
MERCURI 5 IANUARIE. No. 3
ANUL II. — 1877.

A  B O IS T A .lV tE JS E T E L E  fi3K3l!« '  M i *  ------  -------- _ _  _________ ________

• • = ‘ - " i : “ - r n  Ţ  1 1  / f  1 3  Ţ Ţ  T

, , . r . ' r r r . . . . m  1  i  I V I  l i  f e l i i
INSIRTIl'NI 81 RBCLAMi: f U  ^ j a B g t S g j Ş r  S Z S f f iL a r A B f im E

Liai» d» 80 litere petit, pagina IV, 80 bani. _  _ _ _  _ , ri
pe pagina i n ,  80 bani, p<> pagina 11,8 lei noul ţ ) I A I \  POLITIC, COMERCIAL, INDUSTRIAL ŞI LITERAR.

Bcolaine » Iei noal linia. E SSE  IN  T O A T E  D IL E L E  D E  LU CRU

U> numJr In Capitali ID bani. b t c t r o -o i , r e d a c ţ i e i  s i  a d m o t i s t e a t i e i : p a l a t o i  d a c i a "

a n u  J s r a i T J R . 1
Se priiioeec In itrifin ita te : U  D-nil Ifaatm - 
•tein <t Vogler In Vienna, WalgachKu w  10;

Oppelik In Vienna, 8 iubenba#tei 8 ; Rudei 
M out In Vienna, SeilenU tte 8 ; Fineau 
Hrdieka in Vienna, TeinfalUtroue 17 j PhiXipp 
IM  In Vienna, Eecbenbachgaue 11; X- Lang 
*  Comp. In Pejta ji Havat-Laf/Ue-Bullitr ă  
Comp. In Pari*.
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Articolele nepublicute na ae vor Înapoia.

U n  n u m â r tn D is tr ic te  15 b a n i.

Demagogia a desfiinţat mal în 
Wtâ ţ6ra Consiliele Comunale pen
tru  a le înlocui cu creaturi d’ale 
el, cari numai representanţî al in
tereselor publice nu pot fi.

Nisce Consilii împănate de ase
menea creaturi, n° P^tc fi c#a mal 
mica Îndoială c& vor caută sâ fal
sifice listele electoralo pentru a in
troduce, contra legei, pe toţi des 
culţii masalagil partidului lor şi 
a’l transforma în alegatori al di
feritelor colegii. Atragem atenţiu 
nea tutulor alegatorilor asupra a- 
cestor manopere criminale. Ii con
juram  a lua tâte măsurile pentru 
a veghia cu neadormire, a face 
immediat protestări şi recurs la 
tribunalele locale. Rugăm şi pe avo
caţii din Capitala şi Districte, car 
ţin la respectul legalităţel, a da tot 
concursul lor pentru a se sc&pa 
ţ6ra de flagelul teribil al dema
gogiei.

Să nu uitam ca ţ£ra este în pe
ricol, ca demagogia simţindu-se ca 
pilită va lucra cu desperare.

Inerţia din partea omenii or de 
bine ar fi o crimă, căci, precum 
am mal spus, d6că aţii demagogia 
a pus mâna pe moşia cea mare, 
mâne va pune mâna şi pe moşia 
cea mica, aşa că într'o <Ji ne-am 
treiji alungaţi din bunurile şi ve
trele n6stre prin o politica de 
pradă şi anarhie. încă o data la 
lucru şi „sursum corda.“

B U C U R E S C U  IANUARIE.
Anul 1876 ’şl-a terminat cariera. 

El a fost bogat In nenorociri jjen- 
tru acestâ ţâră.

In afară, el ne-a adus insurecţiu- 
nea Orientului, resbelul Intre Chres- 
cinf şi Turci din Imperiul Otoman, 
intervenţiunea Europei In acâştă ces- 
tiune, şi acea stare mal rea de cât 
teabelul care, se chiamâ nesiguranţa 
păcii şi care (jUpgi ce a apâsat mal 
pe tot anul 1876, n’a încetat încă 
cu anul I877. De aci peirea credi
tului, Încetarea comerciulul, miseria 
generală şi t6ma d-a Tedea dintl, 0
$i tntr'alta bogatele &]fj Rq_
mamei prefftcute latr’im cftmp de 
bătălie sângerat prin ciocnirea nâ- 
munlor şi religiilor de 8ecolI vr&:. 
maşe.

în ă u n tru ,  el ne-a adus pe *o.jj_
ţ1 atât ajunge.

Dupft cinci ani de guvern conser
vator reparator şi regulat, adună
tura acelor elemente sociale, corupte, 
^•frânate şi cari nu pot trâi de
, 4'm warhia guvernamentală, care
le perm\ta d-a pegcui ln apa turbn.
** 6 a thesaurulul public,
deveni ră destu lde tari pentru a res- 
tuxna guvernul şl ase impune Dom
nitorului. Roşii fură aitltaţ, !n ac6stâ 
opera, lntâifi de nisce f6rte margi_ 
nite greutăţi financiare pe Qflri 
vernul trecut na Ie putuse lnlfttura 
cu totâ energia administraţiunei 8âle 
iş al doilea de nemulţumirea ce pa-

ralisia afacerilor şi râua stare a re
coltelor răspândise ln mal multe cla
se ale populaţiunel, cari nu erafi 
destul de culte pentru a sci să facă 
partea guvernului şi partea eveni
mentelor ln acostă tristă situaţiune,-- 
dar cari d’atuncea aii Învăţat ln da
una lor, cum Învaţă tot-d’a-una mul
ţimile puţin cugetătdre, ceea ce pă
ţesc când pe lângă o situaţiune 
pr6stă se adaogâ şi un guvern răft.

Insă aceste două motive n’ar fi 
fost suficiente pentru a esplica o 
ast-fel de revoluţiune, dacă ambiţi
unea culpabilă a câtor-va desertori 
din partidul conservator n’ar fi În
lesnit a tâ t ln ochii ţârei cât şi ’na- 
intea Domnitorului, venirea la pu
tere a elementului anarhic. Fără a- 
cest ajutor, roşii ar fi stat Încă multă 
vreme ln rolul lor de oposanţl. A- 
cel cari ’i-afi ajutat ln acostă ţâră, 
care este încă ^ca o" câră m61e In 
mâna guvernului, să pună măna p’a- 
cea putere centrală, care a pus ţâra 
Intrâgâ la discreţiunea unor <5ment 
fără căpătâifi, afi format coaliţiunea 
cea mal imorală şi to t de o dată 
cea mal nero^iască de care istoria 
va face menţiune, căci complicii lor 
nu’l resplătiră pentru nesocotirea tu 
tulor principiilor lor nici prin două 
luni de putere, şi ministerul Iepu 
rânu, intrat la sfârşitul lui Aprilie 
se retrase la înteile £ile ale lui Iu 
nie ’naintea ministerului Bratianu 
trăind ast-fel luna lui Maifi lntrâgă 
adică mal puţin de căt roşele.

De atunci d. Brâtianu, stăpân 
pe situaţiune, susţinut de Domni 
tor, având pentru sine o cameră fa 
natică şi un Senat supus după 6re 
cari Încercări de resistenţă, cari tot 
d a-una se Infrâng, având obţinute 
de la aceste corpuri, cari strigafi 
mal înainte atâta tn fav6rea averel 
Statului, dreptul d’a contracta lm 
prumuturl cu orl-ce dobânde şi cu 
ori ce condiţiunl, a esersat in acostă 
ţâră una din acele'tiranil, — putem 
4ice orientale, — care graţie amo- 
vibilităţel magistraturel şi lnjosirel 
caracterelor, se văd la noi sub masca 
unul constituţionalism făţarnic.

Să usăm de singura libertate care 
a rămas, ca să vedem ce-a făcut ln 
noue luni de minister şi, putem <Jice 
de putere absolută, acest conspira
tor transformat In mic despot asi
atic.

Resultatele acestei administraţi- 
unl din nenorocire sunt prea pi
păite. Impunitatea crimelor lor din 
1 8 6 7  şi 1 8 6 8  a esaltat pănă la ul
timul grad de insolenţă, Indrăsnâla 
partidului roşiu şi spiritul de arbit
rar al şefilor sel. Insă de şi afi do- 
borlt la pământ t6te resistenţele, de 
ţi afi făcut să tacă tdte oposiţiunile,
4a şi l’afi pus afară din lege şi sub 
“ âna unul comitet de Salut pubiic, 
compug djn inamicii lor personali, 
pe mal mult de dol-spre-^ece şefi 
luminaţi şi energici al partidului con
servator,— este un singur inemic pe 
care nu 1-afi putut dobori, un sin
gur adversar p0 care nu ’l-aft pu
tu t Înfrânge şi care este apr6pe să 
invingă p’aceştl Învingători. Acest 
inemic neîmpăcat este propria lor 
incapacitate.

Sâ Începem dar cu flnancele de

I cari s’a Însărcinat ln pers<5nă şeful 
cabinetului, d. Ion Bratianu.

Coaliţiunea a venit la putere ln 
numele pretinsei desordine financiare 
şi pretinselor răsipe făcute de gu
vernul trecut, mal cu sâmâ ln ces- 
tiunea armatei. Calomniat6re safi nu, 
acâstă aserţiune repetată cu persis
tenţa, cântată pe t6te tonurile şi 
coincidând cu strâmtorarea ln afa
ceri, de care am vorbit mal sus, a 
produs asupra spiritului public un 
mare efect.

Ce a făcut ln finance acest gu
vern, care pretindea că vine ln nu
mele economiilor şi al ordinel fi nan 
ciare ) Resultatele sunt pipâite, căci 
ele sunt cifrate şi chiar d. Codrescu 
n’a putut sâ le tâgăduiascâ In ra
portul Bâft plin de neadevfirurl şi par
ţialitate.

Desordinea financiară se produce la 
noi din două cause : escedentul chel- 
tuelelor peste resursele constatate şi 
al douilea nelmplinirea de la con
tribuabili a chiar acelor resurse. 
Cu tdte silinţele partidului conser
vator, d’a pune mâna p’acest ideal 
financiar, Insă, datoriile enorme lă
sate de roşii, — pe d’altâ parte o 
serie de rele recolte cari tot-d’auna 
afl Incelat ln privinţa Împlinirilor 
chiar previsiunile cele mal pessimiste, 
aii fâcut ca partidul conservator de 
şi s a apropiat adesea de acest de- 
sideratum, nu l’a putut atinge ln 
tr ’un mod complect. Trebuia dar ca 
partidul roşia care s’a servit cu a- 
cestă armă, sâ caute de la Începu 
tul venirel sale la putere, ln sesiu
nea ordinară care a avut-o, să vin
dece râul safi cel puţin sâ nu’l aug 
menteze.

Care este resultatul administra 
ţiunel financiare a d-lul I. Brătianu 
pe 1 8 7 6 1  Ietă, după cum s’a con
statat de chiar adunaţii sâl?

Din 9 8  milione venituri consta
tate pe anul 1 8 7 6 , s’afi incasat nu 
mal 4 8 , remâind n e îm p lin ite  5 0  m i- 
lione c o n trib u ţiu n l.

Iată pentru împliniri.
Să vedem acuma dâcă ln chel- 

tuell s’att arătat tot aşa de economi 
pe cât aii fost de slabi ln împliniri.

