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Bedame 1 Iei noul linia.

U i număr In Capitală 10 bani.
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A N T J N  O I U R I
S« priimeie In itr6initate|: La D-nil Haatm- 

d  Voglrr in Vienna, Wal6>chga«>e 10; 
A. Oppeiik In Vienna, Stabenba«t«i t  ; Sudai 
Monte In Vienna, SeilewUtte 2, Vmeene 
Hrdicka in Vienna, Teinfaltatrame 17 ; PhUipp 
U b  ln Vienna, Eiehenbachgaue 11; L. Lanj 
*  Comp. ln Pejta ;i Hatxu-LafjUt-BuUier *  
Comp. ln Parii.

Bcriiorl nefraneate no m priimeie. 

Artioolele nepublicate no m  tot Înapoia.

Un numâr tn Districte 15 bani.

Din cama sântelor sărbitorl al* Botezului Dom- 
nul ol ^iarul va apare S&mb&t& sora.

Demagogia a desfiinţat mal în 
t6ta ţâra Conailiela Comunale pen
tru a le Înlocui ou creaturi d’ale 
el, cari numai representanţl al in
tereselor publice nn pot n.

Nisce Consiiii Împănat® de ase
menea creaturi nu p6te fi c«a mal 
mică îndoială ca vor câuta să fal
sifica tetele electorale pentru a in
troduce, contra legei, pe toţi des
culţii şi masalagil partidului lor şi 
a’l transforma In alegători al di
feritelor colegii. Atragem atenţiu
nea tutulor alegatorilor asupra a- 
•estor manopere criminale. Ii con
jurăm  a lua t6te masurile pentru 
a veghia cu neadormire, a face 
immediat protestări şi recurs la 
tribunalele locale. Rugăm şi pe avo- 
eaţit din Capitală şi Districte, cari 
ţin la respectul legalităţel, a da tot 
concursul lor pentru a se scăpa 
ţâra de flagelul teribil al dema
gogiei.

Să nu uităm că ţâra este ln pe
ricol, că d e m a g o g ia  simţindu-se că
zută va lucra cu desperare.

Inerţia din partea <5menilor de 
bine ar fi o crimă, căci, precum 
am mal spus, dâcă a<Jl demagogia 
a pus mâna pe moşia cea mare, 
mâne va pune mâna şi pe moşia 
«ea mica, aşa că într’o ţii ne-am 
treţli alungaţi din bunurile şi ve
trele nâstre prin o politica de 
prada şi anarhie. încă o dată la 
lucru şi .sursum  corda.8
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Foile guvernamentale se silesc din 
to t*  puterile pentru a falsifica chiar 
acele adevârurl sdrobitdre cari isbuc- 
nesc din cifre. Nu trebue să ne mi
răm dâcă, ln zelul lor d’a susţine 
acest guvern gârbovit de păcate şi 
nedestoinicie, caută a ne convinge 

2 ţi 2 fac 5 iar nu 4. Ele nu 
,0 ^ e sâ zâ  la partea inteligentă a 
publicului, ci la turma celor nerozi
•are, din nefericire, este destul de 
numerdsâ m t tu  a respimJe cu
aplaude şi aprobări sgomotdse.

In numârul de erI> lntr'0 ochire
•sactă asupra anului trecut, am a- 
ratat tdtă incapacitatea şi râua cre
dinţă a guvernului actualf ma, cu 
s^mă In administraţiunea financiară 
taci precum se scie, ea eate p â tra  
de Încercare după care sejudeţ&mj 
guvern.

L a afirmării* fa lje  ale d-lor B râ. 
^ianu şi Codrescu am râspuns cu ch iar 
•jfcţle co n sta ta te  de ad u n a ţii sâl, 

Pen'“t u că acostă  m a te rie  in te re - 
“ * ra  l » trâgă, căci es te  vorba

suddrea, panea viitorul el, fie- 
** perm is a  reproduce espunerea 
t o n e i  ?i lăm u rită  a acelor e ifre.

tâ  reproducere T(l serTi to t  de 
o d a tă  şi ca râspuns bă trăn e l fol 
guvernam entale care, In num ărul de 
atff. — c o silin ţă  care  ar fi f08t i^u. 
ia b ilă  d*ca n  aplica asupra  un e |

cestiunl oneste, — caută a lncela o 
piniunea publică prin o eepunere 
falşă a cifrelor. Iâcă.ce (Jiceara: 

„Din 98 milidne veni;nrl consta
tate pe anul 1876, s’afi incasat nu 
mal 48, rem&ind neîmplinite 50 mi- 
lidne contribuţiuni.

„Iată pentru Împliniri.
.S ă  vedem acuma dâcă ln chel 

tuell s afi arătat tot aşa de economi 
pe cât afi fost de slabi ln Împliniri.

„Safl cheltuit pe anul acesta In 
credite estraordinare şi suplimen
tare peste budget mal mult de 10 
milidne, şi acesta după mărturisi
rea chiar a dmenilor de la guvern; 
şi noi suntem siguri că acostă sumă 
este - cu mult inferi6ra adevârulul.

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

,5 0  mili6ne la Împliniri mal jos 
de cât budgetul şi 10 milidne spor 
la cheltuell peste budget! — adică 
de o cam dată, un deficit de 60 mi- 
lione I

„Acâsta pentru budgetul 1876. 
.C ât pentru budgetul 1877 care 

trebuia să realiseze vestitele promi
siuni făcute pănâ astăzi, — de şi 
Camera a ţinut doă sesiuni estra 
ordinare şi una ordinară, de şi a 
siegiat mal bine de şâse luni cu di
urne enorme, cari afi fost singura da> 
torie a Statului care s’a p lă tit, de 
şi chiar ln vacanţiile Crăciunului s ’a 
declarat in permanenţă In privinţa 
diurnei, căci ln fapt nu se complec- 
teză, —  de şi lucru nepomenit până 
a$t şi In contra legei şi a Constitu- 
ţiu n e l, o comisiune permanentă 
pentru budget, a lucrat ln inter
valul sesiunel iar cu diurne, bud
getul pe 1877 nu este Încă votat şi 
intrăm In anul acesta cu budgetul 
din 1876.

.P e  lângă acâsta tdte cheltuelile 
oarl s’afl făcut peste budgetul din 
anul 1876, s'afi făcut fără nici o re
sursă şi numai cu bonuri de tesaur. 
Puţinele plăţi cari s’afi făcut, s’ati 
făcut ârăşl In aşa mod, şi chiar chel
tuelile normale ale budgetului s’afi 
plătit tot pe asemenea c a le , căci, 
prin nelmplinirea contribuţiunilor, 
n afi fost alte resurse. Antreprenorii 
Statului, chiar cari şl-afl Împlinit tdte 
condiţiunile, nu sunt plătiţi nici chiar 
In bonuri. Pensiunile nu s’afl plătit 
de trei şi cinci luni, apuntamentale 
funcţionarilor de vr’o două luni şi 
acâsta ln toiul iernel. Ce fac bâ- 
trănii, văduvele şi orfanii T El mor,— 
cum a dis d. Brătianu cu un superb 
sănge rece,—el mor pe când trăiesc 
din rndrtea lor, Rosetil, Puntazil, Fun- 
descil, Pătărlăgenil. Cât pentru funo- 
ţionarl, nu mor, fiind-câ cine mdie 
cănd p6te face altmintere?? Unii se 
rninâzâ consumând micele lor eco
nomii şi aşteptând schimbarea aces
tei situaţiunl, iar alţii mal puţin scru- 
puloşf.... alunecă. Pe lângă acesta 
o pldie de hârtii d'ale Statului ne- 
plâtite, bonuri de tesau*, mandate, 
bonuri domeniale, bonu :I rurale afi 
că^ut pe piaţă, omorânl p6te pen
tru multă vreme credhul Statului 
românesc. Pe lângă acâsta, garanţia 
drumului de fer neplâtitâ, neplătite 
ratele Împrumuturilor din străină
tate, străinii Înspăimântaţi, consulii 
ameninţători, ţâra umilită şi failita 
apr6pe proclamată.

un®I asemenea situaţiunl, 
®rătianu, cu impertinenţa care 

nu 1 păr&sesce nici o dată, $ice Îna
intea adunaţilor sfii, că a moştenit 
situaţiunea, şi adunaţii '1 aplaudă, 
căci sunt plătiţi pentru acâsta.

.Insă resultatul anului 1876. sin
gurul de care mal pot să respunţjă 
conservatorii, este faţa şi constată
rile lui , cari nu se pot tăgădui 
sunt cele urmât6re:

,4 milione escedent al chaltueli-

lor peste venituri şi 6 milione re 
mâşiţe neîmplinite, ln total dar a 
pr6pe 10 mili6ne deficit real cu două 
milidne mal jos de cât deficitul pre 
vâ^ut lnţelepţesce de foştii miniţtril 
pentru care guvernul conservator 
cerut la timp resurse cari ’l-s’a re 
fusat prin intrigă şi cari ar fi ln 
lăturat cea mal mare parte din ca 
tastrofele actuale.

.Să  mal observăm că guvernul tre 
cut Încasase ln anul 1875 mal mult 
de 5 mili6ne din fostele remâşiţe şi 
că mal erafi din acele remâşiţe des 
tule pentru ca cu vremea şi un an 
bun să se reducă la zero esceden 
tul de 4 milidne cheltuell. Să se 
mal observe că ln cinci ani al gu 
vernulul conservator, cu t<5te greu 
tâţile situaţiunel, funcţionarii erafi 
plătiţi 'nainte, pensionarii la tim ţ 
mandatele, bonurile şi anuităţile la 

î şi creditul Statului era 7 */* la sută
„Şi cu t6te acestea ce moştenise 

acest guvern de la d. Brătianu şi 
semenii sfii?

„Datoria Statului estea^I ln total 
de 513 miltâne. Din acostă sumă 
386 milidne privesc guvernul d-lul 
Brătianu din 1867 şi 1868, şi iată 
cu m :

248 mili6ne calea ferată Roman 
VGrciorova ;

51 milidne calea ferată Sucâva 
IaşI-Roman;

78 mili6ne Împrumutul domenia 
contractat ln prima £i a mi 
nisterulul conservator, pentru 
a stinge datoria flotantă, lâ 
sată pe jumetate de d. I6n 
Brătianu şi jumătate de suc 
cesorul şi coalisatul s6fi de 
a$I d. Al. Gr. Qolescu, şi ln 
fine ;

9 mili6ne de la Casa de depu 
nerl şi ConsemnaţiunI pen 
tru a termina chestia Strus 
berg, creată de d. Brătianu 
şi perfecţionată tot de d. Go 
lescu.

