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Constantinopole, 20 Martie 7 oro scara.
| (8o.itA abia Ia  13 M artie, la  13 ore noaptea).

Deputaţii fi Minatori! aii depus jnrîl- 
ntiiti EI vor discuta septaro&na aceasta n- 
dresa ătre Sultan. Desbaterile publice vor 
începe luni.

Delegaţii muntenegreni aşteaptă necon
tenit noul instrucţiuni.

Constantinopole, I I  Martie 9 ore seara. 
(Sosiţii tocmai I» 1* la  1 i  ore fi jumSt).

Delegaţii muntenegreni aQ făcut cuno
scut Iul Snfvet-Paşa ca principele Nikita 

— renunţi la portul Spizza, precum fi la ripa

1 dreaptă a Moraceî fi c i cere mimai dis
trictele ; Nicsicî, Kuci fi Kolnciu, cu drep-

■  tul de narigaţiune pe Boiana.
Consiliul de miniftri a esaminat aceste 

Kgţionl propuneri; se asigură că Poarta va 
I  j ersista a refasa cedarea districtolnl Nicsicî. 

CeMtantlnopole 13 Martie 7 ore seara. 
(Soiită. tocmai la  34 la  orele 7 dim.)

I  Dificultăţile ce intimpină înţelegerea
■ ţntre Turcia fi Mnntenegru provin 
I  mai cu seamă din persistenţa prinţu- 
B lui Nikita in cererea districtului Nicsicî, 
I  ce Poarta refnsă a-'l ceda.

Armistiţiul s'a prelungit p&nă la 13 
I  Aprilie.

Constantinopole, 23 Martie eeara. 
(SoeitA abia la 14, la orele 0 dim.) 

Principele Muntenegrulnî a făcut cunos 
I  cut prin depeşă că aoceptă prelungirea ar- 
I  mistiţiulnî până la 13 Aprilie. Negocia- 
I  tinnilo continuă.

Anglitera se silcsce a aduce înţelegerea 
ji intre Turcia fi Mnntenegru.

Viena, 13 Martie 5 ore seara.

I  Se telegrafiază din Petersbuig ziarului 
I  »Politische Correspondenz* cu data de 
I  mal sus :

Negociaţiunile ce se urmăresc la Londra

I pentru aubsemnarea protocolului mal mai 
a«t căzut. Guvernul rus nu ra consimţi 
nici o dată de a face să intre in proto-

I col clanza relativă la desarmarea armatei 
| dej la Sad. Jnsinuaţinnile ce Anglia a fă- 

cat in această privinţă att fost categoric 
respinse. Dacă Anglitera stârneşte, ori ce 
negociaţinne ulterioară rămâne nnlă.

Generalul Ignatieff, care trebuie să so- 
seasccă astazi la Paris, va pleca indată 
spre Viena.

Atitudinea Anglitereî pnne din noii la 
&n teiul plan alianţa celor trei împăraţi. 
Negociaţiunile ce pot resulta din aceasta, 
snnt semnalate ca iminente.

B Ü C Ü M K  H Â R T IE
Raportul presintat Camerei din 

partea Comitetului de acusare a foş-

tilor miniştri se compune din 3 vo
lume In quarto. Cel d’ăntâiO, de 250 
pngine. cuprinde In 9 părţi puntele 
de acusare în contra fie-cărul mi
nistru, apoi vine regimul presei şi 
in partea a 1 l-a, conclusiunea, ce o 
eproducem mal jos. Volumul al 2 lea 

(de 266 pagine) cuprinde depeşl şi 
hârtii aflate cu ocaaia perchisiţiilor. 
Volumul al 3-lea (de 480 pagine) 
deposiţil şi reproduceri de acte ofi
ciale.

îndată, ce rom fi citit cu de a- 
mftnuntul această voluminoasă pu
blicare, vom ar&ta sensul şi valoa
rea ce ea poate avea ca act politic, 
fără a prejudeca Intru nimic Însăşi 
chestia personală a miniştrilor a că
ror acte- sunt puse In desbatere.

Un lucru Îl putem Insă spune de 
pe acum: resultatul acestei necali- 
ficabile publicări va fi cu totul al
tul, de căt par a’l aştepta radicalii.

De oameni inesperimentaţl şi ob
scuri, ca acel 6 membri al Comite
tului de acusare, care afi fost mal 
activi In această afacere, nu avem 
trebuinţă a ne preocupa.

Dar suntem In drept a ne mira 
de puţinii oameni mal cugetători, ce 
se vor fi aflănd şi In partidul ra
dical ; suntem In drept a ne mira 
cum de aceştia a& putut să nu pre
vadă urmările unei asemenea pro
cedări !

După convingerea noastră, prima 
urmare va fi restabilirea partidului 
conservator In mal mare tărie, de 
căt a avut'o ver-o-dată.

A doua urmare va fi isbucnirea 
unei cereri de satisfacere aşa de e- 
nergică, In căt deja de astăzi ea tre- 
bue sâ devină obiectul celei mal 
serioase meditărl pentru toţi oame
nii Înţelepţi, spre a o putea res
tringe la timp In marginile el le 
gitime. ______________

Am vorbit de numirile făcute de 
d. Brâtianu. Actele mari ale a 
cestul mare ministru sunt aşa de 
numeroase In căt tot-d’auna scapă 
căte unul din vedere. Aşa, am ui 
tat numirea cea mal importantă fă
cută de d-lul: aceea a d-lm Candiano 
ca prefect de Dolj. Acesta, precum

se scie, este fratele d-lul Candiano 
Popescu deputatul: aceleaşi princi
pii, aceleaşi aspiraţii. A vorbi des
pre unul din e l , este a vorbi des
pre cel-alt. Singura osebire Intre el 
este aceasta: deputatul este cuge
tarea, prefectul este acţiunea. Unul 
se complectează prin cel-alt. Dar să 
lăsăm aceste lămuriri, sciute de toată 
lumea.

Nu că d. Candiano nu va fi un 
prefect tot aşa de bun, saO mal bine 
zicând, tot aşa de mediocru ca mulţi 
alţii; Insă nominaţia sa are o im
portanţă mal mare.

Toată lumea *şl amintesce că In 
1870 August, d. Candiano Popescu 
a proclamat In uliţele Ploescilor, cu 
armele In mănă, deşeanţa Domnito
rului Carol I şi un fel de republică 
sub presidenţia generalului âolescu.

Nominaţia dar a d-lul Candiano 
In postul de prefect, adică de re- 
presentant direct al puterel esecu- 
tive, nu poate Însemna de căt două 
lucruri : BaO că guvernul actual a 
probă purtarea d-lul Candiano Po
pescu din 1870 şi declară că ar fi 
fost folositoare ţârei isbutirea acelei 
mişcări revoluţionare, saO că este 
bine a se câştiga prin funcţiuni şi 
prin resplată bănească, acel oameni 
destul de lndrăsneţl- pentru a re
curge la mijloace revoluţionare In 
contra dinastiei actuale.

In primul cas n’avem nimica de 
zis. Faptul guvernului este logic, 
Insă fie-ne permis a avea oare cari 
temeri cănd vedem că soarta Dom
nitorului este încredinţată acelor 
oameni cari socotesc detronarea lui 
un fapt naţional şi util.

Dar In caşul al doilea, nu este 
oare lucrul cel mal demoralisator şi 
mal neonest, d'a deschide un fel de 
concurenţă d’asemenea natură f — şi 
d'a spune tinerimel Întregi, că cel 
mal bun mijloc d’a sosi la funcţiuni 
Înalte, la onoare şi [la bani, este 
despreţul orl-căror legi şi autori
tăţi, pamfletele, calomnia, şi In cele 
din urmă, dacă le dă mâna, chiar 
conspiraţia şi revoluţia?

Ţara noastră este jună şi d'&bia 
se deşteaptă la viaţa politică. Când 
vede dar pe unul ca d. Candiano, 
lipsit altminterea de orl-ce capaci
tate şi cunoscinţe, devenind prin a- 
semenea mijloace azi prefect, mâne 
deputat şi lntr’o zi poate ministru 
In republică, — cine nu va preferi 
această cale care nu cere nici ta
lent, nici muncă, In locul căilor a- 
tât de spinoase ale studiului, ale

lungelor servicii şi ale lunge! aş
teptări f

Asemenea acte nu sunt dar nu
mai o rea nominaţie, care n'ar a- 
vea nici o importanţă pe lângă al
tele multe, snnt demoralizarea şi 
corupţia publică. Înălţate la gradul 
unul princip de guvern, sunt In sfâr
şit compromiterea cea mal sigură a 
viitorului acestei ţâri, căci o vedem 
că i se dă de acnm deprinderi şi 
moravuri mexicano.

Altă speranţă aveaO de sigur Ro
mânii, când stabileafi In ţara lor mo
narhia constituţională!

C0NCLUSIDN1LE RAPORTULUI COMITETULUI
de

D A R E  IN  JUDECATA

FOŞTILOR MINIŞTRII

Articolul I.
Se mănţine acnzarea in privirea preveni

ţilor: 1. L. Catargi, 2. Alexandru Laho- 
vari, 3. Ioan Em. Florescu, 4. T. Maio- 
rescu, fi 5. P. Mavrogheni.

