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Kucureslî, 31 Decembre 1883
„Declar sus si tare că, pe cătă 

eme voiu fi pe această bancă, bu- 
răndu-mS de încrederea d-voastră 
a Tronului, nu mfi voiu preocupa 

pi o dată din ce punct de vedere 
vor da sentinţele, şi că voiu nota 

u; pe ori care magistrat care va da 
tărările sale ţinfind cont de cutare 
u cutare persoană or influenţă. “ 
Această declaraţiune de principiu 
fost făcută de d. Voinov, actualul 
iilar al departamentului justiţiei, „ca 

jl auzăjtoată|ţara“, cu ocasiunea a- 
fealei întrebări ce ’i-a adresat, in 
meră, unul din copii răsfăţaţi ai 
rtidului roşu, d. Vultur eseu, rela- 

la revocarea presidentului tribu
tului de la Bacău.
Am arfitat insă, intr’unul din nu- 
irele trecute, ce fel înţelege acest 
nistru cu patru clase^primare in- 
pendenţa magistraturei şi respectul 
«ştiinţei magistratului, de carivor- 
;te cu atăta emfasă. 

sDestituirea^brutală a d-lui Eăileanu 
jjuovedit şi celor mai orbi că inde- 
fadenţa in cestiune este o cuteză- 
ire minciună şi că judecătorii tre- 
ie să’şi incovoae conştiinţele după 
pul plac al puterii esecutive, sub 
ieapsă de a fi măturaţi in doug- 
:i şi patru ore, ca cel din urmă a- 
pd al lor. 

j Cunoşteam de mult acest dureros 
vfir, această tendinţă funestă de 

î srvire a magistraturei, acest mo- 
i pol odios al justiţiei in favoarea u- 
i ii miserabile coterii politice. Nu cre- 
< im totuşi ca indrăsneala să meargă 
Hă acolo, in căt, la lumina zilei, pe 

fără ruşine şi fără sfială, un 
i mistru sosit de căte-va zile numai 

postul seu să sdrobească cariera 
iu i ţfinfir magistrat, pentru, că n’a 

t să asculte de ordinele satrapi- 
de la Ungureni.

Eeintegrarea in funcţiune apresi- 
itului Strămbeanu, destituit in ur- 

unui raport motivat al ministru- 
îjStătescu, şi „revocarea" de care 

ocupăm sunt de natură sădepăr- 
tje cele din urmă ilusiuni.

-Vm zis, cu toate acestea, că aş- 
t îtăm revelaţiunile promise de d. 

Heanu spre a reveni asupra inci- 
itului, căci ceea ce se ascunde la 
tele mfisurei care isbeşte pe acest 
distrat este ingenuchiarea justiţiei 
picioarele puterii executive.
Aceste revelaţiuni ni le aduce Ga

z a  de bacău, sub forma unei lungi 
s isori adresată de fostul president 
e nistrului Voinov.

31e sunt sdrobitoare pentru regim 
pentru oamenii sfii.
]). Eăileanu examinează punct cu 

pict fie-care din incalificabilele a- 
c aţiuni ce ’i s’au adus de pe banca 
n aisterială, şi, armat de acte şi do- 

lente oficiale, dovedeşte că sunt 
p 3nte neadevfiruri.

e devine, ne intrebăm noi cu a- 
d ică întristare, prestigiul înaltei func- 
ţ ii  cu care este investit, cănd mi- 
n crul este prins de către un fost

(

subaltern al sfiu in flagrant delict de 
minciună şi de calomnie ? Căci, nu 
mai încape îndoială astă-zi, d. Voi
nov, spre a’şi scuza faptul, a recurs 
la asemenea mijloace neertate, nu u- 
nui ministru, dar nici celui din urmă 
om cu oare-care scrupule de con
ştiinţă.