S’afl cheltuit pe anul acesta ln 
credite estraordinare şi suplimen
tare peste budget mal mult de 10 
milidne, şi acesta după mărturisi
rea chiar a 6menilor de la guvern; 
şi noi suntem siguri că acâstâ sumă 
este cu mult inferi<5ra adevărului.

Iată dar resultatul administraţiu 
nel financiare de câte-va luni a d-lul 
Brătianu:

50 mili6ne la Împliniri mal jos 
de cât budgetul şi 10 mili6ne spor 
la cheltuel! peste budget! — adică 
de o cam dată, un d e fic it de 6 0  mi 

id n e l

Acâsta pentru budgetul 1 8 7 6 .
Cât pentru budgetul 1 8 7 7  care 

trebuia sâ realiseze vestitele promi 
siunl făcute până astăzi, — de şi 
Camera a ţinut doă sesiuni estra
ordinare şi una ordinară, de şi a 
siegiat mal bine de şâse luni cu di 
urn e  e n o rm e , cari atl fost singura da 
torie a Statului care s’a plfttit, de 
şi chiar ln vacanţiile Crăciunului s’a 
declarat ln permanenţă In p riv in )a  
d iu rn e i, căci ln fapt nu se complec- 
tâzâ, — de şi lucru nepomenit până

a$t şi ln contra legei şi a Constitu- 
ţiunel, o comisiune permanentă 
pentru budget, a lucrat ln inter
valul sesiune! iar cu  diurne, bud
getul pe 1877 nu este Încă votat şi 
intrăm ln anul acesta cu budgetul 
din 1876.

Pe lângă acâsta t6te cheltuelile 
cari s afl fâcut peste budgetul din 
anul 1876, s’afi făcut fără nici o re
sursă şi numai cu bonuri de tesaur. 
Puţinele plăţi cari s’afi fâcut, s’afl 
fâcut ârăşl ln aşa mod, şi chiar chel
tuelile normale ale budgetului s’afi 
plătit tot pe asemenea cale, câcl, 
prin nelmplinirea contribuţiunilor, 
n afi fost alte resurse. Antreprenorii 
Statului, chiar carişl-afi Împlinitt6te 
condiţiunile, nu sunt plătiţi nici chiar 
ln bonuri. Pensiunile nu s’afi plătit 
de trei şi cinci luni, apuntamentele 
funcţionarilor de vr’o două luni şi 
acâsta ln toiul iernel. Ce fac bâ- 
trânil, văduvele şi orfanii? El m o r ,—  
cum a (Jis d. Brâtianu cu un superb 
sânge rece,—el m o r pe când trăiesc 
din mârtea lor, Rosetil, Pantazil, Fun- 
descil, Pâtărlâgenil. Cât pentru func
ţionari, nu m o r , fiind-câ cine m6ie 
când pote face altminteree? Unii se 
ruinezâ consumând micele lor eco
nomii şi aşteptând schimbarea aces
tei situaţiunl, iar alţii mal puţin scru- 
puloşl.... alunecă. Pe lângă acâsta 
o pl6ie de hârtii d’ale Statului ne
plătite, bonuri de tesaur, mandate, 
bonuri domeniale, bonuri rurale afi 
că^ut pe piaţă, omorând p6te pen
tru multâ vreme creditul Statului 
românesc. Pe lângă aedsta, garanţia 
drumului de fer neplâtitâ, neplătite 
ratele împrumuturilor din străină
tate, străinii Înspăimântaţi, consulii 
ameninţători, ţâra umilită şi failita 
apr6pe proclamată.

In faţa unei asemenea situaţiunl, 
d. Brătianu, cu impertinenţa care 
nu’l părăsesce nici o dată, <Jice Îna
intea adunaţilor săi, că a moştenit 
situaţiunea, şi adunaţii ’1 aplaudă, 
căci sunt plătiţi pentru acâsta.

Insă resultatul anului 1875, sin
gurul de care mal pot să respun^ă 
conservatorii, este faţă şi constată
rile lui , cari nu se pot tăgădui 
sunt cele urmât<5re:

4 mili(5ne escedent al cheltueli- 
lor peste venituri şi 6 milidne re- 
măşiţe neîmplinite, ln total dar a- 
pr6pe 10 mili<5ne d e ficit re a l cu două 
milidne mal jos de cât deficitul pre
văzut Inţelepţesce de foştii miniţtril şi 
pentru care guvernul conservator a 
cerut la timp resurse cari ’l-s’a re- 
fusat prin intrigă şi cari ar fi în
lăturat cea mal mare parte din ca
tastrofele actuale.

Sâ mal observăm că guvernul tre
cut Încasase ln anul 1875 mal mult 
de 5 milidne din fostele remăşiţe şi 
câ mal erafi din acele remăşiţe des
tule pentru ca cu vremea şi un an 
bun sâ se reducă la zero esceden
tul de 4 milidne cheltueli. Sâ se 
mal observe câ ln cinci ani al gu
vernului conservator, cu t<5te greu
tăţile situaţiunel, funcţionarii erafi 
plătiţi ’nainte, pensionarii la timp, 
mandatele, bonurile şi anuităţile la 
^i Ş< creditul Statului era 71/* la sută.

Şi cu tdte acestea ce moştenise 
acest guvern de la d. Brătianu şi 
semenii săi ?

Datoria Statului este a$l ln total 
de 513 milidne. Din acâstă sumă 
386 milidne privesc guvernul d-lul 
Brâtianu din 1867 şi 1868, şi iată 
cum :

248 miltâne calea ferată Roman- 
Vârciorova;

51 milidne calea ferată 8ucâva- 
IaşI-Roman;

78 milidne împrumutul domenial 
contractat ln prima ^i a mi
nisterului conservator, pentru 
a stinge d a t o r ia  flo t a n t ă , lă
sată pe jumetate de d. I6n 
Brătianu şi jnmătate de suc
cesorul şi coalisatul sâfi 4e 
s$I d. Al. Gr. Golescu, şi ln 
fine ;

9 milidne de la Casa de depu
neri şi ConsemnaţiunI pen
tru a termina chestia Strus- 
berg, creată de d. Brâtianu
şi perfecţionată tot de d. fio-
lescu.

Dâcâ mal sc<5tem din aceste 513 
milidne datoriile lăsate de princi
pele Cuza şi Împrumutul Oppenheim 
al d-lul I6n Ghica se vede cât de 
mică a fost partea conservatorilor 
ln aceste teribile sarcini, carlapasâ 
ţâra, parte care şi dânsa n’a fost 
de cât resultatul desordi nelor an- 
teri<5re!

Iatâ la ceea ce d. Brătianu şi cel
ce 1 ascultă, ar trebui să se gân-
descâ, când are neruşinarea d’a vorbi 
de moştenire.

Iatâ  starea financelor ln partea 
administrativă. In partea legislativă 
nu pntem semnala de cât doă legi 

| asupra viilor şi licenţelor cari, pen
tru a susţine alegerea Pantaziilor 
şi Fundescilor, afi Împuţinaţii cu 
patru milidne venituri sigure fără 
să pună nimic ln loc şi cari amân- 
doâ nu se preocupă din tdte clasele 
României, de cât de clasa intere
santă a consumatorilor de alcool,

J iar ca proiecte, proiectul nesăbuit al 
impositulul mobiliar şi al patente
lor şi ln norii viitorului singura con- 
cepţiune care este la Înălţimea in
teligenţei financiare a d-lul Brătianu, 
acea ultimă resursă a guvernelor 
despotice, imorale şi jăfuitdre, hâr- 

| tia monedă.
Când flnancele sunt adevărata pâ- 

trâ de Încercare dupâ care se judecă 
guvernele,— ce să mal vorbim des
pre cele alte î In tdte ramurile ad
ministraţiunei : arbitrar, anarhie şi 
corupţiune.

La interne d. Vernescu, prin o in
capacitate voită safi firâscă, devine 
instrumentul cârdâşiel roşii şi ne dâ 
spectaculul celor mal scârbdse ale
geri cari s’afi vâ^ut, comitete stră
ine localităţilor, numite din BucurescI, 
având la ordine administraţia şi jus
tiţia, terorisând districtele, Împăr
ţind promisiuni mincindse al căror 

[ resultat s’a tradus prin 50 mili- 
6ne deficit ln Împlinirea contri
buţiunilor. In colegiul III şi IV can
didatura cea mal pe faţă : dmenl 
străini de districte, precum d. Fun- 
descu la Ylaşca, d. Buescu la Olt,

| d. Pilat la Prahova, d. Manifi la Ia
lomiţa şi alegerea Împătrită a Co
lonelului Slănicânu vor remftnea ca 
monumentele neobrăzârel ale avo
catului de la Interne, apostolul şi 
lâudâtornl liberilor alegeri. Colegiul



II a fost câştigat prin funcţii, co
legiul 1 prin mandate judecătoresc!, 
împărţite cu profusiune şi amenin
ţări administrative.

Ce să mal vorbim de administra
ţia de t<5te filele a d-lul Vernescuî

Chiar roşii cel mal fanatici nu 
pot să nu mărturisâscâ că este un 
monument de incapacitate.

La justiţie, roşii atl debutat prin 
desfiinţarea legel care punea o sta
vilă invasiunel In magistratură a 
tutulor acelor indivizi fără titluri, 
fără practică, fără ondre, — instru
mente docile în mâna unul minis
tru fără scrupul. D’aci Impănarea 
magistraturel cu funcţionari desti
tuiţi pentru abusurl, chiar loviţi prin 
sentinţe judecătoresci, 1) destituirea 
judecătorilor onorabili, cari nu se 
supuneafi ministrului în t6te C6stiile 
numite politice, — şi ce-va mal mult, 
d. Stătescu mergSnd pănă a supune 
Adunărel sentinţele judecătoresci şi 
insultând în Cameră pe magistraţii 
cari le-aii pronunciat; în fine acest 
ministru, mergănd până a destitui 
membrii onorabili din Curtea Cra- 
iovel, fiind-câ avocaţii din partidul 
roşiu nu ’şl-afl câştigat procese par
ticulare, întinate de plăsmuire şi de 
furt de documente. 1)

Ce să mal vorbim de uzurparea 
de către Cameră a funcţiunel jude
cătoresci, de perchisiţiuni şi arestări 
făcute de deputaţi, şi ca cunună la 
t6te, ameninţarea inamovibilităţel 
Curţel de Casaţie prin supresiunea 
a mal jumfitate dintr’fensa?

La Lucrările publice avem sus
pendarea fără votul corpurilor legiu- 
itxire, a legel drumurilor, dărâpăna- 
rea şi distrugerea în nouă luni de 
(Jile a lucrărilor făcute In ş6pte ani 
şi cari afi costat mili6ne şi cari în
cepuse să ducă civilisaţiunea şi bo
găţia în unghiurile cele mal depăr
tate ale ţârei.

