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(Agenţia Hara»).

Parit, 8 Aprilie.

D. Qrigore Giinescn »  murit.
»Monitorul Universal* zice eîi noutăţile 

primite nzî de la Constnntinopol permit a 
se spera că justele observaţii ale Enropel 
nu vor ISsa pe Poarta nepasatoare.

Constantinopol, 8 Aprilie.

Miniştrii s'aQ întrunit erî în consilii! es- 
traordinar. Savfet-Psfia, ministrul de Es- 
terne, va respunde mâine verbal însărci
naţilor ou afâce'rl al puterilor;'

' * Constaritlnopola, 9 Aprilie.

P6rta face nnmerâse întâmpinări contra 
coprindereî protocolului. Ea protestă, mal 
cu semă, contra declaraţlal ^epmitelul Şa* 
valof. Ea pretinde că măcelurile ce 'I se 
hhpAta alin fost aţâţate de uneltiri străinei 
Ea cere întârceren ambasadorilor la Cons- 
tMitinoqpl, pentru a trata diiăct cu- el 
câstia desarmărel, fi prepară o circulară 
io acest (sens. - u j;ir

însărcinaţii cu afaceri atS îndemnat. pe 
, P6ţtii .a adera la Protocol fi i a trimite un 
delegat 1» Peters)purg,

Petersdurg, 9 Aprilie. , 

»Agenţia rusă* crede că respnnsnl Porţeî 
r j  fi evasiv. *

In acel respuns P6rta se va sili să în
grădesc» independinţa Turciei în t6te cos
tiile cari se ating de* organ isaţia eî inte
ri<5 ră. Vu Qice că este dispusa a ’trim it» un 

delegat la Petersbnrg, dar că s’a decis la 
acesta prin dorinţa el pentrn m ia ţinerea 
păcai. Va lăsa să se yitreviijă că intenţia 
el este d’a câştiga timp ţi d’a înlătura 
luarea otl-cărel Tiotăr&ri pentrn ca respun- | 
derea de ruptură se ca^ă pe Rusia.

, , . Pelenburg, 9 Aprilie^ v

fiarele  rusesc! spnn că declaraţia lor
dului Derby face protocolul ilusoriii şi a- 
proape momentul-incare crisa va isbncni., 
Ele adaogă că dacă răsboinl este neînlă- j  

turabil, răspunderea trebue să cază pe En- 
glitera.

/V Roma, lo Aprilie. |

Cartea verde s’a împărţit azi.
D. N igr», ambasadorul Italiei la Pe- 

tersburg, raportează despre o întrevedere 
ce a avut la 10 Decembre 1870 cu i&pe- 
ratorul Eusiel. <  /

In acea întrevorbirel Ţarul ’l-a  declara tr 
că nu voesce nici cuceriri în Tndil nici 

--Bntcsărl la Bosfor, dar că cere îmbunătă
ţirea administraţiei din .provinciale creş
tine ale Turciei. Ţarul a adăogit că con -! 
rjijidţyă Constituţia otomană ca ilusoriă. 
oP‘ ÎÎigra, observând imperatornlul că I-  
■fcalis* ar dori garanţi! pentru îmbunătă
ţirea administraţiei din Turcia, fără nici 

’♦ « #  inipemiorui *  respun8 : j
»Dacă vom fi siliţi să intram în Turcia, 
vom soi asemenea să ţi eşim.*

P  4fpeşă»din 6 Decembre 1876, a d-lnî 
Mele (ţari, ministrul de estone, cătrai d. 

~  de Corti, ambasadţroi\It^liei, Ja Constan- 
tinopol, învederează cjL Italia ar voi ca, 

i i  teritorul Mnutenegrulnţ sţ fie mărit, mal 
seamă prin ahecsaretib'loateilon de a- 

tita timp contestata, insă no prin coda- 
J: r®* vre-unul port pe mare. In acea de-

»e mal zice că îţalia ar d/ori mal th- 
^te itt  si scie opinia : ca]or-l»-alte puitaţi ,io

această privijţţS, _

Brsma 10 Aprilie 

A ^ I s a ţinut un meeting Iar Bursă. Mee- 
tingul a adoptat în unanimitate o hotă- 

r^re Pţjm cere (Reichstagului si. spri- 
«  j ' n0 reserre politica d-lul de Bismark, 

pentru a da marelui cancelar înlesnirea d’a 
girem&rida h i captil' afacerilor.

P  - "* >A<^ lUe4ra 9 AprilU,

»Camera comunelor* D. Matchis d’Har- 
tington va oere viner! si se comunice co- 
ysşo^dinţf ad|ţitţnyală ainpra proţ^qplultii 
fi circulărel ppnţ^joî Gorciacoff. 

g ^  H^rdjru Mţ^ţţs^ <^e Stat la reebel 
ijice că dppşşşţe consulului engles de la 
Senqavo permit să se constate importanţa

reală oe trebue să dăm turburărilor din 

Herzegovina. El adaogă că nontăţile pu
blicate asupra cruzimilor comise a 9 fost 
esagerate.