Ast-fel, in privinţa liberării banilor 
cuveniţi doamnei Sturdza, fie cine 
poate vedea că cea mai mică inco
rectitudine nu se poate imputa d-lui 
Eăileanu. De altminteri, scrisoarea 
publicată de soţul acelei doamne, şi 
pe care am inserat’o la timp, limpe
zise deja situaţiunea, dovedind .pănă 
la evidenţă neadevfirul afirmaţiunii 
ministeriale.

In ceea ce priveşte pretinsa cele 
rita te  ce s ’ar fi pus in liberarea a 
cestor bani, ea n’a existat de căt 
in închipuirea d-lui Voinov, de oar 
ce au trecut zece zile de la cerer 
pănă la liberare, pe cănd, din con 
tra, alte sume mai importante au 
fost predate intr’un interval mai scur 

D. Voinov a mai alegat ca motive 
de justificare inconduita magistratu 
lui băcăoan, notele rele aflate la mi 
nister pe seama sa, precum şi per 
mutarea lui de la tribunalul din Iaşi 
la cel din Bacău. Toate aceste in 
formaţiuni şi le-a procurat in tim, 
de şeapte zile de cănd venise la mi 
nister.

Departe de a fi fost notat rfiu sau 
pedepsit de d. Stătescu, iată tele 
brama confidenţială ce ’i-a fost adre 
sată prin secretarul General al mi 
nisterului, d. Gr. Petroni :

In fa ţa  servietelor ce aţi adus magistra 
turei, d. Stătescu m’a însărcinat să vâ co 
munic că nu ve poate primi demisiunea 
dară, daca voiţi un tribunal mai mare, 
de o cam dată  ve di Bacăul. Ee>pundeţi 
urgent daca primiţi.

D. Eăileanu, din prim-procuror a 
tribunalului Iaşi, fusese făcut de d 
Chiţu preşedinte la Vasluiu, din care 
post crezuse de cuviinţă să demisio 
neze, interesele sale chiămăndu 1 in 
altă parte. Vfizurăm insă că minis 
trul, departe de a’i primi demisiunea 
il trimite din contra la Bacău, ca 
tr ibu n al m ai m are.

Unde este dară pedeapsa şi in 
virtutea cărui drept ’si-a permis 
practicantul avocat din Focşani să 
arunce bănuiala şi discreditul asupra 
onorabilităţii unui magistrat cu re- 
putaţiunea neatinsă?

Căt despre notele re le  de cari s ’a 
făcut alusiune, d. Eăileanu. desfide 
pe ministru de a fi găsit vre una 
pe socoteala sa, şi publică, ca res- 
puns, următoarea adresă a D-lui 
Stătescu inserată şi in M o n ito r :

Am luat cunoştinţă de raportul d-voastră 
despre starea lucrărilor tribunalului la fine
le anului trecut şi, pentru silinţele ce v’aţi 
dat spre a’l scoate din nomolul in care te  
afla şi a respunde ast fel la cererile repe
tate ale ministrului, rtmase in mare parte  
rteindeplinitq sub predecesorii d-voastră, vS 
exprim mulţumirile mele şi, la timp, voi 
ţine cont de ele, etc.

Să fiă această o notă rea pentru

mandatului seu, ci pur şi simplu din 
naintea unui vulgar; calomniator de 
meserie. V r .

f  ostul president di tribunal a cre
zut de cuviinţă să spulbere şi această 
calomnie idiotă, găndipdu-se negreşit 
că poate să rfimăe ceva asupra’i din 
balele ministeriale.

