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Coustantinopole, 10 Martie «eara. 

¡ţnu Cristicî, delegatul Serbiei va porni 

¡fi. Pertew-Effendi a plecat ieri: a*

firnmnnl cel noii la Belgrad.

Alena, 10 Martie.

. D eligeorgis se ocupX cn formarea mi- 

srinloî, în nnire ca d-nn Zaimis.

Parii, 10 Martie 
antele de Şnielof, ambasadorul Rnsieî 
iondra care venise la Paris spre a se 
lini cn generalul Ignatieff, a plecat astă 
neaţS la postul seii. El va comunica 
im ului engles ultimele disposiţiuni ale 
;eî
t Dnpuy de Lome, bonapartist, a fost 
last&zl senator inamovibil in local ge- 

Inlnî Changarnier.

Constaniinopol, 10 Martie.

tkisorile cari vin din provincii constată 
ţinnile de cari pretntiodeni suferă creş- 
, maî cu seamă in Armenia.
IUriarchul armenian, vexând că recla 
[miile sale nu eraţi ascultate şi că 

Ita nn lua nici o mesură pentru a îm- 
|ca aceste fapte rele, şi-a dat denii- 
«a .

observă că se manifestă la Poart 
are slăbire în opera reformelor.
:oarta a hotărit să plătească în bani de 
ftie pe amploiaţii teJegrnfnlnî, ceea cel

Parii, 11 Martie. T\ 
89 asignră că generalul Ignatieff n’a re- 

nunciat a merge la Londra. Scopul călă
toriei sale în Ânglitera va fi de a obţine 
adesiunea guvernului Marel-Britanie la pro
gramul rus oare pare foarte împăciuitor.

FKVKUAKIE
MAUTIE.

Casarea alegerel d-lul Voinov safi 
Voinoff de c&tre Senat poate inspira 
multe şi van i reflecţiunl atât asu
pra stârel legislaţiunel electorale la 
noi, cât şi mal cu seamă asupra mora
vurilor politice, ce 18 ani de regim 
parlamentar şi 11 ani de practicfi 
specială a Constituţiunel din 1866 
afi stabilit la noi. Aceste reflecţiunl 
nu sunt mângâitoare. r

Eatâ un personagiu, care de la 
1867 se Introduce (nu seim cum) tn 
viaţa politică a României, eată-’l oft 
ia steagul naţionalismului şi al libe 
ralismulul, se pune sub patronagiul 
şefilor demagogiei, strigă mal tare 
ide căt toţi, când stăplnil sunt la 
putere, iar când vremile se fac grele 
pentru dânşii, se pituleşte, se face 
mic şi dispare intr’o funcţie a sta* 
tulul bine retribuită, unde nepâsâ 
toril conservatori 11 lasă şapte ani

.nmire în privi» ' «li;ii«rilor.|___
¡[untenegreniî ivfn i mal conceda
i  peste cererile lor. Arordnl să priveşte 

:ndoios.

Constaniinopol, 11 Martie 

onsilinl de miniştri s’a întrunit astăzi 

esaminat din noS cererile formulate 
Delegaţii muntenegreni. Să asigură că 
nliul a respins mal mnlte din aceste 
i ţ  mal cu teamă redarea districtului 
sici. Cu toate acestea delegaţii munte 
reni să par botărîţl a nu scădea nimic 

pretenţiuuile lor şi a persista a cere 
mdonarea teritoriului NicsicI şi cedarea
ii port pe Adriatica.

de zile, mănâncă Ia toate mesele, se 
oraasă ¡ă 40 "la sutălefurile lor dejafagraşe din toate budgetele, face şi o 
mici. Amploiaţii ameninţă de a face bună stâricică printre picături, graţie 
Wtf * meseriei de advocat pe care o aii
rele greceşti continuă n manifesta ne-^^te la funcţiunea budgetară şi li

a pâr ar ea poporului, trei Însărcinări 
foarte lucrative; şi la o a doua In 
viere a Roşilor, reapare pe scenă 
semeţ, resbunător, cerând aproape 
apul acelor miniştri, generosităţe 

cărora datoreşte acele posiţiunl, de 
care s’a bueurat pe tăcute.— Şi ni
menea In tot acest timp de 11 an 
nu s’a gândit să Întrebe pe acest 
domn, cine este ? de unde vine ? şi 
mal nainte de a vorbi In numele 
României, dacă este cel puţin Ro 
mân? Ef bine, astăzi s’a dovedit prin

raportul clar şi consciinţios al d-lul 
Panait Casimir, aprobat de unani
mitatea afară de unul, aSecţ. de ve
rificare a Senatului.

1. Că d-1 Voinof nu este Român.
2. Că fiind chiar Român, a fost şi 

este funcţionar al statului cu in
compatibilitate de a fi ales.

3. Ca alegerea sa la Senat este 
viţiată şi viţioasă In diferite mo
duri.

Prin urmare, nu numai d*l Voinoff 
n'are dreptul se fie senator dară n'a- 
vea dreptul se fie nici deputat, nu 
numai nici deputat, dară nici func
ţionar, nu numai nici funcţionar, 
dară nici alegător, nici cetăţian, nici 
Român.

Prin urmare prin fraudă şi sur
prindere s a introdus de atâţia ani 
In funcţiunile publice, şi In Corpu 
purile Legiuitoare.

Nule sunt actele, nule sunt vo
turile — era se zicem : nule sunt şi 
discursurile d-sale, dară aceasta n’a 
vem trebuinţa să o afirmăm.

Dar ni se va obiecta că Senatul 
s’a bazat pentru a casa alegerea nu
mai pe cele din urmă doufi conside 
rante iar nu şi pe cel d'ântfiiâf 

Ef bine! cine ar putea crede, că 
dacă, Senatul n’ar fi fost convins de 
realitatea considerantelul celuf d'ân 
tfiiti. era să caseze alegerea pentru 
raputaţiunile cam vagi asupra lis 
teloT elei-torale din Roman etc. t 

Insâ pentru ce s'a lăsat la o parte 
motivul şi s'a luat pretecstul. de ce 
d-1 Voinoff n’a fost gonit pe uşa cea

guvern aati pe un Voinoff oare-care 
iii guvernului, 11 sgudue, 11 descoase, 
U trântesce, II duce până la mar
ginea abisului şi când toată lumea 
se aşteaptă că are să deschidă mâ
na şi să’l părăsească In vftnt, 11 ri
dică binişor, 11 scutură, şi 11 aşează 
earăşl la loc. Nimeni nu poate Încă 
spune In termeni precişl cât va ţine 
acest joc. Ast-fel după ce a demon 
strat Senatului, că d-1 Voinoff e un 
bulgar fără drepturi In această ţară 
şi care spre a acoperi această slă
biciune, se arată In vorbe, patriot 
Înflăcărat, după ce probează că pe 
Ungă asta mal este şi funcţionar 
public,!), agent direot al guvernu
lui, că iea leafă, că câştigă drept la 
pensiune, că este sub ordinile unul 
ministru, revocabil după voinţă, ceea 
ce In toate ţerile din lume consti- 
tue funcţiune publică după un admi
rabil discurs In fine cum ştie să le 
facă d-1 Cogâlniceanu, d-lul pnntr'o 
onclusiune neaşteptată, cere să se 

şteargă din considerantele raportu
lui cestiunea naţionalităţei ca şi când 
ar fi zis d. Voinoff: „Te iert pentru 
naţionalitate, Insă alegerea totuşi 
trebue casată.* Dacă impresiunea ce 
produce elocinţa ar fi lăsat majori 
tăţel Senatului sângele rece ce se 
cuvine s'ar fi putut poate respunde 
d-lul Cogâlniceanu:

.Senatul n are nici se favoreze ni 
să ierte pe d-1 Voinoff Senatul avea 
sâ-l judece. In asenit-nea cestiunf nu 
încape transacţiune.“

E^te Insă adevfirat. râ Senatul <-a

înainte de a termina, se nu uităm, 
care a fost predecesorul d-lul Voinoff 
tn acest Col. I I  de Roman. A fost 
d. general I. Fior eseu. Senatul de 
astă primăvară vrea cu orl-ce chip 
să invalideze această alegere, şi ne- 
găsind alt motiv, se basâ atunci pe 
neregularităţl pretinse In confecţio
narea listelor. El bine, după câte-va 
luni, cu aceleaşi liste, cu aceiaşi a- 
legătorl. se alege d-1 Voinoff. Ce zic 
radicalii nostrilf Listele care att dat 
pe general Florescu eraţi re le ; listele 
care da ti pe d-nu Voinoff sunt bune. 
Din nenorociresunt aceleaşi; şi corpul 
electoral care alegea pe generalul 
Floreacu fiind conservatorii la pu
tere, alege astăzi pe d. Voinoff fiind 
acum fracţiunea In capul ţerel şi a 
funcţiunilor. Admirabilă docilitate a 
corpului electoral aşa cum l’a făcut 
Constituţia!

mare. ci condus pe portiţa de dimlft- sând alegerea, fflrft a se preocup» 
rătl Acestea sunt misterele parlamen-Lie cestiunea naţionalităţei. n’a pu 
ţarismului. D. Cogălniceanu marele tut prin aceasta Îmbrăca pe d-1 Voi- 
orator de la Senat se joac&de Ia unjnoff cu o naţionalitate care nu este 
timp Încoace cu roşii şi cu fracţioniş-L ga. Cestiunea remâne Întreagă şi 
til. In cestiunea d-lul Voinoffca şi ln Quma( instanţele judecătoreşti pot
altele mal mari, d-lul vrea sS arate 
guvernului că poate dar că nu vrea,

să o deslege.