La Armată d. Colonel Slânic6nu 
a încuragiat indisciplina, înaintând 
şi răsplătind pe toţi acel oficeri 
cari fac politică în armată şi per 
secutând pe toţi aceia car! n ’att fă
cut altă crimă de cât a fi tot-d’a- 
nna fideli guvernului în fiinţă, cum 
se cuvine unul militar, fără a se 
preocupa de col6rea Iul politică. Să 
mal vorbim d’aCele faim6se raporturi 
în cari, în ajunul d a face o demon- 
straţiune politică, d-lul representa 
pe d’o parte armata nâstră ca lip
sită de tot ce’l trebuesce pentru o 
campanie, şi pe d’altâ parte acusa 
pe fostul săil şef; general Flore seu 
c’a făcut aprovisionărl de îmbrăcă
minte până în 1900; dar faptele doă 
luni în urmă se însărcinaţi c’o des 
minţire făţişă, căci la cea d’înteifi 
concentrare seri6să, d’abia atl ajuns

1) Precum Lepăd 11 tescu de la Teleorman, ruda 
J-lol Verne*?u, ţi a lţi mulţi.

1). A fa ce re a  ea p rim ftria  C ra io v e l.

acele aprovisionărl menite de d. Slâ- 
nicânu a ţine până în 1900 şi a$l 
magasiile n6stre sunt aprâpe g<Sle 1 
Să mal rădicăm contradicţiunile ace
lor 6menl veniţi în numele econo
miei, mal cu sâmă în armată, şi cari 
îndoiesc cadrele şi cari cer opt mi- 
li6ne acolo unde general Florescu 
ceruse patru ? D6r asemenea lucruri 
sunt a tâ t de obicinuite In acest par
tid în cât ne-am scârbit numai con- 
statându-le.

Ce-va mal grav este ceea ce se 
şoptesce în privinţa modulul în tre
buinţat de administraţiunea actuală 
a face furniturile pentru armată. 
Insă acăsta este o cestiune pe care 
trebue s’o reservâm viitorului.

Instrucţiunea publică, cultele, vii
torul moral şi intelectual al naţiu-
nei....... d. Chiţu este ministru. Ni
se pare că a tâ t ajunge!

Atât de miserabil înăuntru, gu
vernul n’a putut avea în afară de 
cât o politică fără demnitate, fără 
independinţâ, fără francheţă şi pu
rurea anti-naţională. Moştenind si- 
tuaţiunea strălucită care ’I s’a lă
sat în acâstă privinţă de guvernul 
conservator, el a fost silit cât va 
timp a se ţine d’aceste mândre tra- 
diţiunl cu preţul celor mal ruşin6se 
contradicţiunl din partea 6menilor 
fără scrupulurl, cari s’aâ succedat 
la guvern. Ast-fel eî sancţionară fără 
esitaţiune tratatu l de comercitt cu 
A ustria, contra căruia organisase, 
graţie profundei necunoscinţe pu
blice în asemenea materie, un fel 
de revoluţiune a spiritelor în t6 tâ  
ţ6ra. Ast-fel el presintară camerile 
tra tatu l cu Rusia Încheiat de con
servatori, şi d. N. Ionescu care ’l 
combătuse cu asprime, ca deputat, 

sancţionă ca ministru.
Frum6se lecţiunl de moralitate po

litică, frum6se esemple presentate 
junimel de un profesor !

In fine, d. Bosetti şi d. Ion Ghica 
concedară, ca trâm işlal guvernului, 

ranciel şi Angliei tratam entul pe 
care d-lor 11 găsiafi prea mult fa
vorabil pentru Austria, fără să ob
ţină în schimb precum a obţinut gu
vernul conservator nici a v a n t a g e  e - 
c o n o m ic e  r e c ip r o c e , n ic i c h ia r  un a -  
v a n ta g iu  p o litic , c ă c i pe c â n d  g u v e r 
nul c o n s e r v a to r  a  fă c u t cu  R u s ia  şi 
A u s t r ia  t r a t a t e  pe c a r i  s ’ a â  p u s s u b - 
s e m n ă tu rile  Î m p ă r a ţ ilo r , d nil Bosetti 
şi Ion Qhica aă făcut cu Anglia şi 
Francia n isce  s im p le  a r a n g ia m e n t e , 
de felul acelor ce aceste guverne în
cheie cu ori-ce^Stat, fie chiar vasal 
şi chiar cu hordele negre din Africa, 
vecine cu coloniile lor. 1)

Dăr acestea sunt încă secundare 
pe lângă atitudinea păstrată d’acest 
guvern în cestia cdnflictulul Orien-

F01TIA „TIMPULUI"
B  E  L  L  A .  

rrroiiiĂ c ih c a s ia n ă  d in  l ir i io h t o f

(Urmare.)

— Are să se facă îuvălmăşflă, ’mî rjiseî 
efl; ţi mS grăbii să scot din grajd caii noş 
tri. Dopa câte-va momente totă casa prin
cipelui era în pici6re. Azemat năvălise in 
sala cinei, cn haina ruptă, strigând că Cas 
b,eî vru8ese să’l om6re. Pe dată to ţi 6s 
peţii se armară, lupta erea să încapă, se 
au4ia slobozituri de puşcă. CasbicI insă 
lncalecase, cn şaşca in mână ţi f5cu loc 
prin mulţime şi dispăru.

Să plecăm, (jisei lui Peciorin; e peri 
•nlos d’a mai şedea aici.

Aşi dori să văd sfârşitul acestei scene 
’mî repnnse el.

In fine plecarăm.
Intorcându-me la fort nu ştifi ce demon 

mă împinse să naiefl Ini Peciorin. conv 
bir#a ce audisem in grajd. El snrtae cn 
ine ţă .

1) A se vedea in .Râoueil des traitâs* par 
Martens numerâse arangiamente de felul acesta 
făcute cu jefilnegril de prin Afrioa.

— Trecuseră patru ^.ile de la acea seră 
furtunâsă când ne pomenirăm la fo rt cu 
Azemat; ca de obiceiil el in tră  în camera 
Ini Peciorin. începură să vorbescă de cai, 
Peciorin lauda cn entnsiasm calul Ini Cas
bicI. Ce frumuseţe de forme ! ce agilitate 
de cap riâra! ^icea el; în  t6 tă  lumea nu ’şî 
mai putea găsi semăn.

Ochii tânărului T arta r scânteiaU, încer
cai să schimb vorba; însă şiretul de Pe
ciorin revenea mereii asupra acestui m inu
nat animal.

Acelaşi scena se petrecea la fie-care vi- 
sită a lui Azemat. Dape trei septăm ânl,
0 erval că bietul tânăr slăbea şi ’ngălbenea, 
întocmai ca un amorezat in desperare.

ln tr o ţ i  Peciorin ii ,jige : _  vSd Aze„ 
m at că te gândescl nieroH la calul acela, 
îi tu  n a i  mijloc să'l capeţi. Ia gpnnem ce 
al da ta  acelui ce ţi-l’ar da.

- Tot ce ar vrea.
- E «  p o ts ă ţ i ’l datt; însă cu o condiţie
Ju ri s o împlinesc! ?
-  Jur, dar şi tn  să juri.

1 Da ju r, să’ţl  datt cal„l 1„I Ca,biet î„

tal, de care atârnă viitorul nenoro
citei n6stre ţe rl. IncepGnd tot-d’a- 
una prin calo’nnie, aceşti 6meni aă 
transformat atitudinea demnă a fos
tului gutern faţă cu pretenţiunile 
ridicole ale Turciei In politică d’a- 
ventură, care era departe de spiri
tul Înţelept şi cumpănitor al mini- 
ştţilor conservatori. A ti ajuns dăr 
sub protecţiunea filo-turcilor de la 
noi, a d-lul l<5n Ghica, luând In mi
nister pe d-nil N. Ionescu şi Dim. 
Sturzea, şi pe când se lăudaţi că 
sprijinesc neutralitatea României, to t 
de o dată comiteaft imprudenţa d’a 
declara că suntem lipsiţi d’orl-ce mij- 
I6ce de acţiune, rădicând ast-fel ori
ce merit neutralităţel ce declaraţi 
că voiesc s’o observe. Tot-de-odatâ 
d. Cogălnicânu, prin o inspiraţiune 
laudabilă, der care era singuratică, 
trămise memorandul sefi In care ce
rea de la Turcia 6re-care concesiuni. 
Memorandul fu respins cu nepăsare, 
şi d. Brâtianu puse mâna p'acâstă 
ocasiune pentru a scăpa de d. Co- 
gâlnicânu, lnlocuindu’l cn d. Ionescu. 
Tot de o dată prin intrarea în mi
nister a d-lul Dim. Sturzea, politica 
turc^scâ părea că domină în guvern. 
Imediat Turcii, cari nu sunt nici o 
dată mal îndrâsneţl de cât când cred 
c’ati a face cu slăbiciunea, ne res- 
plâtirâ d’acestă atitudine prin o se
rie de ofense cari nu osteniră umi- 
litatea d-lul N. Ionescu.

In acest timp se petrecu voiagiul 
la Livadia, care fu pentru d. Brâ
tianu ca calea la Damasc pentru 
Sântul Pavel. Acel voiagifl fu a tâ t 
de vestit prin acostă subită conver
siune a capului cabinetului cât şi 
prin cel $ece mii de franci rămaşi 
nemuritori al Colonelultil Slănic6nu.

La acea epocă Rusia luâ o atitu
dine energică care decise pe Turcia 
la un arm istiţifi'de mal multe luni. 
Tocmai în acel moment Înţeleptul 
nostru guvern, găsi timpul s’adune 
80 mii de oştire şi să cheltuiască 
mal multe mili6ne din secatul nos
tru  tesaur pentru acostă concen • 
trare inoportună. In acest timp con
ferinţa se adună şi discută până a$l. 
In fie-care <Ji p6te să se nască un 
conflict ,care să sângereze Europa, 
şi noi, prin posiţiunea n6stră geo
grafică, vom simţi primele atingeri 
ale acestui incenditi.

In momentul acesta soldaţii sunt 
p’a-casâ; visteria, sleită prin o con
centrare inoportună, n ’a mal putut 
să’l ţină, şi tocmai In acest moment 
guvernul, care a priimit cu fruntea 
plecată insultele şi palmele cele mal 
directe, caută Turciei o cărtă gra
tuită pe basa unor articole din Con- 
stituţiunea turc^scă, act cu to tu l in
terior, şi cari articole pot să aibă 
sensul cel mal puţin atingător pen
tru  noi. Insă insulta care nu se gă» 
sia In Constituţiune, se gâsesce în

posesie daca tu 'm i vel da pe sora ta. Ca- 
ragu va fi m artorul nunţel nâstre. Sper 
că propunerea mea ’ţ î  convine.

Azam at tăcu.
—  Nu v rei?  bine! Te oredeam bărbat, 

şi văd că nu eşti de câ t un oopil prea tâ 
năr d 'a încăleca un ast-fel de cal.

-  Dar tată-m eii! strigă Azamat.
— Tată-tăQ I 6re nn lipsesce al adese ori?
— Da.
— A tunci, ne-am înţeles?
— Da! răspunse, nebunul palid ea m6r- 

tea. In ce *}i?
La cea d’ântâitt venire a lui CasbicI 

la fort. Tn numai, cugetă la promisia ta.
Ast-fel fu înoheiat acest nefericit pact. 