Pentru că cel I-itt:
In comună înţelegere cu colegii seî mal 

sus numiţi, a abuzat de puterea sa spre 
a falfifica alegerile fi a lipsi pe cetăţeni 
de liberul eserciţifi al drepturilor lor civioe, 
in acest scop întrebuinţând fi forţa pu
blică contra pacinicilor cetăţeni; cari fapte 
contrare Constituţiunel sunt prevăzute fi 
de art. 95, 96, 106, 107, 147 fi 157 din 
codul penal.

A  violat art. 14, 21, 24 fi 25 din co
dul penal prin oprirea magistraţilor de a 
’fi îndeplini datoria fi prin suspendarea 
cnrsnlul justiţiei.

A  faljificat listele electorale.
A  făcut presiuni in alegeri.
A concentrat forţa publică, numai in 

vederea de presiuni in alegeri.
A  făcut aducere de alegători cu sila la 

vot fi secuestrări de alegători.
A făcut corupţiune in alegeri.
A făcut presiuni asnpra conştiinţei ce

tăţenilor funcţionari în alegeri.
A  violat secretnl votului.
A pus candidaturi oficiale fără ftirea 

tnsufi a candidatului.
A ordonat arderea oorespondenţel tele

grafice.
A  pus in masă cetăţenii snb privegherea 
poliţienească.

A  lnat dispoaiţiuni restrictive în pri
vinţa intrnnirilor publice, garantate prin 
art. 26 din Constituţiune.

A violat dreptul de petiţiune, garantat 
prin art. 28 din Constitaţinne.

A  ordonat persecuţi nni in contra presei,

a cărei libertate este garantată prin art. 
24 din Constit uţinne.

A falsificat listele fi alegerile comu
nale.

A comis acel«*»şl presiuni Iu alegerile 
consilielor judeţene.

A violat art. 108,109 fi 110 din Consti- 
tnţinne fi a risipit banii pnblicl, prin im
punere de ziare particulare fi prin tipări
rea onora din ele in imprimeria Statului.

A impus dări nevotate de Corpurile Le
giuitoare fi nesancţionate de Domn, In 
contra art. 108, 109 fi 110 din Consti- 
toţiune.

A făcut a să vărsa sângele cetăţenilor 
bivolari din GinrgiiJ, la 20 Martie 1873.

Pentrn că cel de al 2-lea, pe lângă in
gerinţa In alegeri :

A ameninţat şi ademenit, prin nnmiri, 
destituiri fi permutări, pe funcţionari, in 
scop de a inrinri fi violenta pe alegători, 
pnnftnd cn aceasta, justiţia la ordinele ad- 
ministraţinnil

A  călcat art. 29 din Constituţinne lu
crând la suspendarea aplicaţiunil Ini, prin 
reintroducerea autorisaţinnil de dare In ju
decată a funcţionarilor publici,— fapt pre
văzut fi de art. 99 fi 154 din codul penal.

A suspendat cnrsnl justiţiei in mal multe 
procese civile fi criminale.

In privinţa celnl de al 3-lea, pe lângă 
violinţa în alegeri, pentru:

Călcarea legii bugetare fi a celei de con
tabilitate generală a Statnlnl.

Virimente.

Gheltiţell peste creditele deschise minis
ter n In! de resbel.

Contractul cu d. Lemaître fi Bergman, 
pentru spălatul fi intreţinerea efectelor 
de rnfărie ale spitalului militar din Bu
cureşti.

Contractarea ilegală a clădiri cazarmelor 
armatei permanente, votată prin legea din
2 innie 1875; fi angajarea a doi artişti 
spre a face planul fi desenul aoelor ca
sarme.

Risipa banilor publici.
Violarea diferitelor legi militare fi a 

regulamentelor de administraţinne fi con
tabilitate publică.

Impunere de dări nevotate de Corpurile 
legiuitoare fi nesanoţionate de Domn.

Violarpa alegerilor comnnale fi judeţene.
Vărsarea săngelnl cetăţenilor bivolari 

de la Ginrgiu.
Asnpra celnl de al 4-lea, pe lăngă in

gerinţă in alageri, pentrn:
Numiri şi permutări de a dreptul a 

membrilor corpnlul profesoral, in contra 
legii fi fără a fi ascultat consiliul perma
nent al instrucţiunii publice.

Risipă fi deturnare de bani publici.
Călcarea diferitelor legi fi regulamente 

de administraţinne publică.

M A G H IA R I Ş l M AGH IARISM  1 )
Urmare.

După anul 1866 puterile se Îm
parte In Austria ast-fel, că maghia
rii sunt singurul popor, care nn poate 
fi bănuit de stăruinţe împotrivite 
ca interesele imperiului. Bl sunt nn 
popor, care În treg este aşezat In ina- 
p eriü ; cele-alte elem ente snnt frac

ţiuni de popoare, care pot fi bănuite 
de tendinţe de disoluţi une. Ast-fe l 
6 drept şi bine, câ poporul maghiar 
să urmeze a representa imperiul- 
A re  Insă acest popor puterea spre 
a purta o sarcina atât de mare şi 
este el politiceşte destul de matur 
spre a şti ca să şl aleagă elementele 
cn rare să şl sporească puterea î —  N u !

Era destu l să arunce o privire a- 
supra chărţii etnografice a  Ungariei 
■pre a se În cred in ţa , câ In această

1) Voal „Timpul** No. 41 |i  armi toatele.

Ungarie este o populaţiune aşezată la 
cele mal importante puncte ale im
periului şi spre a-şl repeta cuvintele 
„ein Schatz und wahres lvleinod des 
Durchlanchtigsten Erzhauses.* Sunt 
trei milioane de români aşezaţi In 
liniile Carpaţilor şi în vecinatatea 
unul mic stat român, ce tocmai se 
urzi.

Acesta nu e un popor, care piere, 
ci unul. care se reivesce intrând In 
noua fnsă de vieţuire. Nu se cerea 
prea mult bun simţ politic spre a 
Înţelege, ca rolul maghiarilor nu este 
de a Înstrăina pre români din im
perio de frica statului vecin, ci de 
a câştiga pre acest stat pentrn in
teresele imperiului de dragul româ
nilor. ce snnt ln imperio.

Maghiarii ne bânuesc de idea daco* 
românismului. Da! se vor fi găsind 
capete, care visează la această ideâ. 
se vor fi găsind cn atât mal mult, 
de oare-ce maghiarii mereO ne si
lesc a ni-o aduce aminte. Dar nisce 
oameni, care Îşi daO aerul de a fi

„d ip lom aţi,* nu trebuesc să umble 
după zise, auzite şi visate. Realisa- 
rea acestei idei e topograficesce şi 

etnograficesce peste putinţă, şi dacă 
maghiarii şi ar fi dat trudă, el s'ar 
fi Încredinţat, câ ori cât de buni am 
fi de gură, nu suntem un popor, care 
caută să ajungă luna cu prăjina. în 
treaga  noastră viaţă este dovadă, 
câ suntem un popor, care mal bu
curos sufere, de cât să se Încerce a 
realisa un lucru, a cărui r**alisare nil 
est«* m otivată lu stării** sociale.

Si apoi sâ nu uite maghiarii, câ 
Românii ln toate vrem ile s'aO a li
p it cu credinţa necondiţionată că
tre Dinastia Hasburgilcr. Nu este 
tn viaţa lor un singur act, care ar 
fi fost Îndreptat In potriva imperiu
lui. Bine şi rSO el aO prim it cu de 
o potrivâ supunere şi iubire. AQ fost 
asupriţi şi s’aO plâns; nici când lnsâ ln 
amărăciunea lor el nu sO mers până 
a se rădica cu vorba ori cu fapta 
oontra Împăratului. Chiar astăzi, după 
zece ani de administraţinne maghia

ră Moţul, Mocanul şi Crişianul, su 
pus cuvântului Împărătesc, ar uita 
frăţia şi ar fi gata să apere strlm- 
torile Carpaţilor contra ori cărui vrfij 
maş al lmpârăţiel. Un asemenea po
por trebue să fie menagiat; simţi- 
mântui de credinţă, cn care el se a 
lipesce către tron. trebue sâ fie În
tărit, earâ nu slăbit.

Din adins lnsâ maghiarii aO cău
ta t să ne depărteze de reazemul nos
tru firesc şi sâ facâ tronul părtaş 
de nedreptăţile şt de j.gn irile , ce su
feream  de la dânşii; din adins aO 
căutat sâ ne înfăţişeze ast-fel, ln cât 
sâ nu mal părem vrednici de ocro
tire, şi din toate puterile sO lucrat 
spre a ne lipsi de speranţele ln tr ’un 
v iitor dorit. Numai cu câţl-va ani 
ln urmâ era vorba câ Inâlţim ea Sea 
Regală şi Imperială, principele ere
ditar, să înveţe româneşte. Maghiarii 
aO mers ln nechibzuinţa lor până a 
abusa chiar şi de această Întâmplare, 
spre a lovi In aceea, ce este mal 
sunt ln viaţa noastră politică.

N oi seim Insă, câde acolo de unde 
ne-a ven it to t binele, rëul nu ne 
poate veni. Sufletele ne sunt rănite, 
dar seim câ loviturile din care aO 
urmat ranele, nu vin de cât de la 
aceia, care to t d’a una aO stăruit sâ 
ne rănească. Nn suntem de o po
trivă  cu maghiarii, care nu mal a- 
tuncl sunt credincioşi, când li se dă, 
ce pretind : iar când nu li sâ poate da, 
uitâ tn necumpâtul lor tot. ce e sunt 
In lume.

