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vioiul dela 27 decemvrie, 4 or* seara.

Viena, 27 decembrie.

¡litigiirit că tratat îl de comerţ ca I-  
U font semnat la 23 decernvre.
Justml de finanţe al Ungariei va veni j 

1 1 1 nă in 5 iannnrie v iitor pentru a Ina 

di *!î» ro relativă la nu iniprnmnt cn cana 
liflţliild şi eu creditai mobiliar.

cnimiirică din Constantinopo! către 
f  din capitală, că consiliul miniştri— 
primit difi-riteln condiţii pentrn tr - 
de pace definitiv on Buşit.

Consttntinopo', 27 decembre. 

>iima Poartă este iniformată că 3000 
ilg rl att depus armele la U»knp, cr- 
iemnistis.

Roma, 27 decembre.

ţjiircinatnl cn nf.»ceriio Italiei din Con- 
aopo'I a primit instrucţiile necesare 

ai a reaaignra guvernai Otoman des- 
1 ptenţiile Ita lie i ceea c-i priveşte A I-

Atena, 27 decernvre 
liirgenţil din Uacedoni 1 hu recrutează 
ji a continua lupta.

Lahora, 27 decembre.

■ eralnl Roberte actualmente ocupă 
Khort. A fgan ii continuă a deşerta, 

tea fagel sale Emirat a declarat res- 
eănt.

Londra, 37 decern vre. 

><lepeşe din Gelalabnd către »T im es* 
ă că Iacub-Han n sorit iu acest oraş. 
nsidera acest pas a finlnt em irniol 
ÎL ca nn act de supunere.

Cair, 37 decembre.

incendiu a isbacnit in palatul Ini 
, cea mal mare parte a HaremalnT 

distrasă.

2S Decembre 9 ore dimineaţa,

Parii, 27 dec mvrie.

anunţă ca apropiată numirea oficială 
ol Ducros-Aubart iu calitate de tri- 
x treorlinsr şi ministru plenipotenţiar 
publice! fraceze acreditat la I. S. R 
ipele C.irol al Romăniel.

Constanţinopol, 27 decemvrie, 

îernlnl Totleben a declarat in mal 
■ «  răndiirf, că Ramei ia vh fi ineurănd

BUCUREŞTI
HAmbAtA, 10 (2 8 ) decem bre.

AflAm, că actualul ministru al in
strucţiei publice, I). Cantilli, ar fl 
însărcinat cn organisarea instrucţiei 
iu Dobrogea pe un ilustru personaj, 
al cărui nume adevărat mărturisim 
că nu l-am putut afla nici p&nâ azi, 
dar care a sfeterisit porecla unei 
vechi şi de mult stinse familii b >  
eiTştl din Moldova, pentru a’şl im- 
po lobi mutra cu ea, după ce mal 
nninte a 1. al fost purtat Ancă vro 
patru cind porecle, parte îndreptă 
ţi te, parte de fantazie.

Toată lumea ghiceşte, cu nu poate 
fi vorba de cât despre D. Pseudo- 
Urechia.

Singura măngăiare, ce ne mal 
remâne, e că acest domn n’a sfete
risit exact numele boierului moldo
venesc care se iscălea Ureki, ci a 
adăogat la trupina cuvântului su
fixul i-a (Urech-in), foarte semnifica
tiv pentru strigătele metamorfoza- 
tulul rege Midas.

L ’am luat de atâtea ori pe dom
nul acesta in zeflem ea, ineftt ne 
pare răâ, că i'atn creat chiar acest 
soiţi de popularitate, căci dumnea
lui e din oamenii aceia, cărora, a- 
semenea vestitului Bar num, confra
telui săâ american, nu le prea pasă, 
dacă reputaţia e bună sa ti rea, nu
mai să se vorbească in genere de 
dânşii. Sgomotul odată tăcut, ştie 
d-lui să’l abată pe căile, ce-î priesc.

Să vorbim oare de renumele 
săâ de autor f Am trebui atunci 
să facem un curs intreg de lite
ratură —  furată, să pomenim de 
Lope de Yega, de Gozzi, de Ascoli, 
de Gothe, cari toţi aceştia in Ro
mânia s’a- metamorfozat in chipul 
pomenit mal sus şi poarta pseudoni
mul Urecbia. Toate scrierile sale 
sunt sfeteresite din autorii străini, 
căci dumnealui obicinueşte a numi 
imitaţie liberă or prelnc are saâ 
traducerea ad literam, satk cel mult 
bâdârânirea nesărată a unui text 
străin. Ceea ce ar putea dovedi, că 
e original al săâ, va fl sat) o pla
titudine saâ un nonsens —  regulă 
generală pentru producţiunile p ro 
p rii ale acestei celebrităţi. După ori 
ce şir original al acestui domn am 
intinde mâna, întâmpinăm numai 
decât saâ una din cale două cali
tăţi, saâ pe amândouă la un Ioc. 
Astfel bunăoară nu mai departe de 
cât in No. dela 5 decemvrie al 

momentul, io care principele se ’ntor „Roraăniel-Libere*, D-sa anunţă, cum 
*  primblare»şa obicinuit», caii n'„a , ,  ¡Mtit,utlll sM de b lieţI „  „  
si oprească înaintea palatului Prin- '

moştenitor şi adiutantnl aţQ gene- j da 0 reprezentaţie qnasi-teatrală. Pre- 
nrfi răsturnaţi din trasară pe ?03Bll. ţnl locurilor : aplause fi iubire.

■■ gnu ¿’08 rănit de fel. | Stă scris negru pe alb : preţul lo-
[ourilor — aplause şi iubire!
! Ex ungue leonem !

rl
istă.
ivernatorul general al Bulgariei r?să- 

'  I b nil ordonat cn rigoare tatnror bal- 
r de-a recunoaşte autoritatea d-lui 

údt, directorul finanţelor.

Pariu, 27 decembre.

înl de Tunis aQ încercat a viola o 
-¡etate a d-lnl conte de Sancy, supun 
*ez cn toată opunerea connnlnlnl Fran- 
3'e nat măinr! serioase pentru a 

ie reparaţie.

Berilo, 27 decemvrie

n isvor autentic se daă următoarele 
iun te asnpre accidentului, care i s'ar 
Umplat alaltăieri principelnl moşte-

Noî din partc-ne suntem de mult 
la limpeziş cu d-sa. Din propriile 
sale mijloace nu e in stare să con- 
strueas?â una singură frază corectă 
saâ c’un inţeles lămurit. îşi assunds 
grozava goliciune a capului şi a ¡u i
mei cu mtortochsrl de cuvinte şi cu 
iperbole ridicole. Neputând dovedi, 
că ’n viaţă I ar H urmat vr’nn stu
dii) serios , a pretins intr'un rând 
că şi-ar fl pierdut diploma de doc
tor in literă" in Dunăre , de şi n'a 
avut-o nici o latâ. Şi unui asemenea 
ora i se conferă catedre la universi
tate, scaune la academie, ba i sa 
încredinţează âncâ şi creşterea co
piilor, ca şi câud copil de creştin 
ar fl animale, ce trebuess • dresate 
pentru a sări peste beţe şi a aporta, 
căci tot un fel de dresură li se dă 
copiilor in inatitutul sââ ; se deprind 
a aporta respnnsurile la' cestiunile 
de bacalaureat, in mod mechanic 
fără a fi temeinic preparaţi.

De ar fi să pomenim taate din 
trecutul d-sale, uşor ne ar fi a do
vedi, că d-sa e acela, care a corupt 
învăţământul public in România. 
Poate că *n toată ţara aceasta nu 
e om’ , care să hrănească o in
vidie mal înverşunată contra orică
rui merit adevărat şi care să fie 
mai accesibil pentru linguşirile na- 
turelor de rând, decât omul, al câ- 
nume adevărat până in ziua de azi 
nu 1'ain putut afla. Las că de câte 
ori a putut, a stăruit pentru nu
mirea personalului didactic celui mal 
răâ posibil, las că nu există ru
dă de a sa , oricât de depărtată, 
care să nu fie căpătuită prin 
d-sa in posturi publice, dar pâ
nă şi membri familiei sa le , cari 
sufer de boale de creieri, aâ funcţii 
plătite de stat. Astfel un nnchiâ al 
d-sale, om de care sub regimul le
gilor vechi, de sigur că şi-ar fl fă
cut vr’un creştin pomană de a’l duce 
şi interna la Balamuc, e de o mul
ţime de ani conservator al pina- 
cotecel din Inşi, de şi e recunos
cut ca pătimaş de perpetuă aliena- 
ţiune mentală.

Dar in cazul de faţă nu ne in
teresează pe atâta nepotismul sââ, 
pe cât uneltirile sale politice.

Se ştie, că ’n totd’auna işi punea 
candidatura intre bulgarii din Ba
sarabia, cărora in schimb cu ale
gerea, le mijlocea concesiunile cele 
mai mari. Având o influenţă cu 
desăvârşire nemeritstâ in adminis
traţia învăţăturilor publice, D-sa 
stăruia fă se num iască pe acolo 
tot profesori pe sprinceană, de se 
putea de origine bulgari şi cu sen
timente bulgăreşti, in cât Basara
bia noastră, in loc de-a redeveni ceea 
ce-a fost cinci sute de ani de-a rân
dul, adică pământ românesc, deve-1

! nise din contra vatra agitaţiunilor
; panslaviste — - cn concursul d-lui 
ţ Urechi», care-a fost in acest chip,
• cu saâ fără voinţă, un instrument 
al tendenţelor ruseşti. Iar când aâ 
sosit urmările complicităţii sale, a 
crezut, că ’nşirând cinci ceasuri

• verzi şi uscate in cameră şi prefă- 
I căndu-se că plânge, răspunderea
d sale s a mântuit.