BUCÜHESCI
19 MARTIE 
,10 APBILIB

Pentru ce radicalii att disolvat Se
natul, când moţiunea de blam că
zuse cu cftte-va zile mal nainte?

F&râ Îndoială pentru dorinţa de 
a vedea un Senat, a cărui majori
tate să le fie supusă Intru toate.

A refusat oare Senatul disolvat 
vre o propunere de economie? Nici 
unaf şi nici odată, j 1

A ? Împins el guvernai spre chel- 
tuellt Nu; l-a Îndemnat din contră 
tot-d’a-una să echilibreze budgetul.

I - »  ftfln t1 tre 6'^teufittte In cele 
din afarăf No. '• "  "  (,< ,l 

'Dacă dar nu s’a Împotrivit Mini- 
steriulul la cele ce a cerut pe faţă. 
pbntru ce s’a disolvat!

Nu rem&ne de căt o s ngură coii- 
clusie : s’a disolvat pentru Împotri
virea la cele ce ministeriul Brătianu 
le doreşte, dar nu lţidrăsneşbe Încă 
a lp cere pe faţă. Pentru a le pro
pune făţiş, aşteaptă un Senat tot 
aşa de servil, ca şi Camera.

Ce pot fi aceste dorinţe a le gu
vernului t Le-am spus In namgrul 
nostru din urmă :

Hârtia monedă, a doua ediţie a a- 
afacerel Strousberg, trunchiarea Cur
ţii de Casaţie pentru a se falsifica ju
stiţia In sens radical;

La acesta ne respunde Românul: 
Ce este acnsarea de >Cb&rlie monedă*? 

— O presupunere.
Ce este .a doua ediţie a afacerii Strons- 

berg ?—O presupunere.
Ce e8te%trunchiarea Curţii de casaţiu- 

ne? — O presupunereînr-l-^.

DWr ace'st respuns este prea mo
derat şi prea convenabil $>e<ltru a 
se mărgirii Românul lntaffâtătaJ Bl 
credincios vechieloi^sâle deprinderi, 
adaogă tmlată cftte-va insultei la| a- 
Aresa- adversarilor şi continuă : j 

Nn întrebăm dacă asemeni'arme de luptă 
sunt demne sa ii nedemne. Aceasta înţră- 
bare este de prisos în faţa adversarilor In 
cari avem t̂w. ,&oe: Am întreba însă : î6t 
oare să fie lupte arme serioase de luptă 
aceste »presupuneţi*, pecari bine-voescte 
le face adversarii Tegimuluî actual-? I m  

La asemeni arme vom respunde astă-zl 
hi cuvinte :

»Churtiă monedă*.— Calomnia.
»A  doua ediţie a afacerii Strousberg.^ 

—  Manoperă sfruntată^
»Trunchiarea Cnrţil de casaţiune.* —1 

Oolcimnm vditft

Noi Insă, In contra acestei decla
rări a Rotriâriiiluî,1 stărui di a afirma, 
că avem dreptate cu cele trei »pre- 
supWneif* tile noastre şi că dinpi* 
trtvă făgăduirea Românului este 1 0  

«manoperă* .v..' electorală, pentru a 
'întrebuinţa cuV'SKfiul“11,,sfruntată*, ce 
preferim a’l lftna tn vocabularul ad- 
Vertarilor iioştri.

Aşa dar întâi : hârtia monedft e 
dorinţa mlniiteriuiitl Brătianu.

1 D ovezi: 1 : proectul de lege pen
tru accastaBată -deja', elaborat gata 
In ministeriul flnancelor : el nu 'pre
vede cursul forţat, ci pare’ a voi 
Intel să familiariseze publicul cu ba
nii de hftrtie facultativ, pentru a 
decretă mal pe urmă cursul forţat^ 
fără de care tot proectul nu ar a- 
duce guvernului radical nici un folos.

2. Proiectul de bancă Buescu deja 
presentat Cameril, cuprinde h&rtia 
monedă sub formă mascată,

3. Deja la 1867 d. Brătianu lşt 
esprimase veleităţile sale pentrulhăr 
tie-monedă, aşa tn c&t acest proect 
este vechia şi cunoscuta panacee a 
acestui incapabil financiar.

A l doilea : o nouă ediţie a afacerii 
Strousberg e dorinţa ministeriulul Bră
tianu.

Dovadă: Organul acestui minis- 
teriă, Românul, combătând ideile fi 
nanţiare a le oposiţiel din aisolVatul 
Senat, intrebuinţiză următdrea frasă 
trădătâre.

»Singura datorie care s*ar putea trans- 
»iorma eu 6re-care, a va n tngi fi prinţr'nn 
»împrumut ctf amortisare, este rescnţnpă- 
»rarea căilor ferate^.

De aici conchidem, că rescumpă- 
rarea căilor ferate este astă-zl > tot 
aşa de mult preocuparea de căpe
tenie a regimului radical, precum 
fusese In 1867 cheâtia StVousberg 
In prima ed iţie.1' Şi atunci 'se j di- 
solvase Senatul pentru ea, ca şi a- 
cum.

