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g  Petersburg, 26 Fevrusri»

f Ziarul german ce apare la

I
jca Rusia a priimit în 24 *«**“•  . . 
Ipnnsnrile puterilor la cireulsr»

Ini GorceacofT. ,
După acest ziar, re sp u n s u n  

iRusiel satisfac ţiunea in 806 Pu“ *n 
L u ţ i a  chestiei O rie n ta la , poate fi pn- 
p t&  ca degajata de ori-ce complicaţie mi-

1 litară.
Constsntinopol, 26 Fevruarie seara.

Delegaţii şerbi aii avut şi astă-zîo con- 
t ferinţa cu Savfet-Paşa. Remănând de re- 
I gulat câte-va cestiunî de detalia o nonă con- 

j ferinţă va avea loc mâine. Se speră că proto- 
i colul se va semna poimâue, adică mercuri.

Trapele turcesc! vor evacua teritoriul 
Ljrb în două-spre-zece zile după rectifica- 
frwi definitivă.BBCMSC1 HBBUABS.

In Cameră in terpelări, budgetul 
încă, ne votat, continuarea desbate 
rilor asupra legii electorale — mun 
că, fără, folos, după cum stăruim a 
crede, căci Senatul nu va consfinţi 
nici o dată esagerările regimului ra
dical.

Din contră. Senatul In şedinţa sa 
Ide Sâmbătă a dat o nouă dovadă

I
 despre posiţia imposibilă a guver

nului actual In mijlocul sfifi. D. mi
nistru de r&aboiă Slăniceanu, care 
nu pare a’şl atribui o altă misie de 
căt aceea de a desface ce a făcut 
predecesorul săti, a propus Senatu
lui abrogarea legii de recrutare fă
cută de generalul Florescuin 1876. 
Senatul Insă In urma Înţeleptelor 
cuvinte ale Însuşi acestui general, 
a respins pur şi simplu proiectul 
negativ al d-lul colonel Slăniceann.

Căte lovituri II mal trebuesc mi
nisterului pentru a’şl regula posiţia 
fa ţă  cu Senatul?

D. Slăniceanu continuă, cu succe
sul cunoscut, cariera d-sale m iniste
rială, d. Ionescu se ascunde, cu a- 
ceeaşl onoare parlamentară, In por
tofoliul de la esterne. — Ne e tea
mă, că peste căţl-va ani, după ce 
vor fi trecut micele mişcări ale zi

lei, va rămânea ca unul din puţi
nele obiecte vrednice de păstra t din 
uceste tim puri s tra n ii , conservatis
mul fără dignitate a unor din mi
niştrii radicali, cari aii făcut feri
cirea României la Începutul anului 
1877.

Din străinătate, ştirile Bosite cu 
posta din urm ă par a fi mal ame
nin ţă toare ; unele vestesc chiar tre
cerea arm atei rusescl peste Prut 
pentru mâne mercuri. — Noi nu pu
tem  sfătui Îndestul pe cetitorii no- 
stril, de a  nu primi asemenea ştiri 
de cât cu cea mal mare reservâ. De 
şi este netăgăduit că anume In ches
tiile orientale multe lucruri neas- 
ceptate se pot Întâmpla, to tu’şl tre- 
bue pe de altă  parte  să ne aducem 
aminte, că anume crisele Orientului 
ati fost tot-d’auna obiectul celor mal 
desfrânate jocuri de bursă şi de te 
legrame sensaţionale.

Pintre aceste mişcări ale politi
cei celei mici şi ale politicei celei 
mari vine din când In când Româ

nul şi’şl revarsă razele cugetărilor 
sale apocaliptice In contra partidu
lui conservator. Noi de la „Timpul* 
avem multe de răfuit cu .Românul.* 
No vom esplica Insă Încetul cu În
cetul, şi cu mal mult sânge rece, 
de cât aprinşii noştril adversari. Căci 
la urma urmelor, tăria  argum ente
lor va hotărî chestiile, iar nu fra- 
sele sforăitoare.

începem cu un lung articol de 
fond al Românului din 11 Fevraarie.

— , Sunteţi reî, pasionaţi, resbnnătorî şi 
esclusivistî,* ne zic protivnieiî noştri!, de 
la 1848 şi penă astăzi.

—  Se aibă el dreptate saQ nu ?
O acnsare, fă cută atăta timp şi cu atăta 

stiruinţă, Începe a ne face sft ne îndoim 
de noi înşine.

S’o punem dar în desbaterea publicului, 
pentru ca el să cugete, s’apreţuiască şi se 
otărască.

Aşa porneşte Românul şi apoi face 
istoria de la 1848 până la 1867.

Nu ştim, ce to t afl adversarii noş
tri de câtă-va vreme cu istoria. Nu
cumva s’ati desgustat de po'iticâ şi
le pare mal bine a se uita Înapoi, 
de cât Înainte safi Împrejur)

l ,

(Urmare)
Lucrările se constatafi în perioade lu

nare şi suma ce resulta se plktia într’un 
raport procentual analog cu întregul de 
plată. La stabilirea planarilor se făcea un 
calcnl după unităţile cbilometrice conform 
cn realitatea şi se parifica. Despre aceste 
guvernul avea cunoştinţă şi comisarul In! 
I înainta cele mal Întinse raporturi în 
fie-care lună.

* Aceiaşi energie care preşezuse la colo- 
carea capitalului se intrebuinţă din parte-
mi şi la construcţiune, la planuri şi la a- 
flarea materialului Nu poate cine-vasă’şî 
încbipuiască dificultăţile cu cari aveam a 
mă lupta. Din capul locului era foarte a- 
nevoe formarea personalului de amploiaţi 
capabili de a conduce de odată proiecta
re» şi construirea unui drum ferat de 125 
mile germane. Nn puteam să mg tn voe»c 
cu technicil plini de esperienţă pe carieQ 
însumi ’î  crescusem. Se construiau pe tt- 
tunci mai multe linii din partea guverne
lor şi a particularilor, In c it  era de sineşl 

|  foarte anevoe de a găsi teclinicî In Germa
nia. Mal mulţi nn voiafi să lucreze in strli 
“ihate, şi aat-fel trebuia să ’mî compuiii

personalul din elemente necunoscnte, cari 
nn erafi tot-d’auna din cele mal bnne. 
Pentru a stabili normala preţurilor, pen
tru lucrările de făcut şi pentru material 
nu se afla nici nn cri teri t i; antrepre
norii locali era ii obicinuiţi la contracturi 
guvernamentale nnde se efectuează nişte 
foloase particulare prin fel de fel de ter
tipuri; trebuinţa momentană făcnse a se 
sui toate preţurile şi împedicati mal de 
obşte încheiarea contractelor; iar nnde pla
nuri nu eratt, cum putea să se înceapă 
construcţiunea ? Dacă în asemenea împre
jurări am isbutit a d i gata pentrn cir- 
culaţiune, deşi incomplete, 80 de mile ger
mane in 18 luni, crez că am făcut ceea 
ce în paritate de circumstanţe nu se fă
cuse încă de nimeni.

«Nişte flote întregi porniră spre Dunăre 
încărcate de şine, părţi de poduri, locomo
tive, vagoane şi alte obiecte de cale fe
rată, mii şi mii de bol înjugaţi străbătură 
drumurile de la ţară. Pentru trunchiul jce 
se terminase în partea sa cea esenţială la 
predarea căii ferate, pe lângă cantitatea 
trebuincioasă de poduri mici, stabilisem 26 
podnri mai mari cu stâlpi în zidărie şi cu 
partea cea de sus in fer. Spre a desbărca 
bucăţile cele mai mari, trebui să constrn-

Istoria e o ştiin ţă  greft*; ea nu se 
poate trac ta  aşa cu una cu două In- 
tr 'un  articol de jurnal cotidian. Ori 
o ial In to ta litatea  el, şi atunci ne 
pare a trece peste marginile unul 
jurnal, ori, dacă nu poţi face aceasta, 
o laşi mal bine la locul el natural.

Noi o lăsăm la locul el. In mâ- 
nele d-lul Petre Cernâtescu, profesor 
de istorie la Universitatea din Bu- 
curescl şi deputat radical In Camera 
de astăzi, şi ’1 rugăm să esplice şti
in ţa  specială, ce se presupune că 
are, amicilor d-sale politici. Tel maî- 
tre, tel icolier.

Să trecem dar la ale politicei, la 
anii 1867— 68, primul minister Brâ- 
tianu.

Iu timp de opt-spre-zece luni, nici un 
om nu fu arestat, lovit, persecutat. Nicl- 
dată proprietarii şi arendaşii n’au avnt 
atâtea înlesniri, n'aii fost serviţi cn mal 
multă dreptate şi înlesnire.

Partitele opuse aii eombătut pe moarte 
acest guvern. N'a rămas nici o calomnia 
de care să fie cruţat.

Miniştrii se retraseră, dar calomniele de 
tot felnl crescead, pâu’a se presinta şi falşe 
sitnaţiuni financiare.

D. Ion Brnţianu ceru, prin toate mo
durile, să se trimită compturile sale na- 
intea Curţii de comptnrl.

Şapte ani el avură pnterea şi şapte ani 
refasară această dreaptă cerere.

Şi ce se făcu în fine ? , Toate acele comp- 
>tnri dispărură din ministerul de Finance II!

Şi ce se mai făcu? Toţi amicii noştril 
fură isgoniţi, loviţi persecutaţi, calomniaţi1 
ş’arestaţi, între cari enşii d-niî Nicolae 
Golescn şi Ion Brătianu.