„ Dâcâ mal sc6tem 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 aeeste teribile sarcini, cart apasă 
ţâra, parte care şi dfinsa n’a fost 
de cât resultatul desordinelor an 
teridre!

„tată la ceea ce d. Brătianu şi cel 
ce ’l ascultă, ar trebui să se gân 
descă, cân i are neruşinarea d’a vorbi 
de moştenire.*

Pentru a judeca acum competinţa 
şi buna credinţă a celor dela gu
vern, n’are cine-va de cât - să va^ă 
cele ce Înşiră fdia numită mal sus. 
Că cele coprinse Intr’ftnsa sunt nn 
ecofi din sfera guvernamentală, nu 
mal este de Îndoit, când seim legă
turile el cu chiar piesidentul guver
nului de aijl.

Lăsăm cititorilor d’a cualifica, cum 
cred mal nemerit, procedarea unor 
asemenea organe. Când ţâra dela 
un cap până la cel alt, voiesce să 
fie luminată asupra adevăratei situ
aţiunl financiare, ele nu caută de 
cât a o Întuneca.

In atâtea rânduri, nu ne-am mul
ţumit numai a Învedera netrebni
cia acestui guvern, dar ’l-am ardtat 
calea şi mijldcele pentru vindecarea 
râului ce isbucnia din inepţia sa.

Am arfitat că, chiar de la veni
rea sa la cârma Statului, n’a sciut 
ii’şî da sâma despre ceea ce ’l In
cumba să facă.

Moştenind o situaţiune financiară 
din cele mal limpezi, pentru a În
lătura ameninţările viitorului, am 
recomandat c ă :

„întâia preocupare a unul minis 
ter „liberal-naţional* (?) trebue să fie 
realisarea imediată a Împrumutului 
provisor acordat de corpurile legiu 
iWre.

„A doua trebue să fie o regulare 
a plăţilor pentru construcţiunea dru 
mulul de fer Ploescl-Predâl, exigibile 
Intr’un term en apropiat şi acâsta 
prin o Înţelegere cu concesionarul 
până când Împrumutul special de 4̂ : 
mili6ne s’ar putea realiza.

„A treia, restrângerea cheltueli- 
lor ln cercul cel mal strâmt posibi 
şi Înlăturarea a orl-ce cheltuell ex
traordinare.

„In fine a patra şi cea mal con  
tinuâ preocupare trebue să fie afla
rea şi combinarea mâsurilor celor 
mal nemerite pentru a preln ţtmpina 
safi Înlătura ameninţările viitorului 

lmplinit*a guvernul actual vrê  
una din aceste condiţiunl imperiâael’ 

Nici una, din camă de incapaci 
tate şi neprevedere.

Rgspuus-a organele lui la vre una 
din obiecţiunil^ ndstrel

La nici una, pentru că adevărul 
le supără fdrte mult.

Apoi, cu un asemenea guvern, n’a- 
vem dreptul d’a plânge p’aceia cari 
ar spera că dânsul nu va com
promite ţâra cu desăvârşire? N ’a 
vem dreptul asemenea d’a plânge şi 
pe aceia cari mal aştâptâ lumina 
asupra situaţiunel ndstre de la a- 
cele fol cari nu râspândesc de cât ln- 
tunerecul t

Noi credem că da, şi de acea tre
murăm pentru viitorul ţârei.

A  8» vedea Ultim e  soiri In pagina

D. X. IONESCUIK FĂTUL CHIAR FfiACTIONISTILOB

Sunt câte-va £ile de când şi efi, 
ca tâtâ lumea, au£il că Turcia, ln 
mijlocul greutăţilor sale, proclamase 
o Constituţiune; Turcia Constituţio
nală desceptâ şi curioşi tatea mea.

Aruncându ml ochii pe £iare, mâ 
Înveselii vânând drepturile sfinte a 
le omului, străbătând ln ţâra Cora
nului.— Lucru surprin^âtor Insă: nu 
mult du pe acâsta, aud că celebrul das
căl, marele nostru ministru de Externe 
cere esplicaţiunl de la Stambul des 
pre conţinutul art. 1,7, şi 8. Bizară 
diplomaţie! Numai creeril ingenioşi 
al unei târtâcuţe dăscălesc! ar fi pu 
tut să concâpă lucruri atât de mari 
pe cât de ridicole; căci ori care Ro 
mân, cu mintea^sânătdsă şi cu con 
sciinţa demnitâţe! sale, nu putea să 
vâ^ă şi s’admitâ că România era co- 
prinsă ln acele articole.—Turcia ar 

putut să declare In constituţiunea 
că Crimea e Otomană; ore prin 

acâsta devenea Crimea de fapt oto 
manâf Turcia pdte să ne declare de 
Otomani. N’avem a ’I cere nici o ex- 
plicaţiune, ci să o lăsâm să se le
gene ln asemenea dulci ilusiunl, pro
bând la timp că Romania e pământ 
liber şi nesupus, după cum puterile 
tdte o scifi şi o recunosc din vechile 
ndstre tractate.— Dăscâlaşul Insă tn 
faţa recunoscinţel ce datoresce Ro
şilor, cari l’afi botezat ln apa intri* 
gilor şi a calomniilor de ministru, 
uită istoria, chiar cea contimporană 

nu roşesce a data autonomia, in
dependenţa ndstră de fapt, de cât 
de la 1866. „De la 66 ,— giice d-sa| 

ln şedinţa Adunării de la 22 De
cembre sâra—de la 66, noi nu fa-

el

| „cem parte din imperiul Otoman,— 
,d e  la 66 ne bucurăm de o Consti
t u ţ i e  Înăuntru care a asigurat na- 
„ţiunel Române un loc Intre atate- 
, le  europene.*

înainte de 66, <5re fâcut’am nof parte 
din imperiul Otoman? Dâr din 1866 
nu ’şl amintesce dascălul de Istorie, 
acel firman umilitor, dospit de d-nil 
Itfn Ghica şi I6n Brâtianu, acel u- 
militor firman care nu recundsce pe 
principele Carol de Hohenzollern de 
Domn al României, de cât conbe»- 
tându-ne drepturi pe cari ţâra le a- 
vea de secuii?

A uitat 6re că erl Încă era par* 
tisan Înfocat al Domniei pâ s ântene, 
iar a^t nici mal indrâsnesce măcar 
a aminti că 59 este un fapt măreţ 
şi frumos pentru Români; că până 
la 1866 drapelul României faţă cu 
Turcia a fost cu demnitate şi fer
mitate susţinut? Cine nu-şl am in
tesce ssris6rea regretatului Domn 
Cuza, adresată vizirului, de şi acel 
Domn n’a avut pe dascălul Ionescu 
ministru. „Efi unul care n’am suit 
scările Palatului* esclama d. Ionescu 
ln oraţiunea funebră a lui Cuza!

A<}1 Insă nu mal cutâzâ a vorbi 
ast-fel. Uşor este, d-le profesor, a do
bândi la Primărie şi chiar la tri
buna Camerei, aplaude, dâr cât este 
de grefi a conduce afacerile nnel ţâri. 
In oposiţiune erai aplaudat, a<JI la 
minister, lucru curios, aplaudele s'afi 
schimbat ln şuerâturl. Al Înşelat aş
teptările ndstre.

Conjudeţenil acum te cunosc bine 
că escl incapabil, ne-al dovedit cu 
prisosinţă; câ escl n e lea l, ne-al 
convins. Nimic nu ’I crimă din tot 
ce pdte sluji coteriei d-tale, nimic 
nu ’l virtute din tot ce vâ este con
traria ; duşmanii n’afi nici un merit, 
amicii nici un vicifi : ceea ce este 
oualitate la unul, devine defect la 
cel a l t ; contra duşmanului totul este 
permis, chiar a ’I imputa pâcatele ce 
com iteţllnşi-vâ, deesem plu,a schim
ba opiniunea este un act infam pen
tru cel ce vâ părâsesce.

Duşman jurat al ori câril indivi
dualităţi Însemnate prin capacitate, 
nume şi avere, nu tin^i de cât a 
nivela societatea ; a ameliora sdrta 
morală, intelectuală şi materială a 
populaţiuniJ, moft! Egalitatea con
sistă pentru d-ta lu a face pe toţi 
de opotrivâ asemânaţl d-tale, nulă! 
Eşit din popor, al avut tot-d’a*una 
acest cuvânt pe buze; al gustat Insă 
din mierea dulce a mânrel, şi aoum 
când te-al deochiat, al voi să te În
torci linişcit ârăşl la popor, din st- 
nul căruia n'ar fi trebuit să eşl nici
o dată.

Dâr nu mal escl priimit acum ! 
Reintră mal bine In Colibia din 

Păcurari şi lasă fotoliul de ministru 
acelor ce afi şi eapacitate şi sciinţâ, 
cualităţl ce d-tale ’ţl lipsesc.

N. C.
Fost fracţionisfc !nfoo*t.H,*.

DIN AFARA.

Citim tn Le Nord :
După o telegramă din Constanti- 

nopole, resoluţiunea luată de Româ
nia. de a să emancipa de sub suze- 
a ni tatea Turciei, ar fi datorită apli

cării de către Portă a articolelor din



Constitnţiă In principatele danubie
ne, articole, cari atk provocat pro- 
testnţiunile guvernului ilin Bucurescl. 
Dară acest detalifi este adevărat, ne 
am afla de neapărat In ajunul unei noi 
complicaţiunl In Orient şi rtlaţiunile 
între Turcia şi România ar presenta 
un caracter de nestabilitate şi in
certitudine puţin compatibile cn o 
Inpâcare durabilă.. Ar fi destul ca 
vre-un funcţionar turc, imitând esem- 
plul dat mal de-ună^l de către di
rectorul poştelor şi telegrafelor să 
aplice tn raporturile s61e cu autori
tăţile române. articolele despre care 
e vorba şi un conflict să fie gata. 
Ar fi cât să p6te mal bine de a face 
imposibile aceste conflicte suprimând 
din Constituţia turc^scă articolele 
care ar putea da nascere la asemenea 
conflicte.

