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Constantinopole 1*  Fţbryario «ira.

Se asigură cu Serbia va trimite pe d. 
Risticl la Constau tinopol ca misiunea de 
a urmări negociaţi»®'*8 *n ®en8U' pScil.

Muntenegrnl ar voi ca negociaţianile să
aibă loc la Viena.

MidhntrPaşa la sosit la Brindisi.
Paris, 12 Februarie sera.

Serbia tot tărăgăind negociaţiunile, este 
temi in cercnrile politice că Rusia nu este 
inel decisă definitiv a numai face resbel.

Washington, 12 Februarie.

Preşedintele Grand a declarat, că d6câ 
roturile statului Luisanel ar fi anulate, 
nicî d. Etaje?, candidatul partidului re- 
pablican, nicî d. Tilden, candidatul parti
dului democratic, n'ar tntruni condiţinnile 
cerute pentrn validitatea alegere! lor ţi efi, 
după terminiî constituţiei, camera repre
zentanţilor ar fi chemată a numi pe vii
torul preşedinte.

Londra, 12 Februarie.
Discnţiunea interpelării d-lnî Gladstone 

s’a amânat pe Vineri.
Vorbind despre politica englesă în Ori

ent, d. Bourke, snb-secretar de Stat la de
partamental afacerilor străine, a (Jis că 
nimic nu se mal opnnea la publicarea de- 
peşiî lordului Derby din luna lui Februa
rie 1876, depeşă prin care ministrul afa
cerilor streine informa pe P6rta că ea nu 
trebuia să compteze pe asistenţa materi
ală a Ângliterel în caşul nnuî resbel cu 
Rusia.

Pesta, 12 Februarie.

Se anunciă căderea tutnlor combin aţiu- 
nilor încercate cn scop de a forma minis
terial ungnr.

Mâine, negociaţinnile relative la cestin- 
nen băncii, se vor reîncepe la Principele 
Auesperg preşedintele consiliului, între gu
vernul austriac şi d. Tisza, vechili preşe- 
dinto al ministerialul ungnr şi d. Szell, 
vechili ministru de finânce.

1CBEESC1 -i FIBRDAEE.
In politica nostră internă, cheia 

situaţiei este astăzi In mânele Se
natului.

Camera a ajuns a fi prea lipsită 
de autoritate pentru a juca un rol 
mal Însemnat.

După avântul luat In cele d’ân-

tSifi zile ale existenţei sele cu acu- 
sarea foştilor miniştri, tote pute
rile par a'l fi sleite, şi astăzi se a- 
flă lntr’o slăbiciune de necrezut. Nici
0 lucrare mal temeinică, nicî 6 dig- 
hiţate In desbaterl. Discursurile se 
mal pot auzi, d£r nimeni nu le mal 
pscultă. Mal ales negligenţa depu
taţilor .în cea mal de căpetenie lu
crare constituţională a unei Camerei 
In lucrarea budgetelor, le-a dat lo
vitura din urmă In opinia publică. 
Nu e vorba, ComisiunI permanente 
şi diurne permanente s’a ti alcătuit 
pentru acesta Încă de cu vară. D6r 
budgetul pe 1877, care după regula 
art. 113 din Constituţiune trebuia 
să fie votat Încă din anul trecut, 
este chiar astăzi nevotat. In Oc- 
tomvrie (sesiune estraordinară), In 
Noemvrie, In Decemvrie, Camera ’şl-a 
pierdut timpul de geaba. D’abia In 
Ianuarie, cu mult prea târ^ifi, a În
ceput să se ocupe de budgetele a- 
cestul an, şi atunci, pentru a merge 
Înainte, a votat guvernului Vi2 din 
budgetul trecut. Acum suntem la 
1 Fevruarie. Se cere d£r o nouă 
bucăţică de budget, pentru a mal 
urni carul Statului câţl-va paşi ’na- 
inte; aşa d6r Încă o Vi2.

Dăcă, precum prevedeam noi de 
la Început, propria misie a aces
tei Camere radicale era de a pu
ne In relief inteligenţa şi matu
ritatea Camerelor conservatdre, ea 
’şl-a Indeplenit misia prin modul 
cum a tratat budgetul Statului pe 
1877.

Aşa deră hu In Cameră ci In Se
nat este cheia situaţiei. Totul atâr
ne de la posiţia, ce o va lua ma
joritatea ^pestul înalt Corp faţă 
cu noua construcţie ministerială. 
Prevestirile sunt a furtună. ErI tre- 
buih să se desvolte interpelarea d-lul 
Cogălniceanu In privirea stării că
zute, In care universitatea de laşi 
a ajuns sub regimul fracţioniştilor. 
Suntem datori a recundsce, că nu 
putea să se ridice In Senat un glas 
mal autorisat In acăstă chestie, de 
căt acela al d-lul Cogălniceanu, ori 
câte reserve s’ar face de altmintre

1 lea In privinţa politicei d-săle. Insă

In şedinţa Senatului de ieri —-1 lip
sea d. Chiţu, dt5r era f6rte avarita- 
gips Înlocuit atât prin noul minis
tru D. Docan, a cărui deosebită com
petenţă In materie nu este de tă
găduit, cât şi prin d. ministru de 
Esterne Nicolae Ionescu. Aceşti d-pl 
Insă aft cerut să se am&ne interpe
larea pentru 3 zile. Ddră Senatul, 
cu consimţimSntul d-lul Cogălnicea
nu, nu le-a acordat de căt o z>, In 
urma unei discuţii f<5rte vil, In care 
d. Ionescu, tractat de către d. Co
gălniceanu cam de sus nu na pare 
a fi avut partea cea frumdsă.

Astăzi se va Începe prin urmare 
acostă Însemnată desbatere In Senat. 
OrI-care ar fi resultatul el, ea va 
arăta cel pucin dăcă noul minister 
este sprijinit de majoritatea Sena
tului s6fi nu.

LISTELE ELECTORALE
1.

In acest moment se fabrică In t6tă 
ţtJra sub ministerul d-lul I6n Brăti- 
anu listele electorale care sunt prima 
basă a representaţiunel naţionale şi 
pătra de temelie a regimului cons
tituţional.

In anul 1868 aceaşl operaţiune se 
făcu sub acelaşi ministru. Răsfoind 
astăzi Monitorul de atunci, consul- 
tănd desbaterile Camerei şi ale Se
natului, o adăncă măhnire ne a co- 
prins.

Cum! după noue ani de <Jile a- 
celeaşl falsificări, aceleaşi interpreta- 
ţiunl silite ale legel, aceleaşi mano
pere pe sub ascuns, iar pe faţă a- 
celeaşl declaraţiunl de liberalism, a- 
celeaşl promisiuni de sinceritate, a* 
celeaşl făgăduinţl neurmate de efect, 
de anchetele de urmăriri In contra 
prefecţilor şi primarilor abusatorl? 
In noue ani de zile nu s'a făcut 6re 
nici un progres şi acelaşi om este 
astăzi, stăpăn ca şi atunci pe ţără? 
şi mijldcele de a 'şl Întemeia şi con* 
tinua Domnia, sunt cu totul identicei 
Oare el n'a uitat nimic şi noi n’am 
învăţat nimic?

Se venim la listele electorale şi să 
arătăm că procedările d-lul Brătianu

din 1877 sunt absolut identice cu ale 
d-lul Brătianu din 1868. Nu eete vor
ba de a falsifica listele prin ştergerea 
a alegatorilor cu drepturi prin În
scrierea acelor ce n’ftfi drepturi. Nu: 
aceste falsificări care ar indigna pe 
t>rţ cine In orl-ce ţ£ră, sunt lucruri 
aşa de obicinuite demagogiei n <5 st re 
In căt nimeni nu se găndesce nici 
chiar a ridica o plângere. Demago
gia n6stră este mult mal rafinată 
In arta sa de a plăsmui voinţa ţă- 
rel. Ea a găsit mijloc ca să dea a- 
cestor falsificări garanţia impunită- 
ţel, făcând imposibil recursul pe căile 
legale şi apelul la nişte instanţe mal 
independinte de căt consiliurile co
munale numite de prefect şi cu to
tul la ordinile lor.

l£tâ cum :
Art. 33 hotărăşte că In fie care 

district consiliul comunal al oraşu
lui de reşedinţă tntocmeşte In Înţe
legere cu cele alte consiliurl ale dis
trictului Ksta alegătorilor şi o pu
blică negreşit In cea d’ântăifi Du
minică după 15 Ianuarie; iar art. 37 
dă trei septămănl pentru a reclama 
In contra acestei liste la acest consi
liu, şi art. 38 ‘spune ca -să se aoeleze 
la tribunal In contra hotârlrilor con- 
slliidu'. Ce este mal < lar de căt a- 
ceste articole ? Este evident că le
gea lncredinţ£ză unei singure auto
rităţi adică consi/iulut ora şuiului de 
reşedinţă, formarea fi publicarea lestei, 
fiind că <}ice că pentru acest scop se 
va înţelege cu cele alte.

Eră şl prin art. 37 şi 38 se coro- 
boresă acostă interpretare, căci le
gea vorbeşte de reclamăţil adresate 
consiliului comunal, de reclamaţii 
In contra hotărlrilor consiliului vor
bind la singular. Şi nici că se pu
tea altmintrelea o unitate In lucra
rea listelor; pe urmă, fiind-că ori 
şi ce cetăţen are dreptul dupe lege 
se controleze şi să conteste Înscri
erile din listă şi asta in trei septă- 
mâni, cum sar putea esersa acest 
control, d£că ar fi silit se alerge 
prin t6te comunele unul district şi 
să intenteze atătea acţiuni căte sunt 
sate ?