Aceste toate fiind fapte positive şi de 
toţi cunoscute, întiebăm din noii cine sunt 
reî, 'pasionaţi, resbnnătorî, esclnsivişti ? 
Noi sau în veci ne’mpăcaţii noştril pro- 
tivnici ?

In tre  protivnieiî neîmpăcaţi al ra 
dicalilor de la Românul avenr onoa
rea a fi şi noi conservatorii, acel 
conservatori care In timp de 5 ani 
am fost grupaţi In giurul cabinetu
lui L. Catargi.

Eram datori să precisâm mal În
tâia  In aceste puţipe cuvinte posi
ţia  şi responsabilitatea hdstră. Căci 
.Românul* Întrebuinţează In com
baterea adversarilor săi o s tra ta 
gemă prea eftinâ, pentru a fi bună, 
şi o simplă desvălire a el va fi de 
ajuns pentru a o Înlătura.

esc mal ânteiu la Galaţi un aparat me- 
chanio special.

»Spre a aduce nn exemplu, amintesc 
aci că dosbărcarea şi transportul de la 
Giurgiu până la Bucureşti a două loco
motive ce ’mî trebuiai! acolo pentru spo
rirea lucrărilor, m’att costat 25,000 de 
franci. Dacă in osre-care sat isbucnia o 
boală de vite, tot transportul era irapede- 
cat, dacă din întâmplare se strica carnl 
încărcat cu bucăţi de pod la vre-un ţă
ran, trebuia să aştept săptămâni întregi, 
şi să urmez a plăti pe ferari, cari în a- 
cest interval reroânead in nelucrare. Mon
tarea mă costa tocmai de şase or! mal 
mult de cât în Prusia. Mai în toate zilele 
trebuia să schimb pe antreprenori, şi dacă 
trimiteam vre-unul din cel mai buni an
treprenor! ai mei din Germauia, acesta se 
strica în curând, şi eşia cu nişte preten- 
ţinnl ce n'ar fi indrăsnit să ridice in alte 
părţi. Cu un personal alcătuit nst-fel ca 
al meii se Intimplă, precum e natural, că 
unii ernii incapabili, alţii nesiguri şi cei 
mal mulţi cu pretenţiunl exagerate. «Şi 
«fiind-că la cea d'ăntâifi epocă guvernul me 
«ajuta in toate privinţele,, locuitorii in
digeni erau trataţi cn asprime, ceea ce era 
aproape inevitabil, nefiind aci cn putinţă

.Ş ap te  ani el avură puterea!*
Cine .el*? După m inisterul B ră

tianu a venit mal ân tâl d. Mano- 
lache Costake, apoi d. Cogălniceanu, 
apoi d. Ion Ghica — D. Sturdza. De 
abia In Martie 1871 a venit cabi
netul L. Catargi, .p rin  un act de 
patriotism,* cum zicea d. Cogâlni- 
ceanu în Senat.

A fost calomniat d. Brătianu prin 
falşe situaţiunl financiare ? — D-nu 
Manolache Costake a presintat acel 
faimos raport asupra situaţiunel fi
nanciare lăsate de radicalii din 1868.

Vi s’a refusat trim iterea comptu- 
rilor Înaintea Curţii? Aii dispărut 
actele din ministerifi ?

Dar urmaşii d-voastră a& fostd-nil 
Manolache Costache (cu amicul d-v, 
de astăz i, d. C. Grâdişteanu, la fi
nance), d. Cogălniceanu şi d-nil Ioan 
Ghica-Studza. Să Întrebe d-nu B ră
tianu pe colegul d-sale de astăzi, 
d. Sturdza, ce a făcut m inisterul de 
atunci cu conturile radicalilor.

Pe cât ştim noi, socotelile miniş - 
trilor au fost In cea mal mare con- 
fusie până la venirea d-lul Mavro- 
gheni la finance In 1871, şi de abia 
sub d. Mavrogheni s’afi presin tat pen
tru  prima oară semile publice con
form elementarei cerinţl constituţio
nale.

S’aâ arestat domnii Nicolae Go- 
lescu şi Ioan Brătianu ? — Era a- 
tuncl ministru de Interne d. Mano
lache Costache. Şi aşa mal departe.

O parte însem nată a anilor „de 
suferinţă,* de care se plâng astăzi 
radicalii, vin pe seama d-lor Mano
lache Costache, Cogălniceanu, Ioan 
Ghica şi Sturdza, amicii şi coalizaţii 
radicalilor de astăzi.

Ce aâ făcut şi ce fac coalizaţi! d-lor 
de la Mazar-Paşa, aceasta nu ne pri
veşte pe noi. Asemenea Întrebări 
trebuia să şi le fi pus Românul îna
inte de a se fi coalizat. Astăzi e cam 
târziii pentru a Începe cu succes ast
fel de certe de familii. Noi, cari nu 
avem a Indosa nici o respundere pen
tru  procedările d-nilor Ioan Ghica- 
Sturdza-Cogălniceanu, noi privim cu 
linişte şi poate cu oare-care satis
facţie la isbucnirea acestor vrajbe \n  
sinul coaliţiunel.

de ordinar de a capătă ceva prin maniere 
plăcute.,

«Toate acestea le observ, fiind-că prin 
ele multe se esplică. Cestiunea capitală însă, 
era pururea necesitatea şi stăruinţa gu
vernului de a nu perde timpul.,

«îndată ce a fost cu putinţă, plannrile 
fură înaintate şi aprobate, şi toate mer- 
seră spre bine pe cât timp d. Brătianu, şi 
mal târziii d. Cogaluiceauu aii fost la pu
tere. Insă furtuna se pregătia pe tăcute.,

«Intre cele-l’alte lucruri s'a importat în 
România şi «le Code Napoleon en bloc,, 
fără modificaţiunl şi chiar cu dişposiţiu- 
nile ce privesc deportarea la Caiena. Pe 
lângă aceasta, judecători! români sunt mal 
de obşte fără cultură, ignoranţi şi nesi
guri; şi când in timpul negoţiărilor pen
tru concesiunea mea, făcui ou toată deli
cateţa, observaţiunea, că tocmai la espro- 
priări puteai! să se pregătească mal mari 
încurcături, mi se făcu a înţelege că in pri
vinţa aceasta puteam să fitt liniştit, de 
bare-oe judecătorii cari craii să se ocupe 
ou o asemenea afacere erai! amobili, şi că 
pnterea ministrului de justiţie ajungea pen
trn a asigura dreptul şi eftinătatea. Şi in-

Căcl pentru noi este de mult un 
adevăr statornic : tn chestiile mari 
internaţionale, unde o ţa ra  stă  faţă 
cn străinii, gruparea tu tulor parti
delor sub acelaşi steag eete o dato
rie patrio tici. Dar În chestiile de ad
m inistrare in te rn ă , o coaliţiune In 
felul celei de la Mazar-Paşa dove
deşte numai lipsă de onestitate politică.

Aceasta ar fi pu tu t’o învăţa Ro
mân»! şi de mal nainte, şi nu avea 
trebuin ţă  de lecţiile zilelor din urmă.

Incriminările ce şi le fac astă-zl 
coalizaţii unii altora, nu vor contri
bui la desvinovăţirea lor, ci din con
tră  11 vor arfita şi mal nechibzuiţi 
şi mal lipsiţi de dignitate.

Şi fiind-că vorbim de onestitate 
politică, să ne fie permis a Întreba:

Crede oare Românul, cu marea es
perienţă ce are în conducerea unul 
partid, că este astă-zl momentul ni
m erit şi că este o dovadă de bun 
tac t politic de a vorbi de şeapte ani 
de suferinţă, când portofoliul cel mal 
im portant al Cabinetului de astădl 
este In mânele d-lul Dimitrie Sturdza ?

Fără a aştepta respunsul .Rom â
nului,* ce’l credem de prisos, vom 
atinge In numfirul viitor acea parte  
a articolului sftfl, care ne privesce 
de-a-dreptul pe noi conservatorii ne- 
coalisaţl.

STIL ZIARISTIC
Este cât va timp de când s’a sta

bilit In organele principale de pu
blicitate un ton de cuviinţă şi de 
moderaţiune care este un bun semn 
pentru pressâ şi pentru Inrlurirea 
bine-făcâtoare ce trebue să aibă In- 
t r ’un s ta t  liber.

Până aci, organele noastre de pu
blicitate luafl, de cele mal multe 
ori. un aer de violinţă, de esagera- 
ţiune care nu mal lasă nici un loc 
raţionam entului rece şi discuţiunil 
ideilor; In loc de critica actelor, nu 
găseai de cât înjurături, In loc de 
argumente, epitete triviale. Ţi se 
părea că escl In tr’o ţară  de surzi 
In care toţi sbierafi In loc de a vorbi.

Din norocire acest răii a Început 
să dispară; Românul, Pressa, Tim
pul afi Început să discute cu cuviinţă 
ideile şi tendinţele politice ale per-

tr'adevSr, până când Miniştrii se desbi- 
nară între ei, nu avu! de ce să mă plâng; 
nu pretindeam nimic necuviincios, şi chiar 
dacă ici colea din causa necesităţi! pu
teai! să se calce formele, totuşi eram gata 
tot-d'auna a plăti o indemnizare potrivită, 
şi ast-iel nn se ivi nici o ceartă anevoe de 
potolit.