In toata viaţa mea— zice d. Eăileanu—  
nu am fost la băi de căt vara trecută, 12 
zile la Siănic, in acest judeţ. Cănd am ple
cat, rai-am luai-ziua bună de la d-1 I. Or- 
ghiilau, advocat in Bucureşti, calea Victoriei 
No. 23, căruia i-am incredinţat şi nişte scri
sori pentru Bucureşti ; ,de la domnii Nicii 
Teodor şi Leonida, proprietari din H u şi; de 
la Em. Oernătescu, judecător de şedinţă la 
Berlad ; Niculeseu, procuror la V aslui; de 
la familia d-lui dr. Aronovici şi alţi mulţi 
Am plecat dimineaţa la 4 ore împreună cu 
doi locotenenţi de geniu pe care guvernul 
i-a trimes la studiu in Francia... Mai mult, 
am sub ochi telegrama d-lui A. Ehor, an
treprenorul băilor Slănic, prin care afirmă 
că eu nu-i am rftmas dator cu nici un

tul, a declarat că controlul anglo*francez, 
suprimat de la “ocupaţiunea engleză, era 
mult preferabil sistemei actuale.

Suez, 10 Ianuarie,— Garnizoanele turce
din sudul Arabiei au fost întărite, spre a
impedica ca mişcarea insurecţională din
Sudan să se propage in cea-l’altă parte a 
mărn Eoşie.

Licenţă şi despotism

ban...

Socotim că nu e trebuinţă să in
sistăm mai mult asupra rolului odios 
şi desgustător pe care ’l-a jucat mi
nistrul roşit de ieri in această a- 
facere.

Ne intrebăm insă daca mai poate 
să stea pe fotrliul sfiu fără a deso- 
uorâ justiţia in numele căreia are 
mandat de a vorbi ?

Ş T I R I  T E L E G R A F I C E

Roma, 9 Ianuarie.— Pelerinagiul la gro- 
pa lui Victor Emanuel se compunea aproa
pe din 25,000 persoane coprinzend asocia- 
ţiunile politice şi lucrătoare şi şeolele,pur
tând 1500 drapele sau steaguri şi insoţite 
de 80 de soci tăţi de muzică. Cortegiu a 
inceput intrarea in Path^on la 11 ore şi a 
defilat incet inaintea gropi, pe care comi
sari ad hoc depuneau cununile de toate for
mele şi de toate mărimele aduse de dele- 
gaţiuni; monumentul dispărea literalmente 
sub flori. Cortegiul s’a împrăştiat treptat şi 
in buna ordine la eşirea sa care se făcea 
prin o poartă laterală.

Aceasta demonstraţie a fost adevfirată 
glorificare a lui Victor Emanuel.

Cair, 9 Ianuarie. —  Gordon paşa, fost 
guvernor mi itar al Egiptului de sus crede 
că e imposibil a deşerta Sudanul; plecarea 
garnizoanei egiptene va fi urmată de ma
sacrul tutulor Europenilor.

Fall Moli Gazete consilieazâ d’a trimite 
pe Gordon paşa in Sudan cu plină puter.e 
ca să trateze cu Mahdi.

Telegraful intre Berber şi Dongola a fost 
rupt.

Paris, 10 Ianuarie.— O depeşă dinHong- 
Ifong anunţă că chinezi au părăsit locul 
fortificat de la Hung-Hoa la Nord Vest de 
Sontaj.

Berlin, 9 Ianuarie.—  Camera deputaţilor 
aprobht in a doua citire şi in conformita- 

j eu propunerile comisiunei, .proectul de lege 
privitor la resi-umpărarea de stat a mai 
multor ljnii de drum de fer.

Boma, 9 Ianuarie.— Azi dimineaţă după

un magistrat ?
Nu mai stăruim asupra altor acte 

oficiale, cari dovedesc cu prisos in- 
tegritatea; meritul şi onorabilitatea 
judecătorului lovit.