Nu de mult era o vreme, ln care 
maghiarii se aflaO ln tr ’o stare cam 
de o potrivâ cu a noastră. Si ţinem 
minte, cât de desmâţată şi de ne- 
loialâ era Întreaga lor atitudine. Si 
pentru a-I caractérisa In puţine cu
vinte, le vom aduce aminte un cân
tec maghiar, de care astâzl Inşi-şl 
se vor ruşina şi care cu câţl-va an i 
In urmâ era cel mal popular :

* Er.er nyolcz szâz negvven nyolcz,
................... dinye esSaz :
Ielasies a haszărja.
Windischgrătz a kutyăja.
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Telegrama principelui Serbia către 
marele vi.tir 2 Martin 1877.

S E I N " - A - T X J X j

Şedinţa de J(fl, 10 Martie 1877. 
Şedinţa so deschide la 2 ora p. m.

In privinţa cel ni de al 5-lea, pe l&ugu i legi ocrotitoare ordinii publice, vechia ţi 
iolnren Constituţiuni, pentru: Iincontestabila autoritate şi puteie pentru
Falsificarea situaţiunilor financiare. I niarelele folos chiar al Sorbi ai.
Risipa de bani publici I »Sublima Poartă doresce ca: ,indepen-1 ^Jn onoarea d’a informa pe tnXlţimea
Vănzarea a 15,000,000 lei oblgaţiuni 1 dinte de libertatea religioasă, Armenii gre- I voaBtrS cS confirmăm şi ratificăm pe de-I Şedinţa so deschide la 2 ore p. m. sub

lomeniale, prin călcarea legii de contabi-1 goriani şi catolici şi Evreii să se bucure I Plin protocolul care conţine basele stabi-1 preşedinţa d-luî v. preşedinte Ioan Ghica.
ita te publică a Statului. lin Serbia de aceleaşi drepturi şi privilegii 1,ite pentru restabilirea relaţiunilor intre I D. Deşi iu interpelează pe d. prim-mi-

Călcarea legii vamale şi a celei a Mu-1 ca şi pământenii.« I Sublima Poartă fi 8erbia, ast-fel precum I nistru în privinţa nnel^telegrame ce s’a
turilor spirtoase. I ,La dorinţa de toleranţă religioasă, ma- I a fost subt-semnat de delegaţii noştri spe-1 publicat prin jurnalele din ţară şi strei-

Aprovisionarea ministerului de finanţe I nifestată într’nn mod atât de generos de ţ ciall, d-nil Filip KristicI şi Dimitrie Ma- nătate, prin care se zice că guvernul en- 
cu hărtie filigranată pentru serviciul tim-1 Sublima Poartă, suptsemnaţil replică că I ticI> precum şi lămuririle şi asicur&rile ce glez ar fi dojenit pe miniştrii României 
brnlul şi înregistrării pe aml 1872, 18781 legiuirile interne nu cunosc nici o escep- I delegaţii aa dat Sublimei Porţi, şi cari aii I in cestiunea Israeliţilor din România.
şi 1884, in mod ilegal.

Articolul II.

Se retrage acusaţiunea in cât priveşte 
pe preveniţii P. Carp şi N. Creţulescu. 

Articolul III.

ţiune, întemeiată pe religiune; că n’att e-I avut de resultat a restabili «statnl-qno, I D. ministru-preşedinte. Răspunzând d-lnl 
sistat nici o dată în Serbia Armeni, gre- I oare esista între Sublima Poartă şi Prin-1 Deşliu arată că d-sa a esagerat impor- 
gorianl saă catolici; că toţi cetăţenii şerbi I cîPat până în luna lui lunitt anul trecut. I tanţa acelei telegrame. Ce a găsit mal tare 
să bucură de aceleaşi legi civile şi poli- I Serbia, reintrând ast-fel în deplinătatea I într’ânsa a fost cuvântul de dojenit, 
tice; că Evreii, supuşi Serbî, nu snnt pri- I drepturilor, privilegiurilor şi a imunităţi-1 Telegrama pune intr’adevăr cuvântul a- 
vaţi de ele, afară d’o singură restricţiune, I lor de cari s’a bucurat până atunci, pri-1 cesta, însă nu este decât o greşeală de

Pentru preveniţii G. Gr. Cantacuzino— I care ^te d’a nu se putea aşeza în întrul I mesce cu un simţimânt adânc de fidelitate I traducţiune a unul cuvânt englez, care
fost ministru de finanţe,—T. Roseti—fost I eară pe viitor nu vor fi trataţi alt- I îndatoririle cari decurg din firmanele e- I s’ar fi putut înlocui prin orl-ce altă es- 
menistru de lucrări publice,— V. Boerescu I f9i ¿e cetăţenii «ârbi cari aparţin al- I manate la diferite epoce, şi prin cari cur- I presiune. D. Deşliu trebuia să pună acest
—fost ministru de externe, cari: | tul rit de cât celui ortodox. Suptsemnaţil I *ea suzerană a arătat solicitudinea şi în-1 ou vânt în carantină, şi să nu’I dea curs

Cel l-iu, pe lăngă ingerinţa in alegeri I se Bjmt fericiţi d’a putea arăta că marele I crederea sa faţă cu naţiunea sârbă şi prin-1 tocmai în Senat, chiar dacă s'ar fi zis.
călcarea Constituţiuniî. 1 principia al libertăţii religioase inherinte I cipele eL Acum se cuvine ca M. S. Sul-1 D-lor, vă declar că miniştrii nu att pri-

A falsificat bugetul şi situaţiunea finan- I regimului interior al principatului a fost I tanul să proclame in mod oficial restabi- I mit nici o dojană. Dară să presupunem
ciară. I in toţi timpii un bnn pentru toţi cetăţe- I ^rea delaţiunilor principatului cn puterea I chiar că s’ar fi găsit un ministru prea

A ripsit banii publici. I nii sârbi fără deosebire de culte; ei se 18nzerană pe basa convenită. I puţin diplomatic ca să facă o notă aspră
A violat art. 4 alin. 2, din legea de la I Bimt fericiţi d’a fi stabilit pe basele in- I Firmanul M . S. Sultanului. I guvernului. Ce voia d. Deşliu să facem

22 fevruarie 1873, privitoare la instrăi-1 dicate deplina înţelegere între Sublima După titlurile usitate al Sultanului, sel atllllcî? 
narea bunurilor Statului de prin oraşe, I Poartă şi guvernul princiar întru tot ce I continue ast-fel:
târguri şi alte localităţi. ţprivesce condiţiunile restabilirii statului-I Solicitudinea noastră imperială a avut tot-

Cel de al doilea, pe lângă ingerinţa in I quo, cari aii fost mal înainte notificate la I d’a-una de obiect tot ceea ce putea să contri-
alegerert şi violarea Constituţiuniî: I Belgrad. I bue la întărirea liniscelşi la progresul princi-

A  modificat traseul drumului ferat Ploeşcî- 1 , Suptsemnaţil, în calitatea lor de ple- I patului Serbiei, care face parte integrantă I sa plecăm la batao.

Predeal. r. I nipotenţiarî ai principatului şi cu insăr-1 din imperiul nostru, şi a asicura fericirea I Această diplomaţie poate s’o facă d
A  acordat suvenţiunl nepermise de lege, I cinarea d’a reînoui în modul cel mai for- I şi prosperitatea locuitorilor el. Imnnităţile 
Cel deal treilea: Imal espresiunea lealei fidelităţi a p rin c i- lş i privilegiele copriuse iu haturile imperi-
A  fost complice cu colegii seî la crimile, ţ pelui ş’a poporului sorb către augusta per- I ale date la diferite epoce n'aă avut alt 

delictele şi risipile enumerate in acest ra- I soana a M. S. Sultanul, nu esită a declara I scop de cât realisarea acestei dorinţe. O 
port la partea 8. | guvernului Sublimei Porţi că înălţimea | probă vădită despre bună-voinţa noastră

Comitetul se referă la apreţiarea suve

Să trămitem şi noi nn răspuns şi mai 
aspro ?

Dară atunci trebuia ca a dona zi să a- 
vem şi arme şi marină şi tunurile gata şi

Deşliu, noi însă ne credem incapabili. Cât 
pentru faptul revoluţiuneî de la Vaslui 
s’a trămis două anchete de către d. Ver- 
nesou.

rană a Adunării.