El bine, tocm&I In acâstă imposi

bilitate matşrială, spiritul rafinat al 
pretinşilor noştri liberali a găsit un 
mijloc de a falsifica lista şi de a 
face controlul imposibil.

Acest sistem s’a aplicat pentru 
prima <5ră in 1868 sub ministerul de 
Interne al d-lul I. Brătianu. Căte*va 
consiliul! ingenidse inventară modul 
de a nu publica la oraşul de reşedinţă 
de căt lista oraşulu!, adică a acelor care 
aveaă proprietate s<5fi domiciliul e- 
fectiv la oraşul de reşedinţă, şi a 
publica In fie-care comună urbană 
sâă rurală numai pe locuitorii de la 
acea comună, fracţionănd lista ge
nerală In numer6se liste speciale şi 
făcând ori ce control cu neputinţă. 
Tot de o dată In violarea art. 32 
din legea electorală care gice, că a- 
ceste liste sunt permanente, acele 
consiliurl săteşti, care eratt cu totul 
la ordinile administraţiunel Îşi Însu
şiră dreptul de a şterge de la sine 
Şi fără o contestaţie prealabilă pe 
alegdtoril care nu conveneau mi
nisterului roşu. Un strigăt unanim 
să ridică In contra acestei procedări, 
interpelaţiunl fură făcute In Cameră 
şi In Senat, unde regretabilul Cos- 
taforu trată cestiunea cu acea elo- 
cinţă spirituală, care carecterisa înal
tul sdă talent.

D-lul Brătianu II fu niţel ruşine: 
recunoscu că interpretarea era gre
şită căci tr6ba era făcută pentru 
1868 ; făgădui anchete, urmăriri.

Nu făcu insă nimic, Senatnl fu di- 
solvat şi cel nou alles cu aceste liste 
falsificate.

Acest al doilea Senat ales cu lis
tele din 1868 trăi forte puţin. Demn 
de origina sa, el va purta In istorie 
numele de Senatul cov6relor.

Ca se Învederăm  şi mal mult cât 
acostă interpretaţie este greşită, vom 
cita dduâ acte f6rte însemnate.

D-nu I. Brătianu a propus in anul 
1868 o interpretaţie a legel electo
rale mal mult s6ă mal puţin neme- 
rită. El bine In acostă lege care a 
fost votată de Camera d-sale, acostă 
interpretaţiune a listelor fracţionate 
pe comune a fost cu desăvârşire 0- 
sândite şi In lăturate.

S'a consacrat din contra teoria

L W 1 M M ,

O  V I A Ţ A  P I E R D t T T A .

(Urmare)

Moş Mărian îşi astupă cu drgpta 
faţa Înroşită.

«Slăbiciunea b&treneţelor mele!— 
$ise el mâhnit. In zadar Îşi da însă 
trudă ; el nu se putea depărta de la 
uşa el. Sta neclăntit şi oprindu-şl 
resuflarea, ca şi-când ar fi prins ră
dăcini. Şi cum auzea paşii el, şi cum
II auzea suspinele, sufletul i se sgu- 
duia caşi-când ea ar călca pe pep- 
tul lui Şl suspinele el ar fi ale lu!. 
Merefi îşi mişca mâna, ca să o puie 
pe descuietoare, dar nu putea,- şi 
nu putea: el remânea rezemat de 
uschior. Lacremile i se furişaţi din 
când In când din ochi, i se scurgeaă 
peete faţă şi el nu rădica mâna să 
le şteargă.

Îndată străbătu o rază de lumi

nă prin gaura cheii. Bătrânul tre
sări, şi, fără a se mal gândi, se a- 
plecâ puindu-şl ochiul, ca să vază.

Se vasta era aşezată la masă şi 
părea că citeşte In cartea, care fu
sese pe fereastră.

Nu p oa te  d o r m i,— Îşi <Jisc bă trâ 
nul În d u ioşa t,— o r i nu v o ie şte  nşl da 
hrana od ih n ei.

Peste puţin ea redică ochit de 
pe carte, se razemă de spetele scau
nului apoi scoase din sin un mic 
portret, 11 privi îndelungat, 11 se- 
rută şi îl puse încet pe masă, re- 
mâind cu privirea aţintită la ol. Pep- 
tnl II se mişca ln valuri grele şi re- 
dicate, obrajii îl eraă aprinşi şi tot 
trupul H tremura.

De odată sări lnviforată de pe 
scaun şi începu să alerge pri casă; 
apoi se opri o clipă în mijlocul odăii, 
Îşi apucă hainele de pe trup şi mal 
mult le rupse decât le desbrăcă, re- 
mâind cu ochii ingalişaţl, cu bra
ţele desvelite, cu sinul rotund şi miş

cat de neastimpăr, cu buzele arse 
de văpaia sângelui.

Moş Mărian simţi sângele rocin- 
du-i-se ln vine. In acest moment el 
nu mal era el lnsu-şl, omul blând, 
cumpătat şi Îndelungat răbdător. In 
loc Insă de a pune mâna pe zăvor, 
ca să intre în casă, se retrase În
grozit şi smerit, caşi-când ar fi is- 
bit ln pept de către cine-va.

Dupe ce scoborîse scările, auiji ln 
dosul săă sgomotul uşel şi remase 
Încremenit lângă părete. Fiică-sa, 
Învăluită lu o haină apucată ln pri
pă, trecu cu paşi răpeai pe d’inain- 
tea Iul. El se mişcă aprins, lşl pi
păi tureacul, apoi şerparul, şi gă- 
sindu-şl cuţitul intr'Cnsul, 11 strlnse 
în pumn şi plecă ln urma el. Abia 
făcu Insă câţl-va paşi, şi se opri, 
stete pnţin, apoi eară-şl puse cuţi
tul ln Serpar. Sevasta nu mergea 
spre uliţă, precum crezuse, ci spre 
grajd. Văzând aceasta, Moş Mărian 
începu să re sufle cu greii şi eară-şl

plecă. Când voi Insă a intra după 
ea In grajd, pasul i se curmă.

Nu pot şi nu pot!—îşi ^ise el tre
murând în tot trupul şi apucând 
eară-şl cuţitul.— Una este ln lume, 
cu care nu mă pot Împăca; e a- 
ceasta.

Şi el remase încremenit, stând la 
uşa grajdului cu ochii mari şi a- 
prinşl, cu obrajii lipsiţi de sânge şi 
cu cuţitul ln mână Încleştată.

Costane.—au<Ji el.— Dorm 11* D-ta I!
Cine-IÎ
Efi sunt, Sevasta.
Sevasta!? Ce e ? Coconiţă? Ce e, 

pentru Dumne^efi?!
Ştii tu să taci, Costane?—lipise 

Sevasta cu glas înăduşit,
Ştifl,—respunse Costan.
îmi juri tu, că nu vel spune ni

mănui ?
Da Iţi ju r !—Nimenul de cât Iul 

Nenea Mărian.
Tocmai lui nu!
Dar pentru-ce?

Pentru-că al trebui să-i amăreştl 
zilele.

Efi! ? — Nici odată ! Dar ce vo- 
ieştl ?

Să nu spui, că am venit acum la 
tine.

Nu spui,— grăi Costan Înăduşit.
Costane! Iţi este ţie scârbă de 

mine?
Mie ! ? mi-e scârbă! ?
Bătrânul auzi o sărutare înfo

cată.
Iartă-mă! — grăi Costan. — iartă- 

mă. dar sunt un păcătos.— Nu mă 
mal ştifi.

Vino cu mine! 11 grăi ea, vino! 
vino! de grab!

Auzind aceste, Moş Mărian făcu 
trei paşi Îndărăt, apoi căzu buiguit 
la pământ.

Sevasta eşi, fără a-1 vedea. De 0- 
dată Insă, la uşă, ea se opri şi apucă 
pe Costan de amândoi umerii.

Dă-ml pace! dă-ml pace !—strigă 
ea respingendul cu braţele bărbate,



unei liste unice pentru tot judeţul, 
Întocmită, de consiliul oraşului de re
şedinţă şi care trebue contestate Îna
intea acestui consilitl. (Va nrma).

DIN AFARA.

Englitera Corniţele Şuwaloff a co
municat Lordului Derby nota circu
lară a Rusiei. Despre rfispunsul gu
vernului Engles Insă pănă acum nu 
avem de căt unele probabilităţi. Fără 
Îndoială acest rSspuns va fi mal pu
ţin aspru de căt se credea la Înce
put. Chiar «Times,* după-ce nota II 
stă In extenso la disposiţiune e mal 
moderat In apreciările sale. Acum 
yTimes* nu crede că nota ar conţi
nea vr’o ameninţare şi că ea nu pare 
a fi un pretext, de care Rusia s’ar 
folosi spre a justifica intrarea el In 
acţiune.