Diarul La Turquie, asigură că Pdrta 
aflând că România manifestase ne- 
hnisce In facia testului Constituţiei 
otomane s’a grăbit a declara oficial, 
„că acest act are un caracter curat 
interior* şi n'are nici de cum sco
pul de a atenta la drepturile prin- 
ripat.elor, garantate prin tractatele 
internaţionale.” Cu câte-va <Jile mal 
nainte P6rta făcuse, Intr’nn mod nu
mai puţin oficial, o declaraţiune cu 
totul contrariă. Resultă tn adevăr 
dintr’o comunicaţinne făcută Cameril 
din Bucurescl prin ministrul de es- 
terne, că guvernul român întrebând 
la Constantinopol d£că art. 1, 7 şi 
S din Constituţia otomonă să aplică 
şi României, i sâ respunsese afirma
tiv. Aşa dară săptămâna trecută  
P6rta declara că aceste articole să 
aplică şi la Principate, astă-$I tot 
ea afirmă că nu sâ aplică şi la ele, 
căci este peste putinţă de a inter
preta ast-fel caracterul curat .in te 
rior, 5>tr>buit Constituţiei turcescl de 
guvernul otoman. Dar dacă aceste 
articole uu s& aplică Statelor vasali, 
atunci nu mal aii nici un sens căci 
cine-va nu vede cari ar putea fi, 
afară de acestea, .provinciele privi
legiate* despre care vorbesc artico
lele citat6- Etâ dar trei articole din 
faim63a Constituţia, cari să găsesc 
fondamentftl anulate.

urnii coirtti preliminare
Proectnl elaborat în conferinţa prelimi

nară, proect care serveşte astîi-<Jî confe
rinţei ca >programă de conciliaţiune,* fiind 
comunicat în întregul seu unor <}iare din 
străinătate, suntem în plăcuta poaiţiune d’a 
reproduce nci părţile s€le principale:

Mal mteifi acest program dttermină în
tinderea cunoscută a teritoriului Montene- 
grulni, hotărând pentru Serbia stătu quo 
ante bellum; regulând însă hotarele ast-fel, 
ca Drina să formeze pe viitor fruntaria. In 
privinţa Bulgariei s ’a hotărât nrmăt6rele:

I. Din teritoriul menţionat mai jos, şi 
în acord cn alaturata chartă, se vor for
ma două vilaete, (provincie) cari vor fi ad
ministrate sub formele detaliate mal jos. 
Vilaetul de la Vest, care va avea de ca
pitală oraşnl Tirnovn, se va compnne din 
districtele: Rusciuk.Tîrnova, Tulcea, Vama, 
Kivno, Fiiipopoli (nfură de Sultan-Ieri şi 
Ahir Thlebe) şi din cazalele de Kirk-Hilissi, 
Mustafa-Paşa şi Kilif-Agaci.

Yilaetul de la sud care va avea de ca
pitală oraşnl Sofia, se va compnne din di
strictele : Sofia, Viddin Niş, Uskiub, Bito- 
lia (esceptându-se doue Cazalla de la sud) 
dintr’o parte a districtului de Seres (trei 
Cazale de la nord) şi din cazalele de Stru- 
miţa, Tikveş, Velissa şi Kastoria;

II. Unitatea administrativă va fi canto
nul (Nahie-Muidirlik) cu 5,000 şi 10,000 
locnitori.

In vederea actualelor divisiunî admini
strative se vor pune tote silinţele de a 
grnpa pe creştini şi musulmani în can- 
tone separata.

Cantonul va fi administrat singur de un 
Priiuar (Maire) ales pe patrn ani din mem
brii consiliului de control cantonat

Consiliul cantonai va fi compus din re- 
presintaţii fie-cărei comune, şi se p6te a- 
lege pe termen de patrn ani fără deose
bire de religie.

Comuna va continua a’şl mănţine orga- 
nisaţiunea sa actuală.

T6te cestinuile privitâre la interesele 
cantonului (ca de esemplu mitjlocelo de co- 
municaţinne, fixarea şi perceperea unor con- 
tribuţiuni) care vor fi considerate ca a- 
parţinând de conpetiuţa comisinnei supe- 
ri6re de revisuire, vor avea iniţiativa lor

în consiliele cantonale sub controlul auto
rităţilor superiâre.

Consiliul cantonai se va aduna odată pe 
lună.

Duoi din membrii săi aleşi pe patru ani 
de consilid vor asista sub titlu de consi- 
siliari, pe primar în funcţiunile sele.

Conii si unea internaţională se va ocupa 
pe cât se va putea cn elaborarea unui mo
del de lege, care va avea puterea d’a a- 
sigura prin cantâne pe representanţiî mi
norităţilor.

Oraşele şi târgurile cu popnlaţicne mai 
mare de cât 10,000 suflete, vor avea insti- 
tnţiunile, asemenea cu cele cantonale.

III. Mai multe cantâne (Nahie-Muidir- 
lik) vor fi nnite iutr’ou Sandgşek (depar
tament) care va fi guvernat de către un 
muteşarif s f̂l Caimacam, cari dnpă majo
ritatea populaţiunei departamentului vor 
fi creştini seu musulmani, fiind numiţi pe 
uii interval de 4 ani de către înalta P6rtă 
după recomandaţiunea guvernatorului ge
neral. Datoria lor este de a supraveghia 
ordinea şi cursul lucrărilor în consiliele 
cantonall.

Guvernatorul (Mutteşariful seQ Caima
cam nl) va avea nă cancelariă şi duoi con
silieri nnmiţi de guvernatorul general care 
’î va alege dnpă lista de candidaţi,. şi din 
numărul îndoit al adunărilor provinciale.

Guvernatorii generali (Valy) vor avea 
dreptnl d’a suspenda pe guvernatori pe un 
interval de trei luni şi de a propune Por
ţii revocarea lor.

IV. In capnl fie-cărei provincie va fi un 
valy (guvernator general) care va fi nu
mit pe un timp de cinci ani de către înalta 
P6rtă şi cu consimţimântnl Puterilor ga
rante.

Valynl nu pote fi destituit de cât prin- 
tr’un decret al Curţel apelative, dupe ce 
va fi supus unei cercetări judiciare.

El va fi creştin, suptfe otoman săO străin.
V. Bedeli-Askerie priveşte numai pe băr

baţii de constituţinne corporală sănătâsă 
de la vârstă de 20 până la 40 de ani , cari 
nu intră în miliţia locală.

Valynl şi aduifarea provincială vor for
ma Sn înţelegere comună la fie-care cinci 
ani un budget de venituri al provinciei 
şi acesta în vederea sumelor ce sunt a se 
trămite înaltei P o r ţi, cnm şi în vederea 
încasărilor celor din urmă 4ece ani şi în  a 
resurselor ţăreî.

VI. Armata regulată otomană va fi 
cantonată prin fortăreţe şi capitale. Ea va 
fi întrebuinţată pentru apărarea esteri6ră 
a ţerei. In cas de resbel ea p6te fi între
buinţată şi în interiorul ţereî dupe cere
rea guvernatorului general al provinciei.

Se va forma o miliţiă seu gardă naţio
nală, care in proporţiune cn populaţia va 
fi compusă din creştini sett musulmani, şi 
numeral ei nu va putea trece peste pro
porţia de l*/0 din numărul locuitorilor pro
vinciei. Ea va fi instruită particular sub 
direcţiunea ofiţerilor numiţi de valiynl. 
Dacă după ordinul săă se va concentra in- 
tr’un singur loc destinat un corp de mi
liţiă, mai mare de cât 1000 6menl, ofiţerii 
superiori se vor numi de către înalta Pdrtă.

O gendarmeriă întreţinută Sn socotela 
provinciei, şi care se va crede snfioientăde 
a manţine siguranţa publică şi de a face 

I serviciile poliţienesc! se va forma din creş
tini şi musulmani în proporţiune cu po
pulaţia acestor religiuni. Ea va avea ofi
ţeri musulmani seK creştini numiţi şi îm
părţiţi de guvernatorul general,

Pârta va renunţa pe viitor la colonisa- 
rea teritornlui ei europen prin Cerchezi.

In ceea ce privesce familiile acestei naţio
nalităţi, cari se află actnalminte în aceste lo
curi, guvernul otoman va încuragia emi
grarea lor favorisându-le aşezarea In pro
vinciele musulmane din Asia.

IX. O amnest-.S generală se va aoorda 
tntulor acelor pers6ne, cari sunt încarce
rate fără nici o sentinţă, s£ii cari aii su
ferit o condamnaţiune sumarică, ecsilarea, 
după ordinul autorităţilor administrative 
s f̂l al diferitelor comisiunî otomane.

X. Se va înfiinţa de către puterile ga
rante o comisiune internaţională pe ter
men de un an, spre a veghia realisarea a- 
cestor introducţiunî cari vor trebui să se 
pue în vig6re trei luni după subsemnarea 
protocolului.

F6rte importante sunt instrucţiunile pen
tru comisiune» internaţională de supra
veghere. Din aceste reproduoem următârele:

1. Comisiunea internaţională pentru cele 
don*vilaete de la Vest şi Est, este însăr
cinată, a lua parte la cercetările, pe oare 
guvernul otoman va fi dator » le face în 
cestmnea măcelurilor şi altor escese ur
mate, d’a dovedi pe culpalî, d’a snprave- 
gh.a interogatoriile şi d’a asigura pedăpsa 
culpabililor.

2. Comisiunea va esamina ducă este ne
cesitate , d’a interzice în unele părţi ale

teritoriului purtarea armelor, şi va supra- 
veghin'restituirea armelor în depositele sta
tului din partea populaţiunei musulmane 
şi din partea cerchesilor. Ea va propune 
ori-ce măsură poliţienesc», ce o va crede 
necesară pentru sigurunţa populaţiunei, şi 
decişi unile ei vor fi eseentate prin ajuto
rul gendarmeriei speciale. Actfstă gendar
meriă, plătită din veniturile provinciei se va 
instrui din capul loculnî de asistenţa ofi
cierilor, sub-oficierilor şi soldaţilor, cari 
vor fi luaţi din armatele europene în nu
măr de la 2 —4000 6menî servind ca ca
dre, spre a înlesni organisaţiunea com
plectă eu ajutorul voluntarilor indigeni 
din întregul Imperii! luaţi după chibzui- 
rea comisinnei de supraveghere. Dupe ce 
cpmisiunea va termina opera ei, gendarme- 
ria va remâne în serviciul înaltei Porţi.

Comisiunea va face estimaţiunea păgu
bitor suferite de către creştini, şi va ho
tărî modul, dupe care ei trebne despăgu
biţi. Ea va căuta mi^l6cele prin care se 
va putea da ajutor populaţiunei căzute 
în miseriă; a i se da cât va fi posibil, ma
terialul pentru reclădirea bisericelor şi ca
selor.

Comisiunea să va ocupa cn revisnirea 
sentinţelor pronunciate contra creştinilor 
de către tribunale estraordinare. Ea va 
revisui titlurile nnor obiecte de proprie
tate, spre a restitui creştinilor pe acelea, 
cari le aQ fost smulse în timpul insnrec- 
ţiunei.

Comisiunea va cerceta plângerile îndrep
tate contra autorităţilor, avend puterea 
d'a propune snspendarea şi chiar revoca
rea lor, cari vor fi pronunciate de către 
Valiu. Comisiunea va supraveghia în ge
neral pnnerea în aplicare a regulelor in
troduse de conferinţă, şi mai cu s&nă o- 
peraţiunile administraţinnei, justiţiei şi 
alegerilor.