Făcui vane m ustrări lut Peciorin; el 'ml 
regpundea că o selbatecă din Circasia tre- 
bnea »ă se simtă fericită aparţinând unul 
om ca el; şi că Casbicî tâlharul merită
o pedâpsă. _

Nu cnnoscâm planurile ur^ito intri» Pe
ciorin şi Azamat, când în tr ’o dimineţn sosi 
Casbicî întrebându-m ă decă voesc să cum
păr făină şi ol; ii <Jis«ifl să’ml ndncă pro- 
visiole a doua ^i- A iam at erea aci.

răspunsul provocat cu atâta impru
denţă de acest guvern nebunesc.

Ce vor aceşti dmenl ? — se întrebă 
to ţ i .— Ce politică urmăzâî Ce in
terese servesc? Sunt el numai inca
pabili saă trădători ? Când t6tă Eu
ropa caută să impace conflictul 0- 
riental, în aceste momente supreme 
când cel mal mic lucru p6te să fie o 
pedecâ la pacea lumel, ce le-a venit 
să caute insulta t—el cari o priimiafi 
până erl, — să ae. arate îndrâsneţl 
el cari se declaraţi fără arm ate,— 
să se arate imprudenţi, el cari se 
sciă fâra finance, — să vrea să fie 
rfisboinicl, el cari scift că dacă este 
un singur S tat în Orient care n’are 
nimic să câştige prin resbel, şi to t 
să p6r$â fără pace, acel S tat este 
România) Singura esplicaţiune este 
că aceşti 6menl, vă<j6ndu-se prin 
inepţia administraţiunel şi politicei 
lor, ajunşi la marginea prâpâstiel, nu 
vor să pâră singuri ci să cufunde 
ţâ ra  cu dfinşil în tr’un imens cata
clism.

Aşa d6r inepţia, juful în finance, 
desorganisarea în armată, administra- 
ţiune, ju s tiţie ,— umilinţa care prii- 
mesce to t saă insanitatea care ris- 
chă to t în cele din afară, — a- 
narhia pretutindeni, m oralitatea ni- 
câirl, sleirea des8v§rşită a celor din 
urmă resurse ale ţărel, miseria în 
t6te câminurile, mal presus t<5te lipsa 
de sistem, de scop şi de idei, iată re- 
sultatiîl administraţiunel roşii in acest 
an nefast. înăuntru şi în afară. t<5tâ 
lumea ’şl pune În trebarea: Ce-aQ 
făcut aceşti 6menl ? — Ce-afl făcut 1 
Afi dat In judecată ministerul pre
cedent

A vedea Ultime soiri In pagina III.

DIN AFARA.

Opiniunea presei streine asupra 
incidentului turco-român.

Le Nord s& esprimâ ast-fel :

Incidentul turco-român să pune 
astâ-<JI pe cel d’ântfeift plan al preo
cupărilor cari să raportă la crisa 
orientală. Uâ depeşă a oficiului Reu 
te r asigură că guvernul român < 
declarat Porţii că drepturile Româ 
niel sunt lovite prin articolul 7 din 
Constituţia otomană şi că prin ur 
mare ea sâ consideră ca desfăcută 
de t<5te legăturile sSle de vasalitate 
aruncând asupra guvernului turc 
responsabilitatea acestei determi
nări. Origina conflictului o scie t6tă 
lumea. Constituţia lut ;Midliat-Paşa 
în dispreţul unei j serii de tractate 
internaţionale puse sub garanţia co
lectivă a Europei, a Înţeles pe Sta
tele tributare , Romania, Serbia şi 
Egiptul, printre „provinciele* impe
riului Otoman; «.calificarea de «pri
vilegiate* unită cu cuvfintul .pro
vincii* nu putea sâ şt^rgă ceea ce 
acest cuvfint conţinea ca ofensă pen-

_Mâine îi 4 '8e Peciorin, Caragu e al
tăil d<5oă 'm l aduci pe Bal la astă s6ră, la 
din contra, nici odată nu vel stăpâni cel 
mal m inunat d in tre  cal.

_ B in e! respunse Azamat pleoând.
Sâra, Peciorin îşi luă armele şi eşi din 
fort.

Ce s’o fi petreeut Intre el şi tânăral prin
cipe nu sciii. Insă n6ptea in tră în fort eu 
complicele săii şi sentinela observă că pe 
şeaua Iul Azamat era o femee cu mfinile 
şi pici6rele legate, şi ou faţa acoperită cu 
un văl.

A doa <)i de dim inâţă CasbicI veni cu 
oile, legă calul de gard şi intră la mine. 
II dădnl c&tt oăcl de şi era brigandl erea 
însă 6spele meii.

Am vorbit lin iştiţi despre mal multe lu
cruri, când de o dată îl vedui că se sc61ă 
cu faţa tu rbura tă  şi alergă la fer&tră care 
din nefericire da în curte.

— Dar ce ai? il întrebai.
— Calul pusa ! calul m«» ■ sfcrig“ fl t r«- 

miu-ând; atunci au^il P"»»1 *onor nnnlf 
cal.

tru statele vasali, tocmai contrari fi 
testelor tractatelor şi disposiţiuni- 
lor dreptului public european; prin
cipii României şi Serbiei ca ş\ Che- 
divul Egiptului sunt cu dispreţ ,trsi- 
ta ţl de „capi* al «provinciilor pri
vilegiate.*

Intr'un alt articol, Constituţia dă 
numele de .Otomani* tutulor lo
cuitorilor imperiului, coprinţj&ndu-afi. 
9l cel din .provinciile privilegiate.* 
D6câ numai România singură a pro
testat contra acestei violări a tra 
tatelor, causa e că ea singură e In 
scar* a o face; Serbia n’are relaţiunl 
diplomatice cu Pdrta de la isbuc- 
nirea resbelulul şi Egiptul avfind o 
parte din armata sa In Turcia nu 
să găsescV ln condiţiunile cerute 
pentru a da, unei protestări din par
tea sa un caracter real de efica
citate.

Ca respuns la \ţro testarea Româ
niei, guvernul tu rc  a trimes pe ca
binetul din Bucureşti la viit<5rele 
Camere din ConstantV*opole. Este 
peste putinţă de a respuxide În tr’un 
mod mai batjocoritor; acesta a fost 
o nouă ofensă adausă la cea din- 
tâiti. In acela’şl timp s’a produa In
tre  direcţia turcâscă şi direcţia ro- 
mân^scă a telegrafelor, incidentul ce 
am făcut cunoscut şi care era o dovadă 
despre voinţa hotârltâ a Porţel de a 
persista ln acostă ridicolă fm tasiă de 
a impune Românilor ntimele de .Oto
mani.* Guvernul din Bucurescl a sesi- 
sat pe marile puteri despre reclama- 
ţiunea sa şi nici nu mal Încape lndo£lâ 
că tdte puterile nu o vor găsi decât 
f<5rte legitimă. Tocmai cum observă 
Norddeufsche Al/gemeine Zeilung, pre
tenţiunile turcescl sunt în flagrantă 
contradicţiune cu articolul 28 din 
tractatul de la Paris care <Jice testual- 
mente : .Sublima P6rtâsâ angaa^lă 
.a  conserva principatelor, adminis- 
„traţiunea lor indipendentâ şi naţi- 
„onălă precum : libertatea deplină a 
.cultului, a lesgislaţiunel, a comer- 
. ciulul şi navigaţi unii.* Organul o- 
ficios din Berlin să lntr4b& ln ce 
mod P6rta p6te să concilieze a- 
cestă clausâ cu art. 1, 7 şi 8 din 
Constituţiă şi nimenea nu va putea 
voi rftti guvernului român , adaugă 
Norddenischc Zeitung, d£câ ln faciau- 
nor asemenea pretenţiunl, acest gu
vern nu sâ dă Îndărăt de la masu
rile chiar cele mal estreme.* Ar lua 
în adevfir o măsură estremâ, d6că te 
legrama oficiului Reuter s’ar confir
ma, ar tranşa proprio motu conflictul, 
emancipându-se de sub suzeranitatea 
Turciei, fără a aştepta verdictul m a
rilor puteri. Ar fi prudent fără în- 
doelă ca mal nainte de a aprecia 
Însemnătatea şi consecinţele acestui 
eveniment, sâ aşteptăm confirmarea 
telegramei care ne aduce scirea ln 
acl§tâ privinţă.

In orl-ce cas cine-va p<5te constata 
chiar de acum că Turcia violând în
tr’un mod atât de formal disposiţi- 
unile tractatului din Paris care con
sacră situaţiunea legală a Statelor 
tributare, a luat o iniţiativă vătâ- 
mât<5re, care ar atenua pe o Înaltă 
trăptâ ceea ce ar putea fi necorecţ 
ln actul ■ atribuit guvernului din Ş«- 
curescl.

— Vine p6te vre un O*®6»—4iwl
— Nu 1 trădare ! t r i e r e ! atrigă el, e- 

şind afară ca o pani^ră-
Doă să ritu ri îuf*  pînă în curte şi se a- 

rnnea spre p<5rt*- Sentinela Întinse puşca 
pentru al opW trecerea. CasbicI sări pe de 
asupra şi ’/ f  urmă fuga. In depărtare sbura 
un vîrtai de pulbere. CasbicI ’şl sc6te ca
rabina. oohiesce, trage şi remâne nemişcat 
până, când s’a convins că n ’a lovit. A tunci 
aruncă arma de stând , o sfaramă in bu
căţi şi el însuşi se rostogolesce jos plân- 

Bnd ou hohot ca nn copil. Omenii fortu- 
Jnl se apropie de el, dar niol unul nu I 
atrage atenţia; îl înconjură îl întrăbă^i»pJT 
se retrag. Am ordonat să pue înaintea lui, 
banii cuveniţi pentru ol. Nici n u ;ia » tin « . 
A remas ouloat pe păm ânt, tâm pit şi per- 
dut; veni n6ptea, el nu se mişoă. A doua 

de diminâţă se sculă, se apropia de to rt 
şi rugă pe soldaţi sa ’I »pue numele ace- 
uia care îl răpise calul. Când află de 1» 

sentinelă ca răpitorul erea Azamat, ochi 
soăpărară şi alergă in tr ’un suflet spre 
tul unde locuia principele.



Reproducem dupft ^iarul ^  
pendance belge nota ce acel 4>Rr In* 
6cedinţăz& că. s’ar fi adresat de mi
nistrul nostru de Esterne către a* 
gentul RomAniel de 1* Constantino- 
pol In privinţa pretenţiunilor Tur
ciei d’ft face aplicabilă Constituţiu- 
nea Otomană şi In Principatul nostru:

Bucurescl, 3 IanuariO. 1877.

.Am priimit telegrama d-v. de 
U 20 Decembre (l Iar.uarifi), prin 
care ml comunicaţi declar&ţiunile 
date de Es. S. Safvet-Paşa asu p ra  
înţelesului şi scopului art. 7 din 
charta constituţională otomană.

,  Aceste declaraţiunl afi produs o 
impresiune penibilă asupra guver- 
d u I u I A. S. Principelui Oarol.

„Capitulaţiunile principilor Ro- 
m&nl cu Sultanii Otomani aii sta
bilit Intre Sublima Pdrtă şi Princi
pate raporturi W°e definite, cari 
n'afi alterat Intru nimic posiţiunea 
lor de Stat Şaveran. Esistinţa le- 

a acestor rAporturl a fost con
sacrată prin tratatul şi convenţiu- 
nea de Paris.