Căderea lui Midhat Paşa a sur
prins In mare grad pe bărbaţii de 
Stat al Engliterel. Eln această schim
bare neaşteptată un fel de desamâ- 
gire, care nu poate «ă nu supere pe 
aceia, care credeaţi In vitalitatea 
Imperiului otoman şi prin urmare 
eraţi dispuşi a susţinea pe Turci. 
.Times* recomanda guvernului en
glez a nu răspunde la nota circulară 
a Rusiei de căt după-ce crisa din 
Constantinopol se va fi terminat. 
Şi este greti a crede, că guvernul 
Engliterel va grăbi cu răspunsul şi 
că nu va căuta să se informeze de 
mei nainte atăt despre cele, ce se 
petrec şi se pregătesc In Constanti
nopol, căt şi despre intenţiunile mal 
mult ori mal puţin ascunse ale Rusiei.

Discursul de tron citit la deschi
derea parlamentului se pronunţă prea 
reservat In cestiunea Orientului. In- 
tenţiunea mea, — zice discursul, — 
tot-dea-una a fost a menţinea pa
cea In Europa şi a interveni pen
tru o mal bună administraţiune In 
provinciile turceşti resculate, fără 
Insă a jigni lntru-căt-va indepen» 
denţa şi integritatea Imperiului oto
man. Durere! Poarta nu a primit 
propunerile, ce i-am făcut In Înţe
legere cu aliaţii mei; conferenţa a 
dat Insă dovadă despre un comun 
acord al puterilor europene şi acest 
fapt negreşit va avea un efect po- 
sitiv In relaţiunile şi administra ţiu- 
nea din Imperiul otoman. Intre a- 
ceste armistiţiul Intre Poartă şi In
tre Serbia şi Montenegro a fost pre
lungit, şi putem spera că el va a- 
vea ca resultat lncheiarea unei păci 
onorifice. *

Din toate aceste de fel nu putem 
urma la atitudinea, ce Englitera va 
putea lua In viitor faţă cu cestiu- 
nea orientală. Trebue dar să cre- 
credem, că ea îşi va reserva drep
tul de a procede după cum vor fi 
Inpregiurftrile.

Franţa. Cestiunea internă, care a- 
gită spiritele, urmează a fi hotărl- 
rea Curţii de Casaţiune In procesul 
comisiunilor mi este. Agitaţiunea nu 
era poate atăt de mare, dacă bona- 
partiştil nu ar fi grăbit a face ca-

apol se repezi ca o nebună spre 
casă.

Cănd Moş Mărian Îşi veni In fire 
şi se redică de la pănlfint, nimeni 
nu se mal vedea. (Va urma).

A DOUA CARTE PASTORALA
a Prea Sfinţie! Sale părintelui Episcop al 
Eparchiei Argeşului D. D. Ghenadie 1876 
Decembrie 15. —Tipografia A. Grecescn, Bn- 
cnrescî 1876.

Ori-care om de ban simţ, chinr ţi dacă 
nn ar fi creştin ortodocs, după ce a citit on 
articol, pe care ‘ Românul, din 24 Noem- 
bre a. tr. il publică Ic cestiunea mănăsti
rilor, ra salata cu t u b  mulţumire acesta 
scrisdre archipastoreagcă, ţi trebneşte să 
fim recunoscători acelora care aii lnat mă
suri, ca ea să Re tipărită în broşară şi 
pusă la disposiţiunea tutulor credincio
şilor.

Nn sunt 6menl mai primejdioşî de cât 
aceia, care aii auzit un şir de adevăruri, 
dar nn aii ajuns «ă simţă nici nnnl şi să 
fie pătrunşi de greutatea, ca care engetarea 
omenească strebate până la dânsul; tocmai 
pentru aceea i»fl adevărul drept an lucra

pital din o hotărlre, care poate că 
nici nu făcea pretenţie la Însemnă
tate politică. Fiind Insă că comisiu- 
nile mieste sunt o remăşiţă de pe 
vremea lo vi tur el de Stat, bonapar- 
tiştil a fi luat hotărirea adusă In fa
vorul lor drept recunoaştere a lega
lităţii loviturel de Stat, eară adver
sarii lor, combătându-i, s’ad lăsaţi 
tărlţl pe acela-şl teren. Lupta a de
venit atăt de inverşiunată, In căt, 
după ştirile mal noue, stfinga din 
Cameră ar fi hotărltă a propune să 
se reducă lefurile membrilor de la 
curtea de Casaţiune. Această proce
dură pare Insă atăt de curioasă. In 
căt ne vine greti a crede că parla
mentul Francez o va accepta.

Căderea lui Midhat Paşa a pro
dus In Paris cea mal rea impresie. 
„Moniteur Universel* ia căderea lui 
Midhat Paşa drept un fapt, oare nu 
ne mal lasă a ne Îndoi despre lipsa 
de vitalitate a Imperiului otoman. 
E peste putinţă, că un guvern, care 
In toată luna cade In anarhie ori 
despotism, să se mal poată susţinea 
multă vreme : astfel cestiunea orien
tală mal curSnd ori mal tărziti se 
va resolva Gnsă-şl. ,1. de D^bats* 
e mal blănd In aprecierile sale. El 
regretă căderea lut Midhat Paşa; 
crede Insă, că puterile europene In 
In urma acestui regretabil eveniment 
cu atăt mal mult trebuiesc să se 
intereseze de regularea afacerilor 
din Orient.

Austro-Ungaria. Din cause pănă a- 
cum necunoscute posta de erl, cu 
ziarele din Viena, nu a sosit; ast
fel nu avem niol o ştire mal nouă 
despre cele petrecute In zilele din 
urmă. Sunt trei cestiunl', care de o 
potrivă trebuiesc să agite pe Impe
riul vecin: Nota lui Gorciakoff, că
derea lui Midhat Paşa şi crisa mi
nisterială din Ungaria. De mult a- 
cest stat, care şi de altmintrelea e 
destul de bogat In isvoare de agi
taţiune, nu a fost atăt de frămân
tat ca-şi astă-^I. Centrul acestor fră
mântări e cu deosebire In Pesta; şi 
v&zSnd Înverşunarea foilor maghiare, 
trebue să presupunem că lucrurile 
stati ast fel, In căt supremaţia de 
care maghiarii se bucură de zece 
ani, e Intra căt va pusă la Îndoială. 
După depeşele sosite astă-zl Sennyel 
ar avea să fie Însărcinat cu forma
rea noului cabinet; pănă acum nu 
să ştie Insă positiv chiar nici aceea, 
dacă a fost primită demisiunea cabi
netului Tisza, de şi după ştirile mal 
noue e probabil, că va fi primită.

S E 2 s T A .T T J X j-  
Şedinţa de Lw>t, 31 IanuariU 1877.

Şedinţa se deschide la ora nnn şi jtlm. 
sub preşedinţa d-luî I. Ghica fiind presinţi 
36 domni senatori.

Pe banca ministerială: d-nu ministru 
de Esterne şi cel de Lacrări publice.

Procesul verbal al şedinţei trecute ce- 
tindu-se, asupra Ini ia cuvântul:

D. Cogălniceann şi acel sumar
nu represintă fidel cuvintele din Senat, cu
vinte de mare gravitate personală; roagă

lesne de câştigat şi cred, că ştiind odată 
ceva, nn mal remâne nimic, ce nu p6te fi 
ştiut, şi t6te tainele alcătuirii acestei lumi 
şi a vieţii noastre într’ânsa le snnt lu
crări, pe care le pot tălmăci. El na cred 
dar nimic, ce nn pot înţelege cu mintea 
lor mărginită şi, lipsiţi fiind de dorul cre
dinţei, nimic nu le este sfânt, nici trecu
tul, nici presentul, nici credinţele in care 
alţii îşi găsesc mângăiarea vieţii. Na mai 
an om de felul acestora a putnt scrie ar
ticolul din * Românul,» propuind, ca anele 
dintre mănăstiri «să fie date în esploata- 
rea unor particulari» cari le-ar <atilisa ca 
aşezăminte industriale,, pentru ca statul 
*Bă nu 'şi risipească, banii pantru conser
varea lor. Nu ! am suferit de turcii păgâni 
şi de nemţii, care na sunt de legea noas
tră; a trebuit însă să vie un român corcit, 
ca să arunce in sfintele locaşuri.

Prea sfinţia sa Părintele Ghenadie res- 
pundela vorbele păcătoase cu blândeţa păs
torească : ‘ Părinte, iartă-le lor, că nu stiB, 
ce fac! (Luca Cap.’ 23), sfătuind pe cre
dincioşii pnşi sub povaţa sa sufl. tească, să 
na se scandaliseze, ci Bă le fie milă de a- 
cela, care grăieşte fără a-şi fi dat s6mă 
despre cele, ce ijice.

cu Senatul să rectifice erorile şi persistă 
în demisiunea sa pănâ nu se va vedea şi 
decide asupra puntului, dacă d-sa a in
sultat Senatul saii nu ; întreabă dacă din 
notele stenografice resultă această insultă?

D. Preşedinte declară, că din notele ste
nografice nu se vede nici nn cuvânt ne
parlamentar, nici unul care să fie atingă- 
tor respectului cătră Senat.

D. Leca amintesoe că şi-a dat dimisiu- 
nea din postul de secretar pentru că d-nu 
Cogălniceann a făcut reqnisitorul Sena
tului.