«Ministru! Cogălniceanu (după cum a- 
flal), în urma unei cestiuni de etichetă 
care se ivi după cununia Domnitorului pen
tru numirea la funcţiuni de palat, se crezu 
atins, dete oare-care prilej de nemulţu
mire Domnitorului însuşi, şi se retrase din 
minister. De atunci se făcnră în deose
bite ciclnrl ministeriale alegeri nouă, agi
taţiuni şi altele asemenea în cursul cărora 
eQ şi ţăile ferate ale mele trebuia să ser
vim drept pretest; de aceea mal toate lu
crurile se întoarseră, şi Incrul se termină 
cn vietoria şi venirea la putere a albilor, 
adică a acelora cari mai tare şi mal cn 
stăruinţă combătuseră căile ferate, şi lua
seră o posiţiune rnaî necumpătată in pri
vinţa lor. Âcostei partide aparţineai! şi 
nişte oameni respectabili cari din convic
ţiune se impotriviai! nnui sistem anevoe 
de susţinut în abstract, dar nu se price- 
pead în materie şi nu cnnoşteaO tot mer
sul şi toată des voi tarea lucrului.

(Va urma)



soanelor sad ale grupurilor politice; 
poţi s& citeşti veri care din aceste 
ziare şi nu eşti nevoit să'l arunci 
din mâne din causa espresiunilor şi 
epitetelor necuviincioase.

Acest bun resultat este datorit, 
In cea mal mare parte, Înţelepciu
nii partidului conservator. Era lesne 
în adevăr pentru partidul progre
sist să fie moderat in espresiunl şi 
liniştit In idei: e lesne a fi mode
ra t când toate ţi merg bine, când 
ideile tale sunt triunfătoare, c&nd 
persoanele, pe care le crezi mal ca
pabile, conduc destinele ţării şi nu 
e nici un merit nici pentru Româ
nul nici pentru Unirea Democratică 
de a fi cuviincioşi In espresiunl, mo
deraţi In idei.

Partidul conservator este In altă, 
posiţiune: el vede ideile lui sacrifi
cate unor oameni, cari nu sunt In 
stare să le priceapă; el vede pe oa
menii pe cari ’I crede cel mal buni, 
trămişl In judecată, şi pe mulţi alţii 
vârâţi In procese, cu perchisiţinnl do
miciliare şi altele. El nu numai că nu 
găseşte recunoştinţa la care avea 
drept după cinci ani de guvernare, dar 
vede căintenţiunile lui patriotice sunt 
calomniate, că actele Iul cele mari 
denaturate ’i se impută ca crime, şi, 
ce e mal mult de cftt toate acestea, 
el vede munca lui din cinci ani pen
tru  a stabili în-ăuntru Constituţiunea 
noastră democratică şi In afară cre
ditul ţării, această muncă colosală 
compromisă de nişte copil al ţârei 
ingraţi şi resfăţaţl: ingraţi pentru 
că trămit in judecată pe oameni cari 
le-a conservat Constituţiunea de care 
se bucură şi care fără dânşii s'ar fi 
Înecat In anarhia din 1870, şi res- 
f&ţaţl, căci n’afi făcut nimic pentru 
a ajunge In posiţiunile ce le ocupă 
de c&t de a se declara pe dânşii pa
trioţi, naţionali şi democraţi, şi de 
a arunca injuria acelora ce şi-aii con
sacrat viaţa pentru prosperitatea ţă
rii lor.

Iacă In ce posiţiune se găseşte 
partidul conservator, şi In asemenea 
situaţiune, moderaţiunea, discuţiunea 
rece şi cuviincioasă este un mare 
merit. El bine, acest merit partidul 
conservator l’a scos dintr’o abnega- 
ţiune rară pentru dânsul şi din de
votamentul sâfi pentru binele public.

Şi cu modul acesta presa noastră 
Întreagă a Început Bă se depărteze 
de meşteşugul pamfletarului şi al li- 
bellistnlul şi să se apropie de rolul 
frumos al publicistului.

Este cu toate astea un ziar din 
cele Însemnate, căci nu vosbesc de 
acelea cari par destinate de a se 
rostogoli tot-d’a-una In noroiti, este 
un ziar care urmează vechia rutină, 
care persistă In modul Învechit de 
a pune Înjurătura In locul criticei şi 
epitetul necuviincios In locul argu
mentului.

Ast-fel, ln tr’un ziar de la 10 Fe- 
vruarie, vedem un articol In care 
autorul caută a proba că d-nil Co- 
gălniceanu şi Epureanu, pentru ne
mulţumiri individuale, voeec a de
veni desertorl şi că afi jucat o scenă 
de multă .duplicitate,* şi acest ar
ticol este plin de fel de fel de gen
tileţe la adresa partidului conser
vator.

Ast-fel noi conservatorii suntem 
calificaţi cu multă amabilitate . reac
ţionari* lntr'un loc şi In altul .duş
mani de moarte a to t ce este inde
pendent şi liberal In ţară*; guvernul 
conservator este dăruit cu numele 
de .guvern c&zăcesc*, ln tr’un loc de 
.nenorocit guvern de bâtă*, In al
tul )n fine şi de .tirania lui Catar- 
giu* şi administraţi unea conserva
torilor este de o dată recunoscută 
de .insolentă, nelegiuită şi ruină
toare*. Nu zicem nimic de domnul

Catargiu căruia, In generositatea Iul, 
autorul hărăzeşte demnitatea de .sa
trap !

Spuneţi, dacă un demagog, voifi 
să zic un om cu capul sec de idei, 
cu inima plină de dorinţa de a a- 
junge şi de invidie pentru cel ajunşi, 
cu gura plină de cuvinţe sforăitoare, 
spuneţi dacă un demagog ar putea 
Întrece limbagiul de mal sus!

El bine, acel ce şerifi acele vorbe 
nu sunt demagogi, ci sunt— cine ar 
crede-o ? redactorii .Unirii Democra
tice. *

Am observat In multe numere a- 
semenl necuviinţe, dar le-am trecut 
cu vederea ; e lapsus colanţi, am zis 
o dată, este scăpare din vedere ne
am Închipuit a doua oară, este en- 
tusiasm, am bănuit a treia oară; dar 
a patra, a cincea oară, dar meretl, 
atunci ne-am convins că boala e cro
nică, că a devenit obiceiu!

Ast-fel când ziarul Românul, pă
rintele ziaristicei In România, şi, să 
fim drepţi, şi al limbagiulul esage- 
rat de care ne plângem, şi-a lăsat 
vechiul sâfi obiceifi, cel puţin de când 
afl venit la putere ideile ce repre- 
sinta, — când Timpul, organul parti
dului ce se f.rede pe nedrept Înlătu
ra t de la conducerea afacerilor pu
blice şi căruia cum am zis i s’ar 
mal trece un grăunte de pasiune şi 
violenţă, ’şl Îneacă indignarea, în nu
mele intereselor generale pentru a 
discuta cu sânge rece, numai ferici
ţii de la .Unirea Democratică* se 
mal ţin  de drumul cel vechio, aşa 
de norocos!

Tocmai el cari până mal deunăzi, 
ne acusaii tocmai 'pentru acest cusur, 
cad în tr’ânsul? Să fie oare adevărat 
că se ţin de şcoala acelora care gă
sesc bun într’ânşil ceea ce critică 
In alţii ? Or doară nu le părea râfi 
de Înjurăturile ce vedeafi în alte zi
are de cât pentru a păstra numai 
pentru dânşii, monopolul înjurătu
rilor?

Şi dacă este ziar care n’are nici
o scusă pentru a fi necuviincios, este 
fără lndoial .Unirea Democratică.* 
Cel ce susţin acest ziar sunt în a* 
devăr bărbaţi care Întrunesc buna 
creştere pe lângă instrucţiune; cum 
dar se lasă la asemeni orgii de lim- 
bagiu ? Pe urmă el nu sunt oameni 
Îmbătrâniţi şi prin urmare înăspriţi 
în lupta In care resentimentele lovi
turilor primite să fie un stimulent 
la violenţă; de unde dar a tâ ta  reu- 
tate? EşiţI de erl pe scena politică, 
fără a cunoaşte bine pe oameni nici 
lucrurile, ar trebui puţină circum- 
specţiune In apreciarea faptelor pe
trecute, şi, de ce să nu spunem ce 
avem pe inimă, un dram de modes
tia nu le-ar şedea refl !"

O Doamne, să fie de ajuns In a- 
ceastă ţeară ca să nu fi făcut nici
o dată nimic, pentru a avea drep
tul să judecăm cu asprime şi să con
damnăm cu uşurinţă pe bărbaţii, 
cari ati purtat pe umerii lor această 
ţeară şi, cari pe lingă mult bine, 
or fi avut ca oameni, şi In lipsă de 
alţii mal buni, şi greşealele lor!

Noi nu acusăm pe confraţii nos- 
tril de la .Unirea Democratică* că 
nu Împărtăşesc vederile noastre a- 
supra oamenilor politici din ţară, 
căci ştim bine că poate cineva să 
fie foarte sincer şi foarte nedrept In 
acelaşi timp, dară II rugăm să cu
gete la acest adevăr, că deprinde
rea de a Întrebuinţa vorbe sforăi
toare condamnă pe om la a nu ve
dea nici o dată limpede, la a nu ju
deca nici o dată drept şi’l face cu 
timpul ecoul inconsecuent al unor 
cuvinte seci pe cari nu le va pri
cepe nici o dată.