GHICITORI PARLAMENTASE
DREPTA, STÂNGA, CENTRU >)•

IV.
In deşert se silesce Pressa a proba 

că şi In Belgia, In Englitera. In Ger
mania. In Italia. In Orecia există 
un partid Centru. Exemplele ce ne 
dă sunt rftu alese. In Belgia există 
doft partide, partidul catholicu sau 
clerical , cum 11 numesc cu ironie 
liberali d’acolo şi partidul liber-»!; 
afirmarea cft Independenta belgică re- 
presintâ centru este foarte ri<catft. 
\cH8t jurn-iI este tot atât de radi- 
i-al ca şi R om ânul nustiu şi peste 
toate şi cosmopolit.

Asem* nea In Oermania. exist* par
tidul nxţional-M» ral | articulariştit 
catholici. ear partide cu denumiri 
de dreapta stânga, centru nu există: 
fie-care din partidele parlamentului 
german represintft o idee, o aspira, 
ţiune sad o tradiţiune, care toate co
respund la evenimentele politice din 
aceşti din urmă zece ani, din care 
a eşit unitatea Germaniei.

_ - a x  pv ______  * . | 1) Alegerta acestui domo a mal fort c*«at& in ------------------
8ftu nu vrea  tHCU• Lie eseo ip lu . iea. pe 1871 tot penară motiv c& era funcţionar public.j 1). (Ve*l »Timpul* de la 1. 891 15 FeTruarie^

\im m  w tm a a .
MAGHIARI Şl MAGHIARISM 1)

(Urmare).

Ne mărginim a ar&ta, in ce chip 
Este ramuri de administraţiune afl 
âns ad absurdum, căutând sărea- 

I Eze tocmai ce eraţi menite a sterpi. 
Ori ce arendare trebueşte să pur- 
dâ din douâ consideraţiunl prin- 

u le : din desvălirea terennlni şi 
n Împărţirea etnografică a popu 
ţi unei.
•Nu poate fi un lucru mal nepriin 
)f>, de câ,t a pune centrul admi- 
strativ, al unul teritorii! la un 
met, care comunică puţin cu acest 
ritorifl. Ast-fel ar fi absurd a face pe 
De-va să treacă Carpaţii ori Dună- 
1 prea merge la tribunal, la cen- 
1 autonomiei teritoriale, la oficiul 
contribuţiune ori lR cadrul regi- 
ntulul din care face parte. Şi 
ă nu mal mult, cel puţîn a^ t

0 Veal „Timpul“  No. 41 f f i  wxmitoanl«.

[de nepriincios este a pune deosebite 
IpopulaţiunI să lucreze impreunâ, de 
oare-ce noi ne Înţelegem mal bine 
Intre noi şi maghiarii se Înţeleg mal 
bine Intre d&nşil. Siliţi fiind a lu
cra Împreună, noi II jignim pe d&n- 
şil, el ne jignesc pe noi şi ast-fel 
trebueşte să consumăm o mulţime 
de puteri numai şi numai spre a 
isbuti să ne Înţelegem şi să fim ca
pabili a hotărî ceva Împreună.

Arondismentele, care eraă la anul 
1866, Îndeobşte eraft resultate topo
grafice, pentru aceea unele erafl prea 
marl, altele prea mici şi cele mal multe 
cu populaţiunea amestecată. Intre 
cele 80 de arondismente din Unga
ria şi Ardeal nu eraă de cât 19, In cari 
90 procente a populaţiunel eraţi de 
aceia-şl naţionalitate. Va 86 zică nu 
mol puţin de cât 61 oraft cu popu 
laţiune amestecată şi anume 12 a 
mestecată ast-fel, că nici un ele 
ment nu ajunge la maioritate abso 
Iută. Făcfind acum arondisările, ma
ghiari! ar fi trebuit să caute să deo-

sibească dnpâ putinţă elementele, 
de oare-ce scopul arondisărilor nu 
poate fi de cât a Înlesni administra- 
ţiunea. Din contra Insă, principiul 
care dominează arondisările făcute 
la 1866 e de a crea arondismente. 
tn care populaţiunea să fie ameste
cată şi anume a Împărţi ţara ast
fel, ca In toate arondismentele să 
fie maghiari. Spre a realisa acest 
plan numai de cât trebuia să se ne
socotească principiul topografic şi 
numai puţin economic. Centrele s’afi 
aşezat la nisce puncte, care maghia
rilor le vin mal Îndemână, pentru 
ca ast-fel să facă nemaghiarilor par
ticiparea la viaţa publică mal ane
voioasă. Nu s’afl gândit Insă că prin 
aceasta fac ţârii o pagubă de câte
va milioane pe fie care an, Ingreu 
n6nd tot-odată şi funcţionarea or
ganelor publice. Şi această pagubă 
cade cu deosibire In sarcina noas 
trâ, care suntem siliţi a perde câte 
trei zile pe drumnrl grele spre a 
a umbla pe la tribunal ori pe la cen-|

trul autonomiei teritoriale. Justiţia 
şi dreptul dea participa la viaţa pu
blică pentru noi sunt mal scumpe 
de cât pentru maghiari ; ast-fel ega
litatea pusă In constituţiune devine 
un moft. —

Dar moftul este In viaţa noastră 
un lucru obicinuit. Ne trezim Insă 
că acest sistem de arondisare toc
mai maghiarilor le vine mal mult 
spre stricare. lmpărţindu-I In cele 
mal multe orondismente, el aproape 
tn Întreaga ţară devin minoritate 
şi ast-fel funcţiunea lor organică 
este negaţiunea: a nu lăsa ca alţii 
să facă ce lor nu le vine la soco
teală. Intr'adevgr nu noi luptăm con
tra maghiarilor, care sunt In aron
dismentele noastre, ci el luptă con
tra noastră. El trebuesc să consume 
tn această luptă mal multă putere 
de cât noi, care ne mărginim a re- 
sista. Aceasta de asemenea e una 
dintre căuşele, pentru care popula
ţiunea maghiară scade; o populaţiu

ne osândită la o mum-ă improduc
tiva nn poate spori.

Infăţişindu-ne viaţa internă a Un
gariei pe această canava, uu putem 
de cât să urmăm până In cele din 
urmă a căuta consecinţele triste ale 
unul principio greşit.

Noi am cerut ca tn justiţie şi In 
administraţiunea autonomiilor locale 
limba noastră să fie pentru noi şi 
tn cestiunile, care ne privesc, obli- 
gătoare. Aceasta era o pretenţiune 
naţională, tn aceea şi vreme Insă un 
reson administrativ. O judecătorie, 
care nu funcţionează ast-fel, ca ju
decaţii să laţeleagâ funcţiunile el, 
numai de cât este o rea judecăto
rie. Nu e destul, că judecătorul să 
fie om anest, bun legist şi iubitor 
de dreptate, pentru ca să fie un bun 
judecător: el trebueşte să cunoască 
şi societatea, In care judecă şi să se 
fi lămurit asupra datinelor. credin
ţelor, usurilor şi Îndeobşte asupra 
vieţef etice a împricinaţilor ; alt fel 
deose-orl va trebui să fie nedrept.

{ T t¿  tvm.) (V a  arm ».)



In Anglia nici este vorba de drépta resele unul partid saü unei coterii 
de st&nga, de centru. Afar& din Torys uneori să fii fecioru unei şcoale saü 
şi Wigs, este partidul Irlandés care secte de calomniatorii, ca sft ajungi 
pretinde instituţinnl separate pentru ministru f&răalte serviciurl; fără ex 
Irlanda şi represintă, ca şi cele 1 alte penenţa de lucruri, şi numai cu su 
doă partide, o idee religioasă, idea'meţia juneţel.

____________ T 1 M P ü L__________

Mal avem de vo rbă ; la num ărul 
Viitor« C. N. Brăiloiu.

j !