D. Cogălniceann (Jice, că la noi steno
grafia nn p6te fi perfectă, ba nici în Franţa 
nn este şi Da permite să'I âsă cuvintele în 
Monitor pănă nn le revede, căci se pot 
strecura erori. — D-nu preşedinte a decla
rat că n’a găsit nimic contra Senatului în 
cuvintele mele; de ce d. Leca nu şi-a dat 
dimisinnea din Senat, iar nn de la biu- 
roii şi acesta dnpă patrn <Jilâ ? D-sa vede 
aci o cârtă cu^combinaţiune făcută şi pre
gătită de mai nainte; D. Loca n’a fost 
aici....

D. Leca: am fost bolnav.
D. Cogălniceann 4ice că dimisinnea d-luî 

Leca era scrisă şi d-sa ca vice-preşedinte 
n’a sciut nimic şi nici n'a citit; (citesce 
dimisia, care o află în contradicţinne cu 
sumarul) şi prin urmare cere ca Senatul 
să decidă conflictul dintre secretari şi vice
preşedinte. P6te să fi atins amiciile seîî 
opiniile, credinţele politice ale cui-va! Nu 
cun6sce pe d. Cămăreşescu (secretar), nu l’a 
vgijut nici odată de cât aici la biuroB cum 
vine a’l com bate?

Aceştia sunt âmâniî liberali! ? îmi p*lac 
situaţiunile limpezi, (Jice d-nu Cogălni- 
ceanu şi întreba, că 6re an vice-preşediute 
nu mai e senator, nn poate să'şi emită 
opiniunea 6a orî-care în cestiunile la or
dinea ^ilei? Se potnenesce cn manifesta
ţi uni contra d-sele; Va răspunde şi d-sa 
prin manifestaţiune şi cere ca Senatul să 
voteze asnpra dimisinnel sale şi neprimin- 
dnse, va fi un vot desaprobător purtării 
secretarilor, iar în cas de primire se va 
considera d-sa ca desaprobat.

D. Orăscu în cestinne de regulament cere 
a se pnne la vot mai întâii! «umărul.

D. Preşedinte <}'cei că trebue să se vadă 
ce rectificare se aduce sumarului.

D. Leca zice că d-nu Cogălniceann vo- 
esce a impune terorismul. Nn şi-a putut 
da dimisinnea mai nainte, fiind bolnav şi 
absent; asupra acelei dimisiuni s'a votat 
odată, voesce on. Seuat să mai revină a- 
supra votului? Crede că Senatul a fost şi 
este ooroct şi va face dreptate, nepermi- 
ţând ca d. Cogălniceann să impună voinţa 
sa ca la şcâlă şi cum a făcut la binroii! 
D-sa ne face procesul, ceea ce primim nu
mai da la Senat.

D. Preşedinte r6gă a se vota asupra 
rectificărilor propuse în sumari ii.

D. Cămărăşescu zice c'a cerut cnvântul.
D. Preşedinte nu’I acordă cuvântul şi 

pune la vot rectificările propnse de d. Co- 
gălniceanu cari se adoptă.

D. Cămărăşescu vorbesce asnpra redac- 
ţiunit sumanului, picând că n’a făcut’o 
d-sa şi arată cum şi-a dat d-sa demisiu
nea după d. Leca...

D. Preşedinte il Întrerupe zicând că a- 
supra sumanului nu mai pote fi vorba.

D. Cămărăşescu continuă arătând că d. 
Leca i-a fost dat o hârtie pe care a pus’o 
între cele-l-alte şi în armă văzând că e

Colecţia de documente istorice a repo&atulul 
Eudoxie Hurmutachi,

Această colecţie, resnltatul unei grele 
mnnei de trei-ijecî de ani, este din arclii- 
vele din Viena, Pesta, Paris şi altele. Sunt 
cu totul 2847 documente şi anume trac
tate, diplome, raporturi ale ambasadorilor 
şi scrisori privitoare la timpul de la 1218 
până la 1818.— Cele mal multe sunt pri
vitoare la cea mai bogată in evenimente 
epocă a istoriei românilor, adică la suta 
de ani de la 1551 până la 1650. Din a- 
ceasta sunt ca total 1524 şi aname vr’o 
500 privitoare la viaţa Iui Mihni Vitea
zul.

Comisiunea însărcinată cu publicarea ma
nuscriptelor şi-a încopat lucrarea încă în 
Decembre 1874 şi până acu s’afi tipărit 
121 coaie, în cât încurând vor avea să 
fie puse la disposiţinnea publicului cele diu 
armă două tomuri, care conţin documen
tele privitoare la Epoca Fanarioţilor, cn 
totul vr'o 800 de buoăţi.

Tipărirea «e face in Atelierul Socec-San- 
der şi Tecla, eară na Sa tipografia stata
lul, de oare-ce, in starea, în care este, a- 
censtă tipografie nu ar putea esecuta cu 
deosebire multele *fac simile,, care snnt 
intre manuscripte, cu acea-şi precisinne ca şi 
Atelierul Socec-Sander şi Teclu.

o dimisiune, a fjis că şi d-sa se retrage de 
la biuroii, ca să facă prin acăsta pe d. 
Leca'să revină; dimisia d-luî Leca s’a res
pins. Hârtiile din Senat n’a îi resoluţia 
preşedintelui după cum afirmă d. Cogăl
niceann, declară sus şi tare, că acusaţiu- 
nea d-lui Cogălniceann nu e esaotă; că di- 
misiunea d-lui Leca s’a citit. (Unele voci 
afirmă, altele năgă). Am curagiul s’o spniii 
dacă mi-am dat dimisinnea din causa Q- 
sale s6B ba. „Şi eB snnt bătiâo, d-le Co- 
gălnicene! şi nn pnteţ! să mă atacaţi, să 
mă acusaţi; să mă faceţi minciunos. A 
fost la mine la masă de trei ori şi na mă 
cun6sce? ! ca preşedinte ne-a tratat cape 
şcolari (întreruperi sgomotoase). Iavăţaţi- 
mă cum să vorbesc....

D. Preşedinte <Jice că să nu se obosăscă 
Senatul ou asemeni cestiunl.

D. Dim. Ghica 4 'ce că nu va aluneca 
aşa departe ca d. preopinent. Va sta in 
cestiune şi 4ioe că Senatal fiind sesisat 
asnpra 3 cestiunl se va pronunţa cn t6tă 
demnitatea. La o demisinne nemotivată 
Senatnl face un act de politeţă invitând 
a o retrage saii dapă împrejurări a o res- 
pinge.

Asupra dimisiunii d-lul Cogălniceanu 
demnitatea Senatului care este mai mare 
de cât o politeţă către cineva — cere im
perios să se pronunţe resping&nd’o. Nu 
ve puneţi călare, d-'e Leca, pe împreju
rarea că s’a dat un vot asupra demisiuni 
D-v. care a remas in snspensinne. Cred 
că Senatnl va respinge în unanimitate di
misinnea d-lui Cogălniceanu. (D. L?ca în
trerupe); s'a dis că s’a atacat Ad,marea, 
ceea ce n’a fost. D-sa de asemeni a fost 
tot-d’a-una pentru dignitatea unui corp 
legiuitor cam se scie de când am fost mi
nistru, însă aici sc face o nedreptate d-lnl 
Cogălniceann; cere a i se reda dreptatea 
neprimindu’l demisiunea.

D. Cogălniceann se r6gă a fi ascultat 
căci după cum s’a pus cestinnea de către 
d. L?ca, apoi d-sa este de condamnat. S’ a 
gis că sunt autoritar I Recunosc că snnt şi 
snnt într’adsvăr autoritar pentru esecuta- 
rea legilor şi împlinirea datoriilor. — Nu 
sunt şârece spre a rode constitituţiunile ! 
Dn amploiat se plânge oă l’am ameninţat ? 
Pote vrea să’ i daB ciubuc şi bombâne ?!-

D. Leca $ice c’a fost bolnav şi d. Gri- 
dov a cerut şi i s’a refusat concediul pen
tru că n’a Înaintat act medical. Snb d. 
Vernescu nn se primiaii aici hârtii fără 
număr; eii ca preşedinte sa nn pot aduce 
aici nici o hârtie pe respunderea mea ? 
Era o depeşă iscălită de vice-preşedinte, 
fără pecete şi nn amploiat vine a’mi cere 
să pui ii pecetea! I-am «Jis: îţi ordon a o 
trimite aşa şi eB voi respunde ministrului 1 
EB am făcnt'şi legi şi le-am esecutat. Mai 
este vorba de bile. EB am făcut cum fac 
toţi, d. I. Ghica şi Eminenţa sa Primatul 
şi cum se face şi iu Cameră. Rămâne acum 
masa la care m’a invitat d. Cămărăşescu. 
Am să’i <Jic numai să mă mai poftescă încă 
odată şi va vedea dăcă mă voiB dace ! 
cestiune de bucătar, (rîsete.) Acnm fac 
apel la d-v6stră, cer un act de dreptate şi 
vă rog a decide între mine şi d. Leca 1

D. Preşedinte ^ice că s’ a făcut obiceiB 
de a da preşedintele bilele ceea ce este 
contra regulamentului; de aci 'nainte se 
va conforma disposiţiunilor regulamentului.

D. Cămărăşescu mnlţămespe.
D. Preşedinte <Jice apoi că şi la hârtii 

trebue preşedintele să pne resolnţiunoa, 
la care va fi atent în viitor.

Inchi^ându-se discuţiunea, se pune la 
vot demisiunea d-lui Cogălniceanu şi se 
respinge cu 43 bile negre contra 2 albe 
din 53 votanţi fiind 3 abţineri.