Unde insă calomnia a devenit ri
dicolă, atăt era de odioasă, este cănd 
ministrul justiţiei a avut tristul cu- 
ragiu să afirme că, dupe ce decretase 
revocarea, a aflat că d. Eăileanu 
fugise intr’o noapte de la nişte băi 
fără a’şi plăti datoria.
|  Aci nu mai suntem in faţa unui 
ministru pfitruns de insemnătatea

ceremonie la Panth' on, un tânSr, Sicilian, 
•ră or frizer, s’a suit pe .obelisc şi a in

ceput aţinea un discurs către mulţime. Po
liţia l’a arestat şi pe cănd mulţimea voia 
să se arunce asupra lui, ’şi a dat mai 
multe lovituri de foarfeci; condus la spi
talul medical a constatat că rănile ce ’şi-a 
făcut sânt lesne de vindfecat. Acest inci
dent n’are nici o importanţă, s’a recunos
cut de altmintrelea că acegt tenâr lucrător 
e nebun.

Ordinea a fost perfectă toată zioa.

Londra, 10 Ianuarie.— LorduJ Maners, 
care a făcut parte din ultimul cabinet 
Be'"onsfield in. calitate de maistru general 
al poştelor, a pronunţat ieri seară un dis
curs, in care a oriucat cu vioiciune politica 
actua ă a guvernu ui englez faţă cu Egip

Eată in doufi cuvinte resumatul si- 
tuaţiunei politice de azi.

Pentru a se mfinţine la putere, d. 
Ion Brătianu a trebuit sfi pirimiaşcă 
complicitatea faptelor aceloş specu
lanţi politici despre care d. Dumitru 
Brătianu a zis „h oţii la  p u ş c ă r ie , ş i  
băn u iţii la ca ra n tin ă 1,1. Acestora d-sa 
le-a dat carte-blanche şi ei au uzat 
de aceasta cu unica condiţie de a 
intări prin toate mijloacele atot puter
nicia stăpânului.

Ast-fel au isbutit in alegeri, ast
fel in cameră au ajuns să aibăac.île 
unanimităţi, turburate numai din cănd 
in cănd prin căte o neputincioasă 
sin g u r ita te  (dupfi expresiunea d-lui 
Kiţu).

El e sigur de dânşii, fiind-că le 
satisface trebuinţele. Ei sunt siguri 
de el, fiind-că printr’Snşii se susţine, 
şi lucrurile ast-fel alcătuite par a 
merge la infinit şi pare că nu poa
te fi motiv de a inceta vre-o dată.

Scenele scandaloase cari se pe
trec in dealu Mitropoliei, or căt de des- 
gustătoare ar fi ele, totuşi rfimăn cir
cumscrise in cercul celor care citesc 
şi cugetă, sau acelor, puţin lanumfir, 
cari au ocasiunea d’a le vedea cuo- 
chii. Acest cerc este insă foarte res- 
trîns şi nu poate fi speranţă ca ele 
sfi producă in opinia publică acea re
voluţie salutară care să prefacă starea 
lucrurilor.

Nu aşteptăm dar binele' de la o- 
pinia publică ; căci printr’o nenoro
cire sunt prea mulţi interesaţi ca sfi 
ii falsifice direcţiunea, şi printr’o ne 
norocire şi mai mare cei mai mul 
la noi se desinteresează de mersul a 
facerilor publice.

Aceştia vfid, inţeleg, se ingrijesc 
de viitor şi dar, ne-uniţi prin nici un 
interes direct şi personal, stau in 
neacţiune şi mărginesc activitatea lor 
in afacerile, private mulţumindu-se cu 
zadarnice regrete şi dorinţe de in 
dreptare.

Efiul insfi cu timpul se intoarce in 
contra celui ce l’a comis, iar sfărşi 
tul şi, ’l află chiar din excesul sfiu

Pedeapsa rfiului comis D. Brătia
nu ar trebui sfi o vază in actuala în
făţişare a Parlamentului.

Pedeapsa ar trebui sfi ’i fie acele 
şedinţe furtunoase, acele discuţii vil- 
văitoare in cari insulta inlocueşte 
argumentul, in cari se desfăşură a- 
tătea patimi, in cari sfi spală atătea 
fapte ilegale, ruşinoase atătea abu- 
suri, atătea hoţii vfizute. Aceste in- 
făţişază un spectacol -care nu poate 
decăt umplea cu desgust inima ori 
cărui bun Eomăn, ear p’a D-lui Ion 
Brătianu ar. trebui sfi o- sfişie de re- 
muşcare, căci acest Pseudo-Parla- 
ment, este creaţiunca fantesiei sale 
despotice.