Remăne numai a se vedea, dacă 
alegătorii Senatului de 'astâ^zf jVQr 
mal avea uşurinţa alegătorilor i Se
natului de ¿tuhci, şi dacă ţara, care 
sufere şi acum sdb 'pb^ăr'a' Strbus- 
berg— Brătianu, va mal dori să’şl 
incarce povara Bleichroeder-Bi*ftţianu. 
AI Crgilea: trunchiarea curţii de ca
saţie este dorinţa ministeriulul Bră
tianu.

Dovezi: 1. Comisia budgetară a 
Camerei actuale a''1 pilbpuS-Mneja In 
Budgetul pentru anul curent ,1 prin 
următoarele cuvinte ce le estragem 
textual Fdiiî 'rttpbrtul e l :

» Considerând că î chiar numărul (mem
b rilo r  cnrţil de oasaţinne) este peste tre- 
»bninţă, este nn lncs, Comisinnea a fost 
»nevoită a face o reducere şi în numărul 
»membrilor curţii fi aceastn in conformitate 

»fi ou vederile guvernului: AsupTa numă- 
»rulul de redus, majoritatea Comisiunel 
»tot in conformitate ou[ vederile guvernului 

»aii redus cifra de patru membrii, eBr 
»raportorul a remas de opiniune ca jnu- 
»mărnl membrilor Curţii de casaţiune să 
»fie redue la opt.*

Insă pentru această reducere se 
cerea o anume lege ; legea ar fi 
trebuit să treaeă prin Senat şi fiind
că , aşa cum era campus Senatul 
disolvat, 6 asemenea lege ar fi fost 
respinsă, guvernul a renunţat Ia 
dorinţa sa.

Dar dacă va avea un Senat ser
v il»

2. Tot ministeriul Brătianu In 
1867, având atunci pe onestul Arion 
drept sttlp al justiţiei radical^ a 
mal trunchiat curtea de casaţie, 
aşa lncăt aceâWtM proced&re* este jo 
vechie de^rinderfe a radicalilor, j ,

3‘.:01nfce,r¥suÎ radicalilor este de a 
pregăti cu ori ce *preţ condamnarea 
Miniştrilor acusaţl.

judece£Rcşm alegătorii Senatului1 

ditcă ndr^iim* avut 'drepfcWte'să pre
supunem radicalilor acele trei do
rinţe.

Tăgăduirea Românului nu merită 
credinţă. In vară frecută, tot radi
calii, Înaintea alegerilor, fâgăduiseră 
doufi mari lucruri: Înfrăţirea partit- 
delor şi uşurareA im^jositelor. Cn 
acest program afl isbiitit a avfeâ 
majoritatea In Cameră.

Astă-zl ţara ştie, că aceste doufi

făgăiuinţe aă fost făcute nnmal 
pentru a o Înşela la alegeri. Radi
calii ajunşi la putere, afl Început 
cea mal Înverşunată persecuţie in- 
contra adversarilor şi aă urcat im- 
positele.

Va voi Ţara să fie de a două 
oar înşelată

Ne mal având esemplare din 
cu demisia consiliului comunal

numărul 
din Bu

cnresci,
grăbim

fi făcândni-se meretl 
a o reproduce.

cereri, ne

DE MISIUNEA DATA
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de

MEM BRII CONSILIULUI COMUNAL 
CAPITALE I.

Domnule ministru.

In faţa împrejurărilor următoare 
1. Consiliul' comunal actual ,pri 

mind mandatul ce i s’a Inc^edinfat 
de către alegătorii ceîor 4 colegii 
ale locţiitorilor Capitalei, ’şl-a im 
pus obligaţiunea dé a releva creditul 
oraşului BucurescI, adncônd ordine 
tn finanţele comunale şi făcfend să 
rebşeacă pentru aceasta lmprumu 
tul comptomis de 8 milioane con 
tractat en d. Dimitíale, şî de a re 
alisa dorinţa cetăţenilor pentru a 
ducerea şi distribuirea cu helşiug 1 

unei bune ape prin oraş, pentru co 
strnirea de canalurl de scurgere ş 
pentru indigarea şi adăncirea Dlm 
boviţel Bpre a apéra pe locuitori de 
Înecuri.

Este cunoscut cum „am isbutitti 
sdbscripţiunea publică* pentru aco 
perirea Împrumutului.

Situaţiunea financiară a Comunei şi 
ameliorării# ce i s’aû adus ,aÓ fost 
comunicate cetăţenilor prin cele doS 
dări de seamă* ce le-am făcntv 

Studinl şi planurile aducerii şi dis 
tribuinl apel sunt terminate. Con 
siliul a discutat şi aprobă^ Încă de 
mult proectul de lege trebuincios 
pentru punerea In lucraré a acestor 
studii şi planuri. Nu am avut feri 
cirea de a’l védea „nu votat* de 
către Corpurile legiuitoare, dar »nici 
măcar adus In' desbaterea lor*, ast
fel că şi campania anului acesta este 
perdută.