Aceste capitulaţiunl fac astăzi 
p^rte din dreptul public europân.

,Şi tocmai In virtutea acestorâ 
drepturi a îndeplinit Romănia, In 
timp de două-<Jed ani, diferite acte 
politice şi de suveranitate naţio
nală recunoscute de puterile garante 
şi chiar de Sublima P6rtă.

,OrI-ce transformare ar face gu
vernul otoman In regimul sftti in
terior prin charta’l Constituţională, 
acâsta nu p6te absorbi individuali
tatea ndstră politică asigurată prin 
capitulaţiunile ndstre şi prin tra ta 
tele europene.

.Charta acordată de M. S. Sul
tanul supuşilor sfii nu p6te d6r s’a- 
tingă Intru nimic relaţiunile stabi
lite prin aceste acte internaţionale.

.Afirmarea Esc. S. Safvet-Paşa că 
Romănia e una din provinciele pri
vilegiate ale imperiului e d6r de na
tură a da cea mal gravă atingere 
drepturilor ndstre seculare.

,Ţ6ra ndstră a format tot-d^-una 
un sta t deosebit de provinciele şi 
posesiunile Turciei şi suveranul no
stru nu pdte fi comparat c’un cap 
de provinciă otomană.

.Guvernul A. S. principelui Carol 
lndeplinesce o datoriă din cele mal 
imperidse declarănd nule şi neave
nite disposiţiunile chartel-otomane 
Intru tot ce privesce pe Romănia 
şi protestănd In modul cel mal for
mal In contra violării drepturilor 
ndştre garantate de tratate.

.Respunderea şi consecinţele unei 
violări atăt de flagrante cad cu to
tul asupra guvernului otoman care 
a rupt legăturile pe cari Romănil 
att Bciut să le respecte tot-d’a-vraa.

.Guvernul A. S. principeîuf^G&rol, 
tare de dreptul săfi şi Încrezător In 
simţimintele de dreptate ale Euro
pei, speră că puterile garante vor 
avisa a face să se respecte dreptu
rile naţiunii române.

V6 autorisez a lăsa copiă de pe 
acâstă protestare atăt In mănele E. 
B. Safvet-Paşa, căt şi representan- 
$W puterilor garante.*

,S e m n a t N. loneseu “

CORESPONDENŢA P ARTICOL ARA 
%

TIMPULUI
DtMmbr*.

Dnmuie Redactor.

Bin. voiţi, v# rog, a da «ipitalitata 
stimabilul d-v6stre <Jiar, celd* M nrm&Jă 
satt mal bine, asupra fel al al d» adnjinîg. 
♦raţiune ce se face tn judeţul uo«W« j(e- 
h«dinţi, având In eapol el pe d-nuuiar;u 
Isvorsnu.

Sper, d-le rednctore, că, tn interesai jaa 
tiţiel, al ordinel cât fi al stabilităţii, veţi 

* a* poblica tn cel mal apropiat nu 
. f **'• M P«t»c |i  tn aceet paşialic 

ţi In cum d-nn Qeorge Vernesca
Miniştrii de interne este representat prin 
aetnalal prefsei.

N u m ’aţi fi <Wi. niol odată, a lua pana 
în mână ţ. a mă ocup, de in
diTidnalitate a d-lal lWHn ltro n n u <  d ( a

j  acestei *dminUtraţinnl na
*r deveni din «}i, in j t ,  p, BtSt dfl ^

, *' imorale. — Venit de op»
luni de <Jil« ca prefeet in jndeţnl noetrn Me
hedinţi, inaugurarea adminiitraţianet «41.

a făcut'o prin alegerea aoeltu faimoşii bu
chet de deputaţi care provocă o ind igna- 
ţiune generală ia  to t judeţul in cât pro
prietari m ari ţi miol neinteresaţi în lap
tele politice, se văzură neroiţi a reclama 
chiar M. S. Domnitorului, bine îaţeles 
cii din acâţtl psoudo-deputaţl vom esolu- 
de pe d. Miohail Gnelmegeana, reprezen
tantele Colegialul III care s’n ales prin 
propriile sale mijlâce, cn totît combaterea 
ce i se făcea de desmnţata adm inistrnţiu- 
ue actuala. A ţa dar, decă persâne cu greu
tate morală ţi materială aii făcut nisce u- 
semenea denunciări contra Prefectului, ţi 
ele aii fost nefundate, p e n tn  ce na s'aii 
dat in judecata ca calomnia .ori? Dacă a- 
cele redam aţiunî aii fost ndavărate, ţi a- 
devărate sunt, atancl pen t'u  ce guver
nai mal m ănţine tn  capal judeţului un 
Prefect at&t de imorale ţi netrebnic? In 
ori ce cas dar, acest guvern nu ’şî-a fă
cut detona, ţ i  de aceea ’1 plângem. — Cn 
t6te acestea snntem bine con/in ţl că, dacă 
acest prefect mal stă tn funcţiunea sa, este 
g raţie rudeniei sale cu familia Cârjaliilor, 
la care » Bei al de Samos» ţine aţa de m u lt!

Imoralitatea ţi incapacitatea acestnl pre
fect este de notorietate publică, mal ca 
semă servit de sub-prefecţi ca Hfirgot, care 
iscălesce cn peoetia ca în  timpul luî Ipsi- 
lante, ca Ghiţă S trăina, sab-prefectal de 
Ocol, care are o mare înclinare la gazele efer- 
vescinţilor spirtuose. Dar cu t6te acestea 
a trebu it să se adever&că ţi la noî bă
trânul proverb care 4>ceJ »Cum e Tarcu 
ţi pistolu*. Na mal voim să vorbim ţi de 
directorul prefecturel, Ioniţă Burilânu, care 
este tot-de o dată ţi arendaţnl Statnlnî, 
c&rnia 'I datore^ă modesta sumă de 100,000 
franci. Acestea le atingem în trecăt ca d. 
m inistru de Interne să se deţtepte o dată, 
fără a mal vorbi de atâtea raiserii ce se 
comit de acest domn la moţia sa Burila, 
nenorociţilor ţărani. Find-că vorbim de 
miseriile ţi tâlhăriele ce se comit în jude
ţu l nostru, publicul inteliginte ţi lum inat 
ne va obliga a 'î da ţi probe. Hei bine, vom 
enumera in trecăt puţine din cele întâm 
plate sub adm inistraţiunea actuală, pentru 
a învedera ţi proba incapacitatea sa. Nu 
de m ult tim p, în mijlocul Bulevardului, 
la şepte ore săra beireu.nl proprietar mare, 
Tănase Netezeanu, fu călcat de o bandă 
de tâlhari răpindu-I o parte din avere, bă- 
tendu’l a tâ t pe el, cât ţi pe socia sa, în 
urma cârora nefericitul bătrân peri în 
nâptea mormântului. — Puţin dapă acesta 
căloare, an  nenorocit individ, un tnrc, de 
profesiune comerciant, ţi anume Mustafa, fn 
asasinat în mijlocul oraţulni. Asemenea 
tâlhării se comit, putem 4 'cei 4u*a na- 
miaija mare, ţi aprignl prefect se mulţu
mi a constata numai faptele, fără a’şî pune 
silinţa la care ’l obligă legea, a dovedi 
ţi pe făptuitori. — Omorurile ţi jafurile 
^ilnice ce se comit în judeţul nostru, na 
pledează de cât îa defavârea adm inistra- 
ţinnei netrebnice ce o avem de cât-va timp 
ncâce, ţi acâsta graţie d-lni George Ver

ii eseu, care ne-a hărăzit cu asemenea pre
fect. — Despre acordul ce esistă intre mem
brii parchetului trib. de Mehedinţi ţi ad- 
ministraţiunea d-lui Ilariu Isvorann, nn 
facem apel la nimenea de cât la d. m i
nistru de justiţie, ţi în  deosebi la d. Ion 
Pretor, procurorul general al Cărţii din 
Craiova, ţi ori-cine se va putea lesne în
credinţa că snntem Sntr’o adevărată anar
hie. Fiind că vorbirăm mai sus de sub- 
prefecţix chiposalai prefect, să nu uităm 
ţi pe d. Nicu Cameniţă, sub-prefectul de 
Blehniţă, care este dat in judecată de că
tre fostul nostru prefect C. Chintescu, ca 
delapidator de bani pablioi, ţi pe care d. 
Ilariu Isvoranu se mulţămesce a’l ocro
ti ţi a’l mănţine tn capul unei plăţi 
pentru rnţinea guvernului ce represintă.— 
Oamenii cari nu fac parte lin snsţiitorii 
guvernului trecut, preenm d-nil Grigore 
Nicuiescu, Dimitrie Ghicule icu ţi Ion Nnc- 
ţoreanu, cari făceaQ parte din aţa (jisul 
comitet de resistenţă contra gnvernnlui 
d-lul Lascar Catargi, i ved mi astă-^l re
voltaţi ţi indignaţi cn to tn1 contra actua
lei administraţiuni, în cât o inferează prin 
ţ6te locurile ţi prin t6ta unghiurile ju 
deţului
_ Ca să mal arătăm un car in oare pres 

t ip u l actualului prefect este sdrobit ţi 
mărdăgit, n ’arem de cât sr ne aruncăm 
ochii pe articolul jaaelo i Dimitrie Chiu- 

ce vi s'a fost trămis din Paris ţi 
n* T°m convinge că actualul prefect nn 
e®*| cât uu .toreador-moftador, si a- 
ccs™ Porni adevăr.

te» credem de ajuns despre d. Ilari ii 
| Isvoranu_ omul public; iu cărând promit 
a face ţi portretai omulal privat care a 
asigura pe advocaţii săi în procesai ca 
societatea căilor ferate cu parola sa de 
onârc. 1)

1) Cât despre portretai omulal privat, iubite 
corespondent, iă  ne nouteroi I | cuBtf.cem In dea- 
tal din iWr&nger«ii lui In faptele publice.

Nota redacţiei.

CRONICA TEATRALA

Perseverent freenentator al teatrului, am 
avut ocasianea a asista la eseentarea diver
selor piese ce s’a represintnt în Teatru cel 
mare ţi in micnl batel (naia Bossel) ţi a 
aprecia in terpretaţi unea bună sad rea, ce o 
pleiadă de n rtiţt l ţi d iletanţi, aO dat ro-
1 arilor ca care aii fost însărcinaţi; am a- 
vnt ocasiunea a face câte-va recensinni 
teatrale ţi fericirea de a cnlege indirecta- 
mente, aprobaţinnea acelora care fiind in 
teatru  na se ocupă de cât de jocul acto
rilor.

Ne îndoindu-mă că stim abilii lectori ţi 
amabilele lectriţe vor sensa acest pream 
bul, încep acâstă receusinne.

Joi la 30 decembrie annl expirat (in care 
dorim să fi expirat ţ i  calam ităţile sete) s’a 
represintat în Teatrul naţional, *mult cu
noscuţii, piesă *Idiotu l, în care cei mai 
merituoşi membri ai companiei infatigabi
lului directore M. Pascaly, aii luat parte.