Am fl fost iu drept de-a aştepta, 
ca acest domn, periculos in cel mal 
mare grad prin ignoranţa lui dove
dită, prin lipsa dovedită de jude
cată, prin lipsa asemenea dovedită 
de ori ce calitate superioară ome
nească, să aibă— de nu pudoarea—  
cel puţin frica de a se mai ames
teca in afaceri publice.

Ef, nu şi nu! Cam se iveşte oca
zie de-a şi crea alegători din popu
laţii, râmase îndărăt, se presintâ 
dumnealui ca să le dreseze şi tot 
acest prieten şi promotor al bul
garilor din Basarabia umblă azi după 
însărcinarea apostolică de-a orga 
niza instrucţia in Dobrogea.

Ori cine ’şi poate închipui ce o 
să 89 aleagă de acea instrucţie 
Daca va fi ast-fel, prorocim de mai 
nainte, că tot instrucţie de soiul ce
lei din Basarabia o să iasă— instruc
ţie la ordinile panslaviştilor.

Indignaţi de cutezarea reînnoită 
a acestui domn, conjurăm pe gu
vern ca, ori-căt de roşu ar fi, cel 
puţin de astă dată să-şi dovedească 
intenţia de-a face cum e mnl bine. 
Daca n are oameni speciali pentru 
lucrul acesta, însărcineze cu orga
nizarea instrucţiei acolo pe un ofi
ţer superior de artilerie saâ de gn- 
niâ,— fie-care din el are mal multe 
cunoştinţe pozitive şi’ -nainte de toate 
mal multă judecată de cât d. Ure- 
chiâ.

UN DISCURS ÎNSEMNAT

Escelenţa Ba Arhiepiscopul şi Mi
tropolitul românilor resăritenf din 
Transilvania şi Ungaria, Miron Ro
manul, a ţinut in şedinţa de la 14 
Decembre 1878 al delegaţiunil un
gureşti, un discurs inseinnat, dictat 
de vederi adevărate, pe care ’1 re
producem cu plăcere, căci vorbeşte 
cu temeiâ atât despre politica pan- 
slavistâ, cât şi in deosebi de pozi
ţia pe care politica rusească plânu- 
ieşte a o pregăti României.

Iată acel discurs :

Cestiunea principală, CAre se dis
cută şi asupra căreia vuiesc să vor
besc şi eâ, adecă ocuparea provin
ciilor turcescl Bosnia şi Erţegovina, 
se poate privi in diferite chipuri. 
Privită din mal multe punte de ve
dere şi in legătură cu interese deo

sebite, ea poate forma materia n- 
nor păreri deosebite dar in ori-ce 
caz ne va s^rvi numai npre înlesni
rea unei deslcgărl bune, dacă pe 
lângă cunoştinţe obiective necesare, 
nu va lipsi n’u I buna voinţă şi sin
ceritatea din toate părţile precum 
judecata matură şi serioasă ; pe când 
din contra spiritul de oposiţiune in 
privirea faptelor complinite acest 
spirit— ca să nu zic de infestări fri
vole, mal «Ies efind culminează in 
invective personale,— nu poate fi de 
alt folos de căt de a produce agi
tări in inimi şi a incurca tot mal 
t ire  situaţiunea, care ş’aşk nu e în
că lămurită in de ajuns.

Aceste premise, mă apropiâ acum 
de obiectul discusiunel. şi veiti să 
constat mal ântăiâ spiritul public 
faţă cu obiectul acesta, spirit de 
care noi in ori-ce caz trebne să ţ i 
nem saamâ; eâ socot, că despre par
tea asta daü espresiune esperienţelor 
comune, când vin a afirma: că o- 
piniunea publică ungurească, mal a- 
les in regiunile inferioare, se espri- 
mă in mod apodictic conlra ocu- 
pafiunil din testiune', şi când eâ mal 
cn seamă mă refer la „opiniunea 
publică ungurească* nu inţeleg nu
mai spiritul public al rasei proprie 
maghiare, ci inţ-leg preste tot cuge
tările de o potrivă ale tuturor na
ţionalităţilor, cari in patria noastră 
sunt contopite intr'o individualitate 
de stat.

Considerând subiectiv această 0- 
piniune publică, o aflu foarte natu
rală, pentru că abstracţie fâcănd 
delà împrejurarea că rasa specifică 
maghiară ’şl vede primejduite intere
sele el proprii de câte o-I rasa turceas - 
că, înrudită intru c&t-va cu ea, se a- 
tacă in asistenţa saâ numai iu po- 
siţiunea el de putere măcar —  în
treaga poporaţiune a patriei noas
tre, fără deosebire de confesie şi de 
naţionalitate simte adânc greutatea 
acelor sacrificii de sânge şi de b ml. 
cari ni le-a impus deja ocuparea 
mal sus ziselor provincii turceşti, şi 
priveşte in viitor cu drepte îngri
jiri la acele sacrificif, şi mal mari 
poate, cari tet pentru scopul acesta 
vor fl neevitabile; ingrijirl, hrănite 
cu de prisos nu numai prin faptele 
mal recente, cari aparţin deja isto
riei, ci ohiar şi prin propunerile, ce 
ni le face ministerial comun.

Dar sunt mulţi, cari văd in ocu- 
paţiune ensă’şl, saâ, mal bine zicând 
in condiţiile ce se pot naşte din ea, 
ascuns un pericol mal mare de cât 
sacrificiile de sânge şi de bani chiar, 
un pericol, care poate să atingă e- 
sistinţa sta tulul unguresc, ca atare. 
Acest pericol este: dacă nu ajunge
rea elementului slavean li  prepon
derenţă, dar in ori-ce caz întărirea
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lui in monarchia noastră, şi inoă e- 
ventual iu aşa mesură, iucăt cunos
când plecările şi aspiraţiunile aces
tui element, poate veni o zi, in care 
să se d^a indărăt interesele, ba mal 
târziei chiar şi condiţiunile de viaţă, 
nu numai ale naţionalităţii maghia
re, ci şi ale tuturor colov-lalte na
ţionalităţi neslave din patrie.

Cată dar să constat ingrijirile co
mune, cari preocupă poporaţiunea pa
triei. când ea priveşte la toate câte 
s’aă petrecut până acum din partea 
monarchiel noastre —  fie măcar pe 
basa unul mandat european- - relativ 
la Bosnia şi Erţegovma, şi cănd pri
veşte la cele ce se pot pune in ve
dere in viitoriă. La aceste se mal 
adaogă o altă impregiurare, că a- 
decă de o parte pe ici pe colo se 
bănuieşte sincera bunăvoinţă pen
tru monarhia noastră a unora dintre 
puterile, cari-I dădură mandatul 
european; iar de altă parte se 
susţine convingerea că intre pu
terile acelea una mai cu seamă, 
care tot-d’auna a adus cele mal mari 
sacrificii pentru ecuilibrul european, 
acum nu este şi incâ mult timp nu 
va 6 in stare, de a-şl arăta şi in 
faptă cunoscutele-I bune intenţiunl 
faţă cu noi; aşa dar in considera
rea tuturor acestora sunt mulţi in- 
grijaţf, că rolul greO, la care ne-am 
angajat in Bosnia şi Erţegovina. in 
cele din urmă va aduce fructe pen
tru alţii, nu insă pentru monarchia 
noastră.

Eă, de şi am in mare parte aceste 
griji, nutresc in peptu-ml drept cu
raj sparauţa: că l&murindu-se poli
tica in cele esterne, vor dispărea in 
curând ingrijirile publicului, şi chiar 
de ar mal rămânea d^pre partea 
aceasta vre o îndoială, ea nu va 
produce consternare in naţiune nici 
va avea o influenţă deprimatorie a- 
supra energiei noastre, nici atunci 
chiar, cănd acţiunea începută s’ar 
continua tot In direcţiunea de 
pănă’acnm.

După convingerile mele insă dom
nia turcească in Europa, unde in 
secolul nostru s'a susţinut numai 
in mod artificial, nu se va mal pu
tea susţinea mult timp, nici chiar 
in acel raion îngust, la care a fost 
redusă prin măsuivle nouă ale pu- 
puterilor mari.

Din punctul de vedere al intere
selor noastre, de stat aceasta e o îm
prejurare regretabilă; dar cumcâ va 
fi ast fel, nu se mal indoeşte un mo
ment- nmenl, din câţi aă însoţit cu 
oare-care atenţie de la începutul lui 
procesul de disoluţiune in Turcia ; 
nimeni, din câţi cunosc fanatis
mul religios al poporului musulman, 
cauză din care nu ’ncape alături cu 
a lţii; niiueul din câţi aă făcut studii 
ndăncl asupra situaţiunel nouă, cre
ate saă — mal bine picând— sanc
ţionate in orient prin convenţiunea 
din Berlin, şi ori cine in fine, care 
ţine seamă de factorii, de forţele, 
m deosebi de inerţia acelora şi de 
direcţia aspiraţinnilor lor, —  poate, 
din acestea toate şi in genere 
din constelaţia Întreagă, să deducă 
puţin măcar consecinţele logice pen
tru eventualităţile viitorului.