PROECT DE LEGE
pentru

INTERPRETAREA LEGI ELECTORALE DIN 1866 
şi pentru garantarea libertăţii alegătorilor.

Art. II. 1)

Am citit şi am recitit cu toată 
atenţiunea raportul comisiunel ca să 
găsim explicaţia inovaţiunel incon- 
stituţionale introdusă In art. 1 şi 
n am găsit, nici un cuvânt care să 
ne poată lumina. Discuţiunea In ca
meră fiind deschisă chiar in ziua în 
care apărea ântăiul nostru articol, 
am căutat în resumatul procesului 
verbal al şedinţei să aflăm dacă d. 
raportor sad vre unul din membri 
comisiunel, safi vre un alt deputat 
a dat vre un motiv puternic In cur
sul discuţiunel în sprijinirea acestei 
disposiunl; şi n’am avut fericirea să 
fim satisfăcuţi. Am văzut din contră 
cu multă satisfacţiune că s’afi găsit 
deputaţi, ca on. d. Nicolae Blarem- 
berg de esemplu, care a apreciat ca 
şi noi această disposiţiune de tn- 
constitufională, şi afi combătut-o. Majo
ritatea însă, o mare majoritate a vo
ta t articolul fără alt argument de 
cât bila brutală: fie volo, aşia voifi... 
Ni se spune Insă că d. prim-minis- 
tru  ar fi deţlarat că rurali prea sunt 
conservatori, şi de acea cere esclu- 
defea lor din colegiul al treilea şi 
exiliul acestei Întregi clase de ale
gători contribuabili în colegiul al 
patrulea.

Ce este frumos şi ne probă cu 
câtă maturitate să urmează delibera- 
ţiunile In Adunare, este că art. 5 
din proiectul primitiv 11 suprimă co- 
misiunea, şi l'a suprimat şi Aduna
rea în şedinţa din 13 Fevruarie; şi 
prin consecuenţa acestei suprimări, 
avem o clasă de contribuabili care să 
despoaie de dreptul de vot şi de
vin incapabili. In adevăr, după ce 
art. 1 stabilesce ca principifi că a- 
cel care locuesc afară In comunele 
rurale nu pot face parte din al trei
lea colegifi, de şi plătesc o dare a- 
nuală de 80 lei vechi, art. 5 venea 
ca corolar să ne spue că acel ^:are 
plătesc .o  dare anuală de 80 lei. 
.n ’afi nici o cualitate pentru a-şl 
.putea stabili în oraş domiciliul lor 
.politic în conformitate cu articolul 
.30  (dinr legea electorală), intră in 
„colegiulu alu patrulea. Dar ce zice 
art. 30 din legea electorală despre 
domicilul politic ? Ea ne spune că 
domiciliul politic al fie-cărul alegă
tor este in oraş, în judeţ safi în co
muna unde îşi plâtesce darea directă 
safi unde îşi are ^proprietatea, ori 
principalul safi aşezământu. Eată a- 
cum un contribuabil care plătesce o 
dare de 80 lei către Stat, domici
liul sâfi, aşezământul săfi este de 
exemplu la Kitila ca fabricant de 
zahăr; în oraşul Bucureşti n’are cua
litate de a-şl stabili domiciliul po
litic, pentru că n’are în oraş nici 
un aşezământ nici o proprietate, la 
Kitila îşi plâtesce darea directă, pa
tentă. Ce se Întâmplă cu dânsul? 
Ca locuitor In comuna rurală Kitila 
de şi plâtesce darea de 80 lei, este 
esclus din colegiul al treilea prin art.
1 al proiectului; ca contribuabil cu
o dare de 80 lei, fără cualitate de 
a-/I stabili în oraş domiciliu politicii 
nu poate intra lu colegiul al pa
trulea, pentru că articolul 5 care îl 
deschidea uşa acestui colegifi s’a su
primat, şi pentru că legea electorală şi 
Constituţiunea nu admite în acest co
legifi, ca colegifi special, de cftt pe 
contribuabili cu o dare mal mică de 
80 lei; şi ast-fel o jlasă foarte nu
meroasă şi interesantă de contribu
abili care ţine In mişcare tot co- 
merciul mic, toată industria mică 
ce dă o viaţă comunelor rurale, a- 
fcea clasă se găsesce eliminată de la

1). Vezi «Timpul4 din 18 Fevruarie.

comisiile electorale, desbrăcată de un 
drept politic, declarată incapabilă.

întrebăm pe onor. raportor, unde 
este garantarea dreptului de vot cu 
acest sistem de elitnin&rl? unde este 
liberul lui eserciţifi ? şi ce se face Cu 
suveranitatea poporului dat afară din 
colegiurile electorale fără ceremonie? 
Sărmanu suveran!.., Bun numai do 
etichetă pentru declamaţiunile am
b i ţ io ş ilo r . .b u n  de ţinut sub chee 
la Dolma-Bactshe alăturea cu Sulta
nul Murad, safi in tr’un cabinet de 
curiositate. Suntem mâhniţi din su
flet a vedea cum ne batjocorim noi 
înşine inteligenţa şi creditul politic; 
citim cu întristare scenele grotescl 
ce se petrec pe toată zioa în Adu
nare ; şi ne mirăm de incoherenţa 
ideilor în care se agită legislatorii 
noştri improvisaţl cari afi imaginat 
şi varga penalităţii ca să ducă po
porul la vot, vrând ne vrând.

Dacă comisiunea ar fi fost In a- 
devăr anim ată de idea de a garanta 
dreptul de vot şi liberul lui eserci- 
ţifi, precum ne asigură cu atâta be
nevolă naivitate, cucernicul raportore, 
ar fi trebuit să se preocupe de un 
principifi esenţial al Cunstituţiunel 
noastre, principiul permanen(d listelor 
electorale prin care s’ar putea în a- 
devăr împedica falşificarea listelor 
electorale, arbitrariu consiliurilor co
munale, şi ingerinţa indirectă aad- 
ministraţiunel centrale.

Permanenţa listelor electorale este 
un principifi constituţional şi de un 
interes capital pentru garantarea şi 
sinceritatea dreptului de vot. De când 
insă ne aflăm intraţi în regimul 
represintativ nici unul din guver
nele care s’afi succedat n’a Îngrijit 
a statornici şi a asigura această per- 
mtnenţă, şi aci adresăm un reproş 
meritat şi fără escepţiune atât ad- 
mihistraţiunilor zise liberale, cât şi 
administraţiunilor conservat<5re. Lis
tele  electorale s’afi confecţionat în 
tot-d’a-una pe fol volante care lesne 
se pot schimba dintr’o zi în alta, 
fără arătare de elementele care serv 
de base la clasificarea alegătorilor pe 
colegiurl, şi cu neputinţă a se con
trola de cel interesaţi. Listele ar tre
bui să fie făcute pe registre de in- 
scripţiuue, şnuruite şi pecetluite sub 
sigiliul primăriilor, cu coloane ară
tătoare de domiciliu, de proprietate, 
de imposite, de rolul contribuţiunilor 
etc, ca să poată fie-care interesat 
să le controleze şi să se convingă 
de sinceritatea lor; şi la timpul de 
revisuire anuală să nu poată prima
rii a le preinoi în total, ştergând şi 
adăogând, dupe plac. Numai ast-fel 
s’ar putea asigura sinceritatea liste
lor. Comisiunea insă nu s’a gândit 
la aceasta, şi suntem siguri că nici 
Adunarea nu se va gftndi pentru că 
preocuparea noastră este de a avea 
la ocasie, şi la îndemână alegători 
,ad-hoc* care să nepdtă servi candi- 
daturele şi ambiţiunile.

Suntem dar în drept a $ice că 
lucrarea comisiunel, nu este o lu
crare, sinceră de interes public, ci
o lucrare, şi cea ce este mal răii, 
un expedient de partid. Cea ce ne 
confirmă in acostă convincţiune sunt 
cuvintele d-lul prim ministru, carele 
in şedinţa de la 11 Februarie, $icea 
în Adunare : .trebue să revenim la 
, opera nâstră, căci sciţi că noi am 
„mal interpretat o dată acesfcă lege 
.(legea electorală), Insă adversari 
.noştri politici prin Senat afi res- 
.pins acea îmbunătăţire. Să facem 
.acum cu o oră mal tnainte ceea ce 
.suntem datori către ţâră.* Gu alte 
cuvinte: ,grâbiţi-vfi de adoptaţi pro- 
.iectul ce vă presintăm, căci mâine,
. poimăno vom fi silit* să dăm locul 
.adversarilor noştri! politici care 
, P6te să disolve Adunarea; şi la

.noile alegeri nu ne rămâne alt

.expedient de a reveni In Cameră
-Şi la guvern de cât prin altera-
.ţiunea Constituţiunel, ce vă pro
punem.* 1

In faţa unei asemenea mărturi
siri, şi a unul avertisment atât de 
semnicativ adresat partidului de că
tre şeful săfi, n’avem nimic de a- 
dăogat. Nu este 6re aceasta o Înaltă 
ironie, şi cu a tă t mal semnificativă 
cu cât ea este adresată dupe Scau
nul Curial al puterii ? Şi nu denotă 

re această exortaţiune ministerială 
că preocuparea principală a autorilor 
proiectului de lege este nu de a a- 
asigura aplicarea normală şi regu
lată a Constituţiunel, ci de a da sa-
ţisfacţiune ambiţiuuil0r şi interese
lor de partid.