Vom începe cn d-na Eufrosina Popescu, 
distinsa artistă, care ne-a făcut de atâtea 
ori să asistăm la cele mai mari succese ale 
d-sele ţi vom sfârşi ca d-ra Araelia Vellner 
gingaţa diletantă care promite a ne face 
să asistăm asemenea la mari succese decă, 
dupe cum amjim, D-l Pascaly are iu ade
văr intenţiunea de a o forma la ţc61a 
d-săle, căriia datorim desvoltarea născânde
lor talente ale d-ţorei Anicuţa Popescu şi 
ale d-lor Petre Velescu şi Ştefan Iulian.

Vom pnne între acesta flore şi acest bo
boc pe d-nil M. Pascaly, P- Velesca, P. 
Pascaly şi Chiriţesca.

D -na Popescu, în rolul Vilheminel Cohler 
ne-a arătat pe adevărata inumă, care în
fruntă t6te pericolele şi oare nu se teme 
de secura călăului spre a veni, din hospi- 
talierul pământ al Franciei, la chiemarea 
lui Atanasins, care’I scrie ca’i va reda co
pilul pe care dânsa îl credea mort. Accen
tele bncuriel mamei căria i se spune că co
pilul ei trăeşte, aii fost aşa de naturale 
în cât a smuls lacrimi nu numai din fru
moşii ochi ai dâmnelor şi domniţorelor ce 
înfrumuseţai! sala Teatrului ci şi din ochii 
mai multor d-ni spectatori. Condeiul nos
tru  se refusă a descri accentele disperării 
mumei care se vede am eninţată de pum
nalul fiului ei, ce’l vede pentru prima 6ră; 
ele aii fost aşa de bine exprimate, încât, 
ne pare că dăcă adevărata Vilhelmina ar 
fi asistat in acea seră iu Teatru a r  fi cre- 
(Jut că d-na Popescu, iar na dânsa, este 
adevărata mamă a idiotului Edgar.

Mulţumim d-nel Popescu pentru lacră- 
mile ce ne-a smuls şi dorim ca dioţiuuea 
şi pasiunea ce pane în interpretarea rolu
rilor să serve de şcâlă camaradelor şi ca- 
mara4ilor ce aii onârea de a o seconda.

D -l Pascaly, ca în to t-d ’anna, a fost ad
mirat. Rolul t Idiotuluî>, creat de d-snl şi 
învăţat la celebra şcâlă a eminentului ( Bou- 
fe , ca şi rolurile 'Ş trengaru l din P aris , 
şi .Sărmanul Jaques,—a emoţionat pe pu
blicul asistent.

D -l P. Velescu, prin nemeritele grime ce 
a ştiu t să dea figurei sele, ne-a făcut să 
vedem în personagiul lui Tonv, pe adeve- 
la tu l scelerat care, pentru bani, m artiri-  
sesă o fiinţă omenescă în timp de 1(3 ani; 
scena îa care el voeşte să se scape de a- 
cestă odiâsă însărcinare, omorând pe acel 
nenorocit copil, a fost c-secntată forte bine ; 
decă ne-ar permite Insă acesl tânăr actor 
’l-am spune de a fi natnral ‘ în tot-d 'a- 
una , ţi nu va reuşi la acesta de cât pă- 
tran<Jendu-se * mal bine, de caracterul per- 
sonagiulni ce d-na represintă pe 'scenă.

D -l "Paul a jncat cu m ultă demnitate, ro
lul profesorului Athanasins ; nu avem a ’I 
reproşa de cât stereotipele d-sele dări din 
mâini, care aii aerul de a ^ice publicului : 
«am sfârţit ce avem de <Jis, acum daţi’roî 
pace.

D. Chiriţescu a fost , binişor, în rolol 
lui .Friderich;, dăca D-sa ne dă voe îi 
vom spâne că aceat binişor i 1 datoreză, în 
parte, ţi frumuseţii rolului săQ; D-sa are 
un bun organ, însă acesta nu este de a- 
jnns. sa ii prea pnţin; dăcă nu se va sili 
a înţelege posiţiunea ce tTebue să păstreze 
pe scenă ţi mal cn sâmă modul cum tre- 
bne să umble, care la D-sa ni se pare 
,f6rte curios.,

D-ş6ra Amelia Vellner prio sigaranţa D- 
sâle de scenă, ne a am intit pe regretatele 
artiste Maria Constantinăsca şi Mathilda 
Pascaly; rolul Valentinei de Ilosenthal a 
fost jncat in perfecţiune, dâcn vom ţine 
în sâmn grava indisposiţiune in care se 
găsea in acea seră ţi ingratitudinea ro
lului de mamă ţi criminală ce i secondase; 
nn numai silinţei D-sele neobosite datore/.S 
acesta reuşită, ci ţi vocaţinnei ce vedem că 
are pentru arta dramatică.— Am urmat cn 
multă atenţiune mişcările fisionomiel săle, 
a tâ t în scena când ,  Athanasins, solicită şi 
exijă să repare răni oe dânsa a cnusat, cât

ţi in scena când ,V ilhem iua, o ameninj 
că va da capul el călăului n u m ii ca s' 
pdrfjă ţi pe dânsa, ţi am văijut că ea ex 
primă cn multă exactitate, expresiunile de 
spaimă ţi mânie ce acea tru fa ţă  dncesă re 
simţea in inima sa;—D-sa a ţ t iu t  asenie 
nea să se grimede aşa de bine în cât, pen 
tra  un moment, uitând că D-sa juca rol 
unei mume care are nn fiii de 26 de ani 
ne am înspăim ântat văzând «băroiturile d 
pe frumâsa-l faţă.

Credem că nu putem term ina mai bine 
ac6stă reoensiane de cât anunţând că D-ra 
Amelia Vellner va da, îa  curând, o fru 
mâsă piesă, in beneficiul -D-s61e, in care 
sperăm că vom avea plăcerea şi ocasinnea 
de a o vedea ţi a o aprecia in in terpreta 
rea unnl rol care se difere de acela al Va 
lentinel şeii femeea criminală.

K.

ULTIME SCIRI
L o n d ra , 12 Ianuarie.

Vaporul engles ,  Kiug A rt Aur€ a plec; 
din New-Htiven la Constantinopole cn 
10,080,000 de cartaşi, 10,000,000 de glon 
ţa ri, 10,000,000 de bombe, 40,000 de pusei 
şi cu alt material de resbel cumpărat di 
fabrica de arme din W inchester.

Neapoll, ia Ianuarie.

Renumitul observator al Vesuvu’ni Pro 
fesoral Luigi Palmeri, anunţă, că de că 
te-va <|ile aparatele observatoriului vesa 
viului sunt nelinişcite. Se pare că din ca' 
usa materialului ce în anul 1872 s’a de- 
rimat în mare cuantitate în crater, isbuc 
nirea a întâm pinat dificultăţi.

Erupţîunea este positivă, dar uu se p6te 
cunoseo timpul cât îl va trebui pentru 
învinge acele dificultăţi.

Constantinopole, la Ianuarie.

In tr’o convorbire a Marchisulai Salis 
bnry şi Ministrului Edhem Paşa, (fostal 
ambasador îa Germania), când cel d'in 
te i8 a observat, ,că  Europa va zori pri 
mirea pretenţinnilor el, şi dacă Turcia va 
refasa, a tan c i trebne să se aştepte a 
trămisă înapoi la Asia,* — Edhem Paşa 
răspuns :

.Este un anacronismu d'a ne vorbi de 
Asia. De 400 de ani suntem o patere eu 
ropână. Am devenit un popor europen, şi 
ca atare voim să trăim seîi să murim.

Londra, 11 Ianuarie.
In tr’o telegramă a Ziarului , Times,, tră  

misă din Berlin se susţine, că Germania i 
in tra t în tra ta ţie  cn Austria pentru sut 
ţinerea dorinţei României d 'a se declara 
teritoriul el ca un s ta t neutru şi indi 
pendinte.

Constantinopole, 18 Iam aria .
Porta stărueşte pe lângă Nubar Paşa 

d’a priimi postul de guvernator al Bul 
gariel. Nubar este creştin, un om inteli 
gente şi iustrnit. Alegerea sa pentru a' 
cest post ar fi nemerită, însă ar fi de do
rit, ca sa se nnmescă pentru mal mulţi 
ani spre a dobândi o indipendinţă mal 
mare.

Energia ce a început a desfăşura iu faţa 
conferinţei împuternicitul germ iu B tronul 
W erther a produs o mare sensaţiane. El a 
declarat în şedinţa din urmă, că Europa 
nu mal p6te scădea nimic din pretenţia 
nile sale. Este nataral, că lumea privesce 
acesta declaraţiune, ca venită din partea 
tutulor împuterniciţilor împărtăşind toţ 
cuvintele pronanciate de trimisul Ger
maniei.

Din cansn zăpă^ei, tntâr<Jiândn-se trena 
na ne-a& sosit fiarele străine până tn mo
mentul punere! ijlarnlni nostru sub presă

CRISA MINISTERIALA

Se vorbeşte de d-nu Panaiot Do- 
nid, de d-nu Locot.-colonel Dabija 
şi de marele diurnaş d Oodrescil 
ca candidaţi pentru a înlocui pe 
d. D. Sturzea. Adevărul este insa 
ca, capii demagogiei v6(j6ndti-se cu 
desăvârşire căluţi, făcu sforţflri des
perate pentru o radicala transfor
mare ministeriala In care sa intre 
d. Cogainictfnu, Principele Dimitrie 
Grhica, d. Epnr<5nu şi alţi conser
vatori, puind o singura conrliţiune, 
ca d. Brătianu sa rcmi\na in mi

nister, fio chiar şi farft presidenţia 
consiliului.

Noi nu credem ca aceşti băr
baţi, cari au fost tot-d’a-una in- 
celaţl de d-nu Rosetti-Brâtianu, vor 
intra intr’o combinaţiune care nu 
va fi de cât o mică codiţa a de
magogiei. Radicalii fiind cu desă
vârşire căluţi şi usaţi în opiniunea 
ţerel, încă o data nu credem că a- 
ceşti bărbaţi de Stat, pe care se 
silesce a’l terî după dânşii, să fie 
aşa de naivi in cât sa nu inţelâga 
cursa care li se întinde.

In momentul d’a pune ^iarul 
sub presa, priimiram următorea te
legramă din Constantinopol care va 
face să bata inima Europei întregi:

Constantinopole, 15 Ianuarie.

In şedinţa de a<jl marchisnl Salisbnrv a 
comunicat în numele colegilor săi cele din 
urmă propuneri ale pnterilor, reduse ţi a- 
tenuate in modal d'a fi priim ite de T ur
cia. A declarat că dacă P6rta nu adereadă 
la ele, el are ordin de a  se retrage.

Sir Elliot a declarat asemenea că în ca
şul unui refas din partea Porţel, are ţi el 
ordinal d 'a se retrage, nelăsând la Con
stantinopol de cât un simpln Însărcinat de 
afaceri.

Toţi cei a lţi plenipotenţiari atl făcut pe 
rând declaraţii analdge.

Safvet Paşa a declarat că regretă acesta 
hotărâre ţi că are trebuinţă d'a refera 
Porţei pentru a presenta un respuns de
finitiv.