D. Cogălniceanu mulţumesce că Sena
tul nu a apărat demnitatea vioe-preşediu- 
telui, ci a Senatului.

Se acordă mai multe concedie. — D. mi
nistru lucrărilor publice presintă mai multe 
proiecte de legi votate de Cameră.

La ordinea <}ileî este interpelarea d-luî 
Apostoleanu şi a d. Lfthovari relative la 
listele electorale şi publicarea lor şi inter
pelarea d-lui Cogălniceanu în privinţa Uni
versităţii de laşi.

D. Deşliu fiice o rugăciune plecată şi o 
interpelare inocentă : 1 r6gă a se lua o 
resolnţiune în privinţa proectulul de lege 
pentru responsabilitatea ministerială; 2, a 
cerut de mult dosarul relativ la neutrali- 
sarea ţării.

D. ministru de lucrări publice spone că 
d. ministru do Interne este bolnav, precum 
şi d. ministru de Culte şi propune a se 
amâna interpelaţiunile, de şi, 1“  cas 
stăruinţă, va respunde la câte ’l va fi cu 
putinţă.

D. Preşedinte pune întrebarea d-lor in- 
terpelanţî decă vor să ascepte.

D. Deşliu are o interpelare către gu- 
, vern ; să ’I respundă oare e »oopnl d-lul

preşedinte al consiliului în circulara prin 
care face cunoscut autorităţilor din ţără 
că Midhat Paşa este destituit şi esilat ?

D. Apostoleanu primesce amânarea.
D. Lahovari cere intervertirea ordinii 

zilei.
D. Cogălniceanu nu primesce interver

tirea, de şi d. Lahovari promite n fi scurt 
in interpelarea sa însă începând odată, 
cine seie cât se va lungi.

Se pune la vot şi se respinge interver
tirea ordinii zilei şi d. Cogălniceann voind 
R?I desvolta interpelaţiunea, d. ministru 
de Esterne declară, că la alte interpela
ţi unlar fi respuns, nn însă la a d-lul Co
gălniceanu pe care n’o cunosce şi nu e 
preparat; iar d. ministru titnlar, de la 
Instrucţiunea publică fiind bolnav, r6gă 
pe d. Gogalniceanu să amâne şi interpela
rea sa.

 ̂ D. Cogălniceanu e mulţumit cn mo
tivele aduse şi nn primesce amânarea, fi
ind convins că ministru de esterne d. Io- 
nesen va pntea respunde mai biue, căci d. 
Chiţn n’a fost nici O dată & Ta(j j  ac#a 
arteră, acea inimă intelectuală din laşi care 
ar trebui să ne fie un stâlp în contra strei- 
nismnluî, pe când d. Ion eseu, ca vechifi 
profesore de 16 ani la acea Universitate, 
vechiB interpela tor ca deputat, cunâsce ţi 
laşii, precum scie de asemeni cum să răs
pundă la o întrebare privitore la univer
sitatea de acolo. Ca depntat n’a crnţat pe 
nimeni cn interpelările, acum ca ministru 
să respungă şi d-sa la rândul seti. Moti
vele de bolă nu se pot primi; d-1 ministru 
instrucţiunii n’a cerut concediB, nici n’a 
cerut să fie inlocnit de altul din colegii 
Bel. ,M ’am făcut şi eB de pltră, de fer, 
jjice d. Cogălniceanu, ou inima de stâncă,. 
Cer să fiB asoultat şi fac cum mi s'a fă
cut. D. Jonescn este mai competent In ma- 
teriă. Studenţii cer prin petiţii să se pne 
capăt stării de lucruri, să li se dea pro
fesori, să înveţe ceva, iar nu să piardă tim- 
pnl cel mai scump. Toţi asceptă să vaijă 
ce va face Senatnl cn avantgarda naţiona
lităţii române.

D. ministru de Esterne 4ice că nu în
ţelege cum d. Cogălniceanu p6te cere de 
la altnl, iar nu de la cel în drept pentrn 
a se apăra; nn voeice de la cutare, ci da 
la cutare; va să ^ică, este o cestiune de 
revanş! Să formuleze o interpelare către 
d-sa, in mod serios şi demn, conform re
gulamentului, şi d-sa va respunde. Mău- 
ţine dreptul colegului de a se putea apăra 
însuşi contra atacurilor, căci nu trebue 
despreţuit dreptul de responsabilitate, de 
regulament; d-sa nu este preparat a res
punde la t6te scrisorile şi depeşele inter- 
pelatorelni şi nn calcă regulamentul şi 
chiar constituţiunea, ceea ce ar face' inlo 
cuind pe colegal sSB care este în stare a 
se apăra cu t6tă tăria, iar d-sa are tre
buinţă de timp pentru a studia cestiunea. 
Nu p6te respunde pentru acte cari nn snnt 
-făcute de d-sa; acesta nici în Turcia nu 
se va putea cere.

D. Preşedinte crede ca să se amâne in
terpelarea.

D. Cogălniceann ^ice că d. ministru de 
esterne este f6rte elocinte, astăzi insă n’are 
a face cn elocinţa, ci cu positivismul; cât 
pote dura maladia d-lul ministru de culte? 
pote două Ioni şi Senatul să ascepte şi ţera 
să ascepte? EB am a face cu guvernai nu 
cu d. Chiţa, (Jice d. Cogălnioeanu. Mă a- 
dresez la bluca ministerială; Senatul s'a 
adresat către şefal cabinetului care spune 
ministrului special! D. ministru de culte 
n’a făcut măcar ca ministrul de Interne 
care a autorisat pe un alt oo!«g a rea 
punde. Interpelarea mea este drdptă şi cu
noscută, o cnnâsce şi d. lonescu ca profe
sore de 16 ani acolo. Să respundă la între
bările : câţi profesori, câţi şcolari snnt ? 
D-sa este profesor Ca coleg al d-luî mi
nistru de instrucţiune publică d-sa trebue 
să scie noeste « t e !  Dacă d. ministru de 
resbel ar fi aci m’aş adresa oătre d-sa şi 
Paş rug» să’ml respundă, precum a mal 
respuns Sa Cameră in ceştiunl priritâre la 
resortul acelui minister de culte. Am spns 
de mult că me voiB ocupa cu acăstă ces- 
tiane şi 8CU* ’mi-am procurat acte 
ţi probe. Am scris rectorului d-lul Suciu 
eare şade acolo ca Ieremia pe ruinele Ie
rusalimului. (citesce epistola).

Senatul nainte de a muri—că d i se trag 
clopotele, D-lor să faoă un act demn de 
dânsul, să m6ră cu demnitate. Conchide 
declarând că nn primesce amânarea.

D. ministru de esterne. Nu pot avea altă 
opiuiune de cât cea enunţată, de şi D-1 
Cogălniceanu voesce a impune. Avem drep
tul a cere timp pentru a veni preparaţi şi 
a respunde. Nu am 4'» că nu cunosc Uni
versitatea dirt Iaşi, oi nu cunosc interpe
larea şi nu snnt preparat! Cât mă pri-



vetce personal, ett sunt înlocuit ţi na pri
uieso nicî o para....

D, Cogălniceanu. D« când? (rîse e)- 
D. ministru de esterne. Este o ceetiune 

de anchetă care va arăta în contra d-lui 
Cogălniceanu; voiţi să faceţi un scandal 
parlamentar; să facem mal b.ne ceva se
rios, să se fac» o cercetare in loc de bă- 
nuelll Declar că nu sunt însărcinat a res- 
pnnde, afară de ce mă privesce personal 

fi un precedent trist de a se impu* 
ne Senatului ca interpelarea să se facă 

f astăzi cu orl-ce preţ, tocmai pentru că nu 
e fRţă ministrul respectiv ! Cestiunea mea 
nu s’a tratat in consilia cum aud afir
m&ndu-se....

(V oci: nu e timpul pentru personalităţi- 
D. Grăjdănescu combate că D. lonescn 

■i susţine că miniştrii sunt responsabili co 
lectiv fi «olidarmente şi un pot amâna o 
interpelare importantă in infinit pentru cas 
de b61ă al unul membru al consiliului, căci 
ast-fel s'ar amâna tot-d ’auna o interpe
lare neplăcută, neviind nici o-dată minis
trul titular competent fWS>a P® Senat *
nu se conduce după cuvintele dalei ale - n

ministru de esterne şi ft cron un Prec® 
dent cu funeste consecinţe ; nlt-fel este si
lit să judece că guvernul este greşit.

D . Deşliu. Am cuvântul, de ce treceţi la

altul ?
D. Preşedinte. Nu, căci s’ a cerat pen

tru regnJament.
D. Dem. Ghica susţine că după trei dile 

interpelarea anunţată se desvoltă.
D. Ministru. Tot-d’a -u n at 
D. Dem. Ghica. Da, sunt interpelări cari 

se pot amâna după împrejurări. Domnii 
preopinenţi a& arătat că astăijl caşul nu 
ae putea amâna şi graţie talentului şi cu 
noscinţelor d-lui ministru do Esterne, pu 
tem fi satisfăcuţi astăzi, fără a fi siliţi a 
lăsa In dubiii şi incertitudine o cestiune 
atât de importantă. D. louescu a făcut 
destul pe alţii să se apere atunci când 
fost d 'M  agresor; iar acum fiind în do 
fensivă să se apere cu redutabilele sale

interpelator, care se declară mulţumit cn 
măsurile ce va lua guvernul.