Conform regulelor conferinţei, comisiu
nea va lua parte la numirea diferiţilor 
fnneţiouari.

Commisiunea va aduna date statistice 
spre a controla justa estimaţiă a contri- 
bnţiunilor, şi va trage îndată sub asistenţa 
autorităţilor otomane, hotarele provincie- 
lor, despărţirile cantânelor şi departamen
telor.

In conformitate cu^aceste disposiţiuni 
comisiunea p6te lua cantonale de la Caza
lele situate la hotarele provincielor, s<5H 
adaugă şi altele la d&nsele, după cum va 
socoti necesar pentru împărţirea terito
riului in sangiacuri şi cantâne atât din punc
tul de vedere geografic seii etnografic, cât 
şi din motive administrative.

Comisiunea va face!procesele-verbale ale 
şedinţelor, şi in coşul diferendelor seriâseîn
tre membrii comisinnei se va refera des
pre acesta represintanţilor Puterilor din 
Constantinopole.

Comisiunea este în drept a trimite pe 
membrii seu delegaţii săi spre a face sn- 
praveghierea pentru care "este chemată.

Membrii comisiune! vor destina chiar 
oraşnl, nnde comisiunea conform cu cir
cumstanţele, va avea să ţie şedinţele sele.

Preşedintele comisiune! va fi reînoit în 
fie-care lună, şi trebue succesiv ca fie care 
membru să ocupe acostă demnitate.

Comisinnea va elabora o programă de
taliată pentru lucrările cn cari este însăr
cinată; şi care programă aprobată de re- 
presintanţiî puterilor din Constantinopoli 
în înţelegere cn înalta P6rtă va fi consi
derată ca instrucţiune suplimentară.
; Belativ la Bosnia şi Herzegovina primul 

articol 4i°e :
Vilaietele Bosnia şi Herzegovina vor fi

i întrunite formând o singură provincie, şi 
| guvernate d’un vali.

Cele alte disposiţiuni pentru acestă nouă 
provincie sunt analoge cu cele pentru Bul
garia fără însă ca să se ceră şi pentrn 
Bosnia o gendarmerie internaţională.

N ona în a rm a re  a  a r t i le r ie i  
anstriace .

Nu este de puţin interes public, 
d’a descrie noua înarmare a artile
riei austro-ungare cu tunurile noi 
dnpă, sistemul generalului Uchatiua, 
care sistem după multe şi variate 
încercări făcute, a fost preferat sis
temului Krupp.

Materialul complect, necesar pen
trn acostă înarmare consistă tn 2000  
ţeve de tunuri, 2730 lafete, 2340  
de câm cidre, 6070 protse 1,030,050 
de ghiulele şi 312.200 de lâ^l pen
tru rauniţiune. cum şi un numftr 6re 
care de cartuşe aprin^ât6re şi al
te ob iecte pentru montare.

Spre a efectua cât mal curând a- 
ceste necesarii, s’a Im nlţitm al Intâifi 
tdte maşinele şi sculele atelierilor 
ridicând numărul lucrătorilor la 2200  
şi orele de lucru, de la 10 până la 
12;— iar la construirea ţevelor, până 
la 14 ore pe fie-care.

Partea cea mal dificilă, era reali- 
sarea ţevelor — şi numai prin Intro
ducerea materialului bronz— oţelit, 
cum şi prin circumstanţa, că lucra
rea continuă cu mare repediciu- 
ne şi siguranţă , (din o mie ţevi 
nu s ’a stricat una măcar) aQ isbu- 
t i t  a produce pe lună 100 de bu
căţi, In cât după trecerea primului 
an a& fost gata 1200;—şi fiind că 
pentru prima înarmare nu sunt ne
cesare, de cât 1500, pe când restul 
de 500 servesce eareservă,—sepdte 
presupune, că până la finele lui Mar
tie a. c. nona Înarmare a intregel 
artilerii va fi asigurată.

Construcţiunea lafetelor, căruţe
lor etc. a fost încredinţată mal în
tâi ti întreprinzătorilor particolarl, 
însă în urmă s’a preferat a le cons
trui In arsenal.

Chiuie s ’ail făcut până acuma pes
te  460,000.

Fdrte mari greutăţi a  Inttmpinat 
fabricaţiunea marelui numfir de lă^I 
pentru muniţiunl, de 6re ce construc
ţiunea lor cerea o acurateţă estra- 
ordinară, şi pentru care motiv, cea 
mal mare parte a trebuit să se efec
tueze In arsenal. Pentru acest scop 
s’a Înfiinţat noul ateliere şi loca
luri pentru uscarea lemnelor necesare.

Asem enea şi fitilurile sunt lucrate 
cu o precisiune neimagimabilă. In
tr ig a  fabricaţinne este In mâine- 
le antreprenorilor particulari sub 
supraveghiarea ofiţerilor de artile
rie. Acostă fabricaţiune mergea pe 
la Început fdrte grefl, pentru-că lu
crătorii nu se puteaâ deprinde cu 
precisiunea cerută; astăzi Insă sunt 
tdte greutăţile învinse, şi peste 3 — 4 
luni va fi realisat complectul num3r 
trebuincios.

Fabrica de erbărie din Stein lângă  
Laibach In Iliria este f6rte activă  
spre a produce cât mal curând can
titatea de 6rbâ trebuinci6să acestor 
tunuri, şi care este cu totul deose
bită de cea altă £rbă.

k .  ‘ D’ALE MINISTERULUI DE RESBEL
Domnule Redactare,

Sciţi că «Jiarul d-v. este acela care 
arată naţinnel ilegalităţile  şi abusu- 
rile comise^de'pretinsul patriot gu
vern actual care a avut neruşi- 
n6sa cutezanţă a arunca In public 
calomniile cele mal perfide contra 
bărbaţilor celor mal onorabili din par
tidul conservator; pun d6r urmât<5 
rele la cunoscinţa^d-v6stră spre cele 
de cuviinţă.

Sub preteest de a se Încuragia in 
dustria naţională, ministrul de res
bel, contract^ză cu un curelar şi un 
tabac nemţ, omeni sermanl, 1500 pe
rechi hamuri pentru caii artileriei 
cu un precifi enorm; în realitate Insă, 
adevăratul furnisor e un vestit Du
mitru Mincu. Motivul este a se Încu
ragia industria naţională, un nott 
sistem.

Ministrul contract^ză efectele ne
cesarii armatei fără licitaţiune. Est* 
adevârat că ministerul trecut a adus 
din streinâtate hamuri de asemenea 
natură p6te chiar cu acelaş preţ, 
d6r aâ • fost confecţionate de piei® 
nemţăscă, to t ce e mal superior In  
cualitatea de pielâriâ,— pentru că cu 
patriotismul nu se p6te transporta 
tunurile. Hamurile ce le c o n fe c ţ io n ^ z â  
Mincu şi compania, n u  corespund 
de loc calităţilor prescrise fiind .p ie 
lea ordinară* prec,,ul ?’ c°nfec-

I ţ i ă lipsesce s o l i d i t a t e a ;  ast-fel d6r

nu numai că ministrul avans^zft suma 
de peste 300,000 lei in «Jadar, d6r 
când ţâra va avea necesitate de a 
pune In mişcare tunurile tfu aceste 
hamuri, la un timp de noroi şi ]a 0 
forţă mal mare, t6fe hamurile se vor 
rupe şi tunurile vor remânea în drum.

Tot ast-fel s’a procedat cu cumpfi- 
răt6rea plumbului şi a cartuşelor. S’a 
contractat cu nisce englezi, Gobart- 
«orris, Layton ; ministrul nu voise 
** aprobe oferte mult mal eftime 
pentru plumb şi cartuşe, sub motiv 
că Gobart-Norris se angaj^ză a a- 
duce şi 6rbă de puşcă, ceea ce cel- 
l-a lţl amatori nu se putuseră angaja, 
din c-ausă, oă prevăijuseră imposibi
litatea. Şi In fine, Inehee]contract cu 
Gobart-Norris pentru t6te materia
lele, adică : plumb, cartuşe şi erbă 
de puşcă cu preciutjle esagerate pen
tru motivul sus ar&fcat. D£r ce se 
întlmplă şi ce sâ ve£« Faptul posi- 
tiv; ministrul de resbel ţi maior Du- 
mitrescu Maican a& priimit numai 
plumbul şi cartuşele, cari erab con
tractate cu preciurl enorme In raport 
cu ceea ce ofertase a lţi amatori, şi 
6rbă de puşcă nici până asta^I nu 
se vede! Termenul de predare era a- 
cuma 3 luni!

Ţera e espusă a chema pe fii sgi 
pentru apărarea on6reI, şi Intr’nn 
asem enea cas nu este de mirare să 
augim pe ministru de resbel Inpre- 
unâ cu maior Dnmitrescu că res- 
pund: „n’avem 6rbă !* Cam In ase
m enea mod s’a petrecut şi cu con
tractarea unor obiecte de tinichea.

PriimiţI, domnule redactore, des
tinsa mea consideraţie şi stimă.

Hagietcu.

ECOURI DIN DISTRICTE 
Domnule Redactor,

Huft.
Se pare că puternicii noştri prin 

cuvfentul .L ibertate* Înţeleg că sunt 
slobozi a face to t ce le place, fără 
să se cr£<Jâ datori a da cui-va s£mâ 
de ce afi făcut.

Modul cum s’a regulat a se pro
ceda In privinţa dărel In judecată 
a tutnlor acelor persane cari ati fă
cut parte din ministerul d-lul Las- 
car C atargi, instituirea acelei fai- 
m6se comiBiunl de instrucţiune şi a- 
ceea de acusare, escluderea d-lul T. 
Rosetti dintre vinovaţi, apoi pune
rea d-sele In rândurile culpabililor 
fiind-câ d. Rosetti o dorea, acest 
mod de procedare care a indignat 
pe toţi 6menil de bine şi care a că
pătat desaprobarea tntulor celor com- 
petinţl, nu confirmă adevărul celor 
$ise mal sus! Insemneză acesta .L i
beralism ?