Pentru canalisarea şi indigarea 
Dîmboviţei o lege specială pune În
datorire Statului de a participa la 
această lucrare. .Fără succes Con
siliul comunal a cerut aplicarea a- 
cestel legi,* Inleshind Statalul lu
crarea prin pregătirea planului pen
tru traseü î a nivelimentulut, şi 
prin elaborarea deviselor de amă
nunte.

2. Recensemêntul periodului ce a 
espirat la 1877, preducea Comunei 
un deficit anual de peste Iei 6Q000, 
ceea ce pentru cinci ani façe peste 
30Ó000 lei, care neavênd de. la cine 
se cere, urma a se plăti din pro- 
riele resurse a l« Oormrael, şi acestea 
ipsind, Membrii Consiliului comu

nal eraü espuşl după un regulament 
eronat al legii de urmărire, a fi ur
măriţi personal menee tn averëk lof. 
Nu ne aşteptam ca vre o autoritate 

Statului să se creazft tn drept a 
aplica acest regulament inie. Cu 
toate acestea tn doué rôndurï tn 
cursul anului am fost amerinţaţl In 
averile noastre particulare, prin a- 
vertismente galbene, albastre, co
municate prin procese verbale ale 
autorităţilor poliţienesc!. Încheiate 
In mod puţin reverenţios.

Ne vom apăra unde e In drept In 
contra acestei procedări.

Ca să Înlăturăm pentru periodul 
cel nofi, repetarea tinor asemenea 
ameninţări, consiliul comunal la re* 
censemèntul pentru periodul viitor, 
prin comisii comunale a cătat a 'le 
Înlătura făcând un recensemènt con-

sciincios şi cu atenţiune. Instrncţiu- 
nile dale de ministerul de finance 
comisiunilor de revizie, aâ alterat 
cu totul acest recensemânt, »neţi- 
înd nici un cont* de protdataţiunile 
noastre. Diferinţa Intre amândouă 
lucrările este de lei 1J5000 pe an 
In sarcina Comunei. Ast-fel se sdrun- 
cină iarăşi echilibrul budgetar comu
nal şi i se produce din noâ, deficit 
anual, pe care va trebui să’l aco
pere Comuna din veniturile sale sad 
după interpretarea ce se dă de mi
nisterul de finance, din averile pro
prii ale Membrilor Consiliului Co
munal.

3. Prin o lege specială Statul este 
dator a contribui la Întreţinerea ce
lor 4 căi naţionale, treetnd prin 
BucurescI. Această subvenţiune In 
timpii din urmă era de 145,000 lei*. 
„Cu toate reclamările consiliului, 
subvenţiunea pentru anul 1877 a 
fost ştearsă din budgetul Statului.

4. Consiliul a recunoscut că Co
muna are datoria să Încurajeze tea
trul român cu o subvenţiune fixă a- 
nuală, dacă el se va reorganiza pe 
un picior actaydrat artistic. „In  con
tra protestaţiunilor noastre* s’a vo
tat acoperirea prin Comună a chel- 
tuelelor luminărel şi lncâlzirel tea
trului pentru representaţiunile ar
tistice române. Această obligaţiune 
o evaluăm la cel puţin 25,000 lei 
pe an.

Adiţionând acum :
Diferenţa recensămân

tului le ir ,v . . . . . . . .115,000 
Tăerea subvenţiunel pen
tru cele 4 căi naţionale, 145,000 
întreţinerea teatrului . . 25,000

285,000
Sarcini noul anuale impuse de Stat, 
la care avem a adăoga deficitul e- 
ventual ce prevedem dip.apsize pen
tru zahăr, Intru cât nu se va des- 
lega mal curând cestiunea zaharu- 
lul, după cum am cerut-o In mal 
multe rânduri ministeriulul; precum 
şi obligaţiunea ce este a se pune 
Comunei, pentru clădirea de localuri 
de şcoală, dacă nu se va ţine compt 
de protestaţi unea făcută de Consiliul 
comunal, In contra proiectului de 
lege votat de Camera legiuitoare.

In faţa acestor Împrejurări, con
siliul comunal, v3z£nd desecuiiibrarea 
complectă a budgetului sfiă , relele 
ce vor decurge din aceasta pentru 
qreţditul oraşului, pentru îndestula
rea serviciilor publice ale . Comunei, 

nepuţftnd continua In aceste con- 
diţinnl cu succes administrarea in
tereselor oraşului, se vede nevoit a 
edepune mandatai ce i s’a Încre

dinţat, In mânile alegătorilor capi
talei şi a presinta onorabilului mi- 

istru de interne demisionarea noa
stră din funcţiunea de ConsiliarI co
munali al capitalei.

Priimiţî, rugăm, d-le ministru, 
asecurarea distinsei noastre consi- 
deraţiunl.

Semnaţi: G. Mânu, V . Paapa, Gr. Can- 
tacozino, Gr. Triandafil, A). Ştirbeiâ, C. 
Athannsiu, Dini. Ghermani, Dobre NicolaQ, 
Dini. H. Pandelli, I. Lahovari, N. Xanto. 