Catholicismulul; pentru că )n ma- 
rea-Britanie idea religioasă are 
mare influenţă asupra partidelor po
litice, aşia In cftt dara voescl să scil 
de ce partid este un om politic, o poţi 
sci, căutănd se afle la ce biserică 
merge ln zi de Duminecă. Ni s'a 
părut foarte curios dar a vedea pe 
confratele nostru de la Pressa afir
mând că partidul Irlandes ln parla
mentul Engliteril este unfl partid 
centru H... Să ne erte, dar aceasta 
nu este serios. Erudiţiunea desvol- 
tată de contradictorul nostru ni să 
pare cam fantesistă ; şi deci nu ere 
dem de nici o utilitate a mal vorbi 
de Italia şi de Grecia, unde, de şi există 
partide şi individualităţi, mal mu 
safi mal puţin marcante, clasifica 
rea lor In dreapta, st&nga şi centru 
nu este cunoscută...

Ceea ce este serios ln această cla 
sificare a Pressel, este un fel de do 
minium ce voesce să-şl aroage asu 
pra conservatorilor prin espresiunea 
unei dogme ¿rinitare de partid con 
servator-liberal-democrat, sub cuvânt 
că „acest partid represintă progre- 
„sul, că lui este dat a avea direc
ţiunea  afacerilor publice, că parti
d u l radical represintă ochlocraţia 
„iar noi conservatorii represintăm 
„oligarchia, lyrania Pisistraţilor (sic).

Mare trebue să fie preocuparea 
clasică, a autorului articolului Presseî 
ca să ne transforme ln Pisistraţl, şi 
mare passiunea pentru figuri de re 
torică. Noi conservatori nu credem 
că merităm acest esces de onoare 
şi nici ni s'a dat ocasiunea de a face 
pe Pisistraţl.

Exemplele, ce ne aduce dulcele 
nostru critic, din legislaţiunea re
gulamentului organic ca să probeze 
că noi represintăm o aristocraţie, o 
castă privilegiată ca conservatori, nu 
probează pentru noi absolut nimic, 
fiind că n’afi nici o reia ţin ne cu po- 
siţiunea noastră de astăzi şi cu a- 
titudinea partidului nostru ln con- 
diţiunile politice actuale.

După legislaţiunea regulamentu
lui organic, privilegiul consta pen; 
tru boer de a avea un rang deter
minat spre a putea ocnpa o func-

Este adevărat iarăşi că boeri din 
vechime nu cunosceafi nici pe Ro- 
yer-Collard, nici pe Benjamin Con 
stant şi nici sciafi că Independenţa 
be/gică este centru; dar Îşi cunoscen 
ţara lor, prin experienţa doblndită

DIN AFARA.

Rusia. Ignatieff a sosit la Paris, 
a conferit mal multă vreme cu Or- 
loflf şi su Şuwaloff, apoi a dat o v i
zită ducelui Decazes. Aceasta e cea 
mal proaspătă dintre ştirile mal noul 

lntr'o lungă carieră de servicii, prinlDacă generalul a isbutit ori n'a is- 
stagiu administrativ. De aci venea şilbntit a face treabă pe la Berlin, a- 
privilegiul boerulul vechifi; şi rangu ceasta nu se ştie. Dar oficiosul nk- 
rile şi scutirile de dajdil equivalafi bendpost* constată că ziarele euro- 
cu decoraţiile şi cu pensiunile de as- pene afi dreptate, când susţin, că

Ignatieff nu are altă Însărcinare 
decât pe % acea de a Încredinţa pe 
cabinetele europene, că Rusia nu 
intenţionează a se isola şi cu atât 
mal puţin a intra fără consimţi men- 
tul puterilor în acţiune. Cu toate 
acestea de la 15 Martie toate li 
niele ferate de la sudul Rusiei vor 
fi reservate pe un termen de 14 
zile pentru transporturile de trupe 
şi fortificaţiunile se urmează cu e- 
nergie.
. Ştirea, că, Ignatieff ar fi cerut ab
rogarea tractatului de la Paris, se 
iesminte. A lăturea cu aceasă des- 
minţire „Po lit. Corres.“ comunică 
Insă din St. Petersburg, că princi
pele Goreialcoff a Însărcinat pe co
rniţele ŞuvaloS a stărui pe lângă 
guvernul engles pentru răspunsul la 
nota circulară de la 31 Ianuarie. 
Cu acea-şl ocasiune Şuvaloff a pri
m it instrucţiuni privitoare la poli 
tica Rusiei, ale cărei principii sunt 
urm ătoarele: Ori puterile signatare. 
şi cu deosebire Englitera, recunosc 
aliditatea tractatului de la Paris 

şi după ce Poarta a re fu sa ta  prim 
propunerile conferenţel, ori Rusia 
va fi silită a nu recunoaşte nici 
drepturile, pe care Poarta le-a cftş 
tigat prin tractatul de la Paris, ln 
asul d’fttăifi Rusia cere, ca puterile 

signatare să hotărască pe Poartă t 
jrirui fără de nici o modificare pro- 
unerile conferenţel preliminare. Prin 

aceasta Rusia ar fi hotărâtă a re 
nunţi la resbel. Eară dacă puterile 
ignatare vor rămânea şi pe mal 

departe pasive. Rusia va declara 
ă tractatul de la Paris nu o mal 

obligă la nimic şi va  in tra  ln ac- 
cţiune. —  Asemenea iustrucţiunl 
fi prim it şi ambasadorii din Viena,

din Viena prevede că pot fi nece-lRedifi, 3 baterii şi un regim ent 3 
sare concentrările cu deosebire ln cavalerie, cu totul, 12.000 oamenj 
Ardeal. Cu privire la concentrările In sfârşit mal este un număr n

tăzl. le ţineaţi locul. Teoriile spec 
lative şi doctrinile lipseai! boerilor 
In conducerea afacerilor publice ; dar 
guvernul ţării nu erea espus a fi bat 
jocorit pentru incapacitatea guvet 
nanţilor, şi se bucura de respectul 
şi de Încrederea ţării. Astăzi nu este 
ministru, nu este un corp constituit 
cât de Înalt, care să se bucure de 
autoritatea ce i se cade, pentru că 
calomnia şi impertinenţa ambiţiu 
unilor na lasă nimic la locul lui 
şi pe poporul nostru l'am transfor 
mat într’un fel de ju i f  errant cărui 
II interzicem orl-ce linisce, şi 11 a 
runcăm pe căi rătăcite sub pretest 
de progres. De aceea şi ne svlrcolim 
ln dureri şi ln tr’o neputinţă poli 
tică din cele mal nenorocite, pentru 
că lumea numai crede In nimic, : 
levenit şceptică, şi am ajuns Intr* 
ituaţiune psychologică de desordină 

morală, care într’un moment dat a 
Învălmăşelii orientale poate deveni 
clopotul morţii. Nimeni nu se gân 
desce că lipsa de prestigiù şi de au 
toritate Intr'un guvern, este o peire 
şi nimeni nu segândesce sâ’şl schimbe 
conduita politică, să-şi ïm frôneze am 
biţiunile, să îndemne şi să Încurajeze 
pe popor la muncă paclnică şi li 
niştită.

Acum revenim şi întrebăm pe 
„Pressa* de ce face din scutiri care 
era ii generale individuale, de care se 
bucurat! toate stările de oameni, 
lupă cum se tjicea pe atunci), toate 

braslele lntr’o organisaţiune politică 
ce nu’şl are asemănarea cu cea de 

stăzlî de ce, ţjicem. „Pressa" voesce 
şi stăruesce a representa pe parti
dul politic al Conservatorilor de sub 
Gonstüufiune. ca représentant al unul
partid oligarchic privilegiat. învius 

ţiune oare care şi vice-versa, precum(condamnat la incapacitate politică .iParia, Berlin şi Roma. 
se urmează ln instituţiunea militară|ia degradare cetăţenească, partidul] „Agence Russe* zice, că menţine
unde rangul de major de esemplu 
corespunde cu funcţiunea de coman
dant de batalion, rangul de colonel 
cu funcţiunea de comandant de re- 
regiment, aceea degenerai cu func
ţiunea de comandant de corpuri de 
armată. De aceea am şi zis că a- 
ristocraţia noastră a fost o aristo- 
craţiă administrativă supusă la fluc
tuaţi uni de personal, de stagiat ie- 
rarchic; şi prerogativele de care se

pisistraţilor români, la ostracism rea păcii atărnâ numai de la Engli
isgonit de la căminul politic al 
patriei noastre, numai pentru că 
am avut nefericirea ca unii din noii 
să păstrăm mune de fam ilii care nu 
sunt străine de istoria ţărel ; şi 
posează ca distribuitori de drepturi, 
care ne promit amnestiâ zicftndu-ne 
autocraticesce ; de primiţi aceasta, 
sunteţi cu noi ?