Ştim noi toţi, cine este ac la, ca
rele a accelerat şi accelerează şi a- 
cum surparea 1 urciel infirme, şi 
ştim, ce interese are acea putere' 
ca s-o accelereze; saă de n’am fi 
toţi orientaţi in această privinţă, 
aş spune cel puţin vederile m ele; 
interesul puterii .iceleia e : ca sub 
protestul de a apăra şi libera pe 
creştinii din Turcia, să ’şl intinzâ 
peste tot orientul domninsa anti- 

Jibiralâ.
Această putere, care se tot in-

tinde şi mereă caută a se iutinde 
şi mal mult, Rusia; In mare parte 
a isbutit deja a ’şl realisa scopuril 
sale, căci pe Turcia c*a p&râsitâ de 
toţi a sfărâmat-) şl dumicat o a 
proape până la inimă, şi diu pâr 
ţile constitutive ale el, cu consimţi 
măut'ul posterior —  poate chiar peste 
voie, al puterilor mari, a creat st« 
turl mal mult saă mal puţin nea 
témate şi aă arondai pe calea exm 
tente cu teritorii mal mari, iară li 
mitele sale proprii le-a întins până 
la Dunăre.

Ca resultate ale acestei bucâţirl 
anticipate, piecum şi ale creaţiuni 
lor si arondărilor nonă, vedem ici 
Serbia şi Muntenegrul, amândouă nea 
târnate, vedem mal incolo Bulgaria 
şi Rumelia-orientalâ, acestea in a 
parenţâ atărnăn 1 incâ intru căt-va 
de domnia turcească, in realitate 
insă ca nişte state, cari in curănd 
aă să se decreteze maiorene. Nu 
in&I amintesc in răudul acestora de 
România, pentru că, pe când ţările 
şi provinciele de sus cu o popora 
ţiune in preponderanţă slavă, aă 
câştigat sub ocrotirea armelor ru 
seştl teritoriul propriă, şi sporiu de 
teritoriă ; tot atunci România cea 
de rasă latină fără respectarea ser- 
vicielor adânc regretabile, pe cari 
le-a prestat Rusiei in resboiul din 
urmă, şi prin cari in momentul cel 
mal critic a salvat onoarea armelor 
ruseşti, România zic fu sguduită şi 
scoasă diu acea însemnată posiţiune 
de la Dunăre, a căreia păzire i s’a 
fost încredinţat prin convenţiunea 
de Paris in interesul ecuilibrulul eu
ropean. iar in locul teritoriului luat 
de Ia ea i s’a dat drept despăgu
bire, s’aă cum se zice, in schimb un 
teritoriă de aşi fel, incât afară de 
aceea, că organlsarea şi civilisarea 
lui o va costa pe Rom inia prea 
mult, apoi mal şi stă in aşa rapor
turi cu România in cât aceasta va 
avea să mulţumească mal mult cn- 
noscute’or sale instituţiunl liberale, 
dacă acel noă teritoriă şi-l va pu
tea asigura pe viitor faţă cu ren- 
gbiurile ruseşti şi bulgăreşti.

Nu e trebuiuţâ de a petrece a- 
cestea cu comentare mal detailate ; 
ajunge o avisare simplă la fapte, 
ca să poată vedea ori şi cine .* că 
Rusia duce in orient politica pan- 
slavistâ, că prin eliberarea popoarelor 
din imperiul de odinioară turcesc, 
voieşte ale obliga la gratitudine per
petuă, că dar in modul acesta caută a 
’şl asigura forţele şi influenţa decisivă 
in orient, şi ast fel doreşte aveni In 
starea, ca nu numai să poată susţinea

ori ce discuţiune daca ar fi tre
buit ca regimul nostru de externe 
să impedece la timp pe Rusia de aşi 
face treburile ca a casă la sine, de 
a se ’mburuiena, cum am zice, in 
provinciile’: turceşti fapte complinite, 
cari mal nu se mal pot s'himba, ne 
îndreaptă atenţia, nu la acţiuni saă 
omisiuni, cari le-aă premers, ci mal 
cu seamă la ceea ce avem de făcut 
pe viitor, pentru ca in împrejurările 
actuale şi in faţa desvoltărilor ulte
rioare, să putem apăra interesele 
monarchiel noastre şi să ne putem 
asigura poziţia de mare putere, pe 
care o avem.

Marea cestiune orientală, care din 
mal multe conHideraţiunl e pentru 
noi de insemnătatea cea mal mare, 
nu este deslegatâ ăncâ in mod de
finitiv, şi nici va fi deslegatâ, pe 
cât timp mal există in Europa dom
nia turcească, care nu’l in stare de 
a introduce in imperiul săă reforme 
corespunzătoare cu postulatele ci* 
vilizaţiunel. Convenţiunea de Berlin, 
după mine, conţine numai un ar- 
mistiţiă pe un timp nedeterminat 
care va ţine până atunci, până când 
se vor putea reculege la o luptă 
nouă puterile ostenite in râsboiu. 
De asemenea rectificările de fron
tiere decretate, le privesc numai ca 
pe nişte linii provizorii de demar
care, intre cari beligeranţii până 
una-alta să se poată mişca, d <r cari, 
renoindu-se mal târziă luptele, vor 
fi expuse la strămutări.

Ar fi —  ce e drept —  foarte de 
dorit, dacă ar putea succeda pute
rilor mediatoare a împiedica pe un 
ii mp lung, foarte lung, erumperea 
unei conflagaraţiunl nouă; insă in 
orice caz, e in interesul monarchi-I 
noastre, ca. şi a vecinului nemij
locit, de-a se pregăti la evenimen
tele ce-or să urmeze, a lua faţă cu 
ele o atitudine corespunzătoare in
tereselor el şi a ş’o asigura pentru 
toate eventualiţăţile.

Deocamd itâ Rusia n’u isbutit a 
înfiinţa o Bulgarie mare, după pla
nul ce şi’l lucrase aşa de frumos: 
adecă acea mare Bulgarie slavă, 
are cu preferinţă ar fi chemată să 

fie moştenitoare Turciei şi intr'o 
bună dimineaţă sâ’şl întindă fron- 
tierile sale chiar până la Rusia, 
fie cu incorporarea României chiar ; 
dar cine poate garanta, că ceea ce 

um deo lată n'a isbutit, nu va 
succede mal târziă, * câud Bulgaria 
convenţională şi lângă ea Rumelia- 
evantină, organizându-ss pe baza 

convenţiuuil de Berlin, stă chiar 
recănd preste acea convenţiune,

propriile sale provincii absolu- V01‘ aj llnSe 8& fi® factori noi şi ăncâ
tismul ca contrast la orl-ce liber
tate, şi a suprima puterile, şi porni 
rils c*î se iviră in sânul săă spre 
frângerea acului absolutism; ci să 
poată eventual să facă afront şi in
tereselor celor laîte put rl europene, 
dacă ar cere interesele proprii.

Este oare de foios, e de do-it pentru 
monarchia noastră întinderea peste 
măsură a puterii ruseşti ? —  Cred, 
că ’n privirea aceasta suntem toţi 
de un cuget; respunsul tuturor nu 
poate fi altul, de cât că, de oare-ce 
Rusia e inimicul declarat al libertăţi
lor şi al constituţionalismului; şi de 
oare-ce numai prin guvernare abso- 
lutistă 'şl poate ţinea la un loc im
periul săă gigantic, de oare-ce ea 
este focariul principal al aspirârilor 
panslaviste: întinderea preste mă
sură a puterii el nu poate fi in nici 
un caz pentru patria, pentru mo
narchia noastră, de cftt periculoasă, 
de care dar are a se îngrozi ori-care 
amic al libertăţilor.

Faptele complinite in orient sunt 
de aşa uâturâ in cât fac de prisos

foarte considerabili la deslegarea 
finală a cestiuniî orientale ?

şi mal fantastice nu pot da unul 
patriot unguresc solid şi conştiut 
de sine caûzâ la îngrijiri serioase 
Eü insă altfel înţeleg lucrnl. De ar 
fi chiar, ca naţiunea sârbească să 
nu aibă atâţea poeţi excelenţi in 
partea eroică, nici atâţea politici 
de stradp, pe câţi are in adevăr, 
cari zugrăvind trecutul cel glorios 
al naţiune! sârbeşti, anunţă totd'o- 
dată un viitor al el âucâ şi mal 
glorios, —  totuţl există o împreju
rare care mie nu’mf mal face în
grijiri nouă, in privirea intereselor 
patriei, ci numai mi le nutreşte pe 
celea ce le am dedemult.

Eü ştiă, că principatele de mal 
’nainte, Sărbia şi Muntenegru nu 
sunt dotate de la natură cu atâta 
teritoriă fertil, cât se cere spre a 
se acoperi necesităţile populaţiunel 
lor, dacă aceasta vrea să progreseze 
pe calea civilizaţiunil, şi vrea in 
genere să'şl satisfacă cerinţele eco
nomiei naţionale. Nu ştiă ce aă 
câştigat in privinţa aceasta numi
tele principate prin intinderea nouă 
a teritorulul lor; cred insă că nu 
mult, ba in proporţiune cu popora
ţiunea chiar nimic ; mai ştiă apoi 
că Sărbia şi Muntenegru fără sub- 
venţiune rusească până acum nu 
şi aă putut susţinea nici chiar or
ganismul lor intern, de şi destul de 
restrins ; iar dacă aă trebuit să în
ceapă operaţiuni de resbsl contra 
turcului, n’aă putut-o face chiar de 
fel fără ajutor extraordinar rusesc.