A mai adăogat că nu crede posibil a 
ceda asupra doă p u n te : crearea anei co
misii de surveghiare ţi  numirea guverna
torilor în provinciile resculate, cestinni 
cari ating  independinţa Porţei.

A încheiat picând că Porta va esamina 
propunerile puterilor ţi că va respunde de
finitiv în ţedinţa viitâre.

Acea şedinţă va fi Joi sad probabil cel 
m ult Sâmbătă.

Dn mare consilii! de 180 membrii, in
tre  cari to ţi marii dem nitari al Imperiu
lui, se va convoca pentru a hotărî terme
nii definitivi ai respunsnlul Porţei.

Decă Sâmbăta Porta respunde prin re- 
fus, ceea ce este probabil, delegaţii ţi am
basadorii vor pleoa îndată.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DE7ISE
Bticurcsci, 3 Ianuarie 1877.

V A L O A R E A Cerute GfTerite
1

! Preeil 
j ftoat

Oblig. Rurale . 10% 1864 1 __ ' 72 j 7li/«
» > eşibe la sorţi I —

Impr. Oppenhrim 8°/0 186$ 1 *“ __
Oblig. Domeniaîe 8% 1871 

» » eşitelasvîrţî __
69 6»

> Credit fonc Rur. 7°;0 — l 65 >/] ! 65
» Credit fonc. Urban __ 62*/* __

Impr. Mun. Cap. 80°' 1875 — 03 1 ___
Pensii (300) dobândă fr. 10 1 100 1 100
AcţilC&ilefer.rom. 5%  1863 * —- __

> prioritari 6*>0 1868 
Dacia C->® de Assi?.

— — -
__ —

Act. (fr. 500) 8°/0 l87l __ 290 __
Roman ia C-*® de Assig. — ' —
Act. (fr. 200) 8%  1873 — 70
M a n d a te .............................
Impr. Municipale fr. 20 — — _
Aofc. financiare Române 6°0 1 — —
C&ilt* ferate Ottoman* — _

Act (fr. 400) 3% — __
Renta Română . . . . . . — — ..

CUPOANE
Oblig. Rurale p. Octomb a. c. — •T __

> Domeniaîe . . . . 96 5«
» Foociare rurale . . — — —
» Comunale . . . . —

DEVI8K
09.60 99 *0

__
B ruxelles............................ — —
A n re rs ................................ _
Londra ................................ 25127* >610
Londra domieil . . . . . __ I __
H am borg............................

—. I
— I —
_  1 —•

__ I __ I
B e r l in .................................  . j 122 122'/ti —

112
Ksoompt . . . . . . . . — 1 — —

Salbenu austr. . , . • . — I —
Agia e. Argint.................... -  1 — —

CUBSUL V1KNEI 
Viona, 15 Ianuarie (st. n.) 1877.

M etalice................................... 61 70
N aţionale............................... . . 68 10
Renta in a u r ...................... . . 75 25
Gold r e n t e ........................... . . —
Lose........................................ . 112 25
Acţiunile bănăef.................. . 820 —
C red ito r i............................... . . 141 40
London ................................... . 125 90
Obligaţiuni rurale ungare . . 78 50

» temeşvar . . . . 71 75
j  transilvan* . . . 71 60

Argint în mărfuri . . . . . 115 65
Duoatnf . 5 611 •

. 10 05 V»
61 90



P r o c e s - V e r b a l

Sub-senmata comisiune, delegată din partea a s o c ia ţiu n e l de c o m e rc iO  şi in d u s tr iă  d in  B u c u r e s o l, spre a 
încerca o casă, de fer din fabrica F. W ERTHEIM şi COMP., construită şi îm bunătăţită după un sistem 
nod. procedând conform acestei însărcinări, ara constatat următdrele . . . . .  « i_

Ni-s’a pus la disposiţiune o tablă din acela’şl material, din care era construită casa espusă pentru
scopul în cestiune. ,, M „

Atât in contra acestei casse, cât şi ln contra menţionat* table am făcut încercări de distrugere şt de spar
gere prin ciocane/e cele mai mari, prin dalte şi sfredele cele m al tari o(el; insă, nici încercările în tote modu
rile posibile cu cele-l-alte instrumente, nu aii putut causa acestor obiecte cel mat m u semn de stricăciune, de 
ore-ce atât cassa cât şi tabla sunt de o capacitate estra-ordinară de resistenfă. . . . .  , ,

A s t-f e l  d a r , co m isiu n e a  a  c o n s t a t a t , c ă  p rin  a c e s t nou ş is te m , s a  fă o u t un p ro g re s  fo rte  în s e m n a t , m a i o u  
sfemă In  c e e a  ce p riv e s c e  s ig u r a n ţa  a c e s to r c a s s e  In o o n lra  s p a r g e r e !.

W REDDEWIG. preşedintele asociaţiunel de comerciâ 91 îndustri&j 
ADOLF DEUTSCH, vicc-preşndinte 

Semnaţi: ! A. ROGALSKI,oof»tjuotor mecanic;
BAPTIST GAISER, fabricant; 
H. SPIES, meoame.

Deposit în BucurescI la D-nil
S T R A D A  C O V A C I  No. 1.

Schimbarea Localului.
M a g a z in u l cu m ă r f u r i  de B ă c ă n ie , C o lo n ia le  şl D e lic a te s s e

a lai

Q - T J  S T A Y  E I E T Z
.la  Stlgnl alb*

( f o n d a t  l a  a n u l  1850
s’a m utat aotim

60 Strada CAROL I. 60
tn casele nnol a le D-lul I0AN PASCU

Cu acostă ocasie împlinesc o datoria de a mulţumi numerose! cli
entelei mele pentru binevoit6rea încredere cu care m’a onorat in cursul 
de 26 ani şi rog pentru continuarea acestei încrdereî şi pentru viitor, 
asigurând, c& voiil recun6sce şi mulţumi în to t-d ’a-una prin serviciul 
bnn şi solid, precum şi preţurile cât se p6te moderate.

BucurescI, 25 Noembriu 1876.

337. 10— 10
G U S T A V  E I E T Z .

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
,PALATUL , DACIA.* 

şi l a  t6 te  lib ră riile  din ţ£ ră

se afli da rfinijare:

METODA DE CURA NATURALA
drept contrast la

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
Singura şi sigura pază contra 

mor te l premature şi l&ngezireî cronice de
L Aug. Wilh. Konig.

P R E Ţ  DL 2 L E I  N D O I .

II

REGULILE
CE T R E B U E P Ă Ş I T E

pentru a

AJUNGE LA 0 BATRAHETA ÎNAINTATA
PBEŢDL 60 CENTIM.

S X  C O M P .
360.

A V IS
Pentru construcţiunea încălzito

rilor; reconstruirea acelor de faţă 
cari nu corespund scopului lor ; pres
chimbarea sobelor pentru lemne în 
acele pentru cărbuni şi cocs; con- 
sultaţiunl în t6te chestiunile privi- 
t<5re la încălzitul şi ventilaţiune, se 
oferă un om special în aceste afa
ceri (tehnic).

DE V E N ţA R E

SOBE DE FER
in diferite sisteme.

A se adresa la biuroul tehnic 
Strada Dionisie No. 90.

3 6 2 . - 6 —3

M. SAPIRA
P H I S I O Q N O M I S T

B ucurescI
Se află cu lo c u in ţa : strada Sf. V ineri No. 6 

în casele Asan, ris-a-vis de Templu 
Orele de consultaţie de la 9 -  2 .

Afară de acest timp va visita pe 
acel D-nl ce’l vor invita.

3 6 3 . - 4 — 1

O O Z R f V I l f c T
Profesor dc dan ţ dupe repede metodă, cu 
care  ori şî cine fără  deosebirea etăţeî, şi 
fără nici o precunoscinţă, po te învă ţa  nn 
V alţ saîi orî-care Polcă cel m ult în 3 lecţii, 
şi nn  Cadril în  5 lecţii, din causa casele r  
frigurâse în  strada Negru-Vodă, No. 10 
s’ati strem utat acuma în strada Săgeţii, 
No. 3. In tra rea  prin s trad a  Armenescă şi 
Italiană.

O P E R I L E  m u s i c a l e
imprimate In ediţiunea n6str&

T H I E L  eSc ‘W ' E I S S ,  T Y P O G E A P I
Strada Lipscani, palatu l , Dacia.»

CONSTANTINESCO D., Soarenir de Zi«i„ v . i  -  • r  .  FE ‘ C'
CARL80N C., Qaatre m o m im  Rouma£ ’ TaUe Poar P1,inoforte.........................  2 —
FLECHTENMCHER A., Muma Iul Stofan' £ 2 2 . planoforte.- : .............................  9 -GE0RRE80TI TTT n . „ -  .  • ' Pentru o voce şi pi a n o .....................  1 50

UttUlSaUU L °“l ,U,P,ne- r ?.m’ *en* °  0 ^ c e  c .  p l a n o .............................. 1 40
KRATOCHWIL A. K . l i i r a  TOce cu Pi a n 0 ...................... } 40
MEDEK J. W , România, Quadrifte d S â S l F t * ?  pia? ° ......................................  1 40
“ ^ Ş C O  g -  RAnduiala cunnniel pentru P’“ ° ...................................  î  I
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) fur Bingst. und C lav ie rb ......................  2 —

;  * °P' ! ' Grande i / Y 10 Mol™vîl) fSi?Kst‘ und Clavierb.' '. ! ! ! ! 1 50» > op. 4. (iran de Etude pour p ianoforte ', . 1 50
a » op. 17. Hora. Maridra pentru pianoforU » . . * * * * ......................  i on
■ * °P' durerea  'm l este mare, Vaite brii, pentru‘niano........................... 1 —
> » op. 19. Visuri Ce de ccpil, Quadrille pentiu ţriano ......................  2 —

> La Favorite, Schottisch pour piano . . . \  . .............................  . • .
» > IJik-Polka pentru p ian o .................................. \  .................................  _ *

v iK -nr v  f peJ,e ’f  Văcîresol, Schottisch pour\piano ! .....................  1 60VlliUX E.. Marche de Cavalerie pour piano .............................................................. « _
T6ta aceste sa vând cu rabat ae 25 *>.

AJUTOARE CONTRA TUTULOR M U f t l

L

^ ecoman< â ê medici Europei, sunt re- ^
tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite c 
.W ater Closette."

Dupe nenumărate încercări destul de dificile, am 
reuşit a arangia asemenea retirade cu re- 
servoire de apă, încheiate hermetic, pen
tru  oprirea orl-cărul miros desagrea- 
bil, şi ale confecţiona cu totul gata pen
tru orî-ce loc, ast-fel ca fie-cine să le 
p6tă aşe<Ja; mal ales celor din provincie 
li-se oferă prin sistemul meă un mijloc 
f6rte 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 pftnă la 300.
MARCUS UTTMAN.

Fabrică de Waler-Closctte hermetice 
1. 3 ij.—24—10 BucurescI, calea Mogofdel No. 38.

A eşit de sub tipar în editura librăriei H. Zametzkl & Comp

HARTA ŢEBILOR ROMÂNE
s6îi

D A C I A  M O D E R U A
Pentru  scâlele prim are de ambe sexe, de

G- A. ZA  M P H I R O L O  
Preţul 1 letk 25 bani.