In t<Stă lumea dmenil, cărora le 
este încredinţată conducerea aface
rilor Statului, se ocupă de a  a d a c e  
poporul pe calea de pace şi di» pro
gres, lmvăţându’l a respect* legile; 
demagogii noştri’fac din contra: In 
loc d’a priveghea ca legile sâ şl 
facă tot-d’a-una efeotel0 lor, el vin 
ântfiifl de le calc* Şi delegarea 
d-lul X spre a asista pe judele in
structor car? trebuia a  face perchi- 
siţie cu tă r i prefect nu ne spune cA 
legea care garant^zâ inviolabilitatea 
domiciliul111 a remaB 0 l'ter& mdrtâf 
Insemneză dre acesta Liberalism» 

încrederea In justiţia ţfirel este 
s in g u ra  mângâere ce mal remâne 
bietului om persecutate, şi cumtt 
va mal putea să ne mal rem&nft 
şi acăstă ultimă speranţă c â n d  ve
dem de odată tr®I Înalţi m»gi9trat l 
al Curţii de Iaşi, depărtaţi din func
ţiunile lor numai p e n t r u  motivulil 
,că  aii Indrăsnit s i  aibă o opiniune 
ce nu se prea unia cu a celor mari t 
Oare acâsta insemneză Liberalism?

Am vfi^ut mulţi domnişori în a in 
tea  a le g e r i l o r  fâcfendu-şl p ro fe s iu n e a



do credinţă şi spunfind publicului ?c61e in t6te comunile, cum şi spitalul din
• u Vonn/ilii IXin n.,1 (n tîm nlll /I _C»»1 A

ce 1 a sc u lta  : „C onvenţiunea vam ală  
În c h e ia tă  cu  A ustria a  to p i t  v en i
tu l  ce S ta tu l n ostru  tră g e a  de la 
v ă m i ; Lege» licen ţe lo r şi a  m ono
polu lu i tu tu n u rilo r  a  sd rob it In  m od 
Îngrozitor c u ltu ra  viilor şi a  tu tu n u  
luf; legea tim b ru lu i n pus o pedică 
în sem n a tă  b ie ţilo r Îm pric inaţi; t6 te  
aceste  legi trebneac  desfiin ţa te , d ă 
rile trebuesc  m ic ş o ra te , a leg e ţi-n e  
po noi care  v6 spunem  ace s te a  şi 
avem  să vft facem  fe r ic i ţ i ,  mal fe
riciţi de f ă t  singuri c redeţi.

Unii din spectatori Int: ebat) •' »nu 
tot d-v6stră sunteţi acel cu Conce* 
siunea Strusberg

Da, respundea oratori:), atunci am 
gr< şit ( fie I gw şelile sunt pentru 6menl 
acum Insă ne-nu bofâi&t să spă
lăm In faţa ţfirel g e a c e l e  pficate.

Camera s’a ales dupe placul d-lor 
graţie comitetc/®r electorale; fii Ro- 
roăniel afi Jot mână cu mftnă pen- 
t»u a o /»ce fericită, şi să vedem 
vesultatel® •

S«Q votat alte vonvenţivnl deco- 
njercifl Întocmai cum este aceea În
cheiată cu Austria, şi alteangagia- 

mente; legea timbrului, a licenţelor 
şi a monopolului a remas In vigâre 
declarăndu-se prin acesta el Înşişi 
amăgitori, şi de unde lumea se a- 
şt6ptă să v£dă că dările se micşo- 
r£(Jă, vedem că taxele telegrafice 
şi poştale s’afi urcat, că o nonfi dare 
pe imobile se găteşte.

Re Întrebă 6menil unii pa alţii : 
Cum se p6te t6te acestea! Şi res- 
punsul omului esperimentat este : 
„cu-mintele f&găduesce şi nebunul 
trage nădejde.® S’a esploatat In mod 
ruşinos buna credinţă a 6menilorti 
pentru a ajunge la mărirea de care 
nu se mal satură, nfi Înşelat lumea 
cu promisiuni, iar când a venit tim- 
p ul se le esecute s’aâ ve^ut că 
sunt tot cel vechi pentru că pro
verbul (Jice ; .Lupul p8ru ’şl schimbă 
năravul Insă ba.

M’am depărtat cu totul dela ceea 
ce m’a făcut să iad astă-<Ji con
deiul, e& care nu sunt om de con- 
deifi. Voesc a vfi ruga, d-le redac
tor, să spuneţi acelor onorabile per- 
s6ne cari a fi făcut parte din minis
terul d-lul L. Catargiu, că cu totă  
arbitraritatea cu care se procedezi 
contra d-lor, adevărul nu se înăbuşe- 
sce şi pasiunile nu se pot ascunde. Fie 
siguri acel onorabili domni de afec
ţiunea omenilor de bine. Spuneţi a- 
poi celor ce vor să scie, că ţ4ra cu- 
ndsce cine sunt 6menil cari merită 
Încrederea el, că ţdra vede cum sta
rea financiară de astă-^I a nimicit 
creditul Statului, că sfăşiarea legi
lor de către acel chiar cari afi mi
siunea de a le face să fie respec
tate, ne duce cu paşi uriaşi spre a- 
narhVa complectă. I D

Focjturi, 1878, Decern. 87.

Domnule redac/or

Vrancia t6tc astea făcute Sn timpul d-sele 
ca prefect.

In oraţii na vedeai de cât o miserie, 
peste tot locul mocirle, mal cu semă stra
dele cele mal principale; asta^î ve<jl peste 
tot, pavage, bulevarde, şosele, lampe, ob
servator de foc, t6te astea făcute dup* stă
ruinţa fi activitatea d-se’e. Insă in timpul 
de fu ţii vedem că se pun perdele peste tote 
aceste îmbunătăţiri făcute în judeţ şi o- 
rnştf că nu vor patrioţii a se vedea şi audi 
ţi drept mulţumire ce merita a i se a- 
doce, fu gratifioat în lunu Iunie cu per
secuţii şi insulte in central oraşului de o 
dr6ie de indivizi care aii numai aeestă me
serie; suferi aprdpe 2 luni a fi şi arestat 

se scormoni tote cutidrele de la biuronrl, 
mese, dulapuri, snpntnrî şi altele, căutiin- 
dn-se corespondenţa ţinut» cu guvernul 
conservator.

Stimabile d. Nicolaidi, răbdure căci un e 
de (Jis nimic, ea este lăsată p6te şi pen
tru 6menl inocenţi de a o suferi. Pil bine 
convins că tot-d’a-una vel fi respectat şi 
îmbrăţişat de toţi aceia care cunosc me
ritele d-tale de om independinte şi ouo- 
rabil şi ca funcţionar şi ca om privat.

Cu acestă ocazie, vS rog respectuos să 
bine voiţi a prii mi asigurarea devotamen
tului meii.

l'n a/\nat.

C R O N I C  A

Am citit în stinuv>iiol d-v. $ar No. 206 
c* procesul onorab. d. Dimitrie Nico_

fost Prefect în 5*4«ţul Putna, s’a
aminat iarăşi v&Jflnd şi doa^ă dată că n’6 
■8 aibă reuşită inemicu, nici ia Cartea de 
juria din Galaţi, a-1 vedea con^a^^ţ ţju 
cred că nişte 6menî independenţi tT Tenj 

condamne pe un om, ce nn este vino
vat, de cât numai din ura aceeia ingro^Hfae 
a căuşelor politice. D. Nicolaidi ca ceti. 
ţean şi ca fost membru la Curtea de Apei 

Focşani, a fost bine privit şi stimat 
M l bărbaţii de ordine; ca prefect în

unp g anj B fogt tmbrftţia«t şi lăadat 
de oraşenţţ ^ jndeţenij ggr> cn deogebire de
°C“ B . T° . *« permitea să ia baicara-
ce leş , rf . . . ă t Bora, a ,i judeţ mtimpnl
alegenlorcum sehrt^p,* |a Main cn
rabilul d. A postoli» , u  $c6]g a  fie am#.  
ninţat şi insultat de bStSufL 

D. Nicolaidi a’a intere«t «ţ Ttt<iS tot- 
d a-nna linişte iar nn denordîn*; T;e orj. 
cine va pofti să ne arate in ce judeţe s’afi 
mal făcnt peste tot locnl, şosele, pgdurl

De la Curte. Joi 30 De embre. la 8 ore 
sera, M. M. L. L. Domnul şi D6mna afi 
bine-voit a chema la Palat ,lrodal< or- 
ganisat de c&ţl-va studenţi din Iaşi, re- 
presintând prin declamaţiune şi cântece 
sântul mister al naBceril Mântuitorului 
noetrn Isus Christos şi care face parte din 
străvechile n6stre datine populare in tim
pul sărbătorilor Crăciunului.

I. P. S. S. Mitropolitul Primat a fost 
faciă la acestă piâsă represenţaţie.

Vineri, in ajunul anulnl no8, la orele 
8 săra, in cnrlea Palatului, mnsicele gar- 
nisâne!, sub direcţiunea inspectorului ge
nera), aii esecutat, în presenţa I. I. L. L.. 
o serenadă cn torţe, nrmată de marea re
tragere.

D. Ministrn de resbel şi şefii de corpnrl 
din garnironă afi asistat la acestă serbare. 
Un numeros public se adunase in facia Pa- 
latulul, şi in stradele de prin prejnr.

Sâmbătă, <Jiua de annl nofi, M. S. Do
mnitorul, inconginrat de Casa civilă şi mi
litară, a asistat la oficinl divin ce s’a ce
lebrat, la 10 ore de dimineţă, cn ocasin- 
nea sântului Basiliu in biserica Mitropo
liei, faciă fiind d-nil miniştri, înaltele cor
puri şi oficeril de t6te gradele.

M. S. Domnitorul, după serviciul divini 
plecând de la sânta Mitropolie, a trecut 
inaintea trnpelor, compuse din detaşa
mente din tote corpurile garnis6nel, în
şirate în curtea Mitropoliei, şi le-a urat 
>mulţi ani*. Trupele afi răspuns prin en- 
tnsiaste strigări de ; ,SS trăiască Măria Sa*.

La Palat, M. M. L. L. Domnitorul ş 
D6mna afi bine-voit a primi, la ora 11 şi 
jumătate dimin^ţa, felicitaţiunile d-lor mi
niştri şi ale Caselor lor civile şi militare, 

La orele 12 din <Ji, s’afi Întrunit la Pa. 
latfi, )in salonulfi galbenii* d-nil agenţi 
şi consnll generali al puterilor străine în
tâmpinaţi aci de către d. ministrn secre
tar de Stat la departamentul afacerilor 
străine.

»ln salonul nlb,« înalt P. P. S. S. mi
tropolitul primat cn înaltnl cler ; d-nil vi- 
ce-preşedinţl ai Senatului; d. preşedinte cu 
d-nii vice-preşedinţl al Adnnărel deputa
ţilor : d-nil preşedinţi şi procuror-general 
al iualtel cnrţl de compturl; d. rector al 
Universităţii şi d-nil decani al facultăţilor 
din Bucurescl: d. primar al Capitalei şi 
d-nil consilian adjutorl; d-nil prim-pre- 
şedinte, preşedinţi şi procnrornl-general al 
Curţii de Apel.

