţilor otomane, li

mitele provinciei şi divisiunile c a u to n e lo r  
şi departamentelor.

Comisiunea va ţine protocâle do şedin- 
Şele sile şi, in cas de divergenţe seriâse 
intre comisari, ea va refera despre acesta 
representanţilor din Coastantinopol.

Comisiunea va pntea să-şi triniiţă mem
bri! săi! delegaţii să! pentrn a esercita 
supravegherea ce i incumba.

Pentru ea, comisiunea internaţională va

elabora an program detaliat pentrn opera I tianu prim-ministru şi d. Câmpinănn mini- 
cn care este însărcinată. I strn  de jastiţie.

Acest program aprobat de representanţil 8nmariul şedinţei precedinte se aprobă
din Conetantinopol al poterilor garante Se acordă mal malte concedie anor d.d.
în acord cn înalta Pârtă va servi de in- I deputaţi.
strnoţiunî suplimentare. Intre comunicări se eitesoe o adresă

Preşidenţia comisinnil va fi reinoită pe I d-lul ministru de finance relativă
fie-care Innă şi ra  fi esersată succesiv de misia de revisuire a caselor publice preenm
fie-care din comisari. şi alte petiţii car! să trim it

Comisarii vor hotări el inşişl oraşiul, în I respective, 
cure, comisiunea după circumstanţe şi va | D. P. Bordea întreba dacă

a
a co-

comisiele

ţine şedinţele.

ANEXA 8UB LIT. P.
Proect de instrxufiuni pentru comisiunea 

din Bulgaria.
Comisinnea internaţională pentru cele 

donă Vilaeturf Oriental şi Occidental, va 
fi însărcinată a lua parte la ancheta ce 
va trebui să facă guvernatorul general a- 
Bupra făptuitorilor masacrelor şi altor es
cese de a cerceta pe culpabili a suprave-

sa ia o reso- 
luţiune spre a se ţine şedinţă mâne.

D. P . Ghica propune ca ^iua să se con
sacre bugetelor fiind fârte urgente.

D. prim-ministru. Dad -Jiua de mâae 
pentru petiţii.

Se decide a se lua resoluţiune la finea 
şedinţe! dăcă mâne va fi şedinţă săd ba.

D. Vizanti intrebă cum stad subprefecţil 
cu bugetul, căcî este nn proiect pentrn su
primarea lor.

D. preşedinte declară că d. ministru deghia interogatonele şi a asigura pedepsi-1» , . , . . . . . .6 , 6 * » f  1 Interne este de opinie a se lua în desbatererea lor. , . . . f  . , .
bugetul ministrului de Interne şi venindComisiunea va lua parte Ia revisuirea 

sentinţelor pronunciate în contra creştini
lor prin tribunalele estraordinare,

Comisinnea va jndeoa, decă este nece
sari S a opri în unele părţi din teritorid 
purtarea armelor şi a veghia la restituirea

la subprefectnre se vor lăsa în suspensiune 
până se ra  vota tot bugetul când se va 
aduce o lege în privinţa organ isăril co
munelor.

D. Vernescu propune a se vota
în deposite Statului a armelor distribuite I ânWi8 lesfiniri,e’ aP°r bugetele, 
la diferitele epoce de autorităţile Otomane I Pr*®”ministru <jice ca să se urmeze 
populaţiuuil musulmane şi Cerches'lor. Ea I ca Până acum.
ra  propune ori ce altă măsură de poliţiă I pune la ordinea <JiIe! legea subpre-
ce o va crede utilă pentru a asigura se- I êct^ 01’- 
caritatea locaitorilor şi resoluţiunile sâle I I*P°rtor Pî Ghica dă lectnră rapor-
vor fi esecutate prin ajutorul unei gen- | comisiuni! delegaţilor relativ Ia acel
darmăril speciale. Acăstă gendarmftriă, plă- I P10*^* ^®ge.
tită din veniturile provinciei, va trebai I 86nera^  8e deschide asupra
să fie la început organisată cu concursul 
oficerilor, sub-oficerilor şi soldaţilor luaţi 
din armatele europeane şi în  număr de 
2000 pănă la 4000 âmem car! vor servi 
de cadre pentra a facilita o organisaţiune