A U  rT  ATT Â s*a Irm^a* *n strada Ca- 
U l \ i  f  I A m m A  lonfirescu No. 10 (strada 
lângă Hotel de Londra).

325-5-5.

D i | i i în n n n n  avocat strada Colţe 
i AL, L/UlElullU No. 68. Consnltaţinnî 

-u to te  cjilele până la 11 ore dimineţa şi 
\ e  la 6—8 ore săra. 331.

BucurescI'B&rboşI-Roman-Suc6va

MERSUL TRENURLIOR CĂILOR FERATE IN ROMANIA
j Tren, m ixte

BucurescI
Chitila
Plocesci
Mi zii
BuzSu
Br&ila
Bărboşi
Tecuci ii
Adjud
Bacăâ
Roman
P&şcanl
Yerescl
8nceaTa

Plec.
808.

Tren
accel.

V ie n a -L e m b e rj- Iţc a n i-S u c iv a

Trenuri de 
persdne

plec.

8.25n
8.29n
9.85n

10.39n
11.24n

1.43n
2.25n
4.28n
5.ă8n
7.26a
9.05a
0.26a
1.38a
2.03p

10.00a 
10.18a 
11.45a 

1.5p 
2. 5p 
5.3op 
6.20p

7.25.
8.00,

H .15,
î.io! 
8.001 
4.54 P

8uc4ra-I(canl 
Lemberg 
Viena sos. a doua di

Plec. 12.49p 
9.55 n 
5.03 p

BarboşI-Galaţl Tren
accel.

Barbojl
Galaţi

Plec.
■os.

2.55 n 
3.80n

11.29n 
8.40 n 
5.03 p

Teren 
de persâne

8.25n
7.00n

Tecuci-BSrlad

7.25
8.00

— 1 Tren. mixte
Tecuci
B&rlad

Plec.
sos.

5.00 n 
7.05 al

5.35
7.50

PSşcanT-laşl Tren
accel. Ttren mixt

P&ţcanl
la ţi

Plec.
Sos.

7.l9n 10.29a 
9.37 n 1.20a

Tren Tren
accel. de persdne

Viena Plec. 8.08 a 10.53a 8.88 n
Lemberg sos. a doua 4» 12.20 p 6.25 a 11.25 n
Sac^Ta-Itcanl Ses. 6.46 a 5.11p —

Suc6va-Roman -BarboşT-Bucurescî

|Tr. ac. Tr* de persdne

Suciră Plec. 5.1 l p 6.46 a _
Verescl 6.41 p 7.44 a —
P&şcanl > 7.07 n 10.07 a —
Roman 8.45 n 12.10p —
Bacău Sos. 9.43 n 1.17 p —
Adjud 11.12n 3.22 p —
Tecuci 12.20 n 4.45 p —
Bărboşi > 2.06 n 7.20 n 8.10 a
Braila 2.58n 8.30 n 8.46 a
Buz«u 5.19a --- 1.50a
Misii 6.16a --- 1.24a
Ploescl 7.00 a --- 2.26p
Chitila 8.18a — 4.15 p
BucurescI > 8.80 a - 4.30 p

GalaţT'BarboşT Tren
accel.

Tren 
de persdne

Qalaţl Plec. 1.20n .8.26 a 7.80 a
Barbosl Sos. 1.66 n <9.00 a 8.05 a

B&rlad-Tecuciu — Tren. mixte
Bârlad 
Tecuci fi Pleo.

Sos. = 8.40 a 
10.50 a

10.00 a
12.00 a

laţl.pftşcanl Tren
accel. Tren m ixt

“ Iaşi Plec. 7.10a 3.26 pP&şcanl Sos. 0.46 a 6.83 n —

la 6 sera şi n ins-mnezil n6pte, de la 0 sdra p4iîî™a 8 dmiintfta ^  ^ 'Ua ’ p’ de la 13 <}'«* pAni 
Cu trenurile nccelerate călătorii se transportă ln vaK6ne de clasa I n  TT. „„ f „ •, .

» «> mixt* se tran .nnrtă in vagdne de clasa I, II ţi iIT.  ̂ * trenurile de per-
trenurile accelerate  pe lin iile  Bucurescl-VArninm.. n ____■
egale cu p re tu rile  Tocurilor ln t ™ n u ^ ^ T ° ^ l . - BttCi r !‘,eV Boman

-----------  ,,vw,wnTO w tiaiisporia in vaaonc
sone şi mixte se transportă, in vajz<5ne de clasa I, II şi JII.

Preturile Incurilor ln trenurile accelerate pe liniile Bucarenoi »
Roman-Snrdva-I{canl sunt egale cu preţurile focurilor ln trenurile de persdne '^Tronfl ’i
Ctre pUci din BucurescI Joia si Dumineca spre Craiova va fi ln corespondintă 1*  ̂ acoelerat
eu vaporul accelerat spre Buda-Pesta. corespondinţă la Sevenn seu Orjova

Călătorii venind cu vaporul accelerat de la Viena sdfi Buda-Pesta tn r „k.; i .  . .
accelerat spre BucurescI. Pentru Înlesnirea călătorilor, trenuril. accelerate trag  la  S e v e r i n T n S  
de aorespondinţi cu vaporul ccelerat, lăngă Agenţia vapdrelor. aBTOrm m 4 '1®1®

V e r e ş t i - B o t o ş a n i

Vereţtl
Botoşani

Plac.
Sos.

Bucuretol-Veroiorova (Orşova)

BucurescI
Chitila
Ti tu
Găeştl
Goleşti
Piteşti
Slatina
Balţ
Craiova
Fileaşl
T.-8everin
Veroiorova (Orşova)

Plec.
Sos.

9.32 n 
11.2 0n

11.48 a 
1.36p
Tren 

de per.
Tren
m ixt

8.00 a 
8.18 a 
9.22 a 
9.66 a

10.44 a 
12.56 a 
1.50 p
8.00 p
3.57 p 
5.24 p
7.58 n 
9.01 n

6.06 n 
6.86 n 
8.09 n 
8.66 n 

10.01 n 
10.16 r

Botoşanî-Vereştî — Tren. mixte

Botoşani
Verestl

Plec.
Sos.

Verclorova (Orşova) 
BucurescI

5.20 n 
7.14 a

Verciorova (Orşova) Plec. 
T.-Severia Sos.
F iliaşl .
Craiova .
B alţ >
Slatina >
P iteşti »
Goleşti >
Găeştl »
Ti tu  »
Chitila >
BucurescI »

Tren 
de per.

3.80 p 
6-24 p
Tren

mixt

6.46 a 
7.20 ai

10.17a| 
11.19a 
1.20p 
1.41 p 
4.22 p 
4.66 p
6.46 p 
6.28 n 
7.26 n 
7.40 n

7.16 aJ 
7.2 a 

8.33 a 
9.20 a 

10.64 a 
11.20 a

BucuresoI-Glurgiu-(SmArda) şi vice-versa

Bucnrescl (Fii.) 
Comana

Giurgiu
Sm&rda

Tren. mixte
Plec. 9.15 d 5.10 s
(Sos. l0.17d 6.13 s
\Plec. 10.27 d 6.28 s
/Sos. Il.40d 7.88 s
\Plec. 11.50d
Sos. 12.— a

SmArda 
Giurgiu

Comana 
BucurescI (Fii.)

Plec.
/  Sos. 
\Plec. 
(Sos. 
\P lec. 

Sos.

Tren. mixte
Ifî

4.47 s 
4.67 a 
6.13 s 
6.28 s 
7.25 s

9.— d 
10.16 d 
10.26 d 
11.27d

iMersulii va p o r c io rii p e  Dunăre coincidendu cu trenurile căieloră ferate
G iurglu-O rşova-B aziaş-P esla-V iena

VAPOARE DE PASAGERI 
Din Giurgiu la Orşova: Marţi, Vineri şi Dumi

necă la 2 ore p. coincidendu cu trenuld mîxtd 
care soaeace In Giurgiu de la  BucurescI, la 
4.20 a.

Din Orşova la Pesta: Joi şi Duminecă dim.
> Pesta la Viena: In to te dilele la  6 ore s.

VAPOARE ACCELERATE
> Giurgiu la Pesta: Mercurl la  &'/• ore s.
> > » Basiaş: SAmbătă la 5 '/i ore s.
Ambe aoeste curse ooincidd^ă cu tren. mixt 
care sos. ln Giurgiu din BucurescI la  4.20 a.

Sos. vaporului la JBasiaş: Vineri ; i  Luni a.
> .  > Pesta: Duminecă d.
» . > » Viena: Luni a.

TUcd din Giurgiu la Cala fa ta: Marţi, Vineri, 
Dumineca şi Jouia, la 2 ore după amiarjl, 
coinciddndQ prima cursă ou tren ulii mixtd 
care sos. la Giurgiu din BucurescI Ia 4.20 a. 
de călâtorl oare sos. In Giurgiu din BucurescI 

a  11.60 d.

Vlena-Pesta-Bazlaş-Orşova-GlurjJn_______

VAPOARE DE PASAGERÎ 
D in Viena la Festa: ln t6te jile le  la 6 f/« or® 

dimineţa.
Din Pefta la Orşova: M arţi şi Vineri la 11

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

la 9 ore dim. coincidfindfl cu tren ulii mixtâ 
care pUcft din Giurgiu la  Bueurescl la
12.40 a.

VAPOARE ACCELERATE 
Din Viena: Dumineca la 6 */• ore d.

,  Pesta: Luni la 7 ore d.
» Basiaş: M arţi şi Vineri la  9 ora d-

Sosesce la Giurgiu: Mercurl şi SAmWH* la Î l  
or* d., coincidfindu cu trfnulfl »i*til ear* 
pUcă din Giurgiu la Bucureyol 1* H.A® *■

FOSTUL CIRC
i Vineri la  7 Ianuarie 1877 

RepreBentaţiune Estraordinară în beneficiul
Z D - X jT J T  H -  A O - r E S C U  

pentru prima 6rA:

UN ORDIN CIUDAT
(L’ordre est de rom fler).

O PALMA IN CIRC
Comediă în  2 acte.

F A T A  C O J O C A R U L U I
Comediă originală, 

începutul la 8 or» s r̂a-

D I. D. Malta, doctor în drept, 
are on6re a .a -  
nuncia că se în- 

sărcinesă a pleda înaintea tn tn lor instan
ţelor căuşele cetor, ce vor bine-voi a 1 o- 
nora cu încwderea d-nelor. Ore e o 
consnlaţie d» la 9— 11 f> _ „
Strada Lu^rabS  No. 27. 346. 6 - 3 .

cu»/itatea cea mal bună num ai tnfan şi fag 
ţ&iat şi adus la domioiliO ou 

7 6  F B .  S T E N J ~ E K T T J X >
.a magasia de lemne a lui Lessel, lîng^ 
Tfirgovişte, vis-a-vis de fabrica tutunurilor.

Com ănijile se priim eso şi la T ipografia  
T hiel & W eiss, pa la tu l Dacia. 3 1 4-5 -0 .

PARTI^OLARE 
d*

M A T E M A T I C I  
C. B ra /lo iu , fiul 

47 StraJ» Scaunele 47.

LECŢIUNI

Tipografia Thiel & Weiss Palatul .Dacia*