Perm iteţi-ne a vă spune că noi
bucura ln represintă ţi unea ordinară suntem matca partidului conservator- 
a ţării, erafi nisce imunităţi legate liberal, şi nu noi ne-am despărţit 
cu posiţiunea politică. Cât pentru de vo i; nu este dat noă să mer- 
scutirea de imposite, ln ce privesce gem la v o i ; ci voă vă este dat să 
impositul fonciar. boeril nu erafi mal veniţi la noi, căci suntem mal bătrânii 
scutiţi de cât ţărani moşneni şi de vostril: Noi suntem veteranii par- 
c&t cel l ’alţl proprietari. Singurul tidulul. Cu condiţiunea ce ne pu- 
imposit de care ereafi scutiţi boeri.¡neţi „de prim iţi sunteţi cu noi* ne 
era impositul personal, cap itaţia ; daţi a Înţelege că puneţi o ches- 
dar şi acest imposit 11 plătea sub o tiune de supremaţie ln faţa noastră, 
altă formă boeri, ca şi cele l’alte pe care o mascaţi sub cuvăntul de 
clase de locuitori, (breslele dupe cum Centru, cuvSnt anodin precum am 
se zicea atunci), uni anual, alţi perio- zis, şi fără valoare politică, pentru 
dicesce boeri sub formă de diplomă'că este un simplu cuvenfc de como
de ranguri; neguţători, sub formăjditate, de şedere de jeţ.
de patentă, boerenaşi de neam, man- 
zili. postelnici etc. sub formă de 
cărţi de aşezămănt. Nu mal vorbim

El bine supremaţia aceasta nu 
o primim, pentru că nu se justifică 

nici o politică superioară, cucu
şi de mulţimea feţelor cu deosebii un principi fi liberal oare să nu 
caracter, şi altor oameni din clasa fie ai no9tn, . şi ma[ cu 8eamă pen
ţăranilor, care toţi ereafi scutiţi dekru cg, 3e anunciă cu ostranismu de
dajdii, ( privilegiaţi prin urmare), /ardînvingători, care ne tratează
să fie boeri, pentru servicii publice.

Este adevărat că un fecior de
boer putea să ajungă mal lesne a 
fi boer mare şi ministru, dar ii tre- 
buea un şir de ani de servicifi, şi 
să Îmbătrânească, spre a putea a-

pre
noi de privilegiaţi Învinşi; şi când, 
ne judecaţi ast-fel nu vedem ln ce 
consistă deosebirea voastră dintre 
radicali, care şi ie i ne tratează ca 
pe nisce privelig iaţl reacţionari, care 
nu visăm de c&t la trădări şi lai

junge Ia asemenea Înaltă funcţiune; despotism ; şi sună clopoţelu demo 
In vreme ce astăzi este destul săcra/ieK ca şi voi. . . ceva mal ac- 
fil am biţios, să poţi servi inte-lcentuat.

tera, de oare-ce Rusia Înarmată nu 
cere de cât garan ţii positive. Toc
mai pentru aceea .Indep. B ig .“ ne 
asigură, că Ignatie ff este însărcinat 
a stărui pe lângă guvernul francez, 
ca acesta să hotărască pe Englitera 
a sili pe Turci să primească propu
nerile conferenţel. In mijlocul aces
to r  stăruinţe pacinice o depeşă din 
St. Petersburg anunţă că F lota ru
sească a plecat spre malurile Cau- 
casiel că Bosniacii afi făcut guver
nului rusesc arătare despre reînce
perea insurecţiunel şi că patru dintre 
cele nouă corpuri de armată orga* 
nisate în zile le aceste vor pleca la 
armata de sud, eară cele-l’a lte cinci 
vor forma o armată centrală cu car
tierul general în Chrakow.

Austro-Ungaria. De multă vreme 
se vorbeşte despre concentrările de 
trupe, pe care Austro-Ungaria ur
mează a le fa' e ln Ardeal şi la gra
niţele despre Bosnia. Deocamdată 
însă aceste concentrări nu sunt de 
o deosebită importanţă. Sunt însă 
fapte, din care ne putem Încredinţa, 
că ministerul de rasbel din Viena a 
pregătit toate pentru mobilisare. In 
săptămâna trecută se publicase un 
ordin m inisterial p riv itor la func
ţionarii publici, care fac parte din 
reserve; deasemenea comunele rurale 
afi prim it instrucţinnl pentru efec* 
tuirea exactă a mobilisărit, in s flrş it 
to t ln săptămâna trecută m inistem ] 
de Resbel a făcut negoţ&torilor de ce
reale din Oradea mare Întrebare, câte

din Dalmaţia un corespondent al zia 
rulul „A llg . Zeitung* scrie următoa
rele : „Savfet Paşa din nofi a cerut 
explicări In privinţa concentrărilor 
le trupe, care se fac la graniţele 
Imperiului otoman ; e de prisos a 
vă mal spune, că i s'a răspuns că 
toate ştirile despre acjste concen 
trărl sunt lipsite de temei. Şi acesta 
e adevărul. De altmintrelea, după-ce! 
eară-şl afi Început luptele ln Bosnia, 
nu ar fl minune dacă guvernul Aus
triac ar lua măsuri pentru apărarea 
graniţelor.*

Imperiul Otoman. Negoţiările  cu 
Muntenegru lntlmpină greutăţi. P6r 
ta pare a nu voi să acorde unele 
dintre concesiunile pe care la cer 
delegaţii muntenegreni. „E  de a lt 
m intrelea semnificativ, —  zice Frem  
denblatt, că tocmai atunci, când se 
Încheie pacea cu Serbia şi se nego 
ţiază pentru Incheiarea el cu Mun 
tenegru, ne sosesc ştirile despre pre> 
gătirile, ce se fac ln Bosnia pentru 
reînceperea luptelor. „Po l. Corresp.1 
anunţa din Seraiew, că to ţi diregă 
toril, a tâ t turcii, cftt şi creştini, sunt 
ocupaţi cu pregătirile pentru noua 
companie, La  24 Fevruarie s’afi re 
quirat o mulţime de trăsuri pentrn 
a transporta 5000 lăzi de muniţiunl 
la Mostar. In vechia Serbiă erafi dis 
locate 16 batalioane, dintre care 12 
ifi fost comandate la Seraiew  şi în 
partea nordică a Bosniei. Garda na 
ţională din Seraiew a prim it puşti 
noi In loc de cele vechi. Cu ocasiune 
acestei distribuiri de arme Valiul Na
rii-Pa şa a gră it cftte-va cuvinte pe 
cftt se poate de resboinice.

Nu de mult două comisiunl m ili
tare afi călătorit prin v ilaet şi afi 
făcut o conscripţiune despre toate 
provisiunile pe care le-afi găsit ln 
tr ’ănsul.

lnsurecţiunea s’a Început cu deo 
sebită vehemenţă la mai multe puncte 
de odată. La Kliuci. Varear şi la ici 
sunt trei trupe de insurgenţi bine 
vrmţl; se crede Insă că comanda su
premă este In mftna unul singur con
ducător.

Pentru recolonisarea fam iliilor bul
gare refugiate în  Serbia s’a compus 
o anume comisiune. Guvernul a ho 
tărit nu numai a le clădi casele pe 
spesele statului, ci a da to t  odată 
fie-cărel fam ilii căte 25 lire  pentru 
începerea gospodăriei.—  Durere însă 
lirele sunt numâi kaim ie, adică „hftr 
tie monedă.

Generalul K lapka făcuse Turcilor 
propunerea de a’şl În tări arm ata prin 
inumit număr de soldaţi şi ofiţer 
m agiarl In zilele aceste Poarta a 
refusât defin itiv această propunere 
Redif-Paşa, m inistrul de rebel, a de
clarat că nu are locuri de dat pen 
tru ofiţeri maghiari şi că II pare răfi 
de a nu putea profita de bună-voinţa 
maghiarilor.

Gazeta de Colonia“ publică ur 
mătoarele detaliurl privitoare la  a 
şezarea trupelor otomane:

în treaga armată europeană a 
Turcilor e de 146,000 oameni şi a- 
nume la :

Vidin şi Zaiciar sunt două corpuri 
compuse din 47 batalioane Re- 
difi şi 10 batalioane Nisami, 2 re 
gim ente de cavalerie, 23 baterii de 
linie, cu totul 51 până 52,000 oa
meni ;

La  Şistow sunt 3 batalioane şi 
la N icopoli 5.

La  Rusciuc sunt 4 bat. N izam i şi 
opt bat. Redifi, 3 baterii şi două 
companii de genifi, cu totu l vr’o 
11,000 oam eni;

hotărftt de trupe aşezat pe Ia tr< 
cătorile balcanilor.

SCIRI OFICIALE.