luări! în consideraţinne.
D. P. Bordea crede că înainte de a se 

lua în considerare proiectul, trebneao mă
suri şi chiar logl «ari să garanteze că nn se 
vor face pertubarţiunî şi paralisarea servi-

maî complectă prin ajntornl voluntarilor I administrativ. Este de idee a nu se
indigen! din to t imperiul, urmând după I n̂a considerare.
ceea ce comisinnea de supraveghere va crede I D. T. Milescn dice că ’l preocupă ces- 
necesarid. Când comisiunea ’şl termina !u I tiunea de oportunitate; de şi proectul nu
crările, acesta gendarmeriă va rămâne în | desfiinţ^ză nici plăşl, nici prefecturi in
serviciul înalte! Porţi, I realitate, totuşi trebne sfi seim dinainte ce

Comisinnea va face estimaţiunea p ăgu-| punem In locnl subprefecţilor, ceri sunt o
bilor suferite de creştini şi va determina I instituţiune tradiţională. Toţi snntem a- 
modul cam s’ar putea tndomnisa. Ea va I nimaţ! de spiritul de economi!, tnsă pe de 
cănta mijlâce, de a veni în general, în a- I altă parte să nu facem mal mult răd; unde 
jutorul populaţiunil căzuta in miseriă. Ea I trec atribuţiile subprefecţilor ? Cine va fi 
ra  veghia pe cât se va putea ca materiale I judecător de pace ? Aci e inconvenientul, 
să se procure peutru reconstruirea caselor I propune a se vota legile organice mai ânteid. 
şi breericeior. I D  P- Ghica raportor <}ice, că araanda-

Ea va revisni titlurile unor proprietăţi I mentul vine prea târ^ifi. Nici un argu- 
pentru a restitui creştinilor pe acelea, cari I ment nu milităză in favârea amJnăril, căci 
le-ad fost răpite în timpul insurecţiunil. I alt-fel comisiunea ar fi propus însă şi a- 

Comisiunea va cerceta plângerile ridi- I cesta. Arată că instituţia subprefectnrelor 
cate contra autorităţilor şi va pntea pro- I dateză de la r^ulam entul organic şi nu 
pune suspendarea s£d revocarea lor, care I e tradiţională. Tâtă populaţia rurală, toţi 
va fi pronunciată de Valid. I sunt birnici! subprefecţilor; desfiinţarea lor

Comisinnea va supraveghia în general I un aduce nici o perturbaţie în mersul justiţii, 
esecatarea regulamentelor redigiate de con- I (Voci: ne-am luminat),
ferinţă şi în particular funcţionarea ad- I D. Prim-ministru 4>ce că n*a fost îu Ca-
ministraţiuni! ca şi a alegerilor. I mera când s’a luat fu desbatere proectul,

Comisiunea va alcătui date statistice pen- I alt-fel ar fl cerut amânarea Ini; spune că 
trn  a controla repartiţia echitabilă a con- I mulţi în tr’adevăr sunt îngrijiţi ce se pune 
tribnţiunilor şi va trage la facia locului I tn locnl subprefecţilor, ca să nu remână un 
ou aoncursul autorităţilor Otomane, limitele I caos; red cu rău, dar mai reu fără red ; 
provincie! şi divisiunile cautdnelor şi de-1 eă se voteze mal întâid legea comunală, 
partamentul«r. judeciară, şi atunci lumea vă<Je.id ce pu-

ConformShdu-so cu aceste disposiţiunl, I nem în loc va avea încredere. Românul e 
comisiunea va adăoga sed olimiaa cantine I pacinic şi cu bun simţ, căci ed dorm de 
în. catalele sitaito la h)tarele prori ncieî I 20 an! cu nşile deschise fără să mi se fie 
precum a modifica divisiunile îu sangdia- I întâmplat ceva. 
cur! săd cantâne, decă soeotesce necesarii! (O voce: se scie că n’a! parale!),
pentru motive gbografiee, ethnografice şi D. Prim-ministru termină oerând a se
administrative. I amâna luarea in desbatere a acestui proect.