>In salonul roşiu* d-nil prim-preşedinte 
şi prim-proenr. al tribunalului Ilfov; d. 
general-ooniandant al divisinnel a Il-a te
ritorială; d. inspector-general al servicin- 
•I sanitar al armatei; d. director general 

^elegrafelor şi poştelor: d. prefect al 
P°liţieî Capitalei; d. prefect de Ilfov şi 

n,I coloneii şi comandanţi de brigadă al 
trnpe Kf concentrate în Bucureecl.

 ̂ Măriile Lor afi primit intAifi felicitările 
Corpului Diplomatic şi pe urmă succesiv 
în ordinea sn. ftgtată ale înalţilor demni
tari şi funcţionaţi în numele Corpurilor şi 
autorităţilor ce repreeentafi.

După acesta, M. M. L. L. afi bine-voit 
a întruni la dejun pe d-nil membri al Cor
pului Diplomatic, pe înalt Prea 8. 8. mi

tropolitul primat, pe d-nil miniştrii şi pe 
toţi d-nil înalţi demnitari şi fnncţiouarl al 
Statului, mal sus numiţi.

M. S. Domnitorul cu acostă ocasiune a 
inchinat următorul toast:

>Li începutul anului, îtnlSiul gând tre- 
,bue să fie pentrn ţară ; să den Dumnezeu 
»ca acest an să ne ^a^ucă pace, linisce şi 
«concordie, dorind din suflet de a vedea 
»scumpa n6stră Bomânift tot-d’a-uua tare 
,şi mulţumită. U n t la top, ani mul/t i i  fe~ 
tricift.'

Acest toast n fost acoperit de strigări 
utusiaste de:, Să trăescă M. M. L. L. 

Domnitorul şi D6mna.*
înalt Pren S. S. mitropolitul primat a 

răspuns prin următârele cuvinte :
»Prea înălţatul Nostru Domn a rădicat 

toastul pentrn înălţarea ;i prosperii rea Na- 
ţiunel române.

Fericirea patriei este strâns legată de 
sănătatea şi mnlţnmirea augustilor Noştri 
Suverani;

Să luăm deră acest toast pentru săne- 
tatea intru mulţi şi fericiţi ani a M. 8. 
Domnitorului şi a M. S. Domn el.®

După dejun M. M. L. L. afi bine-voit a 
convorbi cn d-nil asistenţi şi s ’aii retras 
pe la orele 2.

# *
Iu acea Inălţimele Lor afi bine-voit 

a primi deputnţinnen birjarilor din capi
tală, care, după vechiul obiceifi, a prezen
tat Măriilor Lor o adfesă de felicitare îm
preună cu pânea şi sarea tradiţională.

P R O G R A M A
pentru

Serbarea ţjiiei Botezului Mântuitorului
(6 Ianuarie).

La orele 10 '/a de dimineţă, M. S. Dom
nitorul, însoţit de adjutantul de servicifi, 
escortat de nu escadron de cavalerie, va 
merge la biserica SlătarI, unde, incongin
rat de casa sa civili şi militară, va asista 
la oficiul divin, faţă fiind d-nil miniştri, 
d-nil preşedinţi şi membrii Adunărilor Le- 
ginit6re, înaltele corpnri ale Statnlnl, d. 
primar cn consiliul municipal, înalţii func
ţionar! şi d-nil oficeri din garnisonă, cari 
nn vor fi în front.

Dnpă săvârşirea sântei Letnrgil, va urma 
procesiunea de la biserica SlătarI până la 
pavilionul de pe malnl Dâmboviţel.

Procesiunea [se vaTpune in mişcare în 
ordinea nrmăt6re :

1. Un detaşament de gendarmî pedestri;
2. T6te drapelele corpurilor din garni

sonă;
3. Preoţii cn sântele icâne, urmaţi de 

inaltnl cler dupe ordinul său ierarhic;
4. D. prefect al poliţiei;
5. D-nii adjutanţi domnescl;
6. D. mareşal al Cnrţil.
Apoi:
1. S. Domnitorul cn înalt Prea Sânţia 

Sa mitropolitul primat, având la drepta şi 
la stânga câte 6“oficerI din diferitele cor
puri ale garnisonel;

Pe nrmă:
1 D-nii m iniştri;
2. D-niî preşediuţl şi membrii Adună

rilor Legiuit6re ;
3. înaltele cnrţl de casaţinne şi de compi 

tu r!;
4. D. primar al capitalei cn consiliul 

municipal;
5. D-niî inalţi funcţionari al Statului 

cu d-nii oficeri superiori cari nn vor fi in 
front.

La pavilionul Dânboviţel se va săvârşi 
sânţirea apelor.

In momentul când înalt Prea Sânţia Sa 
va pune Sânta Crnce în apă, tnnnrile de 
pe d^lul Spirei vor da obicinuitele salve.

După terminarea coremoniei, procesiunea, 
observând aceiaşi ordine ca la venire, se 
intârce la biserica SlătarI.

I. S. Domnitorul încalecă apoi in curtea 
bisericel spre a merge pe Bulevard, unde, 
având la stânga pe d. ministru de resbel 
şi înconjurat de statnl major general, pri- 
mesce defileul trupelor garnisânel, coman
date de d. comandant al divisinnel II te
ritorială, care, în timpul defilenluî, so va 
pune la drepta Măriei Sale.

Fie-care şef de corp, in timpul defileu
lui trupei sile, se va ţine in drtîpta Mă
riei Sâle.

acest moment Ceruaietf n’a mal avut voi •» 
d’n primi pe nimenea , fiind snprnveghiat I 
de doul comisari poliţienesc!.

Ln 6 ore s’a adunat o maro mulţime 
de popor inainten hotelului, care este si
tuat pe lângă piaţa de %St. fentei* în - |

In momentul d a  pune giarul sub 
presă priimim următ6rea telegram ă: 

DEPEŞE TELEGRAFICA
Constanttuopole, 17 lanmrie. 

Mul mulţi ambasadori vor cere audientă
cepând a cânta arii slave. Poliţia a fă- I conc®difi Sultannlnl.
ent linisce pentru na moment, der când 
f>*a început a se împărţi ban! prin mul- I 
ţime sgomotnl începu din nofi.

Ordinal de părăsire a oraşului de către 
Cernaieff a venit din Viena în limba fran- 
cesă. Acest din nrmă a făcnt indatti re
curs prin telegraf la Andrasv, şi a priimit 
imediat pe aceaşl cale nn respuns de re- |

Capii diferitelor comunităţi religiose re
cunoscute de Portă, vor asista la mnrel». 
consiliu decisiv.

Conferinţa se va întrnni sâmbătă.

Primarul comunei Bncnrisci. 
I N S C I I N Ţ A R E

' Conform nrt. 2(5 din legea comuuală.
fas. Cernnieff voia mal intâifi să se opue I Primăria a fxrmat listele comnnale provi- 
acesteî disposiţiunî picând că va preferi siî I sor'e pentrn annl curent 1877, pe cari l« 
m6ră mo! biue de cât să părăsescS Praj'a I afişat ,în coa d’ănteifi Duminică dnpă
silit, dar după o mare insistare a amicu
lui săli Chludoflf s'a hotărât d’a porni 
sera la Dresda.

Când mulţimea imensS ce era in faţa 
hotelului chemă pe Cernaieff, el se duse 
mal mnlte or! la ferestră salutând popo-

lannarifi,, adică la 2 ale acestei lune. 
Keclamaţinnile asupra omisiunilor sefi 

înscrierilor in acette liste se vor adresa la 
Primării! in termen de ,treî sâptârrâne, 
de la data afişării până la 21 lannarie in- 
duaiv sera la (3 ore, spre a se presenta

ml, şi voiud a-I vorbi, dar a fost oprit de I consiliului comunal, care va hotărî asn
către comisarul poliţiei.

Mulţimea crescând intr'nn ivod înspăi
mântător, aii sosit in fuga mare două ba- 
taliâne de infanterie şi o divisiune de ca- 
valeriă care a împrăştiat populaţia, dând I 
hi acelaşi timp ajntor poliţiei care a fă- | 
ent mu! mnlte arestări.

La 8*/« Cernaieff a fost invitata părăsi 
otelul. El deşchide fer&>tra şi adres^ză po-

pra acestor reclamaţinn! şi apo!s« vor iu- 
chiăia listele definitive şi se vor pnblira 
în termen de 8 ^ile de Ia expirarea aces
tor trei săptămâni conform art. 27 din 
lege.

Acostă disposiţiune a lege!, Primăria a 
găsit de trebuinţă a o publica şi prin presă 
spre sciinţa tutnlor D-lor alegători din ca
pitală cn invitare ca ce! cari se intere-ie/.ă

porului câte-va cnviute de despărţire. Dnpă I de listele comunale provisorie pe anul cu- 
aceea a fost pus cu forţa intr’o trăsnră I rent 1877 (pregătite pe basa ultimelor ro- 
pregătită espres şi în care a fost dus la MnrI de contribuţinn! formate acum din nofi 
jară sub escorta una! escadron de cava- pentrn periodul viitor de cinci an! 1877—81) 
leriă şi insoţit de comisarnl poliţiei. La, l 8̂  bine-voiască a veni Ia Primăriă in 
gară a insultat Chludoff pe comisarnl, ^ră I arătatul * termen de trei săptămâni* în ori 
Cernaieff întrebă pe acelaşi agent în- I ce ^i şi oră de lucrare (la serviciul secre- 
tr’un mod ironic, dacă voeşte că se cum- I tariatulnî) spre a vedea listele, cari snnt 
pără şi pentru dânsul nn bilet de dram. I Pn"e la disposiţinnea fia cărui alegător con- 

Maî mulţi studenţi afi petrecut pe Cer- f°rni legeî. 
naieff până la staţiunea BubencI strigând | Tot de odată se face cnnoscnt că dnpă
pe drum : *Jos Maghiarii ! ,

Pesta, 13 Ianuarie.
Mal mulţi miniştri afi dat ordin şefilor 

de secţiuni d'a ’nninta tote lucrările ce'I | 
privesc personal spre a le resolva. Din a- 
clsta se conchide, că in cnrând el vor de- | 
misiona.