D. Engeniu Anghelescu. membra la cura 
tea de apel din Craiova, în locul rsmam 
vacant prin demisionarea d-luî C. Chineza.

D. I. Procop Demetrescu, procuror \& 
cartea de apel din Bacnresci, în locul d-lali 
Engeniu Anghelescu, Înaintat.

D. Q. Hagiescn, supleant la curtea de 
apel din Craiova, în local d-Ial I. Rălceann* 
demisionat.

»Monitorul* de Mere urî şi Joi publici 
decretele pentru următoarele permutări d| 
prefecţi:

D. Ioan Fnrdnescn, actual prefect laj 
deţul Muscel, trece la judeţul Olt.

D. R. Fărcăşanu, actual grefect la ju
deţul Vâlcea, trece la judeţul Muscel, in 
local d-luî Fardaescu.

D. Gr. Geani, fost directore de prefed 
tară, e numit prefect al judeţului R&urail 
cul-Sărat, în local d-lal Sergiu Candiano

D. Dimitrie Simnlescn, senatore, prefec 
la Vâlcca, în local d-lnl Părcăşanu, p 
mutat.

Prin decretul No. 306, d. NSstase Pj 
povicl este numit intendent al palatul 
administrativ din Iaşi, in local domnul 
George HasnaşI.

Prin decretai No. 323, d. Costa che Pi 
pesen ţiitor de registre în ministerul P| 
nancelor, este destituit pentrn falşifica. 
a doă recepise ale Casei de Depuneri.

Prin decretele din 21 şi 23 Fevruarî| 
sunt numiţi şi perm utaţl :

D. Ioan Rosetti, prefect al judeţul a! D 
rohoiQ, in local d-lnl D. Morazi, denii 
sionat.

D. L. Ciolacn, actnal deputat, prefaci 
al judeţului Botoşani, în locul d-luî A 
Miolescu ;

D. Dim. Manarin, sub-prefect la pis 
Fundurile, jndeţnl VasluiH, locul domnul 
locotenent Lascar Costin, demisionat 

D. Al. Sanda Miclesca, sub-prefect l 
plasa Stemnicu, jndeţnl Vasluifi, în Ioc 
d-luî Dim. Manariu permutat.

Prin decretul No. 361 d. Ion Procopi! 
este numit director al penitenciarului Pân 
garaţi, jndeţnl Neamţu.

Prin decretai No. 310 d. N. Veleanj 
este nnmit judecător la ocolul III din Ba 
curesci, in local d-luî C. Caragiali deceda 

Prin decretul No. 3 '3, d-nu locotenen 
colonel miliţian Poenara Grigore este nu 
mit comandant al Guardel orăşenesci di 
Giurgiu Ia vacanţa ce este.

Prin decretul cn No. 1561, s'a dat înalta 
autorisare snb-hirurguluî reservist Grancei 
Nicolae pentrn a purta Crucea de Takovî 
ce i s'a oferit de Alteţa sa Principele Mi 
lan Obrenovici IV pentru serviciele aduse 
răniţilor armatei serbe Timok-Morava.

S E Î S T A T T T I L .

La Şumla sunt 8 bat. N izam i şi 
6 Redifii, 1 regim ent de cavalerie, 
10 baterii şi un batalion genifi, cu 
totul 20,000 oam eni;

La Silistra sunt 3 bat. Nizami şi 
17 bat. Redifi, 4 baterii şi 6 com
panii de pionieri, cu totul 19,000

Şedinţa de la 24 Fevruarie 1877.

Şedinţa se deschide la ora 1 jum. p. n» 
sub preşedinţa d-luî V. Preşedinte.

Se declară vacante col. I de 
Vâlci şi col. II de D&mboviţ* de oare ce 
d. titulari Simalescu şi Is*1* Lerascu aif 
fost numiţi prefecţi.

Ca această ocasiune d. Deşliu propunV 
ca daca guvernul nntnesc pe senatori pre
fecţi şi sub-prefect* s“  »® invite aşi da de| 
misinnea din Senat.

D. Prim ministru. Aceasta na e treabi 
guvernului, d—sa îuscunţează tot do odatî 
mesaginl pentru legea comptabil itnţeî.

D. Deşliu. Roagă pe d. ministru ca si 
biue-voiască a publica în ţară prin coma' 
□ele rurale ca după legea de urmăriri voi 
tată de Senat, sant prescrise datorile ţ& 
rănilor de trei ani de zile.

D. V. preşedinte. Socotesc că d. Deşii» 
va da mal fmtiiiă dreptul tronnlal pentrn 
sancţionarea acestei legi.

D. Prim ministru. Roagă pe Senat al 
jlăsa să 'şi îndeplinească datoriele adminis
trative aşea cum le înţelege şi cam trebu(

!

oam en i;
La V am a sunt 10 bat. N izam i ş iU  f,0 înţelese, 

bucate ar putea aduna la acest punct|9 bat. Redifi şi 5 baterii, cn totu l Incidental se închidă
ln timp de 14 zile. Tonte aceste ne 17,000 a in en l; D. Y. preşedinte comunică ordinea zilei
Încredinţează, că guvernul central| La  Tulcea 3 bat. N izam i, 8 batJ Se acordă cuvântul d-luî Apostoleant



T I M P U L

iti aşi desrolta interpelarea d-sale a- 
iV ministrului de Esteras.

getul 1877 este terminat şi depunêndu’l 
biuroQ roagă pe Adunare de a *1 vota

\postoleanu. CunoasceţI d-lor obiec ,t mal curând.
erpel aţi unei mele. Scopul interpela-[Voci: să se pună imediat la ordinea 
este ca d. ministru de Esterne stivei!
presentaţiunea naţională în cureu-l D. V. Mauiu : SS lucrăm în permanenţă
icerilor esterioare. Mi se pare mavnă vom termina !
mă că după desfacererea conferenţel D. ministru Justiţiei roagă pe Adunare

iConstantinopole, d. ministru era da
isă ne facă cunoscut resultatul maiecă. Se primesce.

ceşti um importante. Tot aşa d

e a ţinea şedinţe serale fi mâne Dumi-

D. P. Qhica anunţă o interpelare d-lui
tant era a ni se comunica an gaj n ministru de Interne relativ la nişte aba-
e comerciale contractate cu puteri 

D. ministru trebnia cu atât mu 
k iniţieze în aceste afaceri, fiind i 
«ei cănd d-sa era pe băncile represei 

I met naţionale, acusa pe d. ministru I 
I rna de atunci tot pentru tăcerea t 

Ine plângem noi acum. Mie mi se pip
j Irem un serviciQjfoarte important d-5 (A! a! a!),

teri de la legea comnnală prin unele ca 
mune rurale. Face din aceasta o cestiune 
personală cât îl privesce!

D. Furculescu : Răii faci! Scormonesc! 
lucruri ce n’o să 'ţi placă ! (ila r ita te ).

j). Dimit. I. Ohica cere a se pune azi 
la ordinea zilei petiţiunile şi indigenatele

titra ca să'l angajăm cel puţin pe f  
u se conforma usnrilor parlamenta). 
—iî place a crede că d. ministru nu a 
b In această interpelare altă doriift

I (parte’mi de ctkt aceea pe care a emilo
I I  d-sa, în alte timpuri, de a ne fie 
Ipscute interesele din afară ale ţăreî.L-

■ptăzi s’a primit la prezidenţia acp- 
Senat ceva relativ la convenţiunile |o- 
ioiale.
al întâia să luăm cestiunea misiunilor 
aii fost făcute în streinătate astă-vfă. 

le misiuni de mult ;i aii luat sferştul 
u toate astea noi nu seim nimic defe- 
latvl lor. Numai aici nu ne poate 
de d. ministru că cestiunea este 
g şi de acea a tăcut, 

privinţa memorandnlnl, toată ţkra
fă s’a făcut, şi că a dat nascere laron
ict diplomatic la care atunci d. mi-jcorob0ra teoriele, citâr 1 
Iu a voit să asocieze ţara întreagă şi englezi, italieni etc.

D. I. Ghica continuă în sgomot, că ce
rerea- d-sale este cojform regulamentului.

Voci în toată Camera: A i a !  a! destul!
D Preşedinte resţţunde că regulamentul 

dă dreptul Adunăriiţde a decide asupra or
dinii zilei.