Comisinnea va ţine protocâle de şodin- J D. Vernescu oombate amânarea arătând
ţele sele şi in cae de divergiuţe seriâse inconvenientele ce ar urma şi gice că şi 
între comisari, va refera despre acăsta re- d-sa n’a primit proectul îndată, ci după 
presentauţilor din Constantinopol. I multă cugetare şi după ce s’a convins că

Comisiunea şi va putea trimite mem- I sub-prefeeţi! pot fl snprimaţî; că economi!
brii teăd delegaţii ee! pentra a esersa su- I se pot face fără urmări rele— din contra
pravegherea ce-i incumbă. I proectul legii oomunale ce se va aduce, ne

Comisarii vor hotări el inşi-şl oraşiul I va arăta cât progres se aduce prin acele
în care dufiă cireunstanţe, comisiunea ’şi I proecte, prin cari se realisă •  idee salu- 
va ţine şedinţele. I tară adică deacentralisarea. Arată pe larg

Presidenţa comisiunil va fi reînoită pe I câte ad să sufere popalaţiuuile rurale de 
fie-care Ii îh şi va fi esorsată succesiv de I la ignorenţa, injustiţia subprefecţilor. Pe- 
fio-rare dii# comisari. I nnria nu ne permite a înfi nţa o justiţii

Pentru d0n$,'4omi8inneu internaţională I populară, la care trebue să sinţim, dar 
va jelnbora trn program detaliat pentru I răul trebue înlăturat şi pus îu loc un ce 
opera cu care este însărcinată. Programul I mal bun, dacă nn perfect.. .  
aprobat, de rtpreeiuWtaţH din CtofcstrtAti- (întreruperi, voci: suntem luminaţi), 
nopol al puterilor garante, iu acord eu D Vernescn conchide cerând •  nu se 
înalta Pârtă, va servi ca instrucţiuni su- I primi amânarea de cât numai până la vo-

{Va urma). | tarea celor l’alte legi organice.
D. Prim-ministru este de o altă părere 

în privinţa subprefecţilor; nn’! desfiinţeză 
numai pentra că ad fost instrumente in 
mâna guvernului şi pentrn că ad fost răi 
ci mal mult pentrn economii, alt-fel ar

plementaril.

C A M E R A
Şedinţa de Sâmblttit 39 Ianuarie 1877.
Şedinţa se deschide la ora 1 p. ni. sub | trebui să desfiinţăm tot, primari, notari 

preşedinţa d-lul R’bsetti preşedinţe fiind I etc. car! toţi ad jăfuit şi ad făcut rele; 
presenţl 93 domni deputaţi. I conchide picând că amânarea a propus’o

Pe banca ministerială se află d. I. Bră- | numai pentra scart timp cftad acele legi



vor fi aduse înaintea d*lor deputaţi.
D. ministru de justiţie <}ice că deja d. 

Ferichidî a avnt o idee salutarie ce trebue 
re a l isa tă . Enista nn proect pentrn trans
miterea puterilor judecătoresc! la primari 
şi d-sa este pentrn amânare.

Discnţinuea se închide şi punftndu-se la 
vot am&narea se primesce.

La ordinea <}ileî este proectnl pentrn mo
dificarea unor articole din legea sanitară.