CB 18A MJN1STEMAI A l)

art. 21 din legea comunală censnl pentrn 
listele comunale este cel următor:

Lei
200 Tmposit fonciar către Stat pen

tru alegători! colegialul . . I 
100 Imposit fonciar către Stat pen

trn alegătorii colegiului . . II 
60 Imposit către Stat, idem . . III 

17,77 Minimum contribuţia pers.
şi sosele, idem . . . . . IV 

Pe lângă care fie-care alegător trebne 
să indeplinescă şi cele-l’alte condiţiunî ce-

Primar G. MANU.
Secretar General L. /  Stdnctsnt. 
No. 60 

1877 Ianuarie 4

Se vorbeşte de d-nn Panaiot Do- 
nicl, do d-nu Locot.-colonel D abijalrnt* de art- 20 din ac6,,s lê e

V | P r i m o  i* n  U A V n

şi de marele diurnaş d. Codrescu
ca candidaţi pentru a inlocui pe
d. D. Sturzea. AdevSrul este insa
cil, cap ii d em ag o g ie i v6$endu-se  cu

dfsfivtrşire că^lu{I, facu sforţări des-1 CS,d; « 7 ^  nrti8ta, ?i'  x 9 I a i r ig e n te le  T h e a t r o l m  N a ţ io n a l  De prepara
perate pentru O radicală transfor- o surprindere plăcută pentru unii; sărată
mare ministeriala in care să intre şi P'P*™*5 pentru alţii,
d. Gogălnicenu, Principele Dimitrie Ina“ tea m us.
n , .  °  . I cht tarilor căi ora li se prepară decorurile,
brDlca, Cl. Epurenu tŞl alţi conser-1 el va juca săptămâna viitore o Rcristii po- 
vatorl, puind o singura condiţiune, I în titu la tă :
ca d. Bratianu să remână in mi- M IREA SA  PO PO R U LU I

nister, fie chiar şi fără presidenţial dominanta este, că sărmanul popor şi-a
Consiliului. I Pas “ P *e Î"s6re ; el îşi caută mi-

XT , , 1  rttf. Miresele care i se presintă su n t: M a-
NoI n u  c red em  Că aceşti bâr-1  dama Monarhie, Cucâna Constituţie, JupAntia 

baţi, Cari a tl fo8t to t-d ’a -u n a  în -  I Cameră şi Domnifa Democraţie. Cine sunt a- 

celaţl d e  d -n u  K o se tti-B ră tian u , vor | cestB m,rese ? Pe care <lin e,u nIes e p°p°-

intra într’o combinaţiune in care ar 
intra cea mal mica codiţă a de
magogiei. Radicalii fiind cu desă
vârşire cfiijuţl şi usaţl in opiniunea 
ţgrol, încă o dată nu credem că a

rnl? Veţi vedea.

INSCIINŢARE PUBLICA

ULTIME SCIRI
Fraga, 18 Ianuarie.

Generalul Cernajeff a primit somaţiunea 
formală d’a părăsi Praga. Pe la ora 1 dupe 
amia^l a venit in otelul săfi consilierul 
curţel Cyhlarz cu trei fnnoţionarl înalţi a 
Poliţiei, prşsentândn-1 ordinnl d’a părăsi 
până sdra oraşnl. Acest ord iu este moti
vat prin periclitarea linisce! publice. Diu

Ş6se bonuri rurale, seria sub No. 
4 6 7 , 46 8 . 4 6 9 ,  475 , 476 şi 431 4 . 
cele d'&nt£itt cinci In valdre fie-care 

ceşti bărbaţi de Stat, pe care se I de cftte 5000  lei vech i, iar cel de
silesce a’l târî după dănşil, vor fi al ?^se lea  de cincI sute lei vech i.cn  

, . . .  . I ocasia m orţii subite a proprietaru-
aşa de naivi in cât sa nn InţeUSgah u, lor) n . I6nid din P iteşti, afl dis-
cursft care li se întinde. | părut prin sustragere d intre acte le

de vnldre ale defunctului.
Sub-seronatnl. In ca lita te  de tulore, 

publică acâsta  spre cu n osoin ţaşi p re
ven irea  tutnlor, că presentftndu-li-se 
sp re cum părare verl-ce persdnă cu 

Jaln icu l P ărin te Teodor A rghires-1 m en ţio n a te le  bonuri, să bine-voiască  
cil, pătruns de cea m al adănc ă mtUi-1 1 den un ţa  au torită ţii pentru a jus-
nire pentru pierderea prea iubitu-1 tifica lega la  lor posesiune.

De asem enea su n t rugaţi şi D-nil 
Casieri a l tesaurulul sta tu lu i să bine- 
voiască să  procedeze to t ast-fe l.

F . R a d o rilt, P itescl.

1) Reproducem acest ,«e dice* a tâ t pentru că 
continuă a circula ţi a<jl, cât şi pentru o frtfrf 
strecurată.

Iul săfi fia

NIC0LAE ARGHIRESCU
vă r6gă să bine-voiţi a asista la ce
remonia funebră, ce este a se sfi-, ______ __ ____ r . .. .«
vftrşi Joi 6 Ianuarie 1877 la ora 2 Q, ŢHEOOOR PANGAL drept de I»
p. m. In s f în ta  BisericA O lari şi de I facultatea din Paris, pi fost magistrat la
acolo înmormântarea va avea loc la I trib. Ilfov, are on6re a anunţa că a luat
cimitirul Şerban-V odă. I profesiunea de advocat. Orele sele de con-

D , I sultatinne snnt: dimineta de la 9 —10 şinucraţi-re pentru dansul. I Y, , . , , \  .,. , M o,°  ' 1 i sura du la l —0, la domiciliul seu No. o!
strada l ’upn-Tatu. 1



S c h i m b a r e a  L o c a l u l u i .
Magazinul cu mărfuri de Băcănie, Coloniale şl Oelicateste

'm

a lot

G U S T a v  R I E T 2
. l a  Stogul alb*

( f o n d a t  l a a n „ i  ig50  
s a mintat acum

60 Strada CAROL I  60
tn casele nuol a le U-lol I0AN PASCU

Cn nc£sta ocasie împlinesc o datoria de a mnlţnmi nnmerâsel cli
entelei mele pentrn biiievoitâresi încredere, cu care m’a onorat in cursul 
d* 26 anî şi rog pentrn continuarea acestei insrdereî fi pentru riitor, 
asigurând, ca voiii recnnâsce şi mulţumi în tot-d'a-una prin serviciul 
bun şi solid, precum şi preţurile cât se p6te moderate.

Buouroso'S, S5 Noombriu 1876.

M7. 10— 1* GUSTAV EIETZ.

O P E R I L E  M U S I C A L E
Imprimate In «di ţi unea nfotrl

.THTBIi cte WEISS, TYPOGRAFI
Strada Lipscani, palatul >Dacia.«

FR. 0.
CON8 T ANTINESCO D.t Souvenir d© Zi zi n. Vals# pour pianoforti................  3 •__
CARLSOîf C., Quatre morceaux Roumains, pour piănoforte.............................  l  —
FLECH rENMCHER A., Muma Iul Ştefan, pentru o toc® ii p i a n o ............  1 50
GEORQE8CTJ TH., DouS suspin®, rom. pentru o voce ca pi a n o ....................  1 40

■ » Spune, rom. naţională, pentru o Toce cu piano . . . . . .  1 40
KR\TOCHWIL A. KT.. Hora, Vi f̂ca României pentrn piano. ......................... 1 40
MEDEK J. W., România, Quadrille de Concert pentru piano . . . . . . . . .  4 —
MDSICESCO G., Rând ui al a cununiei pentru p ia n o ................. ............................ 5 ■—
STERN L., op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) fiir Singst. und Clavierb...................... 3 —

• • °P* 11* Lebewobl (Adio Moldova) Singst. und Clavierb.........................  1 60
> » op. 4. Grande Etude pour piănoforte ......................................................  1 50
n n op* 17. Hora. Maridra pentru piănoforte.................................................... 1 20
n » op. 18. Durerea ’ml este mare, Val se brii. pentru piano..........................  * —
» B op. 19. Visuri Ce de ccpil, Quadrille pentru p ia n o ................................  1 —
» » La Favorite, Schottisch pour p ia n o ..................... . . ........................... 1 86
> > Iţik-Polka pentru piano.................................. , .............................................  1 —
» > op. 20. Apele de lâ Văcăresc!, Schottisch pour p ia n o ......................... 1 50

VIE DX E.. Marche de Cavalerie pour piano ...................................................... ....  2 —
T<Ste aceste se vond cu rabat de 95 •'*.

m  ţAJUTOARE CONTRA TUTOLOR BOALELOR
Recomandate de  toţr medici E uropei, «unt re- 
tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite 
„Water Closette.*

Dupe nenumărate încercări destul de dificile, am 
reuşit a arangia asemenea retirade cu re- 
servoire de apă, Încheiate hermetic, pen
tru oprirea orl-cârul miros desagrea- 
bil, şi ale confecţiona cu totul gata pen
tru orl-ce loc, ast-fel ca fle-cine sâ le 
pdtâaşe^a; mal ales celor din provincie 
li-so' oferă prin sistemul meii un mijloc » 
f6rte uşor de a şi-le procura unde vor voi. f

Preţurile se arată îndată, dupe tr&tarea m&surel, qualităţel lem
nului şi m&rimel maşinel.

In comun preţurile sunt de la Franci 120 pânâ la 300.
■ A R C U Ş  L I T T M A N .

Fabruă de Water- Closette hermetiee 
1. § <j.—14— ! •  Bucure* el, sal sa lfogof6el Wo. St.

i

Ao sosit cliiar acum :

uAPAR'ATE DE ESCAMOTERI"
şi alte articole de petrecere;

MĂSCI IN TOATE -SOIURILE

şi focuri de artiftcie pentru saltfne.
Preţurile cele mai eftine.

C A K O L  W E T Z B I -  
3. Strada Carol 3.

i H - l

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE Dl
Buomrtci, 4 Iamtan* Î877.

IVISE

V A L O A R E A Cente Offcrit# PtmII
(Uit

Oblig. Rurale. 10% 18«4 _ n 71
> ,  eyite la sorţi — . *■— *■*

!mpr. Oppenheim 8% 1866 — —■
Oblig. Domeniale 8°0 1871 — 60 081/t

9 9 eyiteTasorţl — —
•S> Credit fono Rur. 7% — 85 V»

,  Credit fono. Drban — 63
Tmpr. Mun. Cap. 80*̂o ' l875 
Pensii (300) dob&ndă fr. 10

— <3 —*
— 10» 100

AcţilCăileter.rom. 5% 1868 — —
,  priorităţi 6% 1868 —

Dacia C-** de Assig. —
Act. (fr. 500) 8% 1871 — 290 "t
Romani a C-** de Assig. — --
Act. (fr. 200) 8°llo — 70
Mandate — ••
Impr. Municipale fr. 20 —
Aot. financiare Rom&ne8°/0 —
Căile ferate Ottomane — . —*

Act (fr. 400) 9°/o —
Renta R om ână..................