Şedinţa se ridică la orele 4ş iju m . p. m.

CORESPONDENŢE PARTICULARE
ale

t i m p u l u i

Iaşi, >9 Ianuarie 
Aşa diir mult răbdătorul <1. Ver-

D. Ministru de Agricultură ijice că şi 
d-sa a fost Senator şi are simpatii atât 
pentrn Senat cât şi pentru prinţnl Dim 
Ghica personalminte; crede însă că moţi 
vele espuse sunt destul de pnternice pen 
ira a îndupleca pe d. Cogălniceanu de a 
accepta amânarea.

nescu şi-a pierdut în sfârşit râbda- 
rea şi a p&r&sib guvernul radical. 
Pdoat! Lucrurile mergeafl aşa de bine; 
administraţia ţftrel era aş* de re
gulată, abusuiile guvernului de ne
fasta memorie fusese aşa bine stâr
pite, moralitatea şi capacitatea func 
Iconarilor din judeţe era aşa de bine 
statornicită, alegerile eraţi acum In 
adevSr libere, ţara reintrase In de
plinul eserciţifi al suveranităţii s61e 
,i tâta ca toate s’all isprăvit! Iar 
ne-a venit d. Brâtiauu cu influinţa 
morala! Ministeriul d-lul Vernescu 
va avea o memorie strălucită. In 
noua luni de zile, cu rarul sftfi ta 
ent administrativ ’şi-a Îndeplinit 

promisiunile ce făcea cftnd era In o 
posiţe, şi a pus Statul pe adevSrata 
sa cale. M&ndru şi mulţumit trebue 
sa fie d-nul Vernescu cand se uita In 
jurul sftfi, şi vede roadele adminis 
trnţiunei s61e ! Atâta isprava lntr un 
timp aşa de scurt! Posteritatea II va 
fi mulţumit6re, caci multa vreme^se 
vor simţi Încă urmările energicei şi 
nepărtinitoarei administraţiunl ale 
acestui ilustru om de stat.

In lpeul d-lul Stătescu aşa de tfe- 
nftr intrat, ţi aşa de tftn§r eşit de 
la cârma justiţiei, avem acum un 
om politic nofi pe d. Câmpiu6nu. De 
şi acest domn a fost deputat In mal 
multe rânduri, glasul s&ifcnu s’a au
zit de pe tribune, de cât numai o 
dată In faimoasa şedinţă secretă din 
Martie 1871 cănd a propus detro-

Le commun caractere est de n’en point avoir, 
Tel antidynasbiqne le matin, esb dynastique le

l’ recum Timpul observă prea bine, 
ecompunerea ministeriulut cud. Bră- 

tianu la interne Însemnează şi după 
ârerea conservatorilor de aici disol- 

varea Senatului. Noi ne aşteptăm de 
mult la aceasta şi suntem gata d« 
iuptă, 8(50 cunoaştem rftfi natura Ro
mânului, sâfl d-nil Brâtianu-Sturza 
vor avea mulţumirea de a Întâlni In 
noul Senat pe predecesorii lor daţi 
judecaţii, precum şi mat mulţi foşti 
prefecţi acuraţi, închişi, prigoniţi. 
Pentru a avea un Senat ascultător 
d. Brâtianu trebue să'l compue ln- 
su şl, căci alt fel partisanl. cel pu
ţin In Moldova, nu mal are de loc, 
afară de vr’o 30 de fracţioniştl res- 
pândiţl In t6te judeţele, oameni cu 
puţină Invfiţatură, cu puţină avere 
şi fără de influenţa. Ca sa’şf aleagă 
Senatul pe plac d. Brătianu are doufe 
mijlâce, s£fi vechia .influenţă mo
rală*, adică falşiflcarea listelor In 
ajunul alegerii, cum s’a mal Intfim 
plat la 1867, spargerea urnelor etc 

urmarea cu sistemul comitete
lor, care şi acesta este cam tocit a 
cum. Pe orl-care din aceste mijlice 
s’ar Întrebuinţa, periculos lucru ar fi 
o nouă alegere de Senat, foarte pe
riculos! La noi t6tă lumea are con
vingerea deplină că dacă alegerile ar fi 
lăsate In libertate, nu ar eşi „nici 
un singur* fracţionist In t<5tâ Mol
dova şi In genere „nici un singur 
partisan sincer* al guvernului radi
cal; la sistemul comitetelor Insă, p6te 
se vor strecura vre o căţl-va !

B. B.

D. Cogălniceanu. Nu, nn, aicî nu e yorba narea Măriei Sale Domnitorului. Un
de simpatii săS concesiuni.

D. Deşliu voind să vorbescă, este iutre- 
rnpt de d. Preşedinte, care a dat cuvân
tul în cestiune de regulament.

Roman, 39 Ianuarie 1877.

Domnule redactor.
Contând pe amabilitatea domniei

fo s t  d e p u ta t ne p o v e ste a  m a l deu  
n ăzl c â te -v a  d e ta liu r l in te r e s a n te  a le  
acelei şed in ţe . D . D im itr ie  S tu rza , 

D. Orfscu <}ice că de şi regulamentul I singur pe ba n ca  m in is te r ia lă , e e re a  
este precis în pnnctnl acesta, că interpela- I A du n ărel d in  partea  M ărie i S ă le , un  
rea se p6te desvoltă după 3 tfile ; de şi I m in ister , c ă c i a tu n c i, ca  şi a cu m , d. 
d. Chiţu nu e absent din capitală şi fiind D im itrie  S tu rza  era  d in a stic . A d u -
bolnav n'a cerut concedii!, totuşi d. Ione- .  . . , . ,  n .

- . . . . .  . n area  era  fo a r te  tu rb u ra tă , şi d . P â -ecu netnnd nici autorisat, nici preparat, | .
este de părere a se am&m şi rogă pe d. J c lean u  ca re  p rosid a  Îşi da In za ar
interpelant a se uni cu avisul d-sale. I o sten ea lă , sp re  a  m e n ţin e  lin iş te a ,

D. Cogălniceanu «Jice că’I plac datele is-1 D . C og ă ln icean u , care s ta  In p ic i6 re ,
torice şi amintesce un cas analog privitor I l&ng& trib u n ă , se  în ce r ca  să  v o r -
la d lonescn. S’a bucurat când a vă<}ut I bet>8că d a r  fftr& 8uccea. D e 0 d a tă
pe banca ministerială pe d. Ionescu spe-1 , - .' .
- - „ j .v ,. , V». * • , • a p a re  la  t r ib u s ă  d. C â m p in ea n u , şirana respuns imediat. ţhee că i s a impn- I r
tat că este m ir, autoritar! Liberii şi in- cu  UQ 8 las h o tâ r â t  ^ c e Pe 8 8Pu ne
dependenţii aii îutreent pe toţi vizirii de I c ă  In tre  M ăria  Sa şi in tre  ţ£ râ  este
când aii venit la patere; face însă d-sa I un ab is , c ă  ro m â n ii s’afi să tu rat^ de
un mare act de graţiositato vi/.irială amă- I d in a stia  ce ’şl a lesese  şi c ă  lu cru l cel
nând interpelaţiunea pe mâne şi dorescb maf cu minte ar fi ca M ăria  Sa să
a vedea şi pe d. ministru Instractiuu oi I , , . .  • " .  , ^ _
lingă cel de Esterne. ab d ice  de bună v oie , că  e l o  sp u n e

D. ministru de Esterne amintesce şi d-sa I a ce a s ta  la  d e p lin ă  c o n v in g e re , că c i 
un fapt din 18i5t, plăcândn’ î de a s e m e n i  a ltm in tre le a -n u  ar fi aşa  de s im p lu  
datele istorice şi prin urmare Senatul să I ca  „sâ 'ş l ta e  sin gu r, pen trn  t o t -d ’a-
judece intre d-sa şi a. Cogălniceanu care] una, ca lea  spre m in ister ifi* .
din ambi este mal vizir I „  t , . . .  ■, . . .1 Vuetele şi protestările care 1 ln-
•aUtăHl^e^ 'ate r° ° a a IUC9ta cn PerH0* I treru p seră  erafi aşa de m ari, In câ t

D. ministru de Esterne. Ce alta voesce QU “ aI pUtU Urma’ A 'lu ‘
d. Cogălniceanu? Nu ţintele de cât a I n area  se sparse fă ră  re su lta t. C ine 
izbi in pertâha mea! Să respecte pe roi-I ar  fi c re zu t că  t o t  a ce l d. C â m pi- 
niştril responsabili, iar nn să ’I trateze ca I neann  v a  m al fi s6fi v a  m al p r iim i
»i«ce viziri concediaţi! ■ I fi v re  o  d a tă  m in istru l M ărie i S<51e

u - Cogălniceanu în fine consimte la a-1 _  , , .  j • u- u i
mânarea de o <ji, nn de trei. C arol I î  C iu d ată  şi sch im b ă toa re  este

D. ministru de esterne cere 3 <}ile pen-1 natura o m en ea scă  ! Ne a ş te p tă m , a 
tru ca respunsnl să fie la înălţimea in ter-1 vede la  v re  0 o ca sie  o a reş l-ca re  pe d.