Bueurete! 14 Martie 1877.

DIN AFARA.

Turcia. Se scrie din Constantino
pol „Monitorului Universal*:

A fost mare agitare Dumineca 
trecută la Poartă şi la palat. In urma 
primirel gravelor scirî din Londra 

Paris. Marele vizir cu miniştrii 
alţi capi de armată s'aă dus În

dată la palat unde s’a ţinut consi- 
& sub preşedinţa Sultanului.
Toată ziua ştafetele afi galopat 

merefi de la palat saO de la Poartă 
toate biurourile administraţiilor 

mari. In aceaiaşt z i , directorul ser-



vieinlul intendenţei convoacă pe fur- 
nisorif cel mal importanţi pentru a 
se înţelege cu el asupra pred&rel In 
timp scurt a obiectelor de îmbră
căminte, echipament sr& provisil pen
tru trupele cari sunt In campanie. 
’-'"Ahmet-Muchtar- l ’aşa, „salvatorul 
de la NicsicI,* a^c&rul| vanitate stu
pidă şi profundă ignoranţă aü făcut 
în timp de pace mal mult réü de 
căt pe c&mpul de resbel, a fost 
smuls de la negoţiările cu Munte
negrenii printr’un ordin care’l trá
mite la postul s60.

Sciţi că el este numit comandant 
al corpului IV dela Erzerum. In a- 
cel oraş şi în cele pateu oraşe cari 
se învecinesc cu fr ntaria ruseasca 
dela Batumla Bajezid, Turcii aft is- 
butit pănă acum să concentreze 
76000 oameni cu 140 tunuri; aceas- 
ta ’l tot ce pot să opună armatei de 
două ori egală a generalului rus 
Loris Melicof.

Cel mal încurcaţi acum sunt zia
riştii turci cari, crezénd deja ţara 
lor salvată prin intervenirea Engli 
terel, Intonează adevérate e&ntece 
de triumf, arunc&nd inculte Rusiei. 
„Bassiret*striga mal de-ună-zi: »Mos
covitul se retrage ruşinrt şi zăpă
cit ; zice că strugurii sunt prea verzi 
şi nu vrea să sară zidul păzit de 
baionetele Osmanlăilor.*

Ce va zice „Bassiret* cănd va afla 
că trupele rusesel aii trecut Prutul 
şi se lndreptează grăbite către Du
năre î

Asceptănd marca tragedie al că
rei prolog sângeros s’a jucat în câm
piile Bulgariei şi In strămtorile mun
ţilor şerbi, comedia constituţională 
şi parlamentară se urmează pe mâ
ini Bosforului cu gravitateaobiclnuită 
actorilor din orient.

Englitera. Citim în Notd Timp: 
Discursul lordului Fawcett a ră

dicat o vijălie pe banca ministeria
lă. împrejurările de azi ÎI dedeaü 
caracterul unei acusazil directe con
tra ministerului. însă este curios 
de constatat,— nu s’a pronunţat ni
mic în acel discurs care să nu se 
fi zis de chiar miniştrii în atâtea 
íéfldurl.

A trebuit sâ se facă o mare schim
bare In daposiţiile oamenilor de 
Stat al Britaniel, pentru ca limba- 
giul îor d’acum cât-va timp sâ ia 
în gura adversarului lor caracterul 
unul atac violent Îndreptat contra 
lor. T6tă propunerea Fawcet consistă 
In a cere Camerei ca sâ ia din noü 
act de asigurările pacifice afirmate 
de miniştrii.

Dacă partidul ministerial s’a sim
ţit atât de mult atins de simpla 
cerere a lordulul^Fawcet, este în
vederat că el şi-a dat seamă de 
osebirea ce domnesce între cuvin
tele lordrilul Derby şi actuala po
litică a cabinetului.

Germania Cestiunea retragerel 
Principelui Bismarck, care l ’a înce
put ne părea de puţină importanţă, 
din ce în ce ni se înfăţişează cu 
mal multă lămurire şi ne se arată ca 
o nonă fasâ a crisel orientale.

Ziarele din Germania vorbesc des
pre conflictul iscat între Cancelarul 
Ini peria 1 şi Curtea din Berlin ca des
pre nn luern, care nu mal poate in
tra In discuţiune. Impératul Wlhelm 
e hotărît a favorisa planurile Ru- 
sier, iară Cancelarul e hotărît a nu 
lua respunderea pentru o asemenea 
procedere; situaţia deocamdată s’a 
lămurit până a se hotărî., că Bis-! 
marck va lua un concediü mal lung 
fiind înlocuit prin alţii, care sunt 
dispuşi a da ruşilot mână liberă „în 
Orient.*

Despre retragerea definitivă a pfin- 
oipelift Bisnmrk nici vorbă nu este, 
şi, după ziarele gérmane, nici im 
poate fi. -„Nord-Zeitirng* din Berlin 
arată însă, că nici îndeplina În
locuire a lui Bismark prin alt cine
va nu este formal cu putinţă. După 
legea fundamentală a Imperiului ger
man, Impératul nu poate lua nici o 
o disppsiţiune fârâ de contrasjgns 
tura Cancelarului, care este respon
sabil; pentru toate actele cabinetu* 
Iul Imperial. Lipseşte apoi or)-ce lege 
care ar statornici, că în caşuri extra
ordinare ar putea semna alt cine
va pentru Cancelar. Aici apoi ce
stiunea se Înfundă şi deocamdată nici 
nu se ştie cum va fi resolvată.