Şedinţa se snspendă pentru 5 minute.
La deschidere fotoliul preşidenţial îl o- 

cnpă d. A. Sihlănu.
D. Raportor Dr. Polizu dă retire rapor

tului comisiuniî delegaţilor.
In discuţiune generală d. Vulturescu este 

contra luării in considerare a proeotulul 
delegaţilor, carî aii modificat pe al guver
nului. Arată că economiile făcute în pro
ectnl guvernului, delegaţiile înlătură prin 
proectnl d-lor, economie care e de 18000 
fr. Arată că nu e de trebuinţă un medic 
primar de judeţ dependent şi plătit de mi
nister, că consiliul comunal p6te îngTiji 
de igiena pnblică fără at&tea cbeltuell- 
Care a nu se lua în consideraţiune modi- 
ficaţinnile făcute de comisia delegaţilor.

D. Raportor Dr. Polizu susţine proectnl 
delegaţilor încercându-se a înfrânge argu
mentele d-luî Vulturescu şi cere luarea în 
consideraţiune a proectulnî delegaţilor.

D. R. Stefănescu desvolta pe larg impor
tanţa serviciului sanitar picând că şi gu
vernai central trebue să aibă ochii săi prin 
tote districtele şi aceşti ochi sunt numai 
acei medici primari. Vedem că la noi mor
talitatea ia dimensiuni mari, trebue să facem 
tot posibilul pentru înlăturarea flagelului: 
nn sunt pretutindeni medici de plasă cari 
să înlocuiască pe medicul primar, v o pot 
proba cn date statistice.

Arată apoi că nici economii reale nn re- 
sultă şi conchide cerând luarea in conside
rare a proeotulul elaborat de comisie.

D. Pnrculescn susţine că prin proectnl 
gnvernnlui se realisă o economie reală nu 
aparentă cum a (jis d. raportor. Esistă lege 
după care judeţele trebue să aibă medicii 
lor cari trebue ţinuţi a’şl îndeplini dato
ria. Se declară pentrn proectnl guvernului. 
[' D. Prim-ministru crede că tocmai prin 
descentralisare profităm în mai multe pri
vinţe. Judeţul se pote îngriji şi se va în
griji mai bine de sănătatea cetăţenilor, săi,

fără ca maşina centrală să’I vină în ajutor de 
cât in casnri escepţionale; — propune ca 
comitetul delegaţilor să’şl retragă amen
damentele şi să se ia în considerare pro
ectnl guvernului.

Discnţiunea se închide şi se pune la vot 
prin bile, luarea în considerare a proectu- 
lni guvernului şi se admite cu 61 bile albe 
pentru şi 3 negre contra din 64 votanţi.

D. Vulturescu propune a se suprima mal 
multe posturi precum 2 revisori modifi- 
eându-se a r i  10.

Amendamentul este primit de guvern. 
Puuându-se la vot se adoptă şi de Ca
meră.

D. Furculescu predominat tot de spiri
tul de economii propune la art. 19 nu
mărul de 7 membrii pentru consiliul su
perior medical ca suficient şi se realiză şi 
economii.

D. Prim min. Combate propunerea, ară
tând că acei membrii aH mult de lucrn, 
a8 sarcine grele şi nu sunt destul de bine 
remnneraţi pentrn ca 7 să facă ce se cere 
de la 9 membrii; celebrităţile medicale 
căştigă mult prin visitele lor, iar noi le 
oferim puţin.

Se închide şedinţa.
Se p u n e  la vot amendamentul d-luî Fnr- 

cnlescu şi se primesce.
Pănă la art. 31 se primesc fără discu- 

ţinne după proect.
D. Borileauu la art. 31 ^ice că prin a- 

cest articol pe de-o parte ni se dă des- 
centralisarea, pe de alta ni se ia, silind pe ju
deţ a nnmi de medici primari pe cei ac
tuali, care ar crea o inamovibilitate în cor
pul medical — cere a se şterge alin. 2. de 
la acel articol.