Rusia a avut pân’acuina rolul de 
tutor faţă cu Sărbia şi Muntenegra, 
pe cari le a ajutat, ca pe consân
genii săi, până când ele aă fost 
sărace, minorene ; insă ingrijirea 
ce decurge din tut-lâ, încetează de 
regulă cănd cel de sub tutelă ajuug 
a fi majoreni. Aşa va fi şi cu Săr
bia şi Muntenegru la caz, dacă vor 
reuşi planurile pentru unirea aces
tor două ţâri. Rusia cu gr< ă va mal 
fi avănd bani de aruncat ; ea are 
lipsă de el pentru neajunsurile varii 
de-acasă ; dacă dar s’ar intămplu, 
ca mal târziă Serbia cea mare să 
vină a’l cere şi mal departe ajutor, 
Rusia va fi silită a’l zice: acum eşti 
mare, eşti tare, şi vitează ăucă eşti, 
deci numai al lipsă de tutela mea 
nemijlocită; ia vezi câmpiile cele 
întinse din Banat şi Baclca, ocu- 
pă-le ; fâţl acolo trebile tale după 
plăcere, şi dacă se poate, mergi şi 
mal departe ; deocamdată insă mul- 
ţâmeştete a şti, eă de va fi chiar 
de lipsă, in întreprinderea aceasta 
te voi ajuta mediat saă jnmediat.

Gând nonele formaţiuni panslaviste 
din sud-ost ne daă perspective at&t de 
triste, cari sunt plănuite deja, darstaă 
ăncâ in suspens eă cu inimă liniştită

Rusia n’a isbutit nici de a-şi rea- pot zice, că regimul nostru de ex-
liza planul de-a aduce Muntenegrul 
de tot «aproape, mal până la atin
gere nemijlocită cu Serbia, ca in 
acest mod să pregătească unirea 
acestor două principate de rasă 
slavonă, şi pe Serbia cea mare, cre
ată astfel, să o facă capabilă pen
tru unele încercări, ale cărora scop, 
in prima linie, ar fi incorporarea 
Bosniei şi Erţegovinel, apoi ocu 
parca Dalmaţiei, şi iu urmă întin
derea marelui imperiă sârbesc spre 
nord, nu numai asupra teritoriilor 
dintre Sava şi Dunăre, nu numai 
până la fluviul Mur&ş preste teri
toriul fostei Voivodine sârbeşti, ci 
tot mal departe şi mal departe până 
la Dobriţin; lucru despre care unii 
sârbi cred, că şi-ar putea forma 
drept istoric de pe timpul Branco- 
vicilor.

Mi se va zice poate, că din gura 
unor poeţi fantastici sârbeşti, saă a 
unor politici do straie, nişte vorbe

terne a lucrat bine, cănd a primit 
mandatul congresului de Berlin pen
tru ocuparea Bosnit I şi Erţegovinel 
şi la ’şi executat, deşi cu mari sa
crificii ; adaug ăncă, că eă atribuia 
acelui regim drept merit , dacă el 
insuşl ar fi solicitat darea manda
tului. Prin ocupaţiunea această noi 
am luat o poziţiune considerabilă in 
orient, la caz când prin un resbel 
noă saă şi in alt mod, ar urma tur
bur Ari periculoase pentru monarchia 
noastră; şi până când ne vom ţinea 
această bună poziţiune strategică, 
până atunci nu numai că vom faca 
umanităţii serviţii. însemnate in &- 
cele provincii, cari mai nainte eraă 
expuse la tot felul de adversităţi, 
dar totodată putem fi asiguraţi, că 
principatele slave de sud, cărora noi 
de altmintrelea le dorim bunăstare 
trainică şi prosperare, nu ne vor co
pleşi, mal ales dacă alăturea cu 
desvolt&rile ulterioare a le lucruri-

lor, ar succede monarchiel n o f l 
a-şl ocupa şi la Deu&rea de 
poziţiune sigură, ce nici,nu e c l 
neputinţă daca d. e. ia buD&l 
legere cu respectivele puteri, şi 
necesitate şi cu România vecin] 
am întinde delà Adak-tle , care 
deja in posesiunea noastră, pe 
mul drept al Dunărei cel puţin 
la Vidiu, şi dacă am face achiţi 
cetăţii acelea ca punt strategi 

Mărturisesc sincer că nu suni 
stare de a pricepe cum s’ai p| 
zice bună şi folositoare pentru 
narchia noastră acea politică, efl 
ţinănd de greşita poziţie ce aur 
ştigat o in Bo3nia,şi Erţegovino, 
rueşte pentru părăsirea el : din ' 
tră, sunt convins, că o astfel d e l  
litică, ajungând la preţ, nu nu 
ar nimici vaza monarchiel no istq 
afară, dar ăncâ, sprijinind infiin 
Mare! Serbie ideale, prin aceasl 
mediat ar promova totodată pl 
rile planslaviste, cari ţintesc la 
buc&t&ţirea patriei noastre.

Faţă cu o asemenea politică i 
treb eă : intâmplânduse să se unei] 
numitele principate şi provincii 
ve,— ceea ce ar urma de sigur 
retragerea noastră,— şi de aci d 
căadu-sejin'adevăr un pericol ev id ! 
pentru patria noastră, am fi utte 
atunci intr’o poziţie mal favoralll 
să putem infrăua pe inamic, deciu 
suntem acum? saă oare ne va costa 
atund mal puţine sacrificii de s&ng« 
şi de bani apărarea confiniilor noa
stre, dec&t ce ne costă acum ocu
paţia provinciilor in cestiune? sra 
in fine oare putem noi conta,că la 
de un astfel de pericol vor gd 
puterile mari, delà cari avem 
datul de ocupaţie , a ne apăra 
noi, cari prin slăbiciune s*i& uşui 
tate am fi păşit însemnatele poziţi 
ce ni s’aă fost dat?

La toate acestea să binevo 
a'rnl da răspuns aceia cari conda 
ocupaţia in cestiune sub cuvânt 
ar fi periculoasă pentru monarchi 
eu insă susţin din noă , că este io j 
interesul nostru, a ţinea acele pro* | 
vincil ocupate, ca poziţiuul strate
gice, şi a le ţinea până atunci, pMi 
cănd cestiunea orietală 'şl va k4 ||1 
deslegarea finală, cănd apoi EuroţB^ 
intr’un congres, ce va să se ţinăjo 
Berlin saă in Paris, saă vrănd Du 
nezeă intr’una saă in alta diu 
capitalele monarchiel noastre, saifl 
in fine orişiunde, va decide defi^K 
tiv asupr asoartel acestor p rov in c ii 
dar a vorbi ăncă acum despre acea* 
stă, cred că ar fi pierdere de vreiue.

Privind acum partea finauţiară a 
cestiunii, nu se poate nega, că o 
cupaţiunea cere delà noi peste m !  
sură de multe ori sacrificii, şi <Æ 
ţara mal nu poate suporta aceste 
sacrificii; accentuez cu deosebire ca 
noscuta sărăcie a claselor inferioare, 
ale poporaţiunel, iar mal cu seamjţ 
a clasei de agronomi, care pot zi 
că nici pe timpul feudalismului ni 
fost at&t de împovărată, cum e 
astăzi cu atâtea feluri de iinpo3it 
din cari pentru clasa aceasta, per 
tru cultivarea el şl pentru pregăti 
rea unei stări mal bune, nu se clieH  
tueşte nimic s’aă foarte puţin.
- Dar pe de altă parte nu se poate 
nega, că ne aflăm inaintea alter* I 
n tivel : ca saă să ne ţinem şi inj 
târim posiţiunea ocupată in orientfl 
ca o pre îngrijire pentru eventualii 
tăţile viitorului, iar cu incordarefl 
tuturor puterilor noastre să aducem J  
să creăm şi cele mal extraordinara! 
cheltuell, ce se cer spre acest scopfl 
saă —  fiindcă nn prea avem bannS 
—  să ne retragem cu toată inode-fl ( 
ştie dn acolo, să abandonăm posi- 
ţia noastră, şi prin aceasta să na a
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yji înaintea Europei testimoniu de 
i®, să mărturisim, c& suntem 

cft am ajuns a ne pune sub 
11'ţkei‘ţiunea Europei, şi —  patria 

IR mântuită !
iU sunt pentru alternativa ăn- 

Conbez, c& regimul ţârei va 
tot ce e cu putiuţft cu deose- 
peutru ameliorarea sbârei Dia
te a poporului de rând, şi în
altele pentru consolidarea di- 
elor naţionalităţi , abătându-sa 

îjir, —  dacă va fi de lipsă —  de 
irogramul sâă de până acum, 

Ijreste tot va căuta să sădească, 
cultive in toate clasele popora- 

I patriotismul şi promtitudinea 
rl-ce sacrifici). Contând aşa dar 

ijlia acestea, i ti cu toată conştiinţa 
iromtitudin-îa votez suma pro- 
de subcomisiunea întrunită, de 
afla chiar in oposiţiune cu o- 

liouea publică, care adeseori râ- 
işte, şi carea uneori are a espia 

Simar rătăcirile sale.
(Aprobări vil).

imisia europeană in Kumelia.