Resultatul acestor anchete a fost că ad 
sa principele Milan e gata d’a confirma I particolară pentru poporul sârb, in consi- I ministraţia a fost destul de Corectă şi nu

D I N  A F À 11À .

j direct esplicaţiunile şi asigurările ai căror I deraţiunea fidelităţii sale probată faţă cu I este esact că prefectul ar fi aţâţat această 
interpreţi sinceri aii fost dânşii în numele I guvernul nostru imperial, s’a mai dat incă> I revoltă.

j săli; prin urmare suptsemnaţil speră că I mal cu seamă prin decisiunea în virtutea I Deşliu. Această telegramă a fost tre- 
Alteţa Sa marele vizir va bine-voi a pro- I căreia păzirea fortăreţelor imperiale aflate I cuta nu numai în jurnale dar chiar în 
voca liberarea unei Iradea imperiale, care I în Serbia s’a încredinţat principatului. I »Monitoru oficial.* Cum se poate ca d-v,

I sa restabilească starea de mai înainte de I Legăturile de încredere şi de sinceritate I d-l0 ministru, să lăsaţi fără răspuns o'ase- 
Actele  d ip lom atice re l& tiTe la  I resbel şi care să dispună ca oştirile impe- I între principat şi Curtea suzerană eratt |1,101,6(1 acire intrată în ţară. D-v, n’aţl 

pacea turco-serbă. I riale. în termin de 12 zile Începând de la I ast-fel întărite şi desvoltate din zi în zi rg8P"na nici mie nimic categoric dacă aţi
(Urmare $1 fine). I data de astăzi, să se retragă peste linia | mai mult, când, cu toate silinţele guver- I P1**11̂  un ordin de felul acesta şi ce

Serbia, cunoscându’şi posiţiunea, caută I de deraaroare şi ca această liniă să se res- | nului nostru imperial d’a garanta ordinea | urmare a avut. Apoi d-ta n al văznt trei
prosperitatea sa în munca productivă. Ina- I tabilească aşa cum a fost Înainte de ul- 
mică tutor agitaţiunilor, cari ar fi păgu-1 timele evenimente.* 
bitoare desvoltării sale morale, intelectuale I Constantinopole 16 (23) Febr. 1877.
şi comerciale, a creat legi severe pentru a l (SemuaţI:) P. KristicI, D. Matict.
împedica înfiinţarea de societăţi secrete,! Astăzi, 16(28) Fevruariă 1877, delega

încercări ce s’aii făcut aici în trei rânduri 
cu aceste revoluţiunî. Nu înţelegi d-ta că 
prin aceasta se aduce o lovitură partidu
lui liberal care ori de câte ori a venit la 
putere a avut păcatul de a vedea aseme
nea revoluţiunî. Aşea la 66 când s’a da

de lucruri esistentă, am fost foarte adânc 
mâhniţi văzând că nu fusese cu putinţă 
d’a preveni uenorocitele evenimente cari a- 
merinţară d’a turbura în mod profond a- 
tât situaţiunea interioară a Sărbiei, cât şi 

car! urmăresc idei subversive, cumş’a re- 1 ţii Înălţime! sale principele Serbiei, d-ni! I situaţiunea sea faţă cu Cartea suzerană. f 
prima formarea de bande înarmate, me- I Filip Eristici şi Maticî, întrunindu-se în I urma grabnicii primiri a propunerii I ramat sinaG°Ba 10 Bucureşti şi d-v, eraţi
nite de a semăna turburări în provinciile I şedinţă la escelenţa sea ministrul afaceri- I de restabilire a linisoei, care s’a ,făcut de I m*niBtru, aşea la 83 când tot -v, eraţi
învecinate. In adevăr, în tot timpul lungel I lor străine, aQ declarat că cred a fi ajnnB I guvernul imperial in scopol d’ a scuti pe I P®^ere, şi acum tot ast-e . po nu
perioade de la întemeierea principatului supt I la sfirşitul lucrărilor lor şi că s’a stabilit I Serbia de nenorocirile resbelulul ¡şi care I ace8 Bnn manopere pentru a
Sultanul Mahmud până in timpii din urmă in 1 înţelegerea cu escelenţa sa ministrul po- I aTea în vedere reîntoarcerea Serbiei la si- I discredita partían.
Serbia formarea de bande armate nu numai I trivit cu nota esplicativă predată de dén- I tuaţiunea care esista pentru dânsa mai I Deşliu eete oarte des întrerupt în 
a fost necunoscută, dar nici societăţi secrete I şi! înaltei Porţi cu data de 16 (28) Pe- I uainte de evenimentele nenorocite din ur- I cnrs®1 discursului săii). Şi d-ta nu te gân- 
n’att esistat, atât e de adevărat că legiu i-I vruarie 1877. I mă, delegaţii d-voastră, prea onorabilii d-ni I Puţin să moralisezi majoritatea
rile interne, cari de alt-fel sta îi în eoucor- I D-nii delegaţi aii declarat prin urmare I Eristici şi Maticî, aü sosit la Constauti- 14 cestui Senat ca să nu mal mă întrerupă, 
danţă cu dorinţele poporului sârb, aii fost I că în virtutea deplinelor puteri ce li s’afi I uopole cu depline puteri din partea d-vós-1 ('lactate),
tot-d’a-una de ajuns pentru a opri nas-1conferit de guvernul princiar, el confirmă I tră. In negoţiările ce aii avnt loc întreI Ş® imputat acesţd ţări că e®te neospi 
cerea astor fel de elemente turburătoare. I dorinţa zisului guvern de-a vedea resta- I dânşii şi înalta noastră Poartă, eí aü pu-1 taliera> c* mănâncă de vii pe jidani, şi că 
Societăţile secrete la cari face alusiune I bilindu-se relaţiunile cu curtea suzerană I tut să dea verbal şi în scris esplicaţiunl I mor^  tot nn I lasă in pace, o i chiar carul 
Poarta şi-aii avut originea şi reşedinţa I pe basa ,statuluî-quo ante.« I ?' asicnrări prin cari aü garantat că con-1 mortnar al unui ebreă ar fi fost violat şi
aiurea, eară nu in Serbia. Dacă în tim-1 Escelenţa sa ministrul afacerilor străine I ţinutul firmanelor publicate la diferite date I batj ° cor‘ t '• Aceasta ni se impută nouă, 
pil din urmă, când acele legi ale princi-|a declarat din parte’! în numele înaltei | va fi observat cu scrupulssitate, că [înda-| n^ua can pantera poatecei mai^ ospitalv 
patului aă fost neputincioase, s’a iscat o 1 Porţi că va lua act de zisa notă esplica- 
situaţinne funestă peutru toate interesele, 1 tivă revăzută; că guvernul imperial otă- 
asicurările ce aîi onoare a le face supt- I rîse a restabili relaţiunile sale cu pricipa- 
semnaţii guvernului imperiale sunt tocmai I tul Serbiei pe basa >statulul-quo ante* şi 
destinate de-a pune un capăt acestei si- | că această otărire se va comunica princi

pelui în formele usitate pene acum.
in această situaţiune şi în scopul de-a 

determina cât se va putea de esplicit în
semnătatea principiului >statu-quo ante* şi 
de-a evita ori-ce neînţelegere care s’ar pu-

tuaţiunl, restabilind pacea ţi banele reia- | 
ţii intre Curtea suzerană şi a da acelor |

| toririle cari fuseseră puse Serbiei, ca com
pensaţia pentru imunităţile şi privilegiele 

t principatului, vor fi esecutate, şi că pe vii
tor nu se va permite nimic care ar fi de 

| natură a turbura materialmente şi moral» 
| mente bunele legătnr! ale Serbiei cu gu
vernul nostru,

ari creştini din lume. Nu vedeţi că aces 
tea sunt nisce invenţiuni maliţioase ale 
acelor cari voesc răii partidului liberal?

Credeţi dară, d-le ministru că făeându 
vă această interpelare, am voit să vă fac 
un bine, şi d-v, sunteţi datori a’ml răs 
pnnde nu numai în interesul ţării dar

Aceste esplicări şi asicnrări reinoind ş i | chiar in propriul d-v. Interes.
întărind încrederea noastră imperială în 
fidelitatea şi sinceritatea principatului şi 

tea produce în această privire, se constată |a l»poruM  sârbesc, am aprobat şi ratifi
că in virtutea acestui acord s’att înţeles: cat restabilirea «statului-quo antebellum,, 

1. Că restabilirea .statului-quo ante* în- I?*’ Precnm iertar8a noaBtr& ‘ “ penală 
semnează, fără să mal fie nevoiă de alte 
ţi mal lung! esplicări, restabilirea completă

laj be hnnezut a nemet,
Hogy a fane enué meg 
A  tudrjét a măj&t,
Meg az oldalbordajatl 1)

Asemenea cântece, capetele noas
tre nu sunt capabile a iscodi. Chiar
limba română, nu ar putea suporta l şi « Ts ewepţiune a tuturor clauselor şi 
asemenea monstruosit&ţl. Si spre a I gtipnlaţiunilor înscrise în hatnrile impe- 
carac risa politica firească a popo-1 riale ţi în cele alte acte cari privesc pe

fost acordată tuturor acelora din locnito-

D. ministru preşedinte. Kă am răspuns 
că nu puteam trata pe tărâm oficial o cea 
tiune sulevată numai cu ocasiunea unei 
telegrame private. V'am spus insă că s a 
făcut anchetă. Ancheta a dat resultatul 
că prefectul nu a fost nici de cura onl

ri! provincielor vecine cari, pe timpnl e- I Pftbil şi că ar fi luat iniţiativa la acest 
venimentelor de cari a fost vorba, aü fu- I

rului român, voi pune alăturea cu 
cântecul maghiar, singurul cântec po
litic popular, pe care ’1 avem. E tra
diţional şi astăzi mereO cântat: 

N ’am nici p&np, n’ara nici sare 
Toate le-a dna darea mare,
Darea mare ce m'apasă,
De stă sufletul să-mi iasă.
Vine bireul cn caral,
Doce-ml toate las’ amarai,
Dace-mi ţaba ţi buhainl,
Dace-mi pita ţi mălaiul.
Mi-a ţi da copil la ţcoală,
Dar na-i pot ca traista goală. 
*lnălţate împărate,
Pă-ne ţi nonă dreptate 1 n....

(2V/jf. Români) (Fine.)