D. Vulturescu combate aserţiunile şi ve
derile d-luî Bnriloanu susţinând că e prea 
bine ce acei medici să fiejluaţî în serviciul 
judeţului după ce aii fost atăţia ani în 
serviciul Statului; ei aii drepturi câşti
gate ; nn trebue să tragem cu uşurinţă cn 
buretele peste trecutnl şi viitorul nnor 
persane, ce şi-afl creat o posiţie prin cu- 
noscinţele lor şi după un concnrs aii ocu
pat acele posturi.

D. T. B. Lăţescu «Jice că acest art. s’a 
interpretat răii de cătră d-nu Burileann 
şi că nu este în contra descentralisaţiunii.

D. Bnrileanu arată contrariul şi 4ice că 
judeţul să 'şi aibe mânele libere acum* şi

în viitor să p6tă nnmi el pe medicii săi, 
oăcl pretutindeni avem doctori de medi
cină celebrii. Să fim consecinţî şi să mer
gem pe calea descentralisăril propune a se 
$ice: .atribuţiile, iar nţj medicii.1*

D. Prim min. Esplică art. din cestiune
şi combate modnl de interpretare al d-luî
Burileanu.

D. I. Codrescu arată că înţelesul adevă
rat al acestei legi este, că nu va fi o per- 
s6nă specială ca medic primar, ci nn me
dic actual de judeţ, după un concurs, va 
avea o precădere asupra celor-l'alţi; şi cere 
ca şi on. D. ministru să declare acesta şi 
atunci am realisa şi o economie reală şi 
o descentralisare.

D. prim ministru (Jice că acel serviciii
trece de la stat, aşa cum este, la judeţ, şi
judeţul va face cum va crede, p6te vor fi şi 
acolo medici capabili, arata câtă importanţă 
are acel medic, dar şi multele abuzuri ce 
se fac prin concursuri; cnm fie care familie 
săil partid face totul pentru a câştiga pos
turi amicilor. Nu p6te face de cât să trâcă 
serviciul aşa cum este la judeţ.

(Voci, închiderea discuţiuuiî.)
Discnţia se închide.
Se pune la vot amandamentul d-lnî Bu- 

rilenu şi se respinge.
D. prim ministru (Jice că primesce mo

dificarea : ‘ serviciul medical trece lajndeţ.»
Se pune la vot prin bile alin. 2 relativ 

la medicii primari de judeţe şi nefiind în 
nici 0 parte nnmărnl reglementar, votul 
se anulează.

Şedinţa viitâre se anunţă pe luni.

In alegerile comunale din Brăila, 
ce ati avut loc In ultimele $ile ale 
lunii. In colegiul I cu toată presiu
nea administrativă candidaţii con
servatori ati isbutit.

Sunt aleşi:
D. Iancn St&lpenu, Constantin Ber- 
lescu, Constantin Vericeanu( toţi din 
partidul conservator. Candidaţii ad
ministraţiei au avut prea pucine vo
turi negreşit şi acestea dobândite 
prin mijl6ce puţin corecte. Felicităm 
pe alegătorii Brăilenl cari aO sc-int 
a da demagogiei acostă lecţiune.

Terminăndu-se alegerile din cele 
alte colegii, ne vom grăbi a publica 
resultatul lor.

SCIRI SOSITE CD POSTA B IS URMA
De oare-ce posta de astă-zi nu a sosit 

suntem siliţi a ne mărgini să comunicăm 
cetitorilor noştri ştirile sosite cn poşta de 
eri, Dnminecă, 30 corent.

Berlin, 8 Februarie.

»Prov. Corr., crede că căderea Ini Mid- 
hat Paşa va trebui să aibă ca urmare o 
deserîrşita schimbare a situaţinnei atât în 
Imperiul otoman, cât şi în politica euro
peană.

Constantlnopole, 8 Februarie.
Ziarele de aici spun că Midhat Paşa a 

căzut în urma unui complot organis&t de 
către dânsul spre resturnarea lui Abdul 
Hamid şi înlocuirea lui cn Murad. După 
ce i s’aB presentat lui Midhat dovezile 
despre participarea sa la acest complot, 
sultanul i-a pus alternativa ; ori să fie dat 
în judecată ori esilinl. Midhat a ales a 
fi exiliat la Brindisi.