Itutr’o intrunire a comisiei euro
pe, care a avut loc iu zioa de 20 
Ifemvrie, comisarii ruşi ati itnpăr- 
it colegilor lor o circulară foarte

■ i , , * ,
aşrgică şt foarte precisă, pe care 
«Temătorul geueral Douducof-Kor-

iiof este gata a o trimete tutulor 
icţionarilor puşi sub ordinile sale, 
jconsecenţa greutăţilor suferite u- 
■ u  in urmă de lord Donoughmore 
Ue d. Schcuidt, la Haskioi şi leni- 
51a. încercând să opereze trans 
firea caselor publice la comisie, 
lirculara guvernatorului spune tu- 
pr impiegaţilor să dea ajutor 

H ţv direcţiei generale a finanţelor 
ftituitâ de câtrâ comisia europeană, 

p-si plică că, fiindcă această corni- 
'reprezenteazâ pe toate puterile 
rf, împreună cn Rusia, directo- 
fmanţiar este, intr’o oare care 

sură, numit ’de cătră împăratul, 
iră de asta, guvernatorul gene- 
ordonă autorităţilor să prevină 

|ce manifestare ostilă comisiei şi 
limputerniceşte a combate calom- 

Jle acelora cari afirmă, că Rusia 
re a lucra la restabilirea vechel 
lunii turceşti. In sfârşit le invită 
explica populaţiei bulgare şi a o 

-_te să înţeleagă că reprezentanţii 
ăwterilor, punând in executare sti- 

jflaţiile tractatului dela Berlin, ati 
| vedere prosperitatea ţârii.

C' pOomisia a însărcinat pe preziden. 
1 s&ti să mulţumească guvernato- 
|l ui general pentru această măsură 
lire va contribui mult să pună ca

ii t nedomiririlor şi piedecilor ce s’afl 
5tat pân’acuma. O declaraţie aşa 

lămurită şi aşa de precisă era 
tesară pentru a linişti iritaţia ex- 
:mă, ce există in populaţie, şi a 
iteja respunderea autorităţilor ru- 
ifcr. Deşi cam tărzin se deşteaptă 

fţ yernatorul general să intre pe a- 
istă cale corectă, dacă funcţiona 

ruşi vor lucra potrivit acestei 
‘.ulare, poate că excitaţia se va 

it potoli, de nu se va stinge deo- 
mdată cu totul ; orfşicum insă va 
Mâne multă primejdie de desor- 
ie serioase, de oare ce poate că 

l isul guvernatorului general nu va 
|<i si atâta ascultare acum, povăţuind 

bună purtare pe nişte populaţii, 
cari până mal ieri, cu multă stă- 

inţâ şi su -ces, le-a înfierbântat şi 
3 îndemnat el insuşi ]a turburâr! 
la resvrătire in potriva hotâriri* 
Europei.

T u rc ia  şi tractatul dela Berlin

După cum spune o corespondenţă 
a ziarului „Times*, Sultanul, intr’o 
audienţă ce i-a acordat lui Carateo- 
dori-paşa, îndată după sosirea ace
stuia din insula Creta, a insistat a- 
supra necesităţii unei grabnice in- 
cheeri a tutulor negoţierilor ăncâ 
pend <nbe atingătoare de executarea 
tractatului dela Berlin, pentru că 
are —  a zis — ferma intenţie de 
a face să se respecte cu scumpătate 
toate stipulaţiile acestui instrument 
al păcii.

Specificând deossbitsle negoţieri 
ce nu s’ati isprăvit ăncâ, Sultanul 
a îndreptat atenţia ministrului gâfi 
mal ales asupra cestiunil Bosniei şi 
Novi-Bazarulul, spunând că consideră 
o înţelegere cu Austria in privinţa 
aceasta ca neapărată, de oarece trac
tatul dela Berlin prescrie formal o 
asemenea convenţie.

Zicând aceasta, Sultanul a repetat 
numai aceea ce, prin ordinile sale, 
Savfet-paşa declarase acum câtâva 
vreme ambasadorului Austriei laCon- 
stantinopol, —  declaraţie in urma 
căreia negoţierile asupra acestui o- 
biect fură reîncepute. In faţa chi
pului brusc şi fără ceromonie cu care 
se rupseserâ aceste negoţieri, acea
stă recunoaştere a necesităţii unei 
convenţii arată un progres însem
nat, şi se hrăneşte in cercurile po- 
lit:ce respective cea mal mare spe
ranţă, că de acuma va fi cu putinţă 
amâuduror părţilor să ajungă la o 
învoială mulţumitoare şi uneia şi 
alteia.

Raţianea dispoziţiilor vagi şi ne
definite ale tractatului cu privire 
la ţinuturile, pentru cari se nego- 
ţiază intre Turcia şi Austria, este 
că, deşi Turcia nu este acuma in 
stare să guverneze aceste ţinuturi 
intr’un aşa chip incât să garanteze 
Europei, că ny se vor mal renoi tur- 
burârile şi complicările, ce aă pus 
pe puteri in necesitate de a regula 
cestiunea Orientului in toată întin
derea el, puterile n’ati voit să lip
sească definitiv pe Turcia de orice 
sorţi de recăştigare a ţinuturilor deş
ii [. ite de impârftţia el.

Turcia cu toate astea, neavând in 
vedere decât numai sorţul, ce uu’l 
exclus prin**tractatul de Berlin, de 
a reintra in stăpânirea ţinuturilor 
sale înstrăinate, avea intenţia de a 
converti această eventualitate in cer
titudine. Ea pare a fi renunţat acu
ma la această intenţie, şi executa
rea tractatului este pusă iuainte de 
Sultanul ca o ţintă, pe care o are 
cu deosebire in vedere.

Greutatea principală se afiâ prin 
urmare inlăturatâ, şi se poate lu
mea aştepta la o înţelegere cu atât 
mal multă încredere, de oarece ne- 
goţierile vor fi urmărite din partea 
Turciei da câtrâ un om cu desăvâr
şire cunoscător al cestiunil, şi care, 
in vremea fazelor anterioare ale 
negoţierilor dela Viena, a demon
strat că înţelege mal bine cestiu
nea sub toate feţele el decăt chiar 
aceia cari ’I trimeteau, iostrucţil in 
privinţa aceasta.

In ceea ce priveşte negoţierile cn 
Grecia, Turcia ţine cu incăpăţinare 
la ideea d’a face eventual cesiuni 
teritoriale in Tesalia mal mari de
cât cele proiectate de Congres, spre 
aşi opri Epirul întreg, de oare ce 
Poarta doreşte a’şi păstra porturile 
Arta şi Prevesa, ca mijloace de co
municaţie cn Albania-de-jos, Aceste 
doă porturi consbituesc cele doă sin
gure căi de trecere uşoară la lanina 
şi pe teritoriul ce se ’ntinde in sus 
spre miază noapte dela acest oraş. 
Prin pierderea lor, pierderea şi a ace-

stul oraş ar ajunge să fie numai o 
cestiune de timp. Daca Giecil ar a- 
jnnge să puiâ mâna pe aceste doă 
porturi, Turcii Hr fi excluşi dela o’ 
apropiare lesnicioasă de mare şi ex-, 
puşi la agitările ce ar urma chiar 
din aceasta printre Albanejil greci1 
şi ortodocşi, şi atunci Turcii cred 
că poziţia lor in Epir cu greti şi-ar 
mal putea-o ţine.

Turcii invoacâ intru sprijinirea 
părerii lor, că rectificarea de graniţe 
a fost închipuită cu scopul d’a aduce 
un leac turburârilor şi complicărilor 
mereti renoite in ţinuturile împără
teşti din partea locului. Acest scop, 
zic dânşii, ar putea fi atins printr’ o 
rectificare din spre T«salia, ducând 
linia graniţei spre miazâ-noapte până 
unde se 'ntinde seminţia grecească 
curată. In Epir din potrivă, o în
tindere de graniţe îmbrăţişând o po
pulaţie mixtă de Greci şi Albaneji, 
in parte mahometană şi in parte 
creştină, in loc să tâmâduie turbu- 
rârile greceşti, n'ar face alta, zio 
Turcii, decât să agraveze răul fâcân- 
du’l să ia nişte dimensil malt mal 
mari ca mal nainte.

Grecii, cari ştîti aceasta tot aşa 
de bine ca şi Turcii, ţin fireşte cn 
tot atâta incăpăţinare la rectificarea 
graniţelor de ambele părţi. Tracta
tul dela Berlin fiind in favoarea te
zei greceşti, nu’l va fi deloc uşor 
lui Garateodori-paşa să se supună 
la ordinile Sultanului şi să aducă la 
indeplinire dispoziţiile acestui instru
ment de pac-).

O altă corespondenţă a aceluiaşi 
ziar englez spune, in privinţa sorţi
lor negoţierilor privitoare la con
venţia austro-turceascâ, următoa
rele :

Se zice că guvernul austro-ungar 
este mal puţin dispus acuma să is
călească o convenţie in regulată for
mă p6ntru ocuparea ţinuturilor de 
la graniţe şi a Novi-Bazarulul. Ne
goţierile in privinţa acestei cestiunl 
se urmăresc prin urmare acuma cn 
mal multă greutate la Poartă. In 
momentul când se credea sigur că 
s’a făcut invoirea, s’a făcut o schim
bare neaşteptată in atitudinea Au
striei, in urma succesului ce l-a că
pătat politica contelui Andrassy in 
Camere.

PRCÎlECT DE LEGE
pentru judecătoriile comunale aflător in 

desbaterea Camerit.

Despre j  adecă tortele de oeoale. 

TITLUL I.

Organizaf iunea judecătoriilor, eirconscrip/iu- 
nea lor.

Art. 41. Ia Uscare district să institue 
două ead mai urnite judecătorii de o:oale, 
proporţional ca numărul popalaţianil şi 
trebaiuţele locali ale fiecărui judeţ.

Circoznscripţiunea teritori ilu, precum şi 
reşedinţa acestor judecătorii de ocoale se 
fixează asifel cam se prevede iu alătaratnl 
tabloQ.