Serbia ţi mal cu seamă hatnl de la 11 
Aprile 18G7 (6 Zilhige 1283) relativ la 
regimele fortereţelor;

2. Că Înalta Poartă avend deja acor
dată o amnistia deplină întreagă supuşi
lor otomani cari ar fi fost compromişi în 
evenimentele din urmă, guvernul princiar, 
din parte'I, acordă asemene iertare ţi ni- 
tare Şerbilor cari ar fi fost compromiţl în 
aceleaşi nenorocite evenimente;

3. CS in termen de donă-spre-zece zile

git ţ i s'aQ refugiat în principat, tot ast
fel a fost asigurată ţi reîntoarcerea pe la 
căminnrile lor a locuitorilor principatului 
cari se refngiaseră la noi.

Snntem convinţl că d-voastră şi popo
rul sârbesc veţi apreţia ceea ce s’a otârît 
ca o probă msnifestă despre încrederea 
noastră ţi de bună-voiuţa nostră imperi
ale faţă cu d-voastră, ţi că vă veţi sili a 
stărui întru sevSrţirea îndatoririlor prin
cipatului faţă ca guvernul nostru impe
rial, ţi ca consecinţă v’am liberat ţi tră
mis firmanul de faţă, revestit cu sancţiu- 

cu începere de la data celor de faţă, tru-1 nea nonstr5 >mpsrială, pentru a proclama 
pele imperiale ţi trupele sârbe vor deţerta I cu pe această basă s’a stabilit «statu-quo 
teritoriul ocapat de ele în afară de ve- I an ê> ca s’att dat ordinile necesare ce- 
chiele linii de demarcare, pentru ca după I *or ^rept pentru ca să facă a se de-
trecerea acestui termen, autorităţile res
pective se poată reincepe eserciţiul legiti-1) Anul 1848, (împăratul) p&ndar de pe- 

penî, Ulasich fl: slugă ţi Windischgrata l ‘meî”loţ Mţiun1. 
cane. nel, dar ticălos e neamţul, manca-1 , ,
l’ar boala să ’1 mân&nce, ţi plămăuile ţi I Despre cari s a făcut îndomt act.
fioatal şi coasta. | Semnaţi: Sa/vet, P. KristicI, D. Matict.

ţerta puntele de dincolo de linia de de
marcare cari se găsesc în posesiunea ar
matei noastre.

Dat la 18 Safer, 1294, 20 Fevraarie (14 
Martitt)) 1877.

Declar că nu am nimic de adăogat.
D. Cămărăşescn. Ca membru din comi- 

siunea de petiţiuni, voesc să vă fac cu 
nosent că ne-am ocupat şi cu petiţiunei 
jidovilor şi mâne chiar vom pune rapor 
tul la ordinea zilei.

Inoidentnl este închis.
D. ministru de resbel depune mesagiul 

relativ la proectul de lege pentra chema 
rea unul contingent de pntrn-spre-zece mii 
oameni.

D. ministru al justiţiei. Roagă pe d. 
Deşliu a amâna interpelarea ce i-a adre
sat in privinţa maltratărel ce a suferit d. 
advocat Simonidis din partea preşedinte
lui tribunalului de Voslniii.

D. Deşliu primesce amânarea după oare 
deavoltă interpelarea adresat# d-lul mi
nistru al instracţianel în privinţa univer
sităţii de laţi.

D. Deşliu. D. M. Cogălniceanu când a 
fScut interpelarea asupra universităţei de 
laţi, a făcat o moţiune prin care se in-

vita ministrul instrucţiune! publice de a 
respecta mal multe articole din legea in- 
struoţiunel.

Această moţiune este votată de d-v. 
YSzeud insa întârzierea din partea gaver- 
nulul de a o aduce la îndeplinire, văzând 
că catedrele sunt încă văduve de profeso
rii lor, am fost nevoit su adresez această 
interpelare d-lul ministru, şi să ’1 întreb 
oe a făcut de când s’a votat această mo
ţiune şi până acum. Eii am făcut o în
trebare d-lul Suciu profesor de acolo ca 
să 'ml răspunză ce îndreptări s’a făcnt; 
mi s’a răspuns că toţi profesorii sunt la 
locul lor, afară de d.{Şendrea şi d. Ionescu.

Prin urmare votai Senatului este îm
plinit pe de o parte. Ce se face însă cu 
catedra d-luî Ionescu ? Dacă d-sa este a- 
tât de indispensabil guvernului pentru ce 
nn se înlocuesce prin altă persoană la u- 
niversitate ? Ni s’a spus că era dificil ca 
să se numească un suplinitor, pentru că 
nu este o lege anume pentru aceasta. Dar 
nu era de trebuinţă să fie o lege espresă 
care să '1 autorise a pune acest supli
nitor.

Ni s’a spus încă că d. Ionescu nn pri
mesce onorariul săii de profesor. Dară nu 
este aceasta cestiunea; cestiunea este i ă 
catedra stă vacantă şi studenţii suferă.

Acum săavenim la d. Şendrea. D-sa şi-a 
dat demisiunea, prin urmare trebue publi
cat concurs pentru ocuparea catedrei d-sale. 
Pentru cel alţi profesori care s'aă pus la 
posturile d-lor, nu am ce să zis de cât 
să regret că aceşti domul sunt de câte 
patru ori funcţionari aşea în cât nu ’şl 
poate vedea regulat de cursuri şi snnt pro
fesori numai cu numele fără oa şcolarii să 
profite ceva, căci el ca să’şl [poată trece 
esamenele trebue să se întrunească în con
ferinţe private. Ni se propune legea pen-rf 
tau agregaţi, dară această lege aste uu 
lux, câcl dacă d-nii profesori actuali ’şi-ar 
urma regulat cursurile ar fi destul ca să 
’şi poată împlini prelegerile ou esaotitate, 

D. ministru al Instrucţiune!. ’Mi-iaQ cu- 
ragiul a declara Senatului că în urma în
semnatelor desbateri ce a ocazionat moţi
unea d-ln! Cogălniceann, promiţând a lua 
toate măsurile de îndreptare acum sunt 
în posiţinne de a vă spune că am făout 
mai mult decât am promis. Şi am făcut 
aceasta nn numai prin forţele mele pro
prii dară am fost ajutat de noroc. Trei 
deputaţi cari erau profesori aii plecat ime
diat din Cameră şi acum îşi urmează re
gulat cursurile la laşi.

Celui de al patrulea, d. Şendrea i-am scris 
puuându-I în vedere moţiunea Senatului 
şi rugându-1 oa să lase diplomaţia şi să 
vină la universitate fiind nnul din cei mal 
eminenţi profesori. D-sa a refuzat catego
ric şi mi-a spus că-’şi dă demisiunea.

In urmă însă venind în Bncuresci, am 
insistat din noii imprennă cu d. Ministru 
de Esterne, şi acum am plăcere a vă a- 
nunţa că d-sa a primit a demisiona din 
funcţiunea diplomatică ce ocupa ţi în cu
rând ’şi va reincepe cnrsul săii.

Mai era o chestiune de reeolvat, ches
tiunea absenţelor d-lor profesori. Eă am 
arătat Senatnlni că nu snnt de opininne 
a se aplica şi profesorilor de Universitate 
măsnrile corective ale lege! instrucţiune» 
cari se prevăd pentru cel-l-alţl învăţători.

Atunci am luat această măsură prepa- 
toare de a publica prin Monitor numele 
celor absenţi. Mi-s’a adresat însă plângeri 
din partea d-lor profesori, cari mi-aă pro
pus că primesc mai bine a se supune In 
toate rigorile legel de cât a li-se publica 
numele prin Monitor; am cerut dar avi- 
sul consiliului permanent de instrucţiune 
i-am pus in vedere interpretaţiunea dată 
de mine art. 306 din Instracţinne şi c o n 

siliul a decis ca să fie supnşl şi d-nif pro
fesori al Universităţol la regulele art. 396 
din legea instrucţiune!. Ast M  sa sfâr
şit şi cu această chestiune.

Mai rămâne un singur punct do resol- 
vat, ■ relativ la catedra de istonă a d-lul 
N. Ionescu. Ea am recunoscut că d-nu 
Băşcaau care suplinea catedra d-lul Io
nescu, na era cel mai apt pentru aceasta, 
ţi am oăutat pe un altul. Am găsit un 
tânăr eminent, care s’a ilastrat deja în li
teratura noastră prin scrierile seale ţi care 
a dat destule probe că poate deveni unul 
din cei mai eminenţi profesori.

Acest tânăr este D. Xenopolu.
D. Deşliu e Român ?
D. Ministru Instr. E Român din cel 

buni, ţi din scrierile sale '1 cunosc mal 
bine de cât pe d. Deşliu. Am nnmit dar 
pe acest domn oa suplinitor al d-lul Io
nescu. Aici mi se va putea objecta di de ce 
na i-am declarat catedra vacantă. Bit am 
întrebat pe d. Ionescu ce este de fffout şi 
d-sa mi-a spus că nu poate să părăsească 
Bncuresci nu atât pentru funoţiunea de



liuistru cât pentru mandatai da depu- 
jt^oe ia font încredinţat de către alagă- 
Orii săi fi cS'l pot considera ca deinisio- 
frt. Ce voiaţl Bn fnc ext ? Să fac ea d. 
p i,  fostul ministru al instrucţiune!? Dar 
ţ-'sn a fost desaprobat de ţara întreaga 
¡1 ett declar d-lor n’ara avut cura gini sa 
Solar vacanta această catedră pentru că 
tam sigur că perdem pe unul din profe- 
(briî noftri cal mal iluştri şi această per
iere nu am fi putut-o nici odată repara; 
i>m avut cnragial nici chiar de a mai 
lista pe lângă d-sa pentru că mi-era tea- 
u? să nu se supere şi să facă ea d. Bo- 

işnu care mâhnit de cele ce i se întâmpla 
£l universitate fi a dat demiaiuueu, regre
tat de toţi fi până astăzi. Am decis dar 
g numi un suplinitor, fi dacă am făcut 
jine safl nu cred că răspunsul este In ini- 
m:t d-voastră.
1 Aci este locul să spun d-lul Deflitf că 
Vil Snşelat asupra legel instrucţiune!. Nn 
fete trebuinţă de un decret domnesc pen
tru a numi un suplinitor ci tocmai în vir
tutea legeî instrucţiunii am făcut eO a- 
•ienstă numire.