Viena, 0 Februarie.

Negoţiările între Serbia şi Turcia aB 
intrat în o faşă îmbucurătoare. Poarta re
nunţă la restanţele de tribnt.

Constantlnopole, 9 Februarie,

, Levant Herald» zice că mareşalnl Pa
latului a făcut lui Midhat Paşa comuni
care despre exilarea sa, present&ndnl şi 
documentele, cari dovedesc complicitatea lui.

Constant tnopol, 9 Februarie.

Un comnnicat oficial justifică exiliarea 
lui Midhat Paşa prin acea, că el ar fi in
tenţionat a lna puterea absolută de la Sul
tan, spre a dispnne înnn-şi de dânsa.

T icna, 9 Februarie.

Nonl mare Vizir a ordonat să se urmeze 
negoţiările de pace cu Serbia.

Paris, 9 Februarie.

Diferenţele iscate Intre Jnles Simon şi 
Ducele de Dacazee devin tot mai pronun
ţate. Stânga parlamentară voieşte a rednce 
lefurile membrilor de la curtea de Casa- 
ţiune din cansa sentinţei pronunţate în 
cestinnea Comisinnilor micste.

D EPEŞI TELEGRAFICE
Serviciul privat al TIMPULUI.

A g e n ţ i a  H a v a s

Br liidUI, 11 Februarie.
Midhat-Puşa a sosit eri aici. Respun- 

4ând unei deputaţiunî a coloniei engleze, 
a (Jis că căderea Iui este datorită intrice- 
lor Rusiei şi obstinaţia cu care dânsul a 
apărat articolul Constituţiei, care tindea a 
interzice Sultanului prerogativa de a exila 
fără judecată supuşi ottomanl.

SCIRI OFICIALE
U. George Nichitache, actual sub-prefret de 

* P iu »  Bistriţn-de-Jos, director al prefecturM 
® locul d-lul T. Arbip, demisionat; D. George 

cea actualmente membra In consiliat jude
ţeni sub-prefoct la  plasa B istriţa-de-Jos, In locul 

Nichitache trecut in a lta  funcţiune; I).
' a' l  sub-prefect la  plasa Trotosu, in

locul t lui G. Intrate, dem isionat; D. Dimitrie 
ndopolu, sub-prefect la  plasa Tasluu-de-Jos, 

m locu -Iul Lucianu Venier, demisionat.
Colonel Sachelaric O ton, la  l- iu l regiment; 

Colonel Papadopnl Alea., la al 2-lea regiment; 
Locotonent-colonel Herfher Gheorgbe. la  al 3-lea 
regim ent; Locotenent-colonel Gorjan August, la 
al 4-lea regim ent; Locotenent-colonel Dona Ni-
w lae, la al 5-lea regiment; Colonel Costa-Foru 
VMile, la  al 8-lea regiment; Colonel Holban Mi- 
hail, la al 7-lea regiment; Locotonent-colonel 
jjişm an Ştefan, la al 8-lea regiment; Colonel Gra- 
mont Ales. la  al 9-lea regiment; Locotenent-co- 
lonel MiUdSrescu Gheorgbe, Ia al 10-lea regi
ment; Locotenent-colonel Holban Nicolae, la al 
11-lea regiment; Locotenent-colonel Ricoviţă I6n, 
la al 13-lea regiment; Colonel Dimitroscu Nico
lae, la  al 13-lea rigiment; Colonel Logadi I<5n, 
la  al 14-lea regimeut; Locotenent-colonel Fotea 
Ales. la  al 15-lea regimeni; Locolenent-colonel 
Lepădaţii Const. la  al 16-lea regiment, 

Locotenent-colonel Iân Grigorie, din al 3-lea 
regiment de dorobanţi, la  al 7-lsa regiment de 
linie; Locotenent-colonel D&nescu Theodor, din 
l- iu l regim ent de dorobanţi, la  al 5-lea regi
ment de linie; Locotenent-oolonel Cotrutz Ion. 
din al 4-lea rigim ent de dorobanţi, la al 8-lea 
regim ent de linie.