In oraşele insă Chilia, VSlcov, Reni şi 
Tasla, poliţaii locali vor continua, con
form legii de la 27 aprilie 1867 şi 15 
maifi 1875, de a îndeplini toate atribn- 
ţinnile judecătorilor de ocoale date prin 
presanta lege.

Art. 42. Dioă in arma pnnereî in lu
crare a acestei legi se ' i  simţi trebainţa 
a ss înfiinţa in vr’o localitate şi alte ju
decătorii de oooale, afară de cele prevă
zute in această lege, ministerul justiţiei, 
o va putea face in virtutea nuni jurnal 
al consilialul de miniştri, iatărit de Domn.

Pentru acest sfârşit, ss va prevede, pe 
fie-care an, in budgetul ministerâlnî de 
justiţie un fond disponibil.

Art. 43/ Jadecătoril de ocoale a& mi
siunea de a împăca pe părţi şi de a ju
deca iu prima safi ultima instanţă, pre
cum şi ca tribunale de apel, toate cau
zele căte li se atribniese prin presenta 
lege.

Art. 44. Persooalal unei jadecătoril de 
oool se compune din un judecător, un 
ajutor al s80 şi un copiat. Judecătoriile 
insă de clasa I. vor avea don! oopiştl.

Art. 45, Jadecătoril d< ocoale vor avea 
acelaş grad, ierarchie cn supleanţii de 
tribnnal şi vor fi supaşi Ia aceleaşi con- 
diţiuni de admisibilitate şi inaiatare. Ei 
vor fi numiţi dintre aceia, cari uO ocupat 
ia magistratură fanoţiunea de judecător, 
anpleant, procuror, eaQ substitut de tri
bnnal, dintre cei cari aQ funcţionat in 
calitate de jadseător de pace cel pnţin in 
timp de doi ani şi m »1 cn preferinţă din
tre licenţiaţii saQ doctorii in drept 

Ajutoarele ea vor numi dintre persoa
nele cari aă servit in rsmnra judecăto
rească ca grefier, ajutor de grefă, jude
cător de paoe saQ ajutor, siQ oricare vor 
jostifica că afi trecut esameuele a douî 
ani de drept.

Art. 46. Judecătoriile de ocoale s-< im
port in doafi clase: C asa I va ’coprinde 
judecătoriile cu reşedinţă in oraşele Bo- 
cureştl, Iaşi, Craiova, titluţl, Brăila, Foc
şani, Botoşani, Ginrgio, PioaştI, Bârlad, 
Turnu-Severinnlul şi Ismail.

Clasa II va coprinde cele alte judecă
torii de ocoale cn reşedinţa in oraşale ca
pitale de judeţ axQ nn.

Tratamentul personalului fie-jărei clasi 
de judecători este cel prevăzot la finele 
presantei legi.

Art, 47. Adjatorol judecătorului de o- 
Col îndeplineşte toate fnncţinnile judecă
torului iu cas de lipsă a acestuia. El poate 
fi trâmia de către judecător in cercetări 
la faţa locului ori de ctte ori acesta va 
găsi de cuviinţă.

Adjutornl, nefiiod trărnis in cercetări, 
va asista la toate audienţele pentru In* 
crftrile de cancelarie.

TITLUL II

Competinfa judec Atonelor de oeoale

Art. 48. Judecătorii de ocoale enntcom- 
petinţl a jadoca toate apelurile primite 
contra cărţilor de jodecati date de jude- 
cfttoriele comnnale.

Art. 49. Jadecătoril de ocoale sunt com- 
petinţi a j adecu toate cererile in materie 
personală şi mobilitară in oea din urmă 
instanţă de la valoare de 50 lei capital şi 
interese pă 18 la valoarea de 200 lei capi
tal şi interese, eară cn apel până la va
loarea de 1,500 capital şi interese.

Se ioţ-lege că in comnnale nrbane unde 
nn esistă jadecătoril comunali, jadecătoril 
de ocoale respectivi însuşesc şi competinţi 
dată prin lege jodecătorielor comunali.

Art. 50. jadeoătorii de oooale vor ju
deca fără apel de Ia valoarea de 50 lei 
pană la valoarea de 1,500 lei:

1. Contestaţinnile dintre botelarl, hos- 
patsrl, hangii, cărcinmari cn călători, oas
peţii saQ muşterii lor pentru cbeltneli de 
hospetărie saQ pretenţiunl de perderea to
tală ori parţială a objectelor aduse in ho
teluri, hanuri saQ cărcinme;

2. Contestaţinnele dintre călători, co
misionari saQ espeditorii cn cărăuşi saQ 
întreprinzători de transport pentru întâr
zierea, stricăciunea şi perderea objectelor 
transportate ori pentro plata preţului trans
portului.

Art. 51. Jadeoătorii de ocoale eunt com
petinţi a judeca ia cea din urmă instanţă, 
de la valoarea de 50 lei păoă D cea de 
200 lei şi eu apel pănă la orl-oe valoare:

1. Cererile pentru carăţirea şanţurilor, 
canaturilor de irigaţione, iazurilor, gârle
lor, zăgazurilor (iezetnrilor) cind dreptu
rile da proprietate saQ de servitute nn 
sunt contestate.

3. Cererile pentrn nsurpare saQ etrică- 
oiune de locuri, copaci, garduri, şanţuri 
saQ alte îngrădiri.

4. Cererile pentru reparaţionile locu
rilor saQ clădirilor închiriate impuse prin 
contract sau de către lege, in aarciua lo
cator a lui (chiriaşului),

5. Contestaţinnele dintre stăpâni şl ser
vitori, meseriaşi şi calfe saQ- ucenici, co
mercianţi şi băeţî de prăvălie, patroni şi 
lucrători eu zioa, cu luna saQ ca anal, 
pentrn plata simbriei saQ salariului lor, 
ori esecutarea contractai ni.

6 Cereri pentrn despăgubiri civile pro
venite din difamaţiunl, injurii, bătăi saQ 
loviri căad insă părţile n’aQ intrat pe ca
lea criminală.

Art. 52. Jadecătoril de ocoale sunt com
petinţi a judeca, fără apel, dela valoarea 
de 50"lei păaă la 890 lei, iară ou apel la 
valoarea de 1,500 lei;

1. Despăgubirile cerate de arendaşi saQ 
locatari (chiriaşi) din cauză că nu s’a dat 
locul in stăpănire prin faptul proprieta
rului, cănd insă dreptul no este oon te
stat.

2. Despăgubirile reclamate de proprie
tari pentrn stricăciunile, perdtrile, svQ in. 
oendiol întâmplat lucrului închiriat saQ a- 
rendat, din faptul loiatarulnl saQ arenda
şului, conform art. 1,434 şi 1,135 din co
dai civil.

8. Cererile pentrn plata de chirii soQ 
arunzi.

Art. 58. Jadecătoril de ocoale sont com
petinţi a judeca cererile pentru dtafiinţure 
de contracte din cauză de neplata arendei 
SaQ chiriei pentrn gonirea chiri işulnl saQ 
arendaş aloi din local arendat azu închi
riat In prima şi nltiuia instanţă cănd va
loarea locativă anuală este de la 50 pună 
la 20) lei, şi cu apel cănd această valoare 
se arcă la 1,000 lei.

Art. 51. Judecători de ocoale vor judeca 
cu drept de apel ori-oare va fi valoarea lu- 
crului; căud inel prigonirea na eate intre 
săteni;

1, Cererile pentru strămutarea hotirelor.
2, Acţinnile pos. sorii.
3, Pretenţinnile asupra lucrărilor făcute 

pe ape onrgâtoare pentrn ud*re de ţarine 
sbO mişcare de fabrici, mori, etc.

4, Biclamaţianile pentrn essrciţiul ser- 
vitoţilor, pentru zidurile şi şanţurile co
mune, pentrn distanţele de coostrucţiuel 
şi plantaţinnl a se observa intre vecini.

In toate aceste cazuri, judecătorul de 
plasă nn este competinte a judeca dacă se 
contestă insuşi dreptnl proprietăţii saQ 
titlnl constitutiv al sorvituţei.

Art. 55. In cazările cănd conipetinţa 
judecătorului se regulează după valoarea 
objrctnlnl in contestaţiune, această valoare 
se va hotără după suma cuprinsă in ce
rere.

Dacă cererea nn coprinde nici o suma 
saQ daci sa ridică eonUstaţiane asupra 
valoarel şi părţile nn se înţeleg, judecăto
rul o va hotără dnpă actele ce va avea, 
aaQ prin esperţl, saQ ra trgăud insuşi la 
faţa locului,

Partea nemulţumită pe hotărârea asupra 
valoarel obiectalnl va avea drept, in ori
ce caz, aă atace acea hotărâre la tribu
nalul jadeţian, in termen de 10 zile şi cu 
formele hotărâte pentrn apel.

Art. 56. Judecătorii de ocoale sunt încă 
competinţi a primi dennnţările de crime 
şi de delicte comise in circnmscripţiouea 
ocolului lor, fiind in acelaş timp oficieri 
ai poliţiei judecătoresc!, auxiliari at pro
curorilor, conform art. 46 şi 52 din pro
cedară codicele penal.

Art. 57. Jadecătoriele de ocoale snnt 
tribunalele poliţieneşti şi judecă contra- 
venţinnile de simplă poliţie, eonform re
galilor prevăzute in proced. cod. penal.