Adunrea încuviinţează cuvântul d-lul E- 
pureanu pentru a răspunde la alegaţiile 
de ieri ale d-luî ministru Cultelor. D-nu 
Epnreann eombate idealurile d-luî Chiţu 
in politică, unde Instituţiile trebue să fie 
adaptate stării intelectuale a poporalul 
căci cu idealurile nu se poate obţine re-| 
snltate practice, realei

D. Stătescu : Şi ideţlnrile sunt necesare 
în progresul omenirii 1

D. P. Grădijteanu :|Cer cuvântul pen- 
tru a putea întrerupe li eii 1

D. Epnreann conţinp a ’şl desvolta şi 
din mulţi autori

V
fcu care conflict ne-a consultat şi pe 
N u trebuia oare ca d. ministru să ne 

mnice resultatul? ES sunt sigur că în 
i Europeană d. ministru ar fi găsit 
tale momente favorabile pentru ca să 
mi câştiga mult şi cu toate acestea noi 
Icim nimic d6că s’a lnat vre un demers 
iceastă privinţă.
H]>ă tractatul de Paris, în adevăr, nn 
’a asigurat o posiţiune specială; nn n 
Asigurat o neutralitate garantată de pn
euri ar fi fost singura garanţie a esis- 
ei noastre. Aceasta a zis’o şi autorul 
iureî *0  engetare politică,. Trebuia 

ca acum să se profite de ocasiune. 
chiar dacă conferinţa nu ar fi voit 

ie ocupe, fiind-că cum ne a spus d 
istrn, că Lordul Salisbury i ar fi de- 
iat că nn poate să se ocupe de tracta- 
de Paris căci aceasta întrece puterile

lele ţerel, despre scopu 
zar-Paşa; arată că nic 
nici în cea financiară 
cn teorie vagi, cu ilus

rbesce despre re 
coaliţii de la Ma
il ordinea politică 
a se poate lucra 

i şi idealuri, ci to-

rile  legislative se pregăteşte cu le
gea, prin care se daft delictele de 
presă la ju r iu ; insă aceasta va fi 
mal tărziu, căci până acum d'abia 
comisia însărcinată de cameră ’şl 
a făcut raportul el. Mie mi se pa
re că chiar In partidul conservator 
republican, zisQ «oportunist* sunt 
mal multe chipuri de a Înţelege 
conciliarea.* Fără Îndoială adevă

raţii republicani conservatori sunt 
convinşi că n'au să poată face ni
mic stabil prin v io len ţă ; de acea o 
şi dafi la o parte ; Insă pănă la 
violenţă sunt o mulţime de grade 
le Împăciuire, intre care unul ar 
fi acela pe care foarte bine ’1 ex
primă zicătoarea noastră „n ici lu
pul flămând nici oaea cu doi m iel“ , 
şi in care se poate clasa legea con
siliilor ,des prud’hommes*. Un alt 
grad de împăciuire foarte depărtat 
de acesta, ar fi, a face pe senat să 
ccdeze la cea mal mare parte din 
cererile camerei, de frica de a nu 
face el o violenţă, el representantul 
conservatorismului monarchic, care 
se pretinde mal statornic de căt 
cel republican; ca exemplu la acest 
din urmă grad se poate aduce cri
za de unde a eşit minister iul Jules 
Simon. E important cum aceste nu 
anţe ale partidului republican conser 
vator din Franţa restălmăcesc dis 
cursul Împăratului Germaniei. Cel 
pe care i am clasat supt firma 
nici lupul flâmănd nici oaia cu doi 

miel* caută să citească in discursul 
Împăratului o ascunsă atitudine res 
boinică, să înţelege, pentru a zice 
republicanilor mal ex igen ţi: luaţi 
seama la duşmanul comun şi fiţi 
cu minţi. Geialalţl găsesc (ca toa 
tă lumea) discursul Împăratului 
foarte pacinic şi adaug că numai 
jel ce vor să sperie Franţa, pentru 
x o distrage de la urmărirea lnte 
meerel instituţiilor republicane, scor
nesc atitudini resboinice din par 
tea Qermaniel. Pentru a m& ţine 
numai in sinul partidului republican 
conservator voifi cita pentru lntăia 
categoriă jurnalul „XLXifeme sifecle 
(care, se <Jice, a fi partizanu lui

sa putere otrăvitoare a sărilor delacuza unele pe altele ca instigătoare 
aramă. Academia franceză de ştiinţl a revoluţiei, ca şi cum foamea n’ar 
aii Început a se ocupa şi ea de a-|fi fost destul de puternică ea sin- 
ceastă chestie; a tă t fisiologiştil p a r -g u ră ! Ceea ce 'm l pare im portant 
tizanl al in toxicaţiei cu sările de ara-|ln acest fapt este causa ce a adus
mă căt şi protivnicil lor s’aft pus pe 
lucru, cerând şi unii şi a lţii dovezi 
de la esperienţă. Se Înţelege că pă
nă la dovedirea faptului ln tru n  chip 
saă In altul, a tă t opinia medicului 
legal căt şi a juristului, ln tr ’un cas 
de pretinsă otrăvire cu sări de a- 
ramă, trebue să fie modificate. Pin- 
tre cărţile publicate pe cămpul şti 
nţel vom Însemna: L'espbce humaine 

par d’Onatrefiges, operă In care a- 
utorul zice că a adunat o mulţime 
ie  fapte şi deducţiunl relative la spe
cia omenească, afară de orl-ce con
sideraţii filosofice saâ religioase.

Cartea tinde la negura Darwinismu- 
lul. AdevSrat Darwinismul pare a f io  
necesitate logică, dar nu to t ce e ne 
cesitate logică este şi necesitate re
ală ; In Franţa originea speciilor a 
lui Darwin este privită  ca o ipoteză 
foarte logică, foarte necesară dacă 
vrea cineva, dar nu mal puţin hi- 
poteză

Eă consider ca o bună calitate a 
spiritului francez de a se îm potriv

tul trebue să fie confort cerinţelor reale 
şi palpabile ale ţereî ; m loacele să fia prac
tice. serioase; starea mterială şi cea in
telectuală să fie în har lonie 1 La noi toţ 
câţi am fost pe la gnvtrn am putut con
stata că sunt defecte în instituţiile noa
stre politice, în legea eectorală, şi mat cu 
seamă că drepturile sm ţ împărţite rău 
că pe cât timp poporaţi nn e oapabilă 
de a ’şl esersa şi înţeleg drepturile, toatei Jules Simon) ; ear pentru a doua 
legile şi art. de procedră nu vor înlăturaibRépublique française* (ziarul lui 
confusiunile şi ilegalităfile, fie în alegeri, 
fie în finanţe, fie aiurai !

D. min. Cultelor replicând, susţine că 
şi in politică trebne să fie idealuri, sco
puri mal inalte de ajuns şi (cu voce inal-

Gambetta, după cum se ştie).

.datului conferinţei, totn-şî d. ministru cjne sc¡e eâţî am fi alegători din noi,
I __1-1 ____ J___ 1______ -«1 _ ..............fi putut să vie a ne declara ca cel pu- 
gomotele despre rnperea acestui trac- 
nu sunt adevărate şi să alunge ast- 

şpanica din lume. Vom aprecia respun- 
d-lui ministru în această privinţă.

3e ne va răspunde insă d-sa lacestiu- 
n «publicării convenţiilor comerciale? 

ţi că s’a votat o lege in Juniu prin care 
mtoriză guvernul a face arangiamente 
ţrisorii comerciale cari vor avea de basă 
jvenţiunea cu Austro-Ungaria; aceasta 
ia la încheiarea convenţiunilor defini- 

Aceste aranjamente erau dară un 
t îndeplinit. Pentru ce atunci aceste 
mgiamente s’aii contractat între d. mi
tra cu agenţii puterilor străine şi nu 
a agenţii noştri cari i avem în stră 

i tate ? Dară ceea ce este mai răii in a 
¡,e arangiamente este că nu sunt conforme 
>|egea ce am vota’o noi în IuniB. d. Apos- 
eanu critică apoi aceste arangiamente, 
itând că ceea ce era ,o cucerire în con- 
lfcinnea comercială cn Anstria, acum a 
îs să fie o perdere cn cele alte State, 

1 ţurmină probând că convenţiunile nn 
al sunt contra legel din Inniu dară 

jăr, o violează.
(Ta urma),

dacă drepturile s’ar da după sciinţă şi 
capacitate, cum susţine D. Epnreann, pe 
care 1 aproba D. St ar za !

D. Sturza: Cum vă adresaţi la mine 
N ’am dis nimic!

D. min. Cultelor: Aveţi curajul opini- 
niunilor D. V I (Va urma).

criza industrială. Camera de comerţ 
de la Lyon In raportul adresat mi
nistrului agriculturei şi comerţului 
asupra acestei chestii spnne că ade- 
vérata cauză a crizei stă numai In 
„ sporul producerel coincidăndcu scă- 
lerea consumaţiei.* Cum lumea poar
tă m al puţină m ătise de căt anul 
trecut? De sigur că nu, atunci cum 
de se cere mal pu ţin } Probabil că 
mulţi se aprovizionează de a iu rea ; 
se laudă m ult fabrícele de mătase 
din Sviţera. Nu se poate vedea In 
icest fap t un început de declin a 
unul ram atăt de Însemnat a l in
dustriei franceze, dar un simplu e fect 
s.1 concurenţei.