ERRATA. In articolul „unde în
cepe anarhia ?“ al numărului nostru 
din urmă a’afl strecurat Intre altele 
următoarele greşeli de tipar, care 
rugăm a se Îndrepta de c itito ri: 

Pag. 2, col. 1, spre mijloc, citesce 
esistenfă In loc de resistenţâ pag. 2, 
col. 3, alin. 3, fost secretar intim In 
loc de servitor, pag. 2, col. 3, alin. 
4, patentatul In loc de patentarul pag.
2, col. 3, alin. 6 încorigiiiru In loc 
de Incuragiază pag. 2, col. 3, alin. 
7, presim(U-o In loc de preţuit-o.
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Viena, 10 Februarie (st. n.) 1877.

Metalice.................................... 63 05
Naţionale....................................  68 50
Renta în aur . . . . . . . .  74 45
Lose ............................................ 111 50
Acţiunile băncet........................  888 —
CreditnrI . . . . . . . . . .  148 90
London.................... .... 128 —
Obligaţinnl rurale ungare

> temeşvar . .
> transilvane . 

Argint în mărfuri , . ,
D u c a tu l ........................
Napoleonul....................
Maro 100 . . . . . . .

78 75 
71 75 
71 60 

114 50 
5 87 
5 83 Vi 

60 35

Un bărbat
murile fabricaţiunel de maşine şi în 
desemn, caută un post potrivit sciin- 
ţelor sele seu în capitală seu şi la 
ţ6ră. InformaţiunI strada Popa-Tatu 
No. 5. 891—8.

B I B L I O G R A F I A

A eşit de sub tipar la Librăria 
Socec şi C-nia:

i s t o r i a

ARCHE0L0GIEI
Curs public, ţinnt la facultatea 

de litere din BnenrescI
de

A.  I.  O D O B E S C U

AH TICITATEA SI RENASCEREA
Un frumos volum în 8°, de 768 pagine. 

Preţul 12 Lei 50 bani.

avocat strada Colţel 
No. 63. Consnltaţiunt 

in tote (Jilele pftnă la 11 ore dîminăţa şi 
de hi 6—8 ore săra. 831.

SALA CIRCULUI
Miercuri, 2 Februarie 1877

B A L U  M A S C A Ţ I ]

Musica Militară a Regiment. 1-iQ sub con
ducerea D-lnl Capei maestru SCH0LTISCH, 

va esecuta cele mal noul arii de Dane 
şi plăcuta bandă de lăutari sub conducerea 
D-luî SERBAN (fostă sub conducerea de
cedatului NIŢX. COLŢATU) va esecuta cele 

mal noul arii Naţionale şi de Salon.

începutul la 81/* ore s6ra.

doresce a
m___ preda lec-

ţiunl private, şi r6gă a depune adresele 
respective la administraţinnea acestui (Jiar 
sub cifrele 8. 8. No. 32. 385,6-1.

i ^ ^ G - ^ s n s n r r j
SE AFLA |  CALEA M06QSIQEI H° 20- V1S-A-YIS DE GRAKD HOTEL DE BULEVARD CASA &RECEAH0 

C E L  M U L T  IN C  A  N U M A I U  p i L E

! ! C Ă T R E  C O M I T E N Ţ I I  N O Ş T R I ! !

IN BUCUUESCI SI SIH DISTRICTE
Spre a evita spesele cele mari de transport a mărfel n6stre, înapoindn-o în străinătate, şi în urma co- 

măndilor făcute de comitenţi, cari aii sosit acuma, ne-am hotărât a mai lăsa filiala n6stră în acest oraş încă 
pentru nn senrt timp.