Cât pentru Europa şi In deoseb

cestiunea retragere! lui Bismark este 
un semn îngrijitor despre seriosi- 
tatea situaţiunei.

Imperiul Otoman. Ştirile sosite din 
Constantinopol câtu’şl de puţin nu 
sunt acomodate spre a ne risipi 
îngrijirile. La Poartă s’a ţinut în 
mal multe rftndurl consiliul de mi
niştrii şi s’a luat în desbatere co- 
prinsul protocolului de la Londra. 
S’a hotărît a da puterilor răspun
suri verbale ; In urmă însă, s’a luat 
hatârârea de a rfispunde In scris la 
punctele din Protocol. Despre con
ţinutul răspunsului de o cam-datâ 
nu se ştie nimic positiv; se asigură 
însă, că Poarta va refusa şi astâ- 
datâ a admite ori - ce amestec 
direct ori indirect în afacerile* 
el interne, cerfind ca puterile sâ- 
’şf trâmitâ representanţil la Con
stantinopol spre a putea începe ne- 
gociârile directe.

Negociârile cu Muntenegrul nu ati 
Înaintat Intru nimic.

RELE NOUTĂŢI DIN ORIENT.

Citim îu Le Gaulois!
Chestia Orientalul a făcut iar un pas 

napol chiar în momentul când tontă lu
mea începea sjj o crea zii resolvată, cel 
puţin pentru căt va timp.

In ziua trecută, o telegramă a Agenţiei 
Havas lăsa să se prevează că Sublima 
Poartă va fi desfavorabilă presentărel pro
tocolului.

ErI seară tărziQ, corespondentul nostru 
din Viena, a le căruî informaţii snnt lu
ate, precum seim, din isvoarele cele mal 
autorisste, ne trămite următoarea tele
gramă :

Viena, 6 Aprilie seara. 

Turcia respinge termenii protocolului 
şi protestă contra conclusiilor sale.

Ea se raportează la protocolul din Lon
dra dela 1871 şi înţelege a se mân ţine 
în tr’ânsul. Totuşi orl-ce speranţă de pace 
nn este încă perdută. Numai după yr’o 
cinct-spre-zece zile vom putea să ne pro
nunţăm asnpra comunicărilor ce vor În
cepe. Este o nonă crisă care începe şi 
de sigur cea mal gravă din toate.*

Iacă basele protocolului din Londra 
despre care vorbesce corespondentul nos
tru, ast-fel cum afl fost presentate ele, 
Sâmbătă 18 Martie 1871 Camerilor eu 
glese.

Articolnl I anulează articnlii XI, X III 
X IV  din tratatul de la 1856.

Articolu l II mănţine principiul închi 
derei Dardanelelor şi Bosforului, lăsând 
Sultanului facultatea de a le deschide, în 
timp de pace, flotelor puterilor amica 
dacă aceasta este necesar pentru esecuta 
rea tratatului din Paris.

Articolnl IV  zice că pnterile comisiei 
pentru navigarea Dunărei să se preTnn 
gească cu 12 ani, până la 24 Aprilie 1833 

Articolul V  şi V I recunosc drepturi 
puterilor ţermurene d'a pune nn imposit 
provisor asupra tntulor vaselor de co 
merciu cari vor trece Cataractele şi Por 
ţile de fer.

Articolul V II conservă nentroletatea In 
crărilor executate de comisie şi conservă 
asemenea Sultanului dreptul d'a tră
mite vase de resbel pe Dunăre.

N ’avem timp, scirea venind prea târzia, 
ca să apreţuim gravitatea fasei în care 
intră chestia Orientului.

Destul c’am semnalat-o cei d întSifl, 
probând prin aceasta esactitotea şi iuţea

la informărilor noastre.*

T I M P U L

Nndalhest, a recunoscut că împuşcatul 
ste intr’adevir hoţul Cercel, fu înmor- 

mîntat la 27 a espiratei luni. Amăndoi 
tovarăşii lui aU foBt răniţi şi prinşî.-Unul 

intre aceştia, Jon 1 Iezea, ou ocasiunea 
Îceasta, să se fi esprimat către judecător 
arătând cadavrul împuşcatului: îţ i mnl- 
umesc, Domnule, că m’aî scăpat de acest 

om, care m’a firanizat. Când voitt scăpa 
dela închisoare, îţ i voiţi fi credincios p§ne 
la moarte-* Este curioasă faima respân- 
iită de o foe, că procurorul are de gând 

dea în judecată pe comisarul care a 
impuşcat pe acest căpitan de hoţi.