D. Defliu s’a mai îufelat fi asupra le
tal ce am propns'o pentru agregaţi; D-sa 
ic n zis că agregaţi! ar fi un lux. Ar fi 
ţntr’adavSr afa rând MŞftia ar £ nisce sim
pli suplinitori cum i-a înţeles d. Deşliil. 
Agregaţii Insă nu suplinesc pe nimeni, ci 
’fi fac cursurile lor separate fi prin ur
mare sunt da mare utilitate.

D. Defliu. V'am spus fi eu. d-lor Sena
tor?, ci bine ren catedrele a’au reocupat 
parte de professoril titulari parte de su
plinitori. Gestiunea 6nsă este să seim cum 
atăge cursurile. Apoi eu vă dau esemplu 
par pe d. Xenopolu atât de lăndat de 
f. ministru.
I D. Xenopolu este fi proeuror, fi apoi 
nat este fi professor titular la o altă ca
tedră. Credeţi d-voastră eă ’fi poate înde
plini toate sceste sareine de o dată ? nu 
redeţi că nu poate dispune nici de timpul 
decessariii ?

Este un professor la Roman,' - care este 
f i  funcţionar la Primărie, are fi nn debit 
de tutun, fi mal se ocupă fi cu vânzare 
de ebărtia. D-nu Xenopolu seamănă foar
te mult cu acest inveţător.

CSt pentru cele ce mi a spus d. minis
tru in privinţa d-lnî Jonescu, 'I FOf să 
totf ierte deară mie îtof vine a erede zi- 
-ele d-sale. Nu îmi rime a crede că d. 
Jonescu s&'şt fi dat Aennssiunea in mod 
serios fi să persiste în ea, căci atunci ar 
îrebni să credem că pnterea este nă plan-1 
•ţa narcotică din care mişcând cineva se 
ameţesce fi nu voesce să'ltt mal pără
sească.

D. v. Preşedinte consultă Senatul pen- 
■tru închiderea incidentului; se adoptă in- 
rbiderea.

D. min. instrucţiune, vorbesce in ces- 
rtiune personală contra d-lul Defliu apos- 
;ţrof&ndu’l in acest mod: Nu’ţl permit, 
Id-le Defliu, ca să’ţi periiiiji a declara in 
Sauat că cele ce zic efl nu le crezi. Nn’ţî 
permit aceasta pentru că in Senat nu ju -; 
:eăm păpuşile, fi tot ce am spns a fost,
; adevărat.

După această se ia tu discuţinno pîo- 
ijectul de lege pentru acordarea unei pen- 
iai»nl viagere d-nulul Locotonent Mitheifl 
I Photino.

D. Dr. Severin susţine această lege care 
I pnnâudu-se la vot se adoptă cu 21 voturi 
eontra 5.

Sb citesce raportul asupra proiectului de 
4 lege pentrn transformarea contribuţiunel 

personale fi de şosele intr’o dare pentru 
:■ |căile de comunicaţiune.

In disenţinnea generală d. Lungeanu 
N combate Proiectul de lege propunând a se 
i supune şi rezerviştii la această dare şi a 
I Ise scuti tinerii cari traesc in casa părin

tească. & > > -•
Susţin proiectul do lege d. Lejja ,-ldi 

prna-rainistrn şi d. Orăscu.
După luarea în consideraţiune, cele trei 

t articole d'ântâiQ se primesc fără discu- 
I ţiune.

La ari. 4 d. Lunge inu propune amen- 
i damentul d-sale penţţu rezervişti şi nu se 

aprobă de Senat. Art. 4 se rotează ne- 
modificat.

La art. 5 d. Deşi iu propune ca proce- 
j sele-verbale pentru amenzi să se redacteze 
j de către judecătorii da pace eară nn de 
J casieri.

Amendamentul nefiind susţinut de cât 
1 - de singurul d. Defliu, se înlătură.

Art, 5 se rotează întocmai ca in pro- 
I ' iect, împreună cu art 8, 7 şi *8 final.

Legea In total se adoptă cn 24 voturi 
{ contra 2.

Şedinţa este ridicată Ia 5 ore anuneiân- 
I du-se cen viitoare pentru Sâmbătă,

C A M E R A  
Şedinţa ic  Vineri 11 AJariiu 18.77.

Şedinţa se deschide la ora 1 p. m. sub 
preşedinţii d-lnî A. Tiriachiu, fiind pre- 
senţl 76 d-nl deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
' D. min. enltrlor citesce mesagiul Dom

nesc prin care se prelnngesce încă cu cinci 
zile sesiunea Corpurilor legiuitoare, adică 
până la 20 MartiB.

D. Dimancea zice că ier! a’a împărţit 
raportul de aousaţea miniştrilor daţi în ju 
decată, actul cel mal mnre al acestei A- 
dunărî, oare a avut curajul a trage la res
ponderé 11 miniştrii; .propune ca raportul 
fn privinţa pnneril în acusare să se tri
mită pe la toate comunele din ţară. . .

D. Esarcn. Să se citeaseă in toate du- 
minicele pe la Biserice! (convorbiri, miş
cări).

D. Preşedinte. Tăcere, d-lor, că nu se 
aude! Domnule Dimancea, daţi propune
rea în scria 1 (întreruperi, convorbiri).

D, P. Grădişteanu. Nu uitaţi a com
pleta propunerea, adecă să se trimită ra
portul şi înalt Prea Sfinţii sale pentru bi
serici! (Ilaritate, zgomot).

D. Mârzescu propune ca raportul să se 
ia în desbatare imediat.

D. M íbsbI observă eă al 4-lea volum ou 
nouă probe este in tipar fi numai după 
oe va fi gnta, opera va fi terminată fi se 
va putea lua în desbatere.

D. Mârzescu susţine propunerea d-sale 
de a se pune la ordinea zilei raportul de 
acusare.

Voci. Este contra regulamentului! Nu 
se poate !

D. Sihleann esplieă regulamentul care 
prescrie trei zile de la împărţirea unui ra
port până la luarea lui in desbatere. D. 
Mârzescu a voit să ceară urgenţa.

D. Grădifteanu susţine propunerea d-lul 
Mârzescu, cerând luarea în desbatere a ra
portului, dacă nn astăzi, apoi mâne.

Se închide disenţia.
D. V.-preşedinte. Sunt tece deputaţi cari 

cer urgenţa î  (numărând: unu, doi etc.
D. V.-Preşedinte. Sunt numai nouă!
D. C. A. Rosetti. (ridicând mâna) Zece! 

(ilari ta t*)).
Propunerea de urgenţa pusă la vot se 

respinge,
D, FericJnde îşi desvoltă interpelarea a- 

nunţată d-lul ministru de resbel tn pri
vinţa ,unal ¡căpitan care a deţinut sec cas
trat pe nn martor ce era a se presenta la 
Curtea cn juraţi din Pitesc! şi arată mal 
multe abnsur! d’acolo.

D. ni nistru de resbel respunzând citesce 
raportul primit de la acel oficer, care oa 
jandarm, a eseentat nn mandat judeeft- 
toreec.

D. Dimancea respinge toate alegaţianile 
d-luî Perechide susţinând tocmai contra
riul şi intră în toate detainrils întâmplate 
îu Pitescî. (mare zgomot).

Voci. Nu e aici Curtea cu juraţi!
Alte vocL Aveţi probe ?
D. Purculescu. D-le • preşedinte 1 Luaţi 

act de modul cum diseută d, Dimancea 1 
D. Preşedinte. Am lnat act de întreru

pere !
“ D. Purculescu. Să fiü şi ett (ratat cu'a- 
ceeaşî măsură, să vorbesc ce voiţi !

După oare-oare disenţiune se închide in
cidentul.

Să ia în desbatare verificarea alegerii col. 
de Vasluid. £*-*

D. Vernescu şi d. Esarcu se pronunţă 
pentrn validarea alegerii făcându-şl reserve 
in privinţa listelor după car! s’a ales.

Se închide disenţiunea şi Adunarea va
lidând alegerea, se proclama de deputat d. 
N. Lupafcn.

Se continuă désbaterea asupra proectu- 
lnl de lege relativ la timbru şi înregistrări.

D. Vernescu declară că nu va vota nici 
pentru una din taxele judecătoresc! care 
apasă tocmai pe cel sărac, pe ţărani; a- 
pasă cotnerciul mic fi industria mică.

După unele esplicări data [de d. minis
tru justiţiei, d. prim-miniatra propune a 
sa suspende şediuţn pentru 10 minnte fi 
sa acceptă.

La redeschidere se votează proectul cn 
puţina modificaţiunl, până la art. 16. / 

D-nă deputaţi se rădică spre a pleca. 
^-"Preşedinte. Tot d-v. rădicaţi şe

dinţa 1
Voci. Aceasta e sistemnl 1 vox populi 

vox dei I
Şedinţa se rădică la orele 5 jum. seara.