CUPOANE
Oblig. Rurale p. Octomb a. e. — •7 —

> Domeniale . . • • — 96
> Fonciare rurale . . —
» Comunale . . . • —

DETlfiE
— 0 .6 0 9t.it
— •— **■
— —
— —

Londra ......................... .... — 16.10 MOI*/»
Londra d o m io il................. — —

— ■ “ •
—
— —

122 122%
— 122

Escompt . • ..................... 120/o —
Lira Ottomană. . • . . . — 22.70
Galbenu austr. —■ — •
Agia e. Argint............ .... .

CL'BSUL TIKNEI
Viena, 16 Ianuarie ( s i  n.) 1877.

M etalice.........................................  61 60
Naţionale.........................................  67 95
Renta în aur . .............................  75 50
Lose ......................................................112 25
Acţiunile bSnSel........................... 817 —
Crediturl . . ................................1^1
London.................................................125 85
Obligaţiuni rurale ungar# . . .  73 50

,  temeşvar........................ 71 50
,  transilran. . . . .  71 50

Argint în m ărfu ri.......................... 115 80
Ducatnl ................................................... 5 97
N ap o leon u l..........................................10 04
Mere 1 0 0 ............................................... «1 80

POSTUL CIRC
Vineri la 7 Ianuarie 1877 

Represent&ţiune Estraordinnră în beneficiul
3 D - H .T J I  H A G I E S C U  

pentru prima <Srăî

U N  O R D I N  C I U D A T
(L’ordre est de rom fler).

O PALMA IN CIRC
Comedia în 2 acte.

FATA COJOCARULUI
Comedia originală.

începutul la 8 ore s6ra.

D I. D. M a l l a , «  ş t ? »
nuncia că se în* 

sărcinăsă a pleda înaintea tntulor instan
ţelor «ansele celor, ce vor bine-roi a'l o- 
nora eu încrederea d-nălor. — Orele de 
•onsulaţie de la 9—11 şi 4—5.
Strada Luterană No. 27. 946. 6—S.

1 , 1 1  DE FOC
.«alitatea eea mal bună numai tufan şi fag 

tăiat şi adus la domioilifi cu
■75 F E .  S T E N J E N U L

la magasia de lemne a luiLessel, lingă gara 
Târgovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Co*aăn4ile se priimese şi 1» Typografia 
Thiel k Weiss, palatul Daci*. 314-5-0.

EPITR0PIA SEMINARULUI yi

NIF0N MITROPOLITUL

Publicatului
No. 2. In <Jiua de 1 Pebruariii riitor, 

se va ţine licitaţiă la cancelaria  ̂Epitro- 
piei, pentru arendarea moşiilor Kiajna din 
judeţul Ilfov şi Băţcoveni din jud. Vlaşca, 
pe termen de ciucî ftnî, dupe coudiţiunile 
elaborate de Epitropiă, care se pot vedea 
în ori-ce ^i de lucru în cancelariă. Ase
menea se arendâză pe termen de trei ani 
livedea şl grădina numită Gramont. Tot 
în acea <}i se va ţine licitaţia şi pentru 
vânzarea productelor aflate la moşia Kiajna 
din recolta annlui trecut şi annm c: 79 
kile Grafi; 140 kile Porumb; 4 clăi fân , 
din cari două mari şi 2 m ici; 2̂  clăi pae 
de ovăz şi 7 vedre rachiii tescovină.

Amatorii se vor presenta în citata 4* 
însoţiţi de garanţii în regulă pentru a- 
rendnrea moşiilor şi grădina Gramont, spre 
a concura la licitaţiă.

Licitaţia se va ţine in cancelaria Epi- 
tropiel, localul Seminarului Nifon, calea 
Filaretnlui No. 2 de la orele 12—4 p. m.

No. 8. La 20 Ianuarie curent, se va 
ţine licitaţiă pentrn darea prin antreprisa 
a aprovisionărei Seminarului cu carne şi 
pâine, pe termen de un an, pentru nu
trimentul elevilor şi personalului de ser- 
ricia. Amatorii se vor presenta în arătata 
4i, de la orele 12—4 p. m. la cancelaria 
Epitropiel, strada Filaretul, No. 2, spre a 
concura la licitaţiă.

No. 4. In 4ioa de 20 eurent, se va ţine 
licitaţiă la cancelaria Epitropiei, strada 
Filaretnlui No. 2, pentru închirierea pră- 
vălielor din ospelul numit Dedu, situat 
în calea Mogoşâei, pe termen de trei ani, 
cu începere de la 23 Aprilie viitor. Aceste 
prăvălii se închiriază in parte şi în total. 
Amatorii se vor presenta în arătata 4* i 
de la orele 12—4 p. m. spre a concura 
la lioitaţiă. 373. 3—1

SOCIETATEA
pentru

imuni popordlui roman
SECŢIUNEA CENTRALA

Domnii membrii sunt cu on6re invitaţi 
să bine-voiască a se întrnni tn şedinţă or
dinară, conform regulamentului, Duminecă 
9 ale curentei, ora 11 a. m. în localul şco- 
lei (curtea bis. Sf. Ecaterina).

Preşedinte; C- Bosianu.
Secretar: M. Paoiurea.

LECŢIUNI PARTICOLAREde
MATEMATICI  

C. Brailoiu, fiul
47 Strada Scaunele 47.

CĂRBUNI de PETRA
QUALITATEA L 

Cn p re ţu l de 58 L. n. Tona
ee rând la

Nachmann & Focschaner
Strada Coif ea 10.

A V IS
Pentru construcţiunea încălzito

rilor ; reconstruirea acelor de faţă 
cari nu Corespund scoptilul lor ; pres
chimbarea sobelor pentru lemne In 
acele pentru c&rbunt şi cocs; con- 
sultaţiunY tn t6te chestiunile privi- 
t<5re la încâlcitul şi ventilaţiune, se 
oferâ un om special tn aceste afa
ceri (tehnic).

DE VENţARE

SOBE DE FER
in diferite sisteme.

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

SALA CIRCULUI
Juoî la 6 Ianuarie 1877

B A L U  M A S C A T U
Mu sica M ilita ră  a  R eg im en tu lu i 
i - m  sub conducerea Maestrului de 

Capelă d-nul 8CHOLTI8CH 
şi plăcuta bandâ de lăutari, a d-lut

N lţă C olţa tu
vor c<ecnta, alterna tir amen te, cela 
mat nuoî arii de Dans, Naţional* şi 

de Salon.
în c e p u tu l la  8 V» o re  sâ ra  

Preţul intrărel 2 franci.

Berger & Reinhorn
Succesorii d-lul J AQUE S  H E R 0 A N

Podul Mogoţlel, Palatul Daeia 
vis-a-vis dt Polifiă

MARE MAGAZIE
ele

Bijuterie si Argintărie  fine
precum şi de

CfeORNICE DE BĂRBAŢI ŞI DAME
Intorc6ndu*ne dintr'un voi agi â din strdin&tat^, am 
fost în stare d'a Îmbogăţi asortimentul nostru ou 
lucrurile eele mal alese; yi ast-fel suntem In pl&- 
suta poaiţiune d'a ne recomanda onor. public, ru- 
gdndu’l să bine-vo^scă a ne visita, spre a se con- 
mvae atftt' de soditatea, cât şi de preţurile eele 
ingl moderate ale tntulor mărfurilor

8 5 7 .-1 2 —1

SOCIETATEA FILANTROPICĂ
pentru

Ajutorul elevilor pauperi de ambe-sexe
din

SCALELE PRIMARE PUBLICE

SERATA MUSICALA
se va da la 22 Ianuarie 1877.

Un bilet pentru o familie penă la 4 
pers6ne 5 lei noi;

Un bilet pentru I persdnă 3 lei noi. 
Ţ in u ta  convenab ilă  c e ru tă  tn  

asem enea ocasll.
Biletele se aflâ depuse la cance

laria Comitetului In localul Inter
natului .LIBERTATEA.* Calea Mo
şilor No. 120.
_____________ COMITETUL

Noul şi eel mal mare tnagasin de În
călţăminte pentru bărbaţi, dame şi «opil 
sub firma:

SAL. WEISERMAN
La Vultur, strada Carol I. N t. 6-

Sub-semnatul am onâre a aduce la eu- 
noseinţa onor. P. T. Public, că am aran
jat tn sas-4i*ul magazin un bogat asorti
ment de tot felul de încălţăminte En grot 
şi En delail, atât in ceea ce privesce ghe
ţărie, cismărie de lues şi de tot felul, cât 
şi şoşoni şi galoşi franceseşi germane, din 
ţabrifcli ctle mat renumite tn Europa. Preţu
rile mal eftine de eât ori unde. — Fac i 
plecata mea inritaţiune tutulor d-lor cum
părători şi rog a mc onora cn visitele d-lor 
spre a se informa atât de fină cualitate 
a mărfurilor eât şi de eftinătatea preţurilor.

Cu stimă

71 A T T A 8 B mutat în strada Ca- 
i a i l i L L n  lonfirescu No. 10 (strada  

lângă Hote! de Londra).
0. Al, LUPESCD w
în tote 4ilele până la or* r
de la 6 —8 ore s6r^8 6 2 . - 6 —8 Pal. W elserm an.

(I  I ^ M A R E L B H ^

M A G A S I N ) E  H A I N E  G A T A
ALE &c JOS. G-ZR/CnsrZB-ATriMl

Colţul Bulevardului e a s s a  tJrecianu.
Iue-n tab ilu l r*ab*l d ia  O rient, aducând  o orisă « p ftim ân tâ t6 re  In t6 tâ  E u ro p a , m ărfu rile  a ti sc ă d u t f6 r te  m u lt. — P e n tru  aeee t euT*n*> ***** » 5 » tră  fiind ta  le ^ ă tu r*  

•u  «nai m ulta  Cabriee d ia  B u ro p a .T te  ‘am  deeis a vinde eu p re ţu ri fo rte  reduse. — R ugăm  d6ră, pe on o rab ilii n o a tr il c lie n ţi  şi pe InW *ful Fab ll*i *  na-voi*aeă a  »  
Tislfca spre a n  •a a T ia r .  n n g n r l «tt n u m ai' In M agasinul n o s tru  se p 6 te  găsi ha ine le  eele m al m oderne şi cu un  p re ţ  incom parab il * •  ~  * *  * * * * *

V ^ M I N C I C O A V E ^
(Palt6ne lungi cu cordone). _

fnm anfl.li <lin ma8aBmul 03«tru a  mal sosit 1000 duiine cămăşi şi articole de Modă bărbătesol, specialitate de P ana.
Comandele din provineie se efectu6«ă eu eea m al m are  p ro m p titu d in e ; lucru rile  ce nu vor conveni se priim eec Înapoi. J O S .  C a - R ' t 5T S r B A . T J ^ -

f  [ Coltul Bulevardului easea Greola»*!-

Tipografia Thiel k  Wei»» PaUtal .D w ia*'