CURSUL Y IE N E I

. 63 35
. 67 60
. 76 55
. 110 25
. 810 -

u red itu rl............................. . 146 30

Obligaţiuni rurale ungare . . 74 25
> temeşvar . . • . . 72 -
» transilvane . . . . 71 25

Argint în mSrfurî . . . . . . 107 75

N apo leon u l......................... 9 86

T H E A T R U L  CEL MARE
Sâmbătă * 1 « Aprilie 1877.

Re pre sen ta ţie de Bine-facere
dat& de o Societate de bine-facere Împreună ou 
cercul „Hilaria“  cu concursul bine-voitor al D sörel 
Marquart al D-lor LouisWiest cu fit săi D-niî Franz, 
Julius şi 3mest, precum şi a D-lor Mathei Millo 

şi Raith.

P R O G R A M A  
Parte I-a,

Ouverture: „Le» deux journée»*  de Che rabini, 
execufcée par l'Orchestr*.

H  O  H  E  O  Ä  S  T  E
Lustspiel in 1 Act von Bel ly und Henrion.

Partea II-a.
„Hilaria.* Valse de S. Friepmann, executée 

par 1 'Orches f re.
. Fragment» sur VAfricaine de W iest-Meyerbeer, 
exécutés par Mr. Louis W iest et ses fils Fran
çois, Jules, Ernest. Loui.«, Mr. Raith et Mr. 
C. Paschill.

2. a) „D or» mon enfant" Lied de Richard Wagner, 
h) „O dolce ameentou Variations de Mozart-,

chantées par Madame Keppich.
3. Grand Duo pour 2 pianos de Mildp, exécuté 

par l ’auteur et Mr. Präger.
4. a) Adagio La-majeur de Beethoven, 

o) Scbne» de "bal de L. W iest,
exécutés par Mr. Loirs W iest.

5. Liebeserklärungen, scène comique de Genée. 
chantée par Madame Singer.

6. Ouverture: »8truensee< de Meyerbeer, pour 2 
pianos à 8 mains, exécutée par M.M. E. de 
Herz, Milde, C. Paschill et Weinetter.

7. Haimana, séü Permutările unui Impiegat, Şan 80-
netă comică de Alexandri, esccutată de D-nu 
Mil lo. __________

Partea III-a .
Hilaria-Bouquet de G. Paschill, executé par 

l ’Orchestre.

Kurroärker und Picarde
Genrebild mit Gesang in 1 Act von L. Schneider, 
Madame Keppich chantera laVaUe de „CentVihrges.'

ŞL'acompagnement sera tenu par M-lle Marquart, 
M. M. Paschill et Raith.

PREOIDRILE LOCURILOR :
Lojea Rang I. si II. 40 fr. — Rang I I I .  25 fr.— 
8taî I .  7 fr. — Stal Tt. 4 fr. —  Stal I I I .  2.60 

Galeria 1 fr.

începutul la 8 ore preeis.

Biletele să află de vêndare in Magazinul de p ia  
unrx al D-lux Gebauer.

NOUTĂŢILE ZILEI

Un oipitan de hoţi. In Duminică florii
lor a fost impuşcat vestitul căpitan de 
hoţi Cercel, oare a îngrozit mnlt timp 
comitatul Biliarului în Ungaria. Aceasta 
s’a întâmplat, când căpitanul cu alţi doi 
soţi voia să treacă în comitatul Aradului. 
Foile din Varadinul-Mare aii scris mult 
despre acest personagiii, care a eludat de 
atâtea ori toate silinţele organelor de po
liţie, cari s’aU inceroat a pune mâna pe 
dînsnl. Adevăratul lui nume este Jon 
Mihulin şi a fost poreclit Cercel de ţăra
nii români pentru că purtaun cercel In nre- 
chia stângă. Cercel aven la el, când 
fost impuşcat de comisarul de siguranţă 
o puşcă cu două ţevi, un revolver şi două 
pistoale. Cadavrul hoţului fu adus 

IBelencş, şi după ce nevasta lui adusă din

Sunt de vGnjarO tu coloc
viu nl din cele mal fruradse 
specii Francese, fructul mare 
gustul admirabil. Cultura lor 
a reuşit fdrte bine în grădi
nile D-lul George C. Phili- 
pescu. Mal puţin de 50 plante 
nu se vinde. Pentru provincii, 
dupe trim iterea costului, se 
pspediazfi. prin poştîi. A  se a- 
dresa sub-semnatnlul 

lean Vermeulen 
Gr&dinarul D-lul G. C. Phili- 
pescu, Strada Dionisie No. 48.

Le voyage autoor du Monde
PE PIAŢA. CONSTANTIN-VODA 

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

Mare Panorama,

SALONUL DE"STEREOSCOPE
în unire cu nn

b a z a r  d e  CADOUR
Intrarea 50 bani.