Atrib jţiunile date sob-prefecţilor şi po
liţailor prin art. 141 142 din procedura 
codicelui penal se vor esercita numai de 
jadecătoril de ocoale ca restricţionea inşi 
prevăzută la articolnl.

Art. 58. Jadecătoril de oco ile vor j îde- 
ca in fine, oa tribunal de prima instanţă, 
faptele prevăzute de art. 238 şi 299, alin.
I, cod. pena), şi calificate de lege ca de
licte.

Acţinnea poblică in asemenea caşuri se 
va potia stioge prin impăoăcianea păr
ţilor,

(va arma).
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T I M  P Ui L

Printre mahdiele cari «duc contingentul 
lor buletinului de decese, cea mal comunii 
cea mal descurapriatdre pentru familii, acea 
care tn fie-care \li ocasionăjă cea mal mare 
mortalitate este de sigur phthisia pulmo
narii!.

Experienţele făcute mal tntftll la Bru
xelles ?i repetate apoi tnaV pretutindenea. 
afl proV.at că gudronul, care este un product 

.reşinos al bradului, are o acţiune din cele 
mal recomandabile asupra bolnavilor de 
oftică sed bronchita.

Cel mal bun mijloc de a întrebuinţa gu
dronul este sub formă de capsule. Capsu
lele lui Guţfot eu gudron aii devenit un re
media popular tn acest fel de maladii. 
Dosa ordinară este de două capsule luate 
In momentul fie-cărel mâncări, Inbunătă 
ţirea se simte forte repede.

Pentru a evita numerâsele imitaţiunl. a 
exige semnătura Guvot imprimată tn trei 
culori pe etiqueta flaconului.

Capsulele Guyot se găsesc In România la 
mal tdte farmaciele.

I ASTMA
3 Deposite la töte fa

K- tarrh, «trinqrrf* de 
piept, se vindecă prio
TU BBS LE WASSfeUK. 

farmaciile malbuns. II Câştigul principal
de

f S i r o p  d i t f

orFORGET

Avis Domnilor ltfediclf.
SIROPUL

Doctorului FORGET.
____________________ Cel mai ban remediU
pentru cu rari sire a Guturainluî, Tusei, Tu-I 
sei MăgărenrI, Insomniilor, Iritnţiunilor 
nervöse, fi contra tntulor bâtelor de pept, 
satisfăcând utftt dorinţa medicilor, cât şi 
a bolnavilor; uă linguriţă este destul.

In Paris la D. CHABLE, rueVivi«nne. 
36, şi tD Btreinătate se află la toţi farma- 
cift 1 fi droghistil.

Deposit la farmaciile D-lor Ziiruer, Ris- 
dö.'fer fi Eitel, la D. Ovessa drogistul, fi 
la D. Dembovici.

PHOSPHATE DE FEB
al lai LERAS Pharmacist, doctor in sciinte, la Paria

Ferul fies parte integrante din *ânge Că «dû elû dispare, slăbiciunea încep* 
din ce in ce. façie dtvice (il.di pofta de mâncare J.?pare ei sângele ţi perde color»*j 
naturalii.

Hapurile. prafurile. a rs jrm lf cu bisa de ferii. întrebuinţate pentru a le reconstitui, 
aù marele inconveR.entù Jeccnţice feruîj ip stare neao Iubi 13. da da ferii unui stoinacbu 
deja bolnavû pentru a!û uieoiv» f *  prcvoca con^ipiţiune si adeasej i negri Jintn 
Pbosphatul de fe? solubilii lui Leras ou posaedi nici unul à din aceşti inruuv«nieuţi 
9fie unii liquidû limpide. f3'i gu*tû e- f3-J mirosâ care. afară din ferù. conţine riemei». 
tuld phosphat . nruic.c.ft rfgeneratonu üù . sselcrù. Elu produce eUecte minunate, 

ic tote caturile ur.d* iin t i .a*ârăcirea singelui curarissesce colorile palide 
» rampele f  • durerii* Je ticmacbû m ligne« ce desvoitaree inelorû tinere 

régularisé«« lucrarea mesttrua'.lqaeî i* fjce #e dispar«* pola albi- 
Pefc»,§n i rM< *r i1 - ; • charte iA»

S I R O P  DE R A I F O R T  I O D É
de GRIMA ULT et Cie Pharmacist1 la Paris

DE DOUA DECI ANNÎ ACESTU MEDXAMEXTU Da RKSULTATELB 
CELLE MAI REMARCABILB IN MALADIILE CCPIILORL’ PENTRU ÎNLOCUIREA 

OLBIULLl DE FICATU DB MORLNU SI ALU SIROPULUI AXTISCORBUT1CU
Elfi este suverană centri tr.l&rirei st inflamaiiunea plan^lorb galului, gurme- 

lorfi (cojiloru) ţi ale iifTerttalor errupjiuni ale petei, t ie capu’u* Şi a la feţei. Klfi 
rxcilfi pofta de mâncare. ion:£cfi ţeasăturtle. eoxbalte palfirea ai molloşetea palei şi dă 
eoptilorfi vigiraa şi veeselia naturali Este unii mecicamenlfi admirabili conlra 
. «•jtlorii produase prin lapte şi unit depuratiffi txcellentu.

DepOlitu macmalele pbarmacii

A eşit de sub tipar:

P E  J L U S T T T L  1 8 7 9  
cu o m u l ţ i m e  d e  i l u s t r a ţ i i

P R E Ţ U L  50 B A N I

De vânzare la Tipografia Thiel dc Weiss şi la toţi debi
tau tj de (jiare atât în capitalâ cât şi în 16te districtele.

MERSUL T R E N U R I L O R
PE LINIA

BUCURESCl-GIURGIÜ (Smârda)
V a l a b il  d e  1878 p a n a  l a  n o i d is p o s it ii

HU I |{KN< I-G ll RGlfl GIURGIÜ-BUCXJRESCI
Tr. No. 1 Tr. No. 3 Tr. No. 2 Tr. No. 4
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NlllteRtî (Halta) . . . » 33 5 23 . . Plecare S> 05 4 55
Vidra . Frăţeşti . 9 16 5 06
Grădişte (Halta) . . . 9 52 5 42 BAnésa . • • • e • 9 39 5 29

Comana . • . Sosire 
. . . Ph care

10
10

ni
11

5
0

51
01

Comana * . Sosire 
. Plecare

10
10

03
13

5 53 
(> 03

Bău Ami . IO 39 6 29 Grădişte (Halta) . . 10 13 . 6 08
Frăţeşti 10 58 6 49 Vidra . . 10 31 6 21

Giurgiii . . . Soni re 11 15 7 05 Sintoşti (H alta) . . 10 39 6 29
• . . Plecare 11 25 Sira Jilava 10 48 6 39

Suiărda . . . Sosire 11 35 • Bucuresci 11 05 6 55
âmiafă-fi Dimlnéta 84ra

LEGATURI
A. CU LINIA DE NORD.

I. Trenul No. A: Ca trenul ocoele- 
rnt No. 1, lo or» 8 fi 15 minute, pâra 
In Brăila-Gulatz, Roman, laexy-Sucăra, 
Vieua, Berlin, Puri», Putersborg.

II. Trenul No. 1: Cu trenul accele
rat No. 2, caresosesce din Vi-na, Lem- 
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 fi 30 minute diminăţa.

I I I .  Trenul No. 3: Cu trenul No. 6 
de călători oare boshbco din Galaţi fi 
Brăila la ora 4 şi 30 minute, dup*

______

B CU VAPOARE DANUBIENE li  GIURGIU
Cu Vapóre de postă la Giurgiu.

1) Sosind la Giurgiu din sus: Luni, 
Miercuri fi Vineri, eu Trenul No. 4.

2) Plecând de la GiurgiQ iu jos Luni, 
Meircuri fi Vineri cu Trenul No. ].

3) Plecând de la GiurgiS In sus: Marţi. 
Vineri fi Duminică cu Trenul No. 1 .

4) Sosind la Giurgiii din jos Marţi, 
Vineri fi Duminecă ou Trennl No. 4.

NJl. La gara Filant se vend bilete 
pentru vapóre, pentru tóte staţiunile tn sus 
până la Viena şi In jos până la Chilia.

»0,000 MĂRCI
loteriei terminate acuma a ofidut la No. 
32,215 % dio copeta mea favorisatll de 

norocul.
Cjnstatat oficialmente.

La 16 şi 17 Ianuarie 1879 st. n.
▼a încep1 tragerea loteriei de băut, autori- 
*<*(& f i  garantată de înaltul guvern; acosta 
lo tene co stă din 67,000 Iote originali şi 
46,000 câştiguri. Tóte c&ştigurile se vor 
¿rage defini tiv (n decursul câtor-va luni fi 
(n 6 trageri şi suni iuipreunft In valóre de

8 miliéne 9 0,000
mărci german de aur.

Căftigul eel moi mare este evaluat

4 5 0 ,0 0 0  GEKMANE
Mai sunt încă căftiguri de mărci germane

R

I

300.000
150.000
100.000
60 000

3 ii 40,000 I 12 ii 15,000 
3 fi, 30,000 1 fi 12,000

25 000 22 fi 10,0 jO
$ fi 20,000 I eto. etc.

In contra trimitere! costului de 
SO lei pentru un los original inlreg 
10 , , o jumetate tos original

casa de bancă HERM. LIMBACH
In

B  R-A-XJ2STS O H T W  JEJ X O
va efectua trimiterea loselor originale după 
fie-care tragere fie-cărui participător listele 
oficiale de căştigurl. Plata cfiştigurilor se 
efeotaosă prin leg&turile acestei case de 
bancă In tote locurile ale Rom&niel.