V ’am făgăduit data trecută óre-care 
detaliurl asupra societăţii tinerim el 
romăne din Paris m al ales cănd ea 
se ocupă de chestia jidovilor din 
România. A fară  de titlu l prea pre
tenţios contra căruia sunt to t-d ’auna, 
mie ’ml vine să iaü lucru mal se
rios de căt mi-s’a părut la prima 
vedere, şi iată pentru ce : chestia

la Inoirile prea hazardate şi a fi jid ov ilo r ’ml pare a fi m enită să o

CORESPONDENŢE PAR TIC U LAR E
ale

TIMPULUI
l- ia  CORESPONDENŢĂ.

Paris, 16 (28) Fevruarie. 

Un fapt petrecut de curând In 
camerile franceze adivereşte cele ce 
ve spuneam data trecută, anume 
că spiritul de conciliare a partide
lor este fisionomia politicei interi 
oare pentru moment/ Eată şi faptul

A L T A  CORESPONDENŢA
Paris, 17 Fevruarie,

Oameni competenţi se ocupă in 
presă de reforma învSţămentulul 
superior; aşa zilele trecute au apă
rut două articule foarte im portan
te : unul in „ Revue de deux mondes* 
le  Michel Bréal care de multă 
vreme se ocupă de chestia instruc
ţiei in Franţa; şi altul in „Revue 
politique et littéra ire* de Boutm y; 
amăndouă aû ca model organizarea 
Invâţămăntulul superior din Germa
nia, dar nici unul nu propune o i- 
mitare se ivilă  In care nu s’ar ţ i 
ne seamă şi de tradiţia poporului 
francez pe această cale M. Bréal

C a m e r a

Şci/irtţa de Sâmbătă 26 fevruarie 1877.1 
Se deschide la ora 1 p. m. sub-preşe- 
liţa d-lnl A. Sihleann, fiind presenţl} 76 

anini deputaţi.
¡>0 îndeplinesc formalităţile ordinare.
). P. Ghica anunţă o interpelare d-lui 
nistru de Culte, despre resultatnl an- 

A te l în privinţa neregularităţilor comise 
J Teparaţiunea teatrului; despre neplata 

jpel francese şi scandalul cu ocasia re- 
entării piesei: »zdrenţe politice.*

D. raportor Codrescu comunică în nu
la  Comitetului, că raportul relativ la

prin care se lăsa consiliilor .des 
prud’hommes“ dreptul de a şi alege 
preşedinţii şi vice-preşedinţil lor, 
Senatul de o cam dată refusâ acest 
punct, cel mal important al legel 
pressa Începe a sp  alarma şi parti 
dele Încep a’şl ascuţi armele, cănd 
se ivesc la mijloc partizanii lm 
păciuirel, fac pe senat să revie a 
supra deciziei luate, şi unul din a 
mendamentele cele mal importante 
din căte s aă produs in această ches
tie, acela a lut Jules Favre propune 
următorul mod de Împăciuire, la care 
sg crede că senatul va adera: con 
siliile B des prud hommes* vor alegi

foarte stăruitor ca o teorie să fie 
complect demonstrată cn fapte. Căc 
dacă se iaü hipotezile drept leg i de 
monstrate şi apoi se clădesc pe d&n 
sele zid iri Întregi, cănd ipoteza se 
dovedeşte de falşă, faln icile clădiri 
se risipesc cu dauna omenirel, dacă 
ele aü fost Înălţate pe cămpul «prac 
ticel ;* saü cel puţin cu „decepţiunea 
el* daca ele aú fost ridicate pe căm 
pul teoriei, decepţiune zic, fiind că 
omenirea ’şl zice desperată: „apoi nu 
mal este nimic sigur pe lumea a 
ceasta!* Departe de mine de a crede 
că n'aü drept spiritele ingenioase să 
facă fel de fe l de „ipo teze“ , dar şti
inţa nu le poate prim i in cămpul el 
de căt numai atunci cănd vor fi 
complect demonstrate, adecă atunci 
cănd vor deveni legi ca acelea din 
care se alcătueşte coprinsul el.

De la ştiinţă pot să trec fără mare 
săritură la statistică, care se ane- 
voeşte cu multă trudă a deveni şti
inţă.

Ei bine, eată căteva cifre In care 
se resumă mişcarea populaţiei In 
Franţa pe anul 1875, cifre luate 
din «Journal Officiel.* (care rezumă 
lucrarea biuroulul de statistică ge
nerală de pe lăngă ministeriul agri- 
culturel şi a comerţului) :

Nascerl: 950.975.
M orţi: 845,062.
Adică cifra născuţilor Întrece pe 

acea a morţilor cu 105,913.
Dintre cel născuţi cifra copiilor 

de sex bărbătesc Întrece pe cea de 
sex femeesc cu 23,587.

Copii naturali sunt In numér de : 
66.876

Cel leg iu iţi de 884 099 
total 950.975

Departamentele cari daü mal mulţi 
chiar zice apriat că dacă ar fi a se capii nelegiuiţi sun t: x)  La Seine 
face un sistem de Invaţ0m0ut pen-|9,616 nele. pentru 58,419 legiu iţi, 
tru un popor ce n’a avut nici o.*) le Nord, s) le Pas-de-Calais 4) le 
iată instrucţie, lucrul ar fi lămurit Rhône 6)  La Somme e t les Bouches- 
şi uşor, nu este aşa Insă pentru du-Rhône.
un popor istoric, ce are o tradiţie, încheiem această scurtă dare de 
o cale bătută. —  Voiû căuta a vè seamă cu două fapte, unul atingător de 

Camera deputaţilor votează o lege ţine In curent cănd această chestie agricultură şi altul de industrie: In
va veni in cameră, căci mi se pare Franţa, precum toată lumea ştie, se 
a fi foarte importantă pentru noI|lntreţin cu mare Îngrijire pădurile;
Românii, cari Încă n’avem un ln- 
v6ţămlnt superior al nostru (ceea 
ce este, se poate considera, eu nici 
escepţil, caşi cum nici n’ar fi) şi 
cari prin programele invdţămlntu- 
lul secundar (numai limba franceză 
obligătoare) pregătim pe tinerii 
noştril mal mult pentru a merge 
In Franţia de căt in Germania. — 
Intre chestiile ştiinţifice, la ordinea 
zilei in Franţa (académie française) 
voiü Însemna aice, una care mi se 
pare a avea o destulă importanţă 
practică mai cu seamă pentru medicii

trei candidaţi pentru preşedinte şi legali şi jurişti. încă din 1858 s’aii 
trei pentru vice preşedinte, dintrekvit Îndoieli asupra puterel străvitoa
cari guvernul va numi un preşedin
te şi un vice preşedinte. — Un notl 
motiv de neînţelegere Intre corpu-

re a sărilor de aramă; o cercetare nouă 
a doctorului Galippe se sileştea mic
şora dacă nu a nimici chiar pretin-

aceasta e veche; e vorba astăzi de 
a crea păduri noufi pe munţii cel 
pleşl din fire. Camera a şi votat chiar 
o lege pentru acoperirea munţilor şi 
a colinilor cu păduri; scopul este de 
a evita prin aceasta inundaţiile şe- 
surilor cultivabile.

A l doilea fapt atingător de indus
trie este revolta celor 40,000 d^ 
lucrători de la Lyon. Sigur că ştiţi 
că In urma unei crize produsă In 
industria mătăsurilor de la Lyon, 
40,000 lucrători au rSmas fără trea
bă ; subscripţiile şi zecimile de mii de 
franci votate de c&te-va consilii co
munale n’att putut decăt să le astăm- 
pere foamea pentru m om ent; In de
finitiv el s’att revo lta t; Încă o ar
mă In m&nă partidelor pentru ase