Pentru visite nnmerôse rôgii
CAR0L JOH. L IFK A .

i]oa, 
CaleaDe închiriat, ¡ U £  î

Mogosóiei No. 111. Se póte înţelege cu 
proprietarul lor tot Calea Mogoşoiel No, 
80 casa Qhierasie. 540—8.

i l

SOC
„d a c i a

E T A T E  G EN E R A L A  DE A S I G U R A R E

b u c t j r e s c i
Conform art. 61 din statutele societăţii, face cunoscut d*Ior acţionari e&:

A CINCEA ADUNARE GENERALA
a acţionarilor Societftţel , Dacia“ se va ţine Joul la 28 Aprilie s. v., 
10 Maifi s. n. 1877, la orele 1 după, amiadâ, In palatul societftţel, din 
strada Mogoş6ie.

La ordina ţjilel vor fi urmă,t6rele chestiuni:
I. Raportul general.
II. Incheerea socotelelor pe anul 1876.
HI. Propunerile cari s’ar putea face de acţionari, conform art. 68 

din statute, de consiliul de Administraţiune.
IV. Alegerea a doul membrii al consiliului de administraţiune con

form art. 24 din Statute.
Pentru esercitarea drepturilor d-lor Acţionari li se atrage atenţiunea 

asupra urmât6relor articole din statutele Societftţel:
Art. 63. Spre a face cine*va parte din Adunarea generalâ, trebue 

sâ fie posesor de cel puţin 5 acţiuni, cari dati dreptul Ia un vot. 
Nici un acţionar nu va putea Întruni mal mult de 10 voturi pen
tru dGnsul şi alte 10 ca mandatar, ori care va fi numărul acţiunilor 
ce va poseda săfi va pre sen ta.

Art. 64. Nimeni nu va putea representa pe un acţionar dacă, nu va 
fi Însuşi acţionar. Dreptul de votare se va legitima prin depunerea 
acţiunilor In Casa Societftţel cu 8 (Jile mal Înainte de $iua ficsatft 
pentru Adunarea generală.
_____________________________ Consiliul de Administraţie-
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G. SIEBEECHT
RECOMANDĂ

B A T 0 A Z 1  DE P O R U M B
recunoscute da cea mai bună construcţia

P I E T R E

PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
C U  P R E Ţ U R I  S C  i p U T E ţ

D E P O S I T  S T R A D A  E P I S C O P I E I  No. '
I»A »STROGORHiţ! NEGRO«

O C A S I U N E  R A R Ă

VINURI NATURALE
VEGHI DE 4, 8 ŞI 11 ANI

I  IST FXjA.OOA.ISrE S I  c u  O C A U A  
ca preţuri fdrtc reduse şi neauzite p6n8 acum

i n d i g e n e  a l b e  ş i  n e g r e
De Cotnari De Di Iu Mari I B&şloată
> Drăgăşanî Mischet I Negru Vftrtos
. Odobeştl i ' Rtfechl* | Tăm lU tl

V  I  N  U  B  I  S T K B I N H  
en gros şl en d<Uil 

De Champagne III De Rliin III Malaga II Clierry
,  Bordeanx ||| , Ungaria | Madsra Muscat Lunal

Na p ito concura nimeni cu mine nici tn privinţa calităţii vinurilor şi nici In ceea 
co privţsce preţul lor.

NB. Liqueururl, Diferita Cegnaourl vieux fi fin Chtmpagne, Ţuloi voohe naturali şi 
Unt-de-lemn de Toscana.

THEODOBESCU.

Are onore a convoca pe toţi D-nil acţionari, în conformitate cu j 
art. 56 din Statute la

A TREIA ADUNARE GENERALI
care va avea loc la 30 Aprilie st. v. (1*2 Maia st. n.) în localul 

Societăţel, Strada Oarol No. 40, la 3 ore p. m.
Conform art. 58 şi 59 din Statute fac parte in adunarea gene

rată toţi D-niî detentoriî de cel puţin 20 acţiuni, care vor fi de
puse la casa societftţel 8 <Jile înaintea adunftrel generale, adeeft p6n6 
la 2*2 Aprilie st. v. (4 Maitt st. n.) a. c.

ORDINEA ŞILEI VA. FI:

1. Raportul consiliului de administraţiune asupra gestiunel afaceri

lor de la 1 ianuarie pene la 31 Decembre 1876.
*2. Raportul comisiunel censorilor şi a direcţiunel generale.
8. Inchierea socotelilor pro 1876.

4. Modificarea unor articole ale Statutelor.
5. Alegerea censorilor pentru revisuirea bilanţului pe anul 1877.

6. Propuneri eventuale din partea acţionarilor in conformitate cu § 
63 din Statute.
Bucurasci, 30 Aprilie (12 Mai4) 1877.

Consiliul de Administraţiune: 
Preşedinte: Dmitrie Qhica.

U n  i n o h i r i a t  Oasn din Strada I DOCTORUL I. FELIX
î n c u i r i d l ,  nonă şi Strnda I a’a motat

Academii No. 20, doritorii ae vor adresa |f| STRADA CAL0NFIRESCU No. 3 
Calea Mogoşâieî No. 101. | la apatele Hotelului de Londra.

Tipografia Thiel A Weias Palatul sDacia*