O altă preocupare esenţială care 
ar fi trebuit se aibă partidul tfis li
beral, partidul sufragiului universal, 
sufragiului Întins, şi la care nicis’a 
gândit, este compunerea colegiului
universitar pentru alegerile senato- 
toriale.

Constituanta voind a da instruc- 
ţiunel publice o importanţă socială 
Şi politică, a acordat universităţilor 
din Bucurescl şi Iaşi, o representa- 
ţiune specială In Senat, şi le-a re
cunoscut dreptul de a avea Iu a- 
cest Înalt Corp câte un representant.

Această disposiţiune, Constituanta 
a lmprumutat-o de la Englitera. Ce 
s’a întâmplat însă ? In practică s’a 
introdus usul ca colegiul universitar 
se fie redus numai la profesori fa
cultăţilor, aşa în cât Senatorele U- 
niversităţilor e Senatorele facultăţi
lor, al învăţământului superior, iar 
nu senatorele Universităţel.

La a ndstră părere ceea ce constitue 
Universitatea, adică corpul profesoral 
care trebue representat In Senat, nu 
este numai corpul profesorilor de 
facultăţi, dar şi corpul profesorilor 
de licee şi colegiurl. Universitatea se 
compune de facultăţi şi licee.

Spiritul Constituţiunel care este 
basată pe sufragiul întins, şi care 
admite în representaţiunea Senato
rială, elementul special al instruc- 
ţiunel publice, oerea dar ca colegiile 
universităţilor să fie compuse de 
toţi profesorii facultăţilor şi de toţi 
profesorii liceelor şi colegielor. Aşa 
se practică lucni în Englitera de la 
care ne am lmprutat cu acostă ideiă. 
Ne aşteptam dar ca o comisiune eşită 
dintr’o adunare liberală, In cnre su
fragiul universal şi suveranitatea po
porului sunt o dogmă politică, se 
propună In proiectul el ca colegiele 
electorale universitare pentru Senat 
să fie compuse de toţi profesorii fa
cultăţilor şi de toţi profesorii licee 
lor şi colegielor In activitate şi o- 
norarl. O asemenea disposiţiune ar 
fi contribuit în adevăr mult a da 
un relief Senatului şi o importanţă 
representaţiunel universitare, ca să 
nu ajungă a fi această representa- 
ţiune o afacere de clică redusă la 
proporţiunl meschine de ambiţiuni 
personale; aci ar putut comisiunea 
se întrebuinţeze .cuvântul sacramen
tal adoptat de: se inţehge.

Dacă avem un reproş meritat a 
adresa ministerului Catargi, este că 
nu s-a gftndit din vreme la aceste 
reforme importante care i-ar fi ri
dicat prestigiul; ci s’a mărginit a 
presenta Senatului un proiect de pu
ţină importanţă In care se ocupa 
numai de compunerea biuroulul e- 
lectoral, şi scurta timpul operaţiu
nilor electorale, greşală mare care 
a făcut ca proiectul săfi, să nu se 
ia Îndestul de serios.

In articolul viitor ne vom ocupa 
de cele-l’alte măsuri şi reforme pro
puse de proiectul de lege ce discutăm.

C. N. Brăiloiu.



T I MP UL

DIN AFARA.

Crisa orientală. Puterile europene 
urmează a nu rfispunde la nota Ru
siei. Mal multe dintr'Gnsele afi avut 
InsS, ocasiune a se pronunţa In ces- 
tiunea orientală, d&nd prin aceasta 
Russiel cel puţin nişte rftspunsurl 
indirecte).

Discuţiunile parlamentare ale En- 
glifcere! şi discursul de tron, pronun
ţat, de către împăratul Wilhelm cu 
ocasiunea deschiderel parlamentului 
ne-afi lămurit Intru cat-va asupra ati-

i tudinet, ce trebue sa credem ca cele 
[mal de frunte doufi puteri vor lua 
[ ia cestinnea orientala.

Ducele de Decazes a  declarat,
; au va rfispunde decât în  urma ce- 
! Ior-1'alte puteri şi că Franţa va ră
mânea neutrală, dacă Italia nu va 
lua parte la resbel. Oare-şf ciim ca 
răspuns la această declnraţinne, mi
nistrul de externe al Italiei declară, 
că Italia va r&mănea neutrală, dacă 
Austria nu va lua part® resbel. 
In^sfărşit corniţele Audrâssy decla
ră, că Austro-Ungaria e hotărî ţă  a 
păstra libertatea de acţiune, respin-

1 gănd orI*ce propunere de alianţă.
In vremea aceasta a tâ t  Itu sia , 

cât şi Turcia se pregătesc de res
bel. „Rusia, — zice un corespondent 
american al ziarului „Times0,— cum
pără din statele unite cu deosebire 
earbă de foc, eară Turcia cu deo

sebire arme şi cartuşe. Mal multe 
llunl de zile Rusia a dat mult de lu- 
| cru celor mal bune dintre prăvă- 
riile noastre, şi tocmai acum afi 
sosit la New-York 150 tone de praf

puşcă, spre a fi numai decât în
cărcate pe vapoare. Turcia dela a- 

rnul 1870 a dat companiei Winches
ter din Newhaven mere îi de lucru. 
Afară de aceasta a mal coman
dat arme In Providence şi In alte 
părţi. Toate fabricele de arme şi 
muniţiunl lucrează nelntreprut pen
tru  Turcia, Rusia şi Austria. O sin 
gură «compania a trims până acum 
100,000.000 cartuşe Ia Constanti- 
nopoi.*

Toată această armârie şi erbărie 
nu se face de flori de cuc, şi dacă 
n’ar fi alt motiv pentru bătae , rfi- 
mâne unul: că să nu ruginească a r
mele şi earba să nu revenească.

„Pester LloyJ*, unul dintre orga
nele d-lul Andrassy, comunică din 
„isvoare demne de crezfimânt®, că 
toate incercârile confidenţiale a pu
terilor de a hotărî pe Rusia să re
nunţe la acţiune, afi rfiinas zadar
nice; Rusia nu aşteaptă decât res- 
punsul puterilor pentru ca numai 
decât să Înceapă resbelul. — „ Dzie- 
nik Polski* primeşte din Iaşi şti
rea , că comandanţii trupelor ro
mâne afi primit ordine de a con- 
gedia miliţiele. In aceeaşi vreme 
Insâ ministrul de interne al Româ
nie! a anunţat pe to ţi prefecţii, că 
In ̂  curând trupele ruseşti vor trece 
prin România. Tot din Iaşi „Polit. 
Corp.* primeşte ştirea, că minis
trul de resbel al României a coman
dat detaşameute mal mari la Mă- 
răşeştl şi la Bărboşi spre a apăra 
amândouă oceste puncte contra unul 
evental atac. Diu Iaşt afi plecat 250 
artilerlştl şi 150 roşiori la BuzStt'şi 
la Focşani. După cum se asigură In 
biuroul consulatului rusesc din Iaşi. 
trupele ruseşti vor trece in 16 Fe- 
vruarie, adecă mercurl, peste Prut

După un a lt şir de ştiri resbelui 
| fi localisat In Asia. Un corespon

dent al Ziarului „Fremdenblatt*, un 
°® „bine orientat* In afacerile Tur
ciei, ne asigura, că relaţiunile Intre 
Poarta şi Perşi a sunt cele mal bune; 
a a t-fel, dacă Persia se pregăteşte

r? . nu 86 pregăteşce contra 
Turciei, ci cojiră Emirului de Ca- 
bul care rtvneşte la oraşul Herat.

eu sche Zeitung primeşte dela 
corespondentul 86a 8\  Pe.
tersburg următoarele Împărtăşiri: 

■ „Sunt informat dm isvor demn de 
crezfimănt că guvernul Rusie, este 

ilh o tan t a ataca Turcia şi în Meso- 
potamia.

Afi sosit aici ştiri positive, că tru- 
vernul engles a provocat peEmiruI 
uin Afghanistan să declare catego-

I ric, dacă e hotărlt a se alia cu Tur
cii ori cu Ruşir. Deasemeneâ guver-

l nt,i Indiei a comunicat Emirului de 
Afghanistan, că ar dori să trămiţâ 
agenţi militari In acea ţară, spre a

se ţinea In cnrent despre cele ce se 
petrec In tr’fensa*.

Din aceste deosebite ştiri nu pu
tem  decât să tragem conclusiunea, că 
Rusia este hotărîtă a ataca din două 
părţi cel puţin, adecă In Europa şi 
in Asia. Ţiind însă seamă de ma
ni festaţiunile opiniunel publice din 
Europa, care nu pare a fi pentru 
resbel credem că Rusia va căuta să 
pue centrul acţiune! mal mult In 
Asia decât In Europa.

Negoţiările de pace cu Serbia şi 
Montenegru nu par a sta In oareşi
care raport cu acţiunea Rusiei. Re- 
presentanţit Serbiei vor senina trac
tatu l de pace In zilele acestea şi 
numai decât după ce vor fi sosit 
reprjsen tan ţil Muntenegreni la Con- 
stantinopol, arm istiţiul va fi pre
lungit până la 14 Martie. Aceste se 
zi e cel puţin fără a fi desminţite.