PROTESTUL
CKTAŢEN1L0R Şl CLERULUI DIN ROMÂNIA MICA

IM COKTBX BCBUOaitok DOOttLUI

AL. SICHLBANXT.

Sub-semntiţii cetăţeni şi clerici al 
KqtnRniel m ici, vfizênd cn durere

T I M P U L

cum d. Al. Sihleann, vice-preşedin- 
tele actualei Adun&rl legiuitoare a 
ţârei noastre, prin nisce articole pu
blicate In ziarul „Reforma* insulta, 
clerul In general şi religiunea In 
care ne-am născut, şi pe care voim 
a o lăsa ca un deposit silnt urma
şilor noştri!-, „proteStftm“ contra u- 
nel asemenea r&t&cirl, şi rugftm pe 
înalt Prea S&nţitui Primat, pe sA,n- 
tul Sinod, pe onor. Senat, şi pe onor. 
Adunare legiuitoare, ca aii bine-vo- 
iaseft conform Constituţiunel şi le
gilor esistinţl a face affi se repare 
onoarea clerului şi a naţiune! ultra
giata In ceea ce are mal sacru!

Seim c& conform ziselor Mântui
torului Christos: Omul bun din te- 
saurul cel bun al inimel sale scoate 
cele bune; iară. omul rfitl din te- 
saurul cel r6Q al inimel sale scoate 
cele rele (Luca c. VI, 45); nu per
mitem Insă. ca un fîb r&tâcit al Bi- 
•ericel, vice-preşedinte al unei adu
n&rl, chi&mată, să. facă, regulamente 
de pe care ţara s&'şl conforme as- 
piraţiunele şi acţiunele sale, înainte 
de a face ceva, să. insulte cea mal 
saor& şi cea mal util& dintre insti- 
tuţiunele lumel civilisate, a c&rcl 
bine-facere egalează şi Întrece pe 
a tutulor celor-l-alte instituţinn! 
luate împreună. Terminase cu legile 
organice, cu ordinea In finanţe, cu 
datoriele Statului, cu miseria gene
rală? Combătuse toate relele de care 
suferim ca să ne mal dea de lucru 
să luptăm cu impietatea şi cu de- 
moralisaţia ce nasc d’a dreptul din 
articolele sale} Nu poate să facă o 
lege care să dureze cu siguranţă un 
an, şi insultă legea divină, sănta 
Evangelie In autorul s6(k. legea In 
care de secoll sunt scrise şi consa
crate drepturilor omului?! Dar d-lul 
şi căţl Tor mal fi de rătăcirea sa, 
cu ce ar umplea golnl Religiuneî? 
Ou moralitate da  d-lor? Cu liber
tate d’a d-lor ? Ou justiţie d’a d-lor? 
Cu pragresul lui Calvin, care şi-a 
ars de vi fi amicul: cu totul pentru 
d-lor, iar pentru cel 1-alţl indefe- 
rentism, sărăcie, despreţ, insultă şi 
persecuţiunl?! Trebuia o asemenea 
profesiunii de credinţă ca să i cu
noască ţ'fŞu să -scie cui încredin
ţează desime le Sale, viitorul sta 11 
După ce toate genurile de a ni! St- 
hlenl afi adus poporul In miseria In 
care se afli, fârăp&ineşi vestminte! 
d-lul voesce să-! răpească ce i-a mal 
râmas, pămea sufletului: credinţa şi 
speranţa!...

La noi primatul nu se alege de 
către Prelaţi şi aceştia de către Pri
mat; nu formează clerul stat In stat; 
ci se aleg de Adunările legiuitoare 
unite. Prin urmare, insultănd cle
rul insultă pre aleşii aleşilor na
ţiune!. Clerul, mirean se alege de 
către popor, ţi insultănd clerul in
sultă pe popor In drepturile sale. 
Era bine ca, Inaiţte de a fi vice
preşedinte, să înveţe definiţiunea Bi- 
sericel din Catechismul cel mic, pa
gina 7 unde se zice: Prin vorba Bise
rică aci nu Înţelegem edificiul ma
terial In care se aduce servicifi lui 
Dumnezeu, *ci înţelegem unirea tu
tulor creştinilor- Intr’o credinţă şi 
sănţenie. Ar fi v4zut că alt-ceva 
este Eclesia şi alt-ceva Biserica. E- 
clesia noastră este naţiunea nostră 
coprinz&nd pe toţi Romăui! creştini; 
iară Biserica este casa de rugăciune 
In care clerul Întreţine sentimentul 
religios prin practica cnltulul este- 
rior şi care trebue plătit pentru a- 
ceasta, conform săntel scripturi şi 
Testamentelor strămoşilornoştrilcare 
afi dotat Biserica cu libertate! De 
ştia aceasta, nu insulta Eclesia chiar 
de pe tribuna Eclesie!! Ce rătăcire! 
Câtă nesocotinţă şi imprudenţă! Ce 
sterilitate de prevedere şi de poli
tică sănătoasă!....

Insultă clerul fără să observe că 
insultă o clasă aleasă de Român! 
adevfira’ţ! căci In cler nn intră de 
cât din fii poporului! Dar cine'a spus 
d-lul Sihleann că preotul de când e 
preot a Încetat de a fi Român şi 
cu inima, şi cu fapta chiar de cât 
d-lul.

Fie secnr d-1 Sihleanu că anul a- 
cesta nu e anal esterminări! preo
ţilor, ci e anul deşteptării când gu
rile preoţilor vor fi mal utile de 
cât tot-d auna propagând, poporului 
calea adevărului şi scăpându’lfi de 
ChristoşiI falşi al timpului; prin ur

mare vor fi guri In adevăr inutili 
numai pentru Sihlenl. Nu oameni 
fără principii şi fără credinţă afi sal
vat veri o dată ţara aceasta de a- 
supritorl, şi părăsiţi; ci oameni reli
gioşi ca taţi Dom nii glorioşi şi mal 
apoi ca Filaret, Ilarion, Beniamin, 
Neofit, Iosafat, preotnl Şapcă In n- 
nire cu alţi membrii al Eclesiel ca 
Eliade, Golescu, Pleşoianu, Lazar, 
domnu Tudor Vladimirescu, Negrii. 
Cogâlniceanu, Panu, Grădişteanu. 
Tell, Magheru, Pleşoianu, Bălcescu, 
Văcăreseif, etc. etc. etc„ care nu in
sultat! şi nu insultă religiunea stră
bunilor lor ! Salvatorul Christ şi a- 
postolil numesc pe toţî membrii E- 
clesiel. fra ţ i! D. Sihleanu insultă ne
pedepsit naţiunea In drepturile sale, 
insultă 20 mii de Români clerici, a- 
meniaţfindu’i cu distrugerea chiar 
anul acesta! Frumoasă libertate! Nu 
II dorim nici gloria lu! Manete nici 
pe a lui Petru Bruis. Timpul, anii, 
anatemelor şi afurisenielor a trecut li 
r6mâne dispreţul pentru tot ce a zis 
şi va mal zice!

Terminând cu protestul, ne cre
dem obligaţi a esprima mulţumirile 
noastre stimabilului d-ntt C. Ciţâ 
Niculescu pentru scrisoarea deschisă 
adresată d-lul Sihleanu, prin care fece 
ca adevârul să triumfe contra ră- 
tăcirel. Această frumoasă apologie 
va ocupa locul ce merită In istoria 
Eclesiel noastre.

Mulţumim asemenea cu recunos- 
cinţă stimabilului d-ntt V. Al. Ure
che, care In adunarea legiuitoare ri
dică vocea sa putinte In favoarea 
scoalel şi a biserice!, ardtând Româ
nilor de ce trebue să se îngrijească.

D-zefi să protege pe toţi Româ
ni! buni.

(Urmează 102 iscălituri).

SC1B I S O S IŢ I  CU  PO ST A  D I »  U R M I
Londra, 19 Uartña 

Guvernul a făcut Camerei Lorzilor îm
părtăşirea că Comitete ŞuwalofF i-a comu
nicat respnnsul Rusiei. In acest răspuns 
se propuu urnele modificări, pe care cabi
netul engle8 ‘ nu le-a putnt lua în consi
deraţiune.4— Lordul Derby respuuzând la 
interpelaţinnea lniStratheden, a zis că Sir El- 
liot e gata să plece la Constantiuopol dar 
de o cam dată simte trebuinţă de odihnă. 
Va pleca numai de c&t după ce se va în
sănătoşi.

St. Petersburg, 18 Martie. 
Proiectul de protocol al Engliterei a fost 

erî comunicat guvernului de aioi. Guver
nul e dispus a se înţelege -cu Englitera şi 
este probabil, că înţelegerea se va realisa. 
După ştirile soeite din Munteuegru prin
cipele Nioolae e hotărît a se adreea către 
puterile europene, dacă nn ar putea obţi
nea acordarea concesiunilor de Ia Poartă.

'CoBstaatla‘>)ol if> Varti*.
In cea d’ftntfiiQ şedinţă ordinară a par

lamentului, mal mulţi dintre deputaţi în
tre eare unii din cei din reşedinţă, din Bru- 
sa fi Ierusalim vor propune o adresă că
tre Sultan, ea răspuns la discursul de tron' 
>n care ae va da expreeia dorin ţiei f i  ape- 
ranţei, că paeea se va mănţinea. Se asi
gură, că la numirea vicepreşedinţilor vor 
fi consideraţi fi creştinii.