La efectuarea fi»-cărei c mân<jl se 
alătura gratis planul tuturor 6 tragerii

La administraţia Ziarului »Resboiul* se 
I află do vendare :

D I C Ţ I O N A R I U L

L IM B E I ROMÂNE
î»

GLOSĂRI XT.
Dupfi ins&rcinarea datft e

I  Societatea Academică Românit
de

A. T. LAURI AN şi I. C. MASSIMU
43 FASCICOLE.

Cu preţul de Lei noi 60 în l c de 72.
Administraţia.

In librăria Noroc & Comp.

spre vôtujare :

I l  a  <1 i i  B u z e s c i i
sad

HAN TÀTARUL
Un voiam în 8°, preţnl 2 leí noi.

Lecţiunî de Dans
Snb-semLfitnl are oaóre a se rreomanda 

I Oonr. Publia ca dă lecţinnl In case parti
culare, precum fi la Dfmioiliul meö Hotel 
Pieschi, camera No. 39, cu o metodă fort« 

I lesuiciósS. Se primege deosebit pur60n*>.

M. C. Sehamagyy
Profesor de dans.

Seconde série. — No. 2.
De vèn^are la chioşcuri, la toţi 

[ ilubitanţl de <jiare şi la Tipogrofia 
Thiel &  Weiss In Bucurcscl.

Preţnl 50 banï,

Bibliotheca poporului român
c o l e c t i t j t t i

de

P O E S I I V E C H I
Volumul J, Conţine 21fí feţe. 

B A N I  50 F . X E M P L A R I U L  

De vônjaro la tóte Librăriele din ţâră.

SPFCMUmC M A D A M E  L U C I E
CORtElUI rt list IU

Kxeciitâ oiî-cc ronunundă do
corooturT pe místirâ cu priciurile

V  ă  l ‘- f
cojo mol modéralo, asemenea mol
priimesce orT-ce reperoţiuue de

\ ! ' , X c.orscturT precum şi spălatul ca
Â  \ . \ din noA.

J N m 'i a ş *
X X J & J ir

Sa priimescu commande prio
poştă trimeţCnd mëaura.

Un.»5 iB Immbm
Corset coIriMo, Conoi ori bo

oed ic şi Corseturi pentru Copil.

Strada Academiei No. 25 Ungă Rasca.

DH TIO repumitS esenţă japoneză, ears rU-flU vindic* imintă ori-ce durere de
cap se găsesoe la farmacia d-lul F. Bros 

V is-ă-via de biserica Sărindar.

D i la 16 si l î ^
Ianuarie va avea loc tragerea loteriei a 
86-lea bine Ins «trată cu căştigurl, acor
dată şi g rantată de ducatul Bmnsvic. 
AQ să vie la hotărlre în timpul cel scurt 
de mal puţin d 6 luni 45,000 căştigurl 

şi o premia în mma totală de

•r se g
e de 5 

va I

11 milidnc 150,000 franci
intre care se află 'urmălărele oăstigurx pre
cum in caşul cel moi fericit 460,000 mărci fi

J à 25,000 
0 â 20,000 72 A 15.000 22 à 10.000 
2 d 8,000 
4 à 6,000

Frecam i'i hotirit do la garernal dacal , eOitl 
pntri elm I

1 à 800.000 
1 à 150.000 1 à 100.000 1 A 60.000 
8 a 40.000 
8 A 80.000

8i a Sjooo6 a 4.000 
¡07 à 8.000 612 i  2,000
628 a 1.000sic. sic.

CERNEALA NOUA
M A T H IE U  P L E S S Y  *

Crucea 1 .egiuaei Ue Onoare la ExpoHi[iuneşg 
Universala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLEţJ
PENTRU COPIAT

Adoptata de toate adalelslraliiiGlIe celle mart
Osposit la ton  Papktikri si Daoooisnl

?

1 los original întreg 20 franţă 
1 jumltatc los original 10 a 1 pătrime m m 5

şi voifi trimite acosté lose for to efect în contra 
trimitere! costnloi lor în aer, note, timbre pos
tale. — Fie-care comand A, fie cât de miei, ee ve 
efectua prompt şi bine, şl elitäres gratis le fle-care
comandă şl planai oficial editat de direcţia dncala

................. Ata Ioterielor ; asetnonea trimit frabeic depi tragerea 
efeotnatl atât banii câştigaţi cit şi resalla tal tragere >.

■  Casa mea eetstiod deja de 26 anT se bacuri de 
an noroc eetreordlser, căci pe lingi mal malta 
eiştigarT din cele mal mari, de la 1871 efi cî at 
Io colecta mea principală, depi devedile oficiale, 
da trei ori premia de miref 254.000.183.000,182.000 
ei dopi tragerea Isterie! a 86-a acum da cardad
terminată am plătit mal malte oiştigarl prinoipala 
ta România. FooiQ dar spune ca drept curent ci
oelete mea este csa mai fericită, şl rog dar ei bine
voiţi s‘ml trimite oominŞUe cAt mol grabnic, câoT 
depoeitel loselor sete mic. 8i no perdeţl ooasiunea 
de a putea participa loteria oea mare şl plini de şesse.

MARE SUCCES.

V E L O U T I N l

X. D A M M A N N
Colectorul priedpel autorisât de garernsl «local 

Hamburg, 48 Zeughau« in ar kt.

CUSOTÁRESE
se caută. A  se adresa la administraţia 

acestui jurnal.

este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fora fină, 
siroţibilă, preparată cu Bismul, şi poseM 
calitatea cea fericită , a da feţei orntil

FRESCITATEA NATURALĂ]
a tinereţe!.

CH. FAY,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Pan

Deposit în Bucuresci la farmacia d-ll 
F. W. Zurner, fi la d-nil Appel <t C u

D i

j H i

j
o pereehd 
câ e caf 

locul lş 
si I liatej 

Sirs
Romană No. 63 bis, Snbnrbia Preciipd 
No5. Doritorii da ale cumpăra se pot adrej 
la proprietarul lor ce locuesce întrênseleg

1 6 ,6 0 0
Fr.

RECOMPENSA NAŢIONALA 1 6 ,6 0 0  
F*.

Quh«a la rochi esta an Elixir vino« conţinând 
principíele celor 3 specii de quinquina.

De uă amarad a ne plăcută el este cu mult superior 
vinarilor seu siropurilor de quinquina şi lucrează ca 
operitif, tonic, sau febrifug, In contra affectiunilor 
stomachului, a slăbiciunilor, a anemiei şl a frigu
rilor învechite, etc.

P A R IS , 99 , Strada Drooot, «I la pharasaelaU.

r r n n  t in i  h a c  combinat cn na sa re
acelas FERRUGI NOS de fer foarte asi
milabila, Quina Laroche devine unul din reconsti
tuant! cel mai efficaci In contra şaradei sângelui şl 
a decoloratiunei lui,a chlorosei, a Igmphatismului, j 
aleuziei, a convalescentelor prea lungi; el esclt a Şl 
favoriseaza digestiunea, eto.

Deposite la Bucuresïla D nil Ove .si, Rissdörfer, Zürner, Brass, Seh metan, Dinibovia

Institution Française et Italienne]
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINJ

9, Place d’Azcglio, FLORENCE.
Ces Dames , ayant quitté la France leur patrie aprba la gu rre 

70— 71, ont fondé k Florence en 1873 une Institution Française et itd l 
lionne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoivent! 
une instruction aussi solide que brllante. Les directrices étant munie| 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingués.

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: court 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classef 
et chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitud 
l’élbve peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est do 1200 ira. par an, y] 
compris la musique, le tlessin et la danse.

Des renseignements on peut avoir k l’ imprimerie Thiel k  Weid 
qui ont. visité l ’Institution personellement et où on peut voi le protm. 
pectus détaillé.

3 5

Premiul Abonaţilor
A N U A L I A I

R E SB O IU LU l « H

Administraţia Ziarului „Resboiul“
va da de anul nou un frumos tablou fotografic:

„CU STEGUL ÎNAINTE! (<l

episod din asalturile Românilor de la Plevna, un ade-| 
vgrat cap-d’operâ al talentosuluî artist Dembinzclii. Ta-j 
bloul este lucrat în atelierul (parului Resboiul. Mărimea! 
lui este de 22 centimetrii lărgime şi 86 cent. înălţime.

FRANCESE
fi

GERMANE
SONT PBIHTR*ACâ8T& INSCITOTIATI CA OASRSC IR TOT MOHBNTOI. LA

DE
KlOSCUL DIN BULEVARD, DE UNGĂ FOTOGRAFIA

.------- ---------  .  * ------------------- -----
principalei« jurnale francese şi germane ca aprépe acelaşi preţ cu córese vând la locul lor

Jurnalele acestea sunt :

JURNALE FRANCESE
1. La France...........................20 bani
2. La Nord..............................25 bani
3. La Gaulois...............................25 bani
4. L’U n iv e rs ...........................26 bani
5. Le F ig a ra ..........................25 bani
6. La République française . . .  25 bani

J U R N A L E  G E R M A N E
1. Deutshe Z e itu n g ..................25 banl

2. Oie Presse...........................25 banl
3. Tribüne din B e r lin ...............20 banl
4. Neun Freie P re s s e ...............30 banl
5. Kölnische Zeitung .............. 25 banl
6. Der Osten........................... 20 banl

■UM

Di
[ *v
It

Tipografia Thiel & Weiss, Palatul, „ Dacia*.