Poarta desminte toate ştirile, care 
circulaţi despre pretinsa bolnăvire a 
Sultanului si degpre demisiunea lui 
Edhem Paşa. Sultnnnlfi zic comu
nicatele otomane, a suferit; de du
rere de dinţi, eară acum s'a însă- 
nătoşat. Cât apoi pentru Edhem 
Paşa, ştirile mal noi constată, că el 
stă  ţeapăn în scaun. «La 22 Esce- 
lenţa sa marele, Vizir după ce a ra 
portat sultanului, a presidat consi
liul de miniştri, în care s’att nu
m it încă doi guvernorl creştini.*

O depeşă din Constantinopol ne 
anunţă, că o deputaţiune de softale 
turceşti e gata să plece la Pesta. 
Nu şţim Insă, dacă prin aceasta cri
sa orientală va in tra  In a noua fasă.

„N. Fr. Preş.* primeşte, din Giur
giu următoarele ştiri:

La Vidin sunt până acutn con
centrate 61 batalioane, 12 escadroa- 
ne, şi 21 baterii. Din aceste sunt 
38 batalioane In Vidin. 6 In Lom- 
Palanka, 28 In Adile şi In Zaicar. 
Trupele sunt bine echipate şi p-o 
văzute cu puşti de sistemul Martini 
numai Incălţămintele soldaţilor lasf 
ceva de dorit. La Vidin lucrează 
zi pe zi câte 5 mii oaraenr la for 
tificaţiunt. Faţă  cu Calafatul se a 
şeazâ o rotundă de şanţuri. Posi- 
ţiunea dela Adile e bine fortificată. 
Guvernul a cumpărat ori ordonat a 
se clădi cinct-zecî de bărci spre a 
alcătui numai decât un pod peste 
Dunăre, — Se asigură că Turcii vor 
ocupa Calafatul numai decât după 
ce Ruşii vor fi trecut rîul Prut.

Cu toate negoţiările de pace, in 
Serbia se urmează pregătirele pen
tru  reluceperea resbelul ni. Patru mii 
de voluntari afi plecat la Cragueje- 
vaţ. In Barsa Palanka se lucrează lâ 
fortificaţiunl.

Ziarului „Allgemeine Zeitung* . 
se comunică din Constantinopol, că 
circulează prin oraş o petiţiuue priu 
care Sultaaul va fi provocat a revoca 
pe Midhat Paşa. Până acum această 
petiţiune ar fi fost semnată de că- 
tră  80,000 persoane.

S E N A T U L .
Şedinţa de la 12 Februarie 1877.

Preşedenţia d-lnî M. Cogălceanu.
D. prim-ministru citesce mesagiu) pen

tru prelungirea sesiune! ordinare pene la 
15 Martie.

Se comunică o nouă petiţiune a Isrncli- 
ţilor din districtul VasluiQ, prin care se 
plâng contra actualului prefect d. Miclescu 
fi a unu! domn subprefect tot din acel 
district.

D. Cămăroşescu cere, tot ca in şedinţa 
de erl, si» se respingă această petiţiune, 
nefiind o plângere in contra guvernului si 
nefiind susţinută, conform regulamentului, 
de 3 domni Senatori 

J*- yice-preşedinte. Este de părere a se 
««mite în cercetarea secţiunilor ca fi cea 

9 ®rî< petiţinnea fiind tot în acel sens.
„„ 6re-care discnţiune, se trimete si 

ţî* p P e*iţie la comisia de petiţiunl.
, p J^mărăşescn zice că colegiul al Il-lea
• r n l _>5 n 8 *Ssat prea mult timp vacant

Lscăg l n c Ş Un0a d° ™ ific*re 8,1

de DverificSr"rItSC\ S n r , d 1°™ '™_ can> a procedat corni-
siunea, care a avut necesitate do onre-care 
mformaţium, pe care le-. adregat d. Juî
Voinov JPocşani, după ce a demisionat 
din Cameră. D-sa crede că procedarea co
misiei este corectă.

D. Leca. Prin procedarea comisinnel va
lidarea alegerel d-lul Voinov se amână lu 
calendele grece. Cum se poate contesta ca
litatea de cetăţean d-lul Voinov care a 
fost deputat 10 ani pe rând ?

D. vice-preşedinte. Gestiunea nu este Ia 
ordinea zilei, prin armare nn pot face de

cat sa invit comisinnen a se ocupa cât mal 
curând de această alegere.

D. Cttsimir. Comisinuea de verificare nu 
poate face un raport in care să arate fapte 
pentru cari nn este bine informată şi prin 
urmare pe cari nu le poate snsţineainain- 
tea Senatului; fiind că n’are toate infor- 
maţiunile necesare nnel validări, de aceea 
s’a produs această întărziere.

D. Cămărăşescu. Intărzierea s’a făcut sub 
pretext cu nn se cunoasce adresa d-nulu! 
Voinov din care causă se ţine de 10 zile, 
iu cancelaria Senatulnl, o adresă către d. 
Voinov, pe care d. Casimir de signr ’l cu
noasce şi scie că şeade la Focşnnl. Roagă 
deară pe Comisiune a grăbi lucrarea.

D. V. Preşedinte, promiţând că va aduna 
cât mai neîntârziat pe membrii Comisiune!, 
incidental se declară închis.

D. Manolescn citesce raportai şi pro
iectul de lege pentru abrogarea lege! de 
recrutare din 1876, şi înloouirea el cu cea 
din 18G4. — Conclnsiunile raportului sunt 
pentru amendarea proiectului.

D. vice-preşediate declară deschisă dis
cuţi unea generală.

D. Boziann cere a se‘ imprima raportul 
de oare-ce proiectul ast-fel modificat de 
Comitetul delegaţilor este cu total străin 
de cel stndiat in secţiuni.

D. General Florescu, zice că nu trebne 
a se imprima raportul de oare ce Comitetul 
prin el arată numai cura s’ar putea mo
difica legea din 76, pe câta vreme proiec
tul de lege cere nunta! abrogarea el, şi 
nnmai această abrogare e in cestinne. D. 
general discută apoi cestinnea în fond, de- 
clarându-se contra abrogare! acestei leg 
Legea din 1876 era resultntul nnei hm. 
esperienţe şi elaborată de o Comisiune spe
cială. Cnraginl d-lui ministru de resbel 
fost prea mare când s’a gândit la aceast 
abrogare. Un lucru se desfiinţează nnmai 
atunci când se probează că nu este bun 
legea aceasta însă nici na a fost pasă 
aplicare ca să i se poată cunoasce defec 
tele safl nvantagiele ei. Cnm se poate dari 
susţine că ea este rea şi trebue desfiinţată?
O altă cutezanţă a d-lnî ministru, este ci 
mai nainte de a se abroga această lege de 
către corpurile legiuitoare, d-sa a desfiin 
ţat’o, din bunul - seu plac. In adevăr legea 
trebnia pusă în aplicare la 1 Ianuarie 
astăzi suntem la jumătatea In! Fevrnarie 
şi ea încă nn este pusă in aplicare. D-nu 
General arată apoi avnntagiele legei din 
76. Ea era complectarea legei din 72 pen 
tru organisarea armatei, era pusă în ar 
moniă cn această lege, aşa că dacă s 
admite acum legea din 64, ar fi o confn 
siuue din cele mal mari. Ca ministru de 
resbel fusesem de mai multe ori interpe 
lut, pentru nconvenientele şi anomuliele 
legei din 6 t. Am făcnt dară legea cea none. 
am stabilit prin ea nnnl din principiei 
cele mal mari, principial serviciului obl 
gatoriQ ; am fost preocupat şi de intere 
sele agriculturei şi ale comerciulni şi 
am protegiat; am făcut tot in fine ca 
avem o lege complectă şi practică, 
cnm toata această îndelungată lucrare, re- 
sultutul esperienţe! atâtor ani, se cere a 
abrogată. Termină pronnnciându-se contri 
Inărei in considerare a proiectului.

D. I. Ghica in cestiune prealabilă, cere 
se tipări, raportnl legea fiind cn totul nonă

D. raportore Manolescn arată că modi 
Scările s’att tăcut cn aprobarea ministru 
lui, şi ca să nu se piarză timp nn s’a ma 
aşteptat penă va veni d. ministru cu n 
proiect nod. Dacă Senatul voesce însă, cn 
orl-ce preţ eQ nn mă opnn la imprimarea 
raportului.

D. Lunge,mu crede că proiectai pre 
sentat este nnmai espresinnea cngetărilor 
d-lul raportore. M’am ameţit de atâtea mo
flinnnri oi nKrnrTo»•? fîSnX — ___i.* _

din 76 trebnia modificată pentru că are| 
multe inconveniente şi chiar în prima zi 
a aplicare! ei s'a văzut că nn e practică, 
pentrn că, ne având fonduri, gnvernnl n’a 
pntnt să trămită în fie-care plasă nn de
legat al ministerului de interne ca să a- 
siste la operaţiunea recrutăm. Ministrul 
de resbel, văzând, prin nrmare, incoveni- 
entele legei, văzând că nn ma! etim p a o 
snspenda pe anul cnrent, văzând dorinţa 
esprimată de secţiuni ca să se modifice le
gea, ca să |intre in vederile Senatnln! a 
venit şi a făcnt modificările presenlate. 
Dacft Senatnl insistă insă, se poate ca mi
nistrul să vie cn un nod project.

D. general Florescu, în cestinne de re-

Ne grăbim a publica urm ătoarea 
scrisoare a d lui C. Grădişteanu.