I C âm pin eana p ro te s tâ n d  de pe b a n ca  
8«pune la rot şi Seadmite numai o i}i. m in isteria lă , că  a r  fi in co n s titu ţio -

sat că 4'ce că d. Deşliu 1 a acu- naj gg pUQe ţn j o c  persoa n a
ţio »  rândul şi calcă regnlamen- I , . . .

tul; îl desfide a arăta dacă n’are dreptul D om n it° ™ K  cu cu v m te  p e  c a r e le  
a da la ^ece oratori cuvântul pentru regn- am  aUZlt ade8e orI d in  g «^ a  a  t o t  
lament. >, ^  I so iu l de m iniştri : „ c â t  v o i fi pe a-

D. Deşliu ziee că nu «’ă păstrat regn- I cea stă  ban că  nu v o i p e rm ite  n ici o
lamentul. I ca  c in e -v a  să se a tin gă  de p e r -

D. Lahovari îşi de.roltă interpelarea re- soan a  in v io la b i lă ............ e tc .
Jativă la dresarea şi publicarea listelor e- 
lectorale rurale, na se aude Insă, fiind p u -1
blic mult şi pus in mişcare spre «şire. D. ‘ L’hommC e"‘  d“ n‘  ““  <e‘ rt* uu ‘Strange Pr0* 
ministrn de Lucrări pnblice răspunde d-lul

blferae.
Qui de nou* en ko it temp» est. fi'lele k to i-

mimt T

V6stre ’ml iad permisiunea de a vS 
ruga să daţi publicităţel, prin cel 
d’ântifi numfir al stimabilului d-v6s- 
tră ^iar, anexata scrisdre deschisă 
ce o adresez d-lul Neculae Ionescu 
fosţ senator şi actual ministru.

PriimiţI, vfe rog, domnule redactore 
Încredinţarea distinsei mele consi- 
deraţiunl şi Înaltei stiml ce v6 con
serv, din preună şi cu mulţumirele 
mele anticipate. isan l. Stroescu.

D-lul N. Ionescu ministru şi deputat 

Domnule,
Prin Monitorul oficial No. 18 din 

25 Ianuarie corent, am vâ£ut pu 
blicat raportul d-tale, ce al făcut 
Senatului asupra anchetelor paria 
mentare de la judeţele Bacăâ şi 
Roman, pentru ingerinţele ce se 
pretinde că s’afi comis In alegerile 
senatoriale din Martie anul trecut 
de către mat mulţi funcţionari.

Din conclusiunele acelui raport la 
punctul 4 pentru Roman, am v&Ju 
că ceri la onor. Senat daroa mea 
sub judecată, pentrn că Iu calitate 
de procurore al tribunalului judeţu 
lui Roman. In urma unei plănger 
oficiale a prefectului de Roman, In 
registrată la No. 3777 din 29 Mar 
tie 1876, am pus In urmărire pe 
doi cetăţeni alegâtorl al colegiului II 
anume pe d. Cost. Preda şi Iancu 
Vasiliu, pentrn că prin o telegramă 
adresată d-lul general Florescu. ar 
fi calomniat pe prefect şi cel l’alţl 
funcţionari administrativi.

Cetind acel cap de acusaţiune, ’ml 
am făcut doufi reflecţiunl controver 
sate.

1. Sâfi că d-ta de şi ilustru avo 
cat, prin urmare om de drept „pe 
excelentiam* al ignorat cel mat ele 
mentar principia de drept: cum că 
procurorul nu p6te pune „sub mu 
şama* o plângere de care a fost 
legal sesisat, ci trebue să o Inain

teze judecătorului de fond, care sin
gur este competent de a o traoşa.

2. S6& că ne ignorând acest ade- 
vftr juridic şi treefind atât asupra 
ştiinţei dreptului, cât şi asupra sen
timentului de equitate şi imparţia
litate cu care trebuiai sâ te conduci, 
al lucrat din pasiune şi din spiritul 
inveninat de rfisbunare care te ca
racterizează, şi al făcut acele con- 
clusiunl In raport contra mea, fiind 
că şi efi pe când ocupam funcţiunea 
de procuror la tribunalul de Roman, 
iarâşl nu am pus sub „muşama* pro
cesul verbal de constatare redigiat 
la 11 Maifl 1876 de sub-prefectul 
plăşel Fundu din acest judeţitt şi 
am avat păcatul de a pune In ur
mărire pe onor. d. I6n Ionescu fra
tele d-tale (carele ca om politic este 
sprijinitorul bietului ţăran contra 
proprietarilor şi a autorităţilor! ! ! )  
pentru că In <Jiua de paşte a anului 
1876 afl rupt o lopată de spatele 
nefericitului sftfl vizitiii George Că 
lin, slobozind şi mal multe focuri de 
puşcă asupra sa, precum şi pe aco- 
perem&ntul biserecef, fiind că femeia 
lui refuza In acea sfântă a exe
cuta capriciile excentrice a le d-s£le 
ve£f dosarul tribunalului de Roman 
No. 407 din 1875, (lucru de care 
singur ’ml al făcut alusie, imputân- 
du-'ml In faţa anchetei şi care voi 
putea proba cu martori, la cas de 
negaţiune.)

Te frămânţi de 10 luni ca să a 
duci acel raport Înaintea onor. Se 
nat, In care timp necontenit al ţi 
nut sabia lui Damocles asupra ca
pului mefi, şi când aşteptam resul 
tatul, ’ml dai Însuţi o armă ca să 
m6 conving că nu al lucrat de cât 
din pasiune şi din rfisbunare lnve 
ninatâ.

Aceste ’ţl sunt principiile de le 
galitate, libertate şi de dreptate î 

Priimeşte d-le consideraţiile mele 
Iun I. Streeseu. 

foit procuror la trib. judeţ. Roman

8ibil 26 Ianuarie.

Tocmai acu priimim ştirea despre 
demisionarea cabinetului Tisza. Bu 
curia, pe care a produs-o această ştire 
atât In cercurile româneşti, cât şi 
In cele sâseşti, e mare; nu e Insă 
deplină. Cu cât mal mult dorim 
scăpa de cabinetul Tisza, cu atât 
mal puţin sperăm, că a venit vre 
mea pentru aceasta, fiind că ne In 
doim că maghiarii vor lăsa din mâ 
nele lor atât de lesue puterea, de 
care dispuneaâ In special prin mij 
locirea cabinetului Tisza. De şi par 
tidnl In fruntea căruia stă Colomâ 
Tisza, e liberal, acest liberalism se 
mârgineBce la populiţiunea maghiar 
din Ungaria: pentru nemaghiari 
cu deosebire pentru noi, cabinetul 
Tisza a fost un guvern pe cât 
poate de absolut. Acest guvern 
fâcut ilnsoril toate legile, prin care 
se garantă lntru-căt-va des voi tar ea 
noastră naţională. De şi aşa numita 
lege pentru naţionalităţi, dâ comu 
nelor dreptul de a hotărî lnşile limba 
admini8traţiunel comunale, d-1 Tisz 
ca minist' u de interne, a făcut \ 
ceastă lege ilusorie, pretinsând ca 
organele comunale să-şi facă toate 
actele In limba maghiară, de oare-ce 
organele superioare nu Înţeleg ro
mâneşte. De asemenea era hotârlt 
prin lege, ca la unele judecătorii 
şi tribunale de prima instanţă de 
prin ţinuturile locuite de români 
toate actele să poată fi scrise tn 
limba romănească. Spre a face a- 
ceastâ lege ilusorie, guvernul Tisza 
a destituit, demisionat ori permutat 
pe judecătorii români, Înlocuindu-l 
cu alţii, care nu ştifi româneşte. 
După această operaţie apoi nu se 
mal primesc nete, scrise In limba

românească, fiind că judecătorii nu 
ştiA româneşte. Aceste şi alte ase
menea mâsurl n'ad putut de cât sâ 
Instreineze pe români şi cu drept 
cnv&nt, de oare-ce chiar Maiestatea 

i, prea bunul nostru ImpSrat, a 
găsit de cuviinţă a Înfrunta cu oca- 
siunea petrecerel sale In Sibil, pe 

reşedinţele tribunalului regesc, care 
mărturisise, câ nu ştie româneşte 
şi pe elevii de la liceul de Stat, 
care spusese, câ nu Învaţă române
şte, mirându-so, cum cine-va poate 

pres. de tribunal In Sibil fără a 
şti româneşte şi cum elevii unul 
icefl de Stat pot spera câ vor pu

tea fi buni funcţionari In Transil
vania fârâ a lnvfeţa româneşte. Toc
mai eceastâ Înfruntare a fâcut nise, 
ca guvernul Tisza, In loc de a fi 
mal jast, să urmeze a ne persecuta 
cu atât mal mult, ba chiar a căuta 
să ne discrediteze la Curte, acusân- 
du-ne atât prin ziarele lor, cât şi 
pe alte căi oculte, că am voi să ne 
resculăm. Fără Îndoială maghiarii 
ar voi să ne depărteze de Dinastia, 
care tot-d’auna a fost spriginul nos
tru şi care mal ales In Impregiu- 
rările de astăzi pune greutate pe 
ubirea şi credinţa noastră. Spre a 

Întâmpina calomniile maghiare, se 
zice câ s’ar proiecta a se trimite 
din partea românilor din Transilva
nia, Banat, Graniţe şi ţara Ungu
reasca o deputaţiune la Viena, care 
sâ depue omagiele românilor la Tron 
şi să încredinţeze pe Curte şi Im- 
pgrat despre nestrămutata şi necon
diţionata iubire şi credinţă a Ro
mânilor. De o c’am-datâ Insă nu ştifi 
să se fi luat vr’o Înţelegere defini
tivă; şi poate nici nu se va lua câtfi 
vreme crisa ministeriala nu va fi 
terminată. Ci rus.