.  D E P E Ş Î T E L E a R A F IC E
tierviciul privat al TIMPULUI.

Afenfla Havas
Lnnilra, S4 M irti», noapte. 

»Camera Comunelor*. D. Fawcet desvoltă
o moţiune ostilă Turciei. El zica că toate 
promisiunile de reforme sunt zadarnice fi 
nu offeră garanţii.

D. Gladstone aere esplicări asupra poli
ticei esterioare.

D. Northcote, cancelarul Echiquierului, 
declară că guvernul nu are ¡atenţiunea 
de a părăsi pe creştini, că politica fi pria- 
cipiele guvernului nn .s'ntt 'schimbat, că 
cabinetul voesce a menţine pacea în Eu
ropa şi a apăra interesele Angliei. Cel 
ma! bun mijloc de a îndeplini acest pro
gram, este de a ameliora administraţiunea 
Turciei. D. Northcote adaugă:

*Dacă Turcia refusă a asculta observa- 
ţiunile noastre, noi o vom lisa in propria 
el răspundere.»

După această declaraţiune, Camera pro- 
nunciă amtnarea discuţi unii moţiunii d-lul 
Pawcet.

N Q U T Ă IŢ L E  Z IL E I.
Prtcet de Presă. Erî la tribunalul Ilfov 

secţia I. colecţionată, a fost a se judeca 
unul din multele procese intentate ziaru
lui >Timpul* de către mai mulţi credin
cioşi ai guvernului actual. Convingăndu- 
se insă de probele ceaveafi să se desfăşure, 
onestul reclamant a arezut necesar să 
lipsească dela înfăţişare, aşa că la apel 
n'a respuns de căt d. Grundea, ca re
dactor.

Prooesul s'a amănat la finele lui Maiu.

SOCIETATEA GEOGRAFICA ROM ANA
C O N V O C A R E  

Conform votului consiliului de adminis
traţie, aprobat şi de Măria Sa Demnii ’ruj, 
avem onoarea n convoca pe toţi d-nilmem-

bril a se întruni in adnuare generală, con
form art. 20 fi 21 din statutele Socia- 
tăţeî.

D um inecă ,  Ia  ,s/>& M a r t ie ,  1877
In sala da deliberare a Senatului, la t  ara seara.

Programa lucrărilor:
1. Raportul biuroulul despre mersul So- 

cietăţei geografice rom&ne in curanl anu
lui 1876.

2. Raportul d-lul casier comptabil pen
tru încheierea budgetului de venituri şi 
cheltuel! ale anului 1876.

3. Aprobarea de către adunarea gene
rală a bndgetutu! definitiv de venituri şi 
cheltuell pe anul Încetat 1876.

4. Votarea proiectului de budget de ve
nituri şi cheltuell pe anul 1877.

5. Se va aupune la aprobarea adunare! 
generala proiectai de regulament pentrn 
confecţionarea nne! chărţl geologice a ţă- 
rel, proiect elaborat de comiainnea aleasă 
de adunarea generală tn aeaiunea din Oc- 
tombre 1876.

6. Se va anpune la aprobarea adunXrel 
generale programe pentrn premiul >Soaee( , 
elaborat de comiainnea aleasă In sesiunea 
din Octombre 1876.

7. Propunerea de membrii onorifici.
8. Pretnoirea consiliului de adminiatra- 

ţie şi a biuronlui Societăţel.
Şedinţele se vor continua şi in zilele 

următoare până la epuizarea materielor 
enumerate mai aus.

Sperăm ea toţi domni! membrii se vor 
grăbi a veni să ia parte la aceste lucrări 
ale Sooietăţel.

Vice-Prefodinte, A. A. Canta eu t i  no.
Secretar-general, George I. Lahovari. .

UNIVERSITÉ DE BUCAREST s 
Cours d'histoire littéraire  

Dimanche, l */a« Mars, à 1 henre après 
midi, M. de Marsillac fera une conférence 
l'A rt an moyen âge.

CORS DE EFECTE PUBLICE SI DE DEVISE
Bucurttei, 11 Marti* 1877*

V A L O A R E A Cmte  

¡p_

OfIWrit« PreelB
Scit

Oblig. Rura le  . 10%  1864 8#'/i

________

90 n s *
> > la  sorti L— 1 96 —

tmpr. Oppenheim 8 %  18o6 — 1 —
O blig . Domeniale 8o/o 1871 80*/4 8 U/t ‘ s i

»  »  e fiU la to rţY — 97 1 ¿
> Credit fonc Rar. l°/o 74*/i 751/4 1 76
9 Credit fonc. Urban 65 —

Impr. Mun. Cap. 80%  1875 — 75
Pornii (SOO) dooAod& fr . 10 ISO 1 1 8 L i
AeţilC&ile fer. rom. 6 %  1868 — —

»  priorităţi 6 %  18 6 8 — — —
Dacia CM« de A ttig .
Act, ( fr .  500) 8 %  l8 7 i 850 — —
România C-i* de Assig. .
A o t  (fr . 200) 8o/o 1873 56 —
ML an da te . .......................... ' — 9 5 1/* —
Im pr. Municipale fr. 10 — 20 —  •
Aot. financiare Rom&ne 8 % .— — —  ’
Cftile ferate Ottomane

Act (ir. 400) »>/• — — —
Renta Rom&nft , .  , — —

"C u p o a n e

Oblig. Rurale p.Octom b a. c. ___ __
»  Domeniale • • • • — 971/4 97
9 Fondare rurale , . __ _
»  Comunale , , ,  , — — —

DRYT8E
P arii . . | a  • • • « • • • __ 9916 9915
Mareeille . ......................... — __ —-
br^ f«*ic^  I V P .  • i  • , 0916
Ao?e v .................................. — _
Londra , , , , , , , , , — 95 S498V«

_ __  1
—

__
Tîena __
Berlin 111% __

Esoompfc ..............................a ' ___ __ __
__ __
__

Agio c. A rg inL  « ,  .1 f - — —

CUB8UL Y1KNEI 
23 Martie (st. n.) 1877.

Metalice...................................  64 10
Naţionale...................................  68 25
Renta în aur . . . . . . . .  77 90
Lose........................................... HO 35
Acţiunile băncel.................... 822 —•’
Credit u r i ...................................  153 40
London.......................................  122 65
Obligaţiuni rurale ungare . . .  74 50

i  temefvar.............  72 75
> 1 transilvane . . . .  71 50

Argint în m ărfu ri............ 104 90
Dncatul > ...............................  5 8 0
Napoleonul........................... 9 78
Marc 100 ...............................  60 15

CURSUL DK BERLIN 
23 Martie (st. n.) 1877. 

Acţiunile căilor ferate române . 13 —
Obligaţiunile române 6 " 0 . . .  50 60
Priorităţile căilor fer. rom. $°/0 . 56 •—
împrumutul Oppenheim . . .  87 75
Napoleonul . S ........................ 16 26
Viena, termen s c u rt................  165 80

> > lung A *  • • • 164 55

D e  v é n d u t ,  i
landafl fi o pereche de cal. A se a- i 
dresa la administraţiunea 
»Timpul*.

517— 8.

D e  î n c h i r i a t ,  C . S E L & S
din Strada Scaunilor No 33 ar And peste 
tot şease încăperi nna bucătăria, două piv- 
niţi, osebit grajd, şopron, puţ în curte.

A  se adresa la proprietarnl lor D. Ştefan 
Stefîinescu, în cancelaria Antreprizei Im- 
poaitulul spirWselor (Hotel Hillel).
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CEL M il  MARE MAGASIN
IDIE

HAINE CONFECŢIONATE
S I

DE ARTICOLE DE MODA

F
A  L A  BELLE JARDINIÈRE* 

i) i

20 Colţul Bulevardului şi Stradei MogoşOieî Casele Grec^nu 20

Avis important.
Am on6rea a aduce la cunoscinţa onor. Clientele câ Magasinul de haine confecţionate şi de articole de Modă. din colţul 

Bulevardului, care pânfi acuma era sub firma ALB. & JOS. GRUNBAUM, a trecut în singura mea posesiune.
Rugând a fi onorat tot cu acea# încredere de care s’a buucurat acest magasin pânfi acuma, semnez

Cu tot respeotul j o s e f  o - i R t j i s r B J L ' c n M : -

Espostthmea de Haine
Invit pe Onor. Public să bine-voiască a visita magasinul meu, unde va gâsi o

ESPOSITIUNE DE HAINE CONFECTIONATE
•cum na fost încâ tn Bucurescî, şi anume:

COSTUME COMPLECTE
REDINBOTS SI JUDEŢE

CU GLLETCELE LOR

P ard esiu r l  în diverse fastfne
din stofele cela mal modeme ale sesonulul de faţă, şi croite dupe jurnalele cele mal noue

PRETURILE SUNT ESPUSE IN GALANTARELE MAGASIEI
pe strada Mogo§6iel şi Bulevardului şi se p6te convinge orî-cine câ am remas fidel devisei acestui magasin:

Consum mare si pretiuri forte moderate.
« P C t o s u B s r 1 d n C J W B ^ t J i M i

„A  L A  BELLE JARDINIÈRE“
20 Colţul Bulevardului şi Stradeî Mogoş0ieI Casele Grecénu 20.

Tipografia Thiel 6 Weiss Palatul .Dacia*.