deslege o generaţie nouâ, fiind-că 
generaţia  care s’a ocupat de dânsa 
până acum a făcut din o chestie de 
interes naţional o armă de partid 
politic. Sciţi cine esploatează In Iaşi 
chestia jidanilor, şi sciţi că oamenii 
aceia nu aâ asupra el nici o solu- 
ţiune demnă de vrem ile In care trăim; 
mal mult de cât a tâ ta ; nici nu’şl 
bat capul a găsi vre-una, fiind că 
scopul lor este a profita din tur- 
buraraa chestiunel. Cel, din a lte  
partide politice cari lndrăsnesc să’şl 
spună opinia lor In această impor
tantă chestiune economică şi naţio
nală sunt repede tacsaţl de vân
duţi strâinulul şi compromişi In ochii 
g loatelor ignorante, pe care le păs
toresc cu bâta am ăgirel câţl-va  răc- 
n itorl de profesie. A st-fe l fiind sta
rea chestiei, ea pare că numai are 
capSt, căci saă trebue să strigi ca 
răcnitoril ebrei-ofagl din Iaşi saâ 
dacă Îndrăzneşti să al opinie deo
sebită şi să te  simtă el că vre i 
să le s tric i coţca Îndată te lovescl 
de stânca nepopularităţel şi prin ur
mare a îm posibilităţel de a face ce
va ln tr ’o chestie unde opinia pu
blică este un factor Însemnat. Vorba 
se reduce dar la aceea că In loc 
să al o opinie publică ignorantă şi 
pătimaşă In chestie, să se creeze 
prin tinerim ea din străinătate (ne- 
clasată încă în  partizi po litice) o 
opinie publică luminată pe care 
»s trigătorii deşerţi* să n’o poată In- 
mlădia după voia lor. In  societatea 
care se ocupă cu resolvarea ches
tiunel evreilor din România poate 
să in tre orl-care Român din Pa
ris şi ceea ce e Însemnat şi to ţi 
studenţii evrei din România, cari 
se află in Paris. Find amândouă e- 
lementele faţă în faţă  şi frâmân- 
tându-se cu vorba ideile şi a unora 
şi a altora, resultă cel puţin o creş
tere a spiritului de toleranţă şi o 
micşorare a fanatismului patriotic 
râd Înţeles. Ceea ce iară din discu- 
ţiele urmate până acum este că pă
rerea multora e că naţia românească 
nu poate primi pe aceia ce se lea
pădă de naţionalitatea lor pentru a 
veni la dânsa In orl-care con d iţii; 
acest principia caută a se urma şi 
pentru jidani, însă condiţiele nu pot 
fi acelea ca pentru orl-cine a lt strâin, 
In consideraţia masei lor prea nu
meroase în unele părţi ale Româ
niei. Discuţia are să continue mal 
multe Dumineci. Voiâ căuta să vS 
ţin in curentul faselor prin care va 
trece această chestie.

CATRE a b o n a ţ i

Suntem siliţi a faoe s& apar& si arai pentru câte* 
ra sile pe o n&rtie mal mic&. Causa este că in 
toată capitala nu se mal află hărtie nici in for
matul ziarului nostru, nici intr’un format mâl 
mare. Acea comandată de noi {i arisată deja de 
mult timp, na ne-a sosit din causa Intreruperel 
comunicaţi unei. Cerem scuse abonaţilor noştri dacă 
forma siarulul nu Însuşeşte condiţiile estetice,— 
Insă contra elementelor na ne putem lupta.

iHiRMuIrajia.
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ANUNCIU
Hucvresci, 26 Februariê ¡877.

BĂCĂNIE, COLONIALE Şi DELICATESSEOfferit*C#rnt<

Oblig. Rurale . 10% 1864 
»  »  la sorti

Irr pr. Opppnhmn 8̂ /o 1 
Oblig. Dome ni a le 8% 1871

»  * eţi te la sorti
,  Credit fonc Rur. 7o/0 
»  Credit fono. Urban 

Tmpr. Mun. Cap. 80% 1875 
Pensii (800) dob&nd& fr. 10 
AeţilCâile fer. rom. 5%  1863 

»  p r i o r i t ă ţ i  0 %  1868 
Dacia C-I« de Assig.
Act. (fr . 500) 8%  l37i
Romania C*>« de Assig.
Act. (fr. 200)' 8%  1878
Mandate . . • • • • • •
Tmpr. Municipale fr. 20 
Act. financiare Rom&no8% 
C&ile ferate Ottomane 

Act (fr . 400) 8%
Hfnta Rom&nä . . . . . .

GUST AV RI ETZ

60 Strada Carol I  60 Da Vând a ta 24.00, pof?6ne» U L iy .C ll v7j nientu, a cincea 
parte din întregul trupu ele moşia în ho- 
tnrul SălcuţA - Suluri , plasa Dumbrăvii, 
cl'strictnl Doljin. Amatorii să Re adreseze în1 
Bucureşcî Strada Scaunele, No. 47.

No. 476,-8.

o r A n f l a t  Mo?ii1eBndescIdÎD"  t ) c i l  t5JLIU-d)t, Argeş şt Ontrovenj 
di Vâlcea, având, pe lângă cele-l-nlte cali- 
|tiî, peste 1000 pogone de arătură în lunca 
lO.ului. Doritorii se vor adresa in Bncu- 
nci la d-nn N. I. Lahovary, iar la Rin. 
nu-Vâlci la d-nn C. I. Lahovary.

No. 404- 3.CUPOANE 
Oblig. Rurale p.Octomb a. c.

> Domemale • . • •
,  Fondare rurale . •
,  Comunale • . • .

ANUNCIU
B S *  Doctoru Russo specialist de 20 ani 

pentru bótele secrete şi bótele de femei, 
anunţă, că orele de consultaţie sunt dimi- 
neţa de la 8 pene la 10, şi de 1— 3 dnpe 
aruéiJQ.

Strada Stavropoloos No. 3.
No. 503— 6. (P iaţa Constandm-Vodä).

DEVISE
este de vengare cn

preţul forte eftin prin Domnu

C- S I E B E E C  Urî T  
Bucureşcî.

P a r is . • 
Marseille

An?» i  • 
Londra . 2502i/a*501V4

Hamburg . . « 
Amiterdam . • 
Viena • • • •
Berlin . . . •
Lipsea . • • •
Escompt . • •
Lira Ottomanft. 
Galbena austr. 
Agio c. Argint,

S I E B E B  O  H I  T
HECOMANDl

BÂT OA Z E  DE P O R U M B  A
N. SCURTESCU

Se află de vfs<}arC dp-o-cam dată Ia Ti 
pografia Grecescn piaţa teatralul No. 4.

Preţul 2 Lei noi.

La Tipografia Thiel & Weiss şi la toti 
librăriile «e află de vânzare:

A. de LAMABTINE 
IR , E !  C 3 -1  3ST .A.

Tradusă de d na Zoa Tesio. 

Preţul 1 Leii 20 bani.

recunoscute de cea mal tună construcţie

PIETRE DE M O AR A( IR 8 U L  VIENEl  
10 Martie (st. n.) 1877.

Metalice . . ........................
Naţionale...................................
Renta in anr . . . . . . . .
Lose..........................................
Acţiunile băncel....................... 1
Creditnri...................................
London ......................................
Obligaţiuni rurale ungare . . .

y temeşvar................
,  transilvane . . . .

Argint în m ărfuri....................
D u ca tu l...................................
Napoleonul...............................
Marc 100...................................

PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
C u ; P R E Ţ U R IJS C Ä 0 U r¡E

SOCIETATEA DE ASSIG U RA’ÎE
CURSUL DE BERLIN

10 Martie (ft. n.) 1877. 
Acţiunile cailor ferate române . 
Obligaţiunile române 6 °/0 . . . 
Priorităţile căilor fer. rom. 8*/« • 
împrumutul Oppenheim . .. .
Napoleonul...............................
Viena, termen s c u r t ................

> ,  lung . . . . .
Vinuri negre, roşii şi
Q 1 U  „  vechi şi noui în but6e, de ven
i i  I  <}are la sub-semnatul, Strada Cos- 
ma, No. 5. — Se recomandă în special vi
nul negru vechiu de cea mai bună qua- 
litate.

No. 406,-3. A. Manolescu-

Aducem la cunoscinţa onor. public, că, societatea assigureză, 
Contra «lannelot proven ite de incendia la clădiri şi obiecte miscă- 
6 t r e ; contra daunelor causate prin grindină., şi contra daunelor 
cansate mărfurilor transportate pe apă,.

Asemenu assigureză, ^estre pentru copil In tote coiubiniiţiumle 
cerute, şi asupra caşurilor de mdrte.

In formaţiuni le se dă. la sub-serisa agenţi ă, generală şi la a-j 
g en ţiile  ei de prin districte

Agent general pentru România

F O ST U L C IR C
Direcţia D-laî J. D. Jonesca

Astăzi şi ln fie-care <]i cualitatea cea mal bună numai tufan şi fa(r 

tăiat şi adus la domicilifi cu 

■75 P B .  S T E N J H E I S T X J X i  

la magasia de lemne alniLesRel, lîngă gara 
Tergovişte, vis-â-vis de fabrica tutunurilor.

CoriiSncJile se priimesc şi la Typografia 
Tbiel & Weiss, palatul Dacia. 314-5-0.

PROGRAM A V A R IA T Ă  

ÎNCEPUTUL LA  8 ORE SÉRA.

Comándele din provincie se efectuézá cu cea mal mare prom ptitud ine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc înapoi. . A - I jB -  « T C ^ 3 -  G K R T T lM
[ Coltul Bulevardului cassa GrecianuJ.