Luând cont cicumstanţele cele gTele ale sitnaţinnel actnale, am făcut incă o redneere însemnată a pre
ţurilor curente mai jos notate. Representsntul Societăţel fabricel de Olandi şi Albituri.

PREŢUL CURENT DUPE SCĂpEMENTUL DE 45 »  CU PREŢUL FICSAT.
Batiste a 7 *  duzină

,  Olandă a . . . . . .  .
,  Lino .............................
» bordnse color, şi cnsute . 

(soie ecrue) bucata.................
Prosdpe şl Şervete a */»

» > damasc . .
Şervete de masă (aţă) . 

» i  > damasc
» > fructe . . .

Feţe de mese a 1 bucată
Pentrn 6 persâne de aţă curată albă . .

» 6 > » damasc > . . .
> 6 > > » qnal. I. . .
< 12
» “  » » » » » • •
» 12 ,  > aţă cur. albă . . .

fr. 1 10
1 80

> 7 —
> 2 50

0» « 
inii

25

fr. 5 —
» 7 50
» 4 50
» 7 —
* 2 T

fr. 4 -

> 6 —
» 8 ---
> 18 --
» 14 --
0 9 50

36
39
45
58
60
60
60

Pân^ărie şi garnituri de masă
de coţi Pân^ă de casă . . . .  fr. 18 —
> > i  |  copil . . . .  fr. 25 —
» » Olandă de munte . . . .  > 3 0  —
» » » B e lg ic ă ......................., 6 0  —
> > Pftmjă de Olandă . . . .  > 64 -
» » » » Rumb..................> 8 4  —

» Toile batiste fine................ ...... 100 —
7 buc. Ciarcef. 3 coţi de l a t ................ ...... 40 —

Rufe de Dame
Cămaşe cu şnur de chiff. 

> brod. de chiff. 
,  brod. de olandă 
,  de n6pte » 

Camis6ne brodate ,
,  ,  de lux

Pantaloni cu garnitura 
, , broderie

Şorţuri de copil 
.  > dame

cu şlepă

de fr. 3 —
de fr. 3 50 p. la 6 50 m. f.
» » 5 -  P, la 9 — m. f.
1 • 6 50 t 12 — . >
t t 3 ‘ 1• 7 — .  *
0 V 7 -- V 15 — • a
• • 3 — 9 6 — . >
• • 5 50 a 10 — t »
1 > 1 75
w ■ 2 __

fr. 8fr. 5 60 p-
6 50 » 9

9 9 — > 15brod.

Rnfe pentrn C a v a l e r i

Cămaşe din oxford veritable . . 
,  > Olanda colorată . •
» de Chiffon alb. simplă •
i  > > ,  brodată .
» > Olandă fină . • • •

Pantaloni de pichet de ewe • 
> . olandă................

fr. 5 —
50
50
50

75
50

Diverse
Dnz. Ciorapi de Dame

ii

:
i
>

Şervete cn feţe de mese
Pentru 6 pers. de la 9 până la 15 fr. cele mal fine ,

,  12 ,  ,  ,  24 , ,  58 ,  ,  ,  f 1 Buc. Flanele
B&ti<te fino francese de Lino ou brodkrie adevărate. ■
Un mare asortim ent de garn itu ri pentru Dame, Uanchete | i  guler0 on preţuri ele to t reduse 
Batiste de Lino on margine laţii ou nume, brodate. .. .
Chache-nei de m&tase şi p&njl, In tdte culorile, Shwalurl lungi de India ;i Japonia. 
Comandele de prin provinoil vor fi eseoutate cn oca mal mare promptitudine.

de lînă . . .  ,
, » de fildecosse . ,

* ,  bărbaţi de lînă . . ,
,  » » » fildecosse ,

Galere de Diune................ .... . ,
,  > B ă rb a ţi..........  »

Peptnrl brodate........................  »

Tipografia Thiel A Weiu Palatul .Dacia*