In zadar a voit D-sa sfi rupă din isto
ria Parlamentului Eomăn acea pagină 
de ruşine unde s ’au tratat aleşii sfii 
de haiduci şi miniştri de subalterni, 
şi unde sgomotul ajunsese la un dia- 
pozon de cărcime; dar din gură in 
gură lumea a aflat cele ce Monitorul 
a ascuns din ordinul D-sa!e şi căte 
alte pagine tot atăt de triste n’au

| rfimas inscrise in istoria noas tră 
Parlamentară de la inceputul a- 
cesţei sesiuni, care dau indestul a 
se inţelege cele ce s ’au suprimat.

S a desgustat, ne spunea Domnia 
sa in Senat, de a întinde măna in 
hărdăul rufelor murdare ale partidului 
sfiu.., Drept pedeapsă fie-i desgustul; 
dar acel desgust nu s ’a îndoit el oare 
in urma ultimelor in fec ţiu n i (expre
siunea D-lui N. Ionescu) ale afacerei 
primăriei desfăşurată in Parlament ?

Nu vede D-sa zilnic că se dau pe 
faţă la lumină, hoţiile şi abusurile 
celor pe ca,ri se sprijină D-sa şi care 
formează piedestalul atot puterniciei 
sale?

Nu vom inşira atătea şi atătea 
triste descoperiri cari au saturat des
gustul nostru in timpii ceatia din 
urmă; dar, pentru a nu vorbi de căt 
de cea mai recentă, Hoţia de 150.000 
fr. a lui Tigveanu, ruda D-sale, jude
cată mai alaltăeri de curtea cu ju
raţi, care a condamnat la 20 ani 
muncă silnică pe casierul concusio- 
nar, nu il stropeşte şi pe D-sa cu 
ruşinea in frunte ?

O are acei 1 5 0 0 0  f r .  în scr iş i in  
carn etu l fo s tu lu i cas ier ca în trebu in 
ţa ţ i  in alegerea senatorului de 
la Piteşti nu ii turbură conştiinta 
D-sale ?

Acestea ar trebui sfi ’i fie pedeap
sa rfiului ce a făcut, dar atăta poate 
nu ’i este de ajuns şi aşteaptă sfi 
mai vază. Zadarnică nu ’i va fi aş
teptarea, căci faptele sale sunt fertile 
in consecinţe şi descoperirea scanda
lurilor va merge crescfind.

Istoria ne apune ca in Eoma an
tică, la un lustru o dată, la serbările 
lui Saturn, cetatea era prada celor 
mai mari desordine; saturnalele insă 
la Eoma ţineau numai trei zile după 
care lucrurile reintrau in firea lor.

La noi saturnalele ţin de opt ani ; 
totuşi trebue să aibe un sfirşit.

Şi sfirşitul va fi consacraţiunea le
gilor imutabile ale naturei.— Intr’a- 
devfir, istoria ne invaţă că din des
potism isbucneşte cu tîmpul liberta
tea. Libertatea piere prin licenţă 
care aduce in mod infailibil despo
tismul.

In acest cerc se invfirteşte isto
ria Popoarelor. Fericite acele care au 
viaţa destul de lungă ca să aştepte 
ca din excesul rfiului să nască bi
nele I

întrebarea dar pentru noi rfimăne, 
daca, treefind prin epoca de licenţă 
şi despotism sub care ne aflăm, vom 
aJunge, fără a peri in cale, la regi
mul unei libertăţi moderate şi înţe
lepte ?

Un Spectator.