NAIVITAŢI RADICALE

D. ministru Stătesen, în respunsnl la in
terpelarea d-lnl Bâţcovânu din Senat, 4ice 
despre articolul «Telegrafului» între al
tele (eetragem din «Rom ânul:»)

«Acel articol e necuviincios. El n ’apntnt 
face refl de cât celni care l'a scris. Ori cât 
încă ar fi de ireverenţios pentrn persona M. 
Sale, el vine prea de jos pentru a ’l atin
ge şi chiar M. S. a fost cel d’âutâiQ care 
a aprobat linia de condnită a guvernului 
d’a lăsa să caijă asemenea atacuri sub dis
preţul public.»

Ştiţi, ce respunde «Telegraful» la aceste 
gentileţe ale d-luî ministru de justiţie ?— 
Citiţi în articolul său de fond de M ercur!:

«D . ministru de justiţie a răspuns cn 
«multă elocinţă temerilor d-lni Bâţcovenu, 
«a făcut teoria libertăţii presei arătând a- 
«busurile guvernelor reacţionare în contra 
«acestei libertăţi, a expus puternicele ar- 
«gnmente cari ’ l a5 făcut a o  rupe cn tre- 
* cutai.»

Si apoi mai scrie «Unirea democratică, 
de Joi.

«Noi ţinem mnltă seină de «Telegraful,» 
fiind-că din lectura Ini îşi hrăneşte min
tea nn mure nuroer din concetăţenii noş
tri, şi de aceea privim cu durere aerul su
perb al unor magnaţi din Camera de sus.»

Neue ne e teamă, că »Te!egraful« fiind 
că laudă pe nn ministru, care l’a insnltat, 
iir insulta pe un Magnat, care l’ar ţine n 
seină.

SC1B1 SOSITE CO POSTA DI» ORKA
TI -na, 10 Februarie.

După ce demisiunea cabinetului Tisza 
a fost primită, Bironul Paul Sennvei a 
fost însărcinat cu formarea noului minis
ter. Se crede că împăratul va chiăraa pe 
Szlavy şi Ghyery la Viena, spre a cere de 
la dânşii informaţiunl privitoare la parti
dele din Ungaria.

P eita , 10 F erruirie .
Duj»u ştirile sosite din Belgrad, Pdrta nu 

va insista pa lunga condiţiunua do a s«* 
emancipa ovreii, ci va încheia pacea chiar 
dacă Serbia ar urma până insfirşit primi- 
rea acestei condiţinnl.

M adrid . 10 Febru vrie.
După »Tiempo« regele a semnat decre

tul pentru ditolvarea senatului.

Toţi detentoril ule arţinnilor finnuoiare 
sunt invitaţi a se reuni Dnminecă 6 Fe- 
bruariă, la ora unu după aminul sa'R 
Quichard strada Ştirbei-Vodă No. 1-, ppre 
a dixenta asupra mul multor cestiunlpn- 
vittSre intereselor lor.

«Mal mulţi acţionari.»
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SALA CIRCULUI
Miercuri, 2 Februarie 1877

CÂT
Musioa Militară a Regiment. MB sub con
ducerea D-luî Capeluiaestru SCHOLTISCH, 

va esecuta cele mai nou l arii de Dans 
şi plăcuta bandit de lăutari sub condacerea 
D-luî SERBAN (fostă snb conduoerea de
cedatului NIŢĂ COLŢATU) va esecuta cele 

mat noni ariî Naţionale şi de Salân.

începutul la 8 V2 or® 8<̂ra

doresce a
_____ ______________ _______ preda lec-

ţinnî private, fi rogă a depune adresele 
respective la adniioistraţiunea acestui ţjiar 
Sub cifrele S. S. No. 32. 385,6-1.

1877.
CURgUL YIENEI 

Viena, 12 Febrnarie (st. n 
Metalice . . . . . . .
Naţionale......................
Renta io  aur . . . . . . .
Lose
Acţiunile băncel . . . . . .
Creditnr! . . . . . . . .
London................................... ...
Obligaţiuni rurale ungare , .

> temeşvar . . . .
> transilvane . . .

Argint în m ărfu ri..................
Ducatul
Napoleonul . . .  . . .  . . 
Marc 100.. . . . .  . ; .

U n  bărbat
muriîe fabricaiiunel de maşine şi în 

desemn, caută un post potrivit sciin- 

ţelor selc s&tt în capitală sctl şi la 

ţerft. In formaţiuni strada Popa-Tatu

8 9 i - a .

Oi) 
. 68 35
. 74 35
, 111 20

830 —
140

. 122 90
. 73 50
. 71 75
. ’ 71 50
. 114 50

87
5 83

30

FOSTUL-CIRC
Jou,ţ 3 F e b r u a r i e  1877. 

BENEFICIUL 

T. ID. I O N E S C U
cu graţiosul concurs al d-nelor

Maria Polizo, Mari a Lea, T. Marinescu, 
Al. Alexandrescu. şi al d-lor M. Millo, 
Mateescu, Hagiescu, Schipek şi Metz.

D . / .  D. lonescu va cânta chansoneta

P R E C U P f i Ţ A
Spectacolul se va fini cu vodevilul

COARDA SIMTITOARE
începutul la 8 S/ra.

B I B L I O G R A F I A

A eşit de spb tipar la Librăria 
Soeec şi C-nia:

I S T O R I A

ARCHEOLOGIEI
Curs public, ţinnt la facnltatea 

(le litere din BueurescI
de

A. I. O D O B E S C U

X.

ANTIC1TATKA SI RINASCEREA-j
Un frumos volum în 8°, de 768 pagine. 

Preţnl 12 Lei 50 bani.

RECTIFICARE
. Se rectifică cele publicate in  „Tim

pul” No. 4, In „Telegraful* No. 4 
şi In „Monitorul* No. 3 pag. 79 din 
anul burent despre numeriîe bonuri
lor acolo indicate, pnnlndu-se In ve
derea tutulor, că acele numere nu 
sunt ale seriilor, ci de ordine; căci 
Numerul seriilor este 65 al tutulor 
acelor bonuri, afară de acela de 500 
lei vechi, indicat sub No. 4314.

Fotakc Radovitz.
Pitescl,, 1877. 892.

Noul şi cel mal mare magas de în în
călţăminte pentru bărbaţi, dame şi copil 
sub firma:

SAL. W E IS E R M A N
La Vultur, strada Carol I. No. 6.

Snb-semnatnl am onore a aduce la cu- 
nosemţa onor. P. T. Public; că am' aran
jat în sna-^ieul magazin nn bogat asorti
ment de tot felul de încălţăminte Engros 
şi En dctail, atât în ceea te privesce ghe
ţărie, cismiirie de lues şi de tot felul, cât 
şi şoşoni şi galoşi francese şi germane, din 
fabricele cele mal renumite tn Europa. Preţu
rile mai eftine de cât orî unde. — Fac 
plecata mea invitaţiune tutulor d-lor cum* 
pSrătorî şi rog a mg onora cu visitele d-lor 
spre a se informa atat de fină cnalitate 
a mărfurilor cât şi de eftinătatea preţurilor.

Cu stimă
Sal. Weiserman.

nl | I lînnopil avocat strada Colţei 
• ivL i lj L l Ciuli LI No. 63. Consnltaţinni 
în t6te filele până la 11 ore dimineţa şi 

de la 6— 8 ore s&a. 331.

ÎMPRUMUTUL ORAŞIULUI BUCURESCI

Lista Generala de seriile esite Ia sorti
c o p r in ţ le n d  şi tragerea de la 1 Februarie 1877.
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C E L  M A I  M A R E  M A G A S I N
IDE

si de ÂBTICOLE de MODA
Z R - O M - A - n S T I - A .

« f c  « ■ « » » .  e i l U W B , % U M
Colţul Bulevardului cassa Grecianu.

Devenind situaţie din ji In gi mal critică şi fiind-eft suntem prea Încărcat! cu mărfurile ne-am decis a le vinde cu preţuri încă şi m»* reduse> precum se p6te 
vedea prin cele espuse in galantarele mngasinulul nostru. -  Rugăm pe Onor. Public a’sl da oste’ndlă de a ne visita spre a se convinge că numai la noi se pot găsi hainele 
cele mal moderne, croite dupS jurnalele cele mal noue, cn preciurile în adevfir admirabil de eftine.

ţ) IT<r DEOSEBIT E,EOOIVlA.3SnD __
«> altone ci lSL Lord ScLllSDliry ^°t-d a‘ una se găsesc şi un mare deposit de: II Ţ f  /\ Yj A ŢJJRI d>6 STjR>UC/

sosite chiar acuma. I S T I E a -I R I E  ’ 25 franci bucata.

Cel mai mare asortiment cta Articole de modă. — CAMAŞI, cu franci 5,65 bucata.
Comandele din provincie se efectu^ă cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc Înapoi. A L B - j^ O S . G R i ^ T B A U M .

[ Colţul Bulevardului cassa Grecism].
■la
r

Tipografia Thiel A Weiss Palatul .Dacia*