Domnule Redactor,
In ziarul „Timpul* din II Fe- 

bruarifi afirmaţi că d. Nicolae Fleva 
ar fi fugit prin tribuna damelor, sub 
palma mea rădicată. Am avut a l
teraţi uni foarte vil cu d. Fleva, Insă 
nici o dată nu ’m)-am permis a r i
dica măna asupra nimănui şi cu a tâ t 
mal puţin asupra unul deputat şi 
In plină şedinţă a Camerei. Regret 
că voiţi a ’ml face această reputa-

gnlament, zice că trebue a se pnne la vo tlţiuue de bătăuş, pe care n am am- 
dacă Senatnl primesce a se lua în desba- biţionat-o nici o dată. Sper dar de la
tere aceste modificări. I ; ____ j ________________ •,im parţialitatea domml-voastre , căD. v.-preşedinte esplică toate fasele prin 
care a trecnt projectu), cum nnele secţi
uni 1’aQ primit, altele 1’aQ modificat, şi 
crede că trebne a se pnne la vot impri
marea raportnlni.

V oci: 8 ’a retras projectu), nn mai e în 
chestinne raportul.

Alte voci: Nn s’a retras, (zgomot).
Se pnne la vot dacă Senatnl primesce a 

se imprima raportnl si se respinge.
D. Bâţcoveann crede că se poate lua 

in considerare projectnl ast-fel modificat, 
chiar când acele modificări ar fi propuse 
de un singur senator şi cn atât mal mnlt 
când acel senator este delegatnl nnei sec
ţiuni.

D. ministru de resbel zice că de şi vo

veţi bine-voi a face această recti
ficare, publicând această epistolă.

Prim iţi încredinţarea consideraţiu- 
nil mele distinse.

C. Grădişteanu.

DEPEŞI TELEGRAFICE
Serviciul privat al TIMPULUI. 

Agenţia Havas

Şi a'

dificări şi abrogări fără nici un motiv se 
rios. D. ministrn de resbel, a sărit peste 
limita drepturilor sale, nepunâud legea în 
aplicare de la 1 Ianuarie. Termină cerând 
respingerea proiectului şi a se invita d 
ministrn ca să pue în lncrare legea din 76.

D. Preşedinte. Nu se poate discuta de 
cât în cestinne prealabilă.

D. general Florescu. Nu poate fi vorba 
de loo de cestiune prealabilă. Comitetul 
prin raport, a esprimat nnmai nesce do- 
rinţe, părerile Comitetului.

D. Deşlin, susţine tot această părere, c ă 
gnvernnl a cerut numai abrogarea legei 
ear nu modificarea, şi prin nrmare nn se 
poate lua în considerare. D-sa impută ase
menea d-lul ministrn că nn a pus în a- 
plicare legea şi crede că a cerut modificarea 
numai ca să scape de respundere.

D. Giani in virtutea art. 62 din regu
lament cere imprimarea raportnlni şi pu
nerea lui In desbatere peste 3 zile.

D. raportore citesce un proces verbal al 
secţiunei din care face parte, prin care este 
antorisat a propune modificări în comite
tul delegaţilor.

D. Cazimir. Contest acest text.
D. raportor. Procesnl verbal e semnat de 

. Cogalniceanu; fac apel Ia d-sa să spună 
acă este adevărat!

D. Cogălniceann afirmă că este.
D. raportord. Prin urmare efi nn sunt 

de loc respnnzător pentrn că n’um făcut 
de cât mi’am îndeplinit mandatul ce mi-a 

at secţiunea.
D. preşedinte al Consilinlnl. Legea din 

76 arê  îutr'adever părţt bune, fiind că insă 
d. ministru de resbel avea intenţiunea de 
a aduce un noii project de organisare a 
armatei, mai potrivit cn puterile noastre, 
de aceea a cerut suspendarea pe nn an a 
legei de recrntare din 76 Deră, pentrn că 
nu s’a pntut suspenda de urgenţă, d-sa 
a crezut că e biue a veni cn modificări 
pentru a forma un noii project, şi până a- 
tuucl a pas în aplicare legea din 76; nn 
este dâră esict că d. ministru de resbel şl- 
a permis a nn o pane în aplicare. Legea

Lonlra, 26 Fevruarie seara.
In şedinţa de mâine a Camerei comu

nelor d. Hambnrg va întreba dacă crisa
______ _ actuală nn reclamă ca representaţia Mare!

de adinea-ori prin care se respinge ce-I de la Constantinopol să se incre-
rerea de imprimnre a raportului, echiva- | dinţeze nnnî ambasador.
lează cu o luare în considerare a projec- 
tnlui, cu toate astea, fiind că Senatul n’are 
cunoscinţă de modificările făcnte, d-sa pro
mite a veni cn un noO project de lege.

Şedinţa se ridică la 5 ore.

C A M B R A

Şedinţa de luni 14 Fevrnarie, se deschide 
la ora 1 p. m. snb preşedinta d-lnî A. Si- 
hleanu, cn 81 d-nî deputaţi presenţi.

Se acordă concediu la 6  d-ni d e p u ta ţ i .

La petiţia d-lul inginer Stravolea:
D. Gherghel: Cer cuvântul!
V oci: Nu se poate vorbi la petiţiuni!
D. Gherghel. VoiQ să vorbesc şi eiî, nu 

mi se poate refusa cuvântul!
D. Preşedinte. Nn vă pot acorda cuvân

tai în această cansă!
D. Gherghel. D-le preşedinte, poate a- 

veţ! duhni sfint, o a dona vedere ca să 
sciţi ce am să zic !
' D. Preşedinte. Duhul sfint al meii este 
regulamentul care prescrie ca ori-ce peti
ţie să meargă la comisiun! fără disenţie 
(citesce art. 8 din reglement).

D. Gheaghel. Nu sciţi ce aş fi z is ! aş 
fi cerut poate urgenţa pentrn acea petiţie

In şedinţa dela 5 Martie d. Eenealy va 
propnne o moţinne pentru a obliga pe 
Englitera d'a mănţiue integritatea inde- 
pendinţei Turciei, nn nnmai in virtutea 
obligaţiilor cari resnltă din tractate, dar 
şi in vedere d’a garanta securitatea pose
siilor englese In Orient şi conservarea pă- 
ceî Europe!. D. Kenealy va ma! propnne 
să se blamoze depeşa lordnln! Derby dela 
29 Angast.

Londra, 36 Fevrnarie nuaptea. 
Camera pairilor. Lord Stratheden pro

pnne o moţiune hostilă guvernului, prin 
care 'I cere să asignre mănţinerea tratate* 
lor din 1856.

Lord Derby, secretar de Stat la depar
tamentul afacerilor străine, espnne că cu
vântul ‘ autonomie, aplicat Turciei, im
plică nnele măsnr! de gnvern local, dar nn, 
pentru nnele provincii, o administraţie deo
sebită de administraţia celor alte provincii.

Lord Derby adaogă că dacă schimbările 
operate în situaţia generală a Enropel afl 
atins eserciţinl tratatelor din 1856, sensul 
lămurit al acestor tratate trebae cu toate 
acestea să fie mănţinut şi justifică condu
ita EngNterei în faţa măcelurilor din Bul
garia.

După această declaraţie, Camers pairilor 
a respins moţiunea lordului Stratheden.

SCIBI SOSITE CB POSTA DI» DBHA
Voci: Ce al ma! fi avnt de zis ?
D. Gherghel. Treaba mea ce aş fi zis, 

dar să mi se dea cuvântul când cer; pro
testez in contra binrouln! şi să se treacă 
în procesul verbal...

D. Preşedinte. Poţi tot protesta, regie- | a fost renoit la annl 1871. 
mentnl este precis! (zgomot).

Loadra, 38 Fevruarie. 
Lordnl Stratheden a annnţat, că va face 

Iun! în Camera Lorzilor o propunere rela
tivă la asigurarea păci! şi la menţinerea 
el pe basa tractatului de la Paris, precum

D. P. Ghica anunţând moartea Iul Ca- 
ragiali arată meritele sale şi aduce o mo
ţinne pentrn a se da nn ajutor de 2000 
fr̂  familiei decedatului.

O voce: să eohilibrăm bugetele să se tri
mită la secţiuni.

D. ministrn de finance crede de bine ca 
suma cerată de 2000 fr. să se voteze prin- 
tr'un credit estraordinar.

D. P. Ghica mulţumind d-lnî ministrn 
de finanţe, zice că trimiterea moţinnii la 
secţiun! ar fi. respingerea el. După propu
nerea d-lul ministrn de finance se primesce 
în unanimitate ca acea snmă să se aco
pere din economiile realisate la ministornl 
de Interne.

D. L. Sterea anunţă o interpelare d-lni 
ministrn de resbel în privinţa pnnerii în 
neactivitate a unu! căpitan, pe când altor 
do! nu s’a creat această posiţiă de şi s’aS 
constatat de abnsivi; întreabă apoi ce soartă 
are cansa d-lni Franţ Milescu.

D. Sefendache vorbesce tot în această 
cestinne şi propnne ca adunarea să se ocupe I Poarta a făcut toate pregătirile spre a o- 
de urgenţă şi să ia o resolnţinne defini-1 Cupn Calafatul.
tivă înlăturând posiţia precariă a d-lni I Pesta, 8« Eevruarie.

Viena, 23 Fevruarie. 
Armata dela Prut îşi concentrează re- 

servele. Divisiunea din Podolia şi cea din 
Ukraiua aii plecat spre graniţele Româ
niei. La 27 Fevrnarie se va publica nn ma
nifest al Ţarnluî, în zina următoare se va 
declara resbelul şi armata va trece peste 
Prut.