C R O N I C A

Monitorul de azi publică un decret prin 
care se graţiază de restul inchisorei şi se 
reduce pedeapsa mai multor condamnaţi mi- 
litari.

*
Comuna urbană Ştirei din judeţul Ialo

miţa este autorisată a peicepe 1 leu de la 
‘uta de lei in sus din preţul unei vite ce 

se va vinde in zilele de tărg, bălciu sau 
iarmaroc.

*
Cuponul titularilor de rentă amortisabilă 

5°/0 de 1 (13) aprilie 1884 se'va plăti cu 
începere de la 2 (14) ianuarie 1884, in 
Bucureşti la casieria centrală şi in distric- 

la casieriele generale.
*

împărtăşim cu plăcere ştirea că d. G. G.
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TIMPUL

D. A. KIBRICK

SOCIETATEA

CRUCEI ROŞIE
UNGARE

Sub patronajul Maj. Lor im pârâtul şi impfiră' 
teasa Austriei.

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
S X T T X - A .T IX JIs rE Jft. S tT M A R  A13U O U B E S G I  

16. — CALEA VICTORIEI — 16 17 Decembre 1883 24 Decembre

24319650
24325715

« (Monedă metalică, şi ling.
(Bilete hypotecare 

Efecte de incasat
P o r t o f o l i u ^ 6 r«mâneşti 

(Efecte streine
Impr. garant cu Ffec. de Sta
Fonduri publice
Rentă Fond de reservă
Imobil
Mobilier & maşini de imprim 
Cheltueli de Administraţie. 
Deposite Libere 
Conturi curente 
Conturi de valori

34287374 
25511940 

78132 
12919228 
2470190 

27783273 
11999928 

514702 
905268 

'224470 
235713 

10529440 
22857166 

404701

34492515
25527950

185244
12796041
2032007

28058058
11999928

514702
905328
224652
242907

10767590
22455803

466947

7186713
5350416

22307090
10331623

812700
235222
270292

57823019
152992440 150716525 150669671

P a s i v
Capital.
Fond de reservă.
Bilete de bancă în circulaţie, 
Profit & Pierdere I semestru 
Dobân. şi Benefici div. II semes. 
Deposite de Retras 
Conturi curente 
Conturi de valori

13000000
288933

84998& 0
813193
625261

12000000
514702

89846850
1123145
752962

10529440
35462768

486658

12000000
514702

89503900
1123145
783138

10767590
35504236

472960
152992440 150716525 150669671

13 o a l e l e  S t o m a c u lu i
DIQEST1DN1 GRELE

PRAFUjtd şi PASTILE |  
P A T E K  S O J V

On B isnm th ş ij l ia g n e s iă  
Diplomă de merit la expoziţia din Viena 

Aceste Prafuri ji aceste Pastile antiacide 5 
digestive vindecă boalele stomacului, lipsa de 
apetit digestiunile grele, aerimile, vSrsiiurile 
dări afară, colice; ele regularisează funcimnile 
stomacului şi a intestinelor.
Adh.DETHAN, farmac'Fob St-Denis.90,Par 
§i in prim. farmacii din Francia §i străinătate 

A secere pe etichefc- timbrul guvernului şi 
semnătura J. PA YARD 

—Prafuri 5 fr.—Paştii franco, fer 25C

IPSOS DE CAMPINA

jCEA MAI BUNA, MAI FRUMOASA!

MAI SOLIDA ŞI MAI EFTINA

TENCUIALA PENTRU CASE

M«w topjjt la D-nii P. B runii* G-ie 
j-S p ass Oale» Victoriei 5&v:>H=E™ lucrat traverse, scânduri, lemne de 

poduri şi ori-ce alt-fel de lucru, se 
poate preda la T.-Măgurele sau la 
Corabia in ori căt de mari cantităţi.) 
Doritorii de a contracta asemenea 
material, pot lua informaţii la admii 
nistraţia acestui ziar.

Tipografia N . M M fa u  sala The a tiuh i Bornei