Belgrad, 33 Fevraarie.
Se anunţa din Constantinopol, că pa

cea a fost acceptata de citră ambele părţi 
pe basa Statului quo ante bellnm. Marţ! 
se va semna tractatul.

Ylena, 24 Fevrnarie.
In t6te zilele se trimit mari transpor

turi de proviant spre sndul Rusiei. — 
P6rta a concentrat încă opt bataliâne şi 
patru baterii în Bulgaria. — Represen- 
tanţi! Monteuegrului au plenipotenţă ne
imitată.

Viena, 24 Fevruarie. 
Ambasadorul otoman a comunicat redao- 

ţinnilor de aici, că la 18 Martie se vor  
întrnni corpurile legiuitoare otom ana_

r. Milescu.
D. Dr. Polizu cere înscris ca în virtu

tea art. 75 din regulament să i se dea un 
resumat despre ceea ce se cuprinde în bu
getul eforii spitalelor (ilaritate generală).

D. C. A. Rosetti propune ca adnnarea 
sa se ocupe chiar mâne la 12 ore cu a- 
ceastă cestiune.

Propunerea se adoptă.
D. ministru de Finanţe cere ca aduna

rea să treacă în secţiuni spre a se ocnpa 
de proectele de legi ce le-a presentat şi 
cari sunt de mare urgenţă.

Adunarea încuviinţând cererea, şedinţa 
rădică la ora 1 şi jnm. când adnnarea 

trece în secţiuni nnite.

«LIoyd» annnţă, că armata rusească va 
porni in zilele aceste şi Jo! va trece peste 
Prnt.

NOUTĂŢILE ZILEI

Mare luptă între ,Pressal  pe de o parte 
şi dd. Aristid Pascal (în »Roinânul<) şi 
Daniileanu pe de alta, asupra recursnln! 
în Casaţie făcnt de d. major Pilat in con
tra sentinţei din 1870, care l’a şters din 
controalele armatei, pentrn că fără auto
rizare s’a dus în armata francesS.

Noi suntem de părere, că, pe câtă vreme 
recursul d-lul Pilat este âncă pendant îna
intea justiţiei, el nu poate tace nn obiect 
oonvenabil pentru discuţiile tilnioe ale zi
aristicei.



LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISSD-nil Acţionari al Societarei Finan
ciare care vroesc a intenta proces 
în contra Consiliului de Administra- 
ţiune al acelei societ&ţl, .sunt rugaţi 
să bine-voiască a se presenta Ia D. 
Cunescu, advocat, Calea Mogoş<5eI, 
Hotel de Viena, pentru a sub-semna 
procurile cuvenite.
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Romani a CM* de Assig.
Act. (fr. 200) 8% 1878
Mandate . .........................
Impr. Municipale fr. 30 
Act. financiare Româno 8% 
Căile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 8%
Renta ...................................

REGULILE
CE T R E B U E  P Â p i T E

pentru a

ajunge la o batraneta mutata
PBEŢDL 60 CENTIM.

drept contrast la
VĂTĂMÂRILE pr a c tic ei m edicale

Singura ţi sigura paza contra 
morţel premature şi l&ngezirel cronice de

Aug. Wilh. Konig.
P R E Ţ U L  2 L E I  NUOI .

SPAIMELE UNUI ADVOCAT
Comedie în 3 acte de V. Sardou, tradusă 

dc M. Pascaly.

FOSTUL CIRC
Direcţia D-lnl J. D. Jonescu

Astft^I şi în fie-care

CUPOANE 
Oblig. Ruralep. Octomb a. c,

,  Domeniale . . • •
» Fondare rural* • •
,  Comunale . . • •

DEVISE
P aris.....................................
M arseille .............................
B ru ie iies .............................
Anv**rs . • .........................
Londra • • .........................
L/'P'lr'* «lomicil • • • • •
Hambar ................................
Am sterdam .........................
V i e n a .................................
B e r l in ......................... .... •
L ip s e a .................................
E sco m p t.............................
Lira Ottomanft. . . . . .  
Galbena austr. . . . • • 
Agio e. Argint. . . . . . .

PROGRAMA VARIATĂ
IM ST K E IK lT iT E  

Cu portretul M. M. L. L. D6muel 
Domnitorului 

P R E Ţ U L  5 L E I  NUOI .

ÎNCEPUTUL LA 8 ORE SERA.
T H E O C H A R  A L E X I

Preţul 3 lei 20 bani.
Aâ apărut în Iaşi

25071/2 2506

TEODOR T. BURADA
pe 1877 (anul al III-lea), cuprinzând mai 
multe figuri de diferite instrumente de mu- 
sică aflate in us la poporul român, pre
cum ţi diferite arii de danţ naţionale, n- 
ranjate pentru piano.

La finele almanahului se află ,  Elena horă* 
pentru piano de autore.

De v&nţlare la t6te librăriele.

SE AFLA ffl CALEA M0&0SI0EI N° 20, Y1S-A-YIS DE BRAND HOTEL DE BULEVARD CASA GRECEANO 

CEL MULT INCA NUMAI 14 DILE
CUMUL V1ENEI 

26 Februarie (st. n.) 1
Metalice......................................
Naţionale..................................
Renta în a u r ..........................
îiOse.........................  • • •
Acţiunile băncel.....................
Creditări..................................
London ......................................
Obligaţiuni rurale ungare . .

,  temeşvar. . . .
,  transilvane . . .

Argint în m ărfuri.................
Ducatul .' ..............................
Napoleonul..............................
Marc 1 0 0 ..................................

MAGAZIEA MANDRITU

S T I I T J E 1 T I

CERRU CURAT
LANGA STRADA ROMANA 

Col6rea Galbenă, streja nonă, colţii 
barierei No. 41 Calea Tunari.

406,-5.

CURSUL DE BERLIN 
26 Februarie (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 
Obligaţiunile române 6 °/0 . . . 
Priorităţile căilor fer. rom. 8°/0 . 
împrumutul Oppenheim . . .
Napoleonul.............................. •
Viena, termen sc u r t ..................1

> > In n g .................. 1

A E Ş I T  D E  S U B  T I P A R
se află de vgiujare

L A  T I P O G R A F I A  T H I E L  & W E I S S  

LA TOATE LIBRĂRIILE:O MAGADIA MARE Rufe pen trn  Cavaleri
Cămaşe din oxford veritable..................

, > Olanda colorată..................
> de Chiffon alb. simplă . . . .
> > > > brodată . . . .
> > Olandă f in ă ...........................

Pantaloni de pichet de emu . . . .
> , olandă..............................

> 12 > > aţă cur. albă . . .  ,  9 50

PâiKlilrie şi garnituri de masă
36 de coţi Pân<}ă de casă . . . . fr. 18 —
39 > > y y COpU . ". . . fr. 25 ---
45 ,  y Olandă de munt e . . . .  > 3 0  —
58 y y y Belgică.......  , 6 0  —
60 y y Pânijă de Olandă . . . .  > 6 4  —
60 ,  > > > Rumb.......... > 8 4  —
60 > > Toile batiste f i ne. . . . .  > 100 —

7 buc. CiarctSf. 3 coţî de l a t ..................> 4 0  —

Şervete cu feţe de mese
Pentru 6 pers. de la 9 până la 15 fr. cele mal fine

situate in centrul Oraşiuluî, sunt de în
chiriat împreună şeii în parte chiar de 
acuma.

A se adresa la administraţiunea acestui 
<}iar. No. 407,-3. Discursuri rostite In parlamentul român

de

DIMITRIE A. STURDZA 
P re ţu l 2 Lei n.

Diverse

i i  român, H  a i i i i s M o r ,  ş
practice în termen de 20 anii în agricul
tură, doresce a se angaja ca administrttor 
la veri-un proprietar de moşii. Doritorii să 
bine-voiască a se adresa la Tipografia Thiel 
& Weiss.

D a m e .....................
> de lînă . . .
> de fildecosse . 

bărbaţi de lină . .
. > > fildecosse

'/» , Gulere de Dome .
'/« > ,  > Bărbaţi
1 /* > Pepturi brodate .
1 Buc. F lanele...................

B atiste fine francese de Lino cu brodărieadeverate.
Un mare asortiment de garnituri pentru ame, Mancbete ;i gulere cu preţuri de tot reduse. 
Batiste de Lino cu margine lată cu numeD brodate.
Chaclic-nez de mătase ;i păngă, in t6te c,ulorile, Sbwalurl lungi de India ;i Japonia. 
Comandele de prin provincii vor fi esecutate cu cea mal mare promptitudine.

cualitatea cea mal bună numai tufan şi fag 
tăiat şi adus la domiciliu cu 

7 6  DrTR- S T E N J E 3 S T T J X i  
la magasia de lemne a lui Lessel, lingă gara 
Tergovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

Comănijile se priimesc şi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

Vinuri negre, roşii şi
q 1 V.a  vechi şi noui în butâe, de ven- 

WOj (Jare la sub-semnatul, Strada Cos- 
ma, No. 5. — Se recomandă în special vi
nul negru vechiu de cea mal bună qua- 
litate.

No. 406,-3. A. Manolescu-

A L B -  S c  cros. G K R t î T S T B A . T T l V L
[ Coiful Bulevardului cassa Greolanu].Comandele din provincie se efectufeă, cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc înapoi

Tipografia Thiel A WeiBa Palatu l „Dacia


