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b line esposiţi a, românii mer- şi rnuăle alegeri. Guvernul, ca re- 
Ims vor găsi z iaru l .TIMPUL* ! prezentant al unei formaţiuni pro 
fifds Magasins du Printemps, vizorii, fără nici o putere inlâuntru
|d Haussmann 70. *

IE)’ESI T E LE G R A FIC E
¡ A L E  . T I M P U L U I *

; şi in afară, primeşte ceea ce-i im
pun stăpânii.

Cam asta s a  şi făcut până azi 
Noi din parte ne credem, cumcft 

t respingerea pur şi simplu a stipu 
I ţi un ii or tratatului de Berlin ar fi 
Iun act de curaj, care ar fi atât de 

neplăcut puterilor apusene, pe câte

(Agenţia Havos)
|12 oetombre, 5 oro seara.)

Londra, 11 oetombre.

LI din Londra cerSnd explicaţii | nepl&ceTl ne-ar aduce şi noă. Reă- 
Petersbnrg in privinţa reocu- j ingerea deadreptul fârft înconjur 

Itelgel de cStrS oştirile ruseşti, i r . , „ , , .I . . . .  . . , ,  ar da naştere unul scandal, înamteafmounoştnnţat pe pateri ca ea a i *
|ţ retragerea oştirilor sale din pri- ; câruia noi cel d ântâl nu ne-am a 

Arini crrştini’or, cari a reince- j un pas înapoi, daca ar fi o perspec* 
i g]'« ţ  ntuiile deşertate. Ea îndeamnă , ti vă de succes , care sâ ni se de- 

gw gowrne să adreseze, imprennă aemneze it.tr’un mod determinat, 
f.nfruentaţii către Poartă in această _ per8pectiva> nu siguranţă.

P i i  el Afganii aii o artilerie foarte! Dar împrejurarea,că un asemenea 
drede că a ti intrat in atrîmtorile scandal e cu putinţă şi 1 putem fa- 
*r, 35,000 oameni oştire regalată, | ce noi, oricât de slabi suntem, a-

rată cumcă voinţa naţiei este li* 
berâ, pe deplin liberă, şi câ trebue 
neapărat sâ se rostească fără a fi 
legată prin voturile unor adunări, 
cari nu a ti nici un drept de-a vorbi 

As Wiiron, oestionea administraţiei! ¡9 cestiune. Apoi fiindcă refuzul no- 
j  mo uarge pe cale bană cătră isbăndă. J stru ar fi o nouă am eninţarea pâ- 
!g-r# «in cnrăud se va găsi o desle- j cil europene, de aceea nu e de loc 

abiă a oestiunii acesteia. j in interesul puterilor apusene de a
ne duce la estrem prin cereri exa- 

BUCURE8T1 I gerate.
|4&, 3 0  S ept. (1 3  o e to m b re ) I Ni se va zice, câ suntem liberi

I de-a muri. Da, liberi de a muri, 
fjpus in rândul trecut, cumcă J pentru câ o moarte cu arma in 
Isa propusă iu Senat e o a - mână e mal preferabilă de cât un 
ţjă duplâ , pentru a p a r a liz a  i traiU ruşinos. Nu ne dăm in lături 
jiul liberei hotârirt a naţiei 1 nici dinaintea consecui nţelor estreme 

di-poziţiunilor respective din ; a voinţei noastre libere, numai 
|1 de la Berlin. | voinţa aceasta să se rostească. Ea

Iccntraţi in preajma Peşavnrnlnl.
oetombre, 9 ore dimineaţa)

Londra, 12 oetombre. 
T«\cgraph> este informat că in 

I r  tl întrevederi a d-lnî Wadding- 
.Imi&VerdJ de externe al Franţei, şi d.
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gice şi susţinute fără a se da un 
pas inapof, nu mal putem fi repre
zentaţi prin uşurinţa şi laşitatea, 
aglomerate iu dealul Mitropoliei.

Şedinţa Senatului de Joi, 28 sep- 
tembre, in care s’a primit moţiunea, 
ce autoriseazâ pe guvern a ocupa 
Dobrogea şi a ce<la Basarabia, obli 
găndu'l insă şi la convocarea unei 
constituante in termen de trei luni, 
acea şedinţă a fost însemnată prin 
atitudinea clară a opoziţiei, prin 
acea neclară a partidului guvernului.

N’nvem nevoie a adâoga cumcă 
cel cari afi combătut moţiunea sunt 
tot oameni, cari afi ce pierde, cu 
nume istoric şi cu greutate, pe când 
partidul guvernului a fost reprezen
tat prin gura d-lul Voinoff.

E drept, câ moţiunea a fost ad
misă cu 48 bile albe pentru şi H 
negre con tra ; insă voturile opozi 
ţiel nu se numfirâ, se cântăresc.

ţinuturi turceşti ocupate de Austritt stri<î. 
Poate câ aceasta ar fi siDgurul mij- j

.m

[adevăr, pentru a se supune j nu se poate in9â rosti prin slngar- 
1 provizoriii dispoziţiilor tra j nicele eamere actuale, prin servi- 
, guvt rnu) n’are ni voie de j torif plecaţi al Ruşilor, 
autorizare. Asemenea căzu-I Afară de asta, camera şi guvernul 
forţă majoră cestiunea exfce-1 actual atk atâtea crime pe suflet, incât 
cesiunii se poate impune nu ne îndoim, câ tot ce e neată nat

"im perios, şi guvernul poate 
îşil necesari —  pe a sa res- 

w f « — pentru a ocoli primejdii 
3 r e saâ complicaţiunl ameuinţă- 

Acesta e un drept al guver-

■totul nlt-fel stă insă cu ces- 
legiu iril unor asemenea mă- 
ţinea pur şi simplu seamă de 

iţiile acidul ucizâtor tractat, a 
ca necondiţionat şi imediat sti- 

lunilor lui, ar însemna a re- 
I cu desăvârşire la suveranita-
I lastră in afară şi iulâuutru , 
«emna câ suntem nişte păpuşi

1| a i, pe care aţa inriuririlorstrâi- 
pune in mişcare după cum vo- 
Saâ însemnăm ceva, safi sun- 

liberi inlâuntrul ţârii noastre, 
lucea liberă trebue sâ fie şi 
| A asupra acelor stipulaţiunl;
II insemnâm nimic,şi atunci sunt 

[sos şi adunarea de revizuire

A

in ţara aceasta trebue sâ-i urască de 
moarte. Una singură din crimele lor 
ar ajunge sâ-i facă vrednici de spân
zurătoare, dar âncâ imensitatea tu
turor câte aă făcut. Nu pomenim 
de ex. de cât de infama vânzare a efec
telor oştirii, cumpărate sub gen. Flo- 
rescu, (pentrucâ ajungeaţi până la 
1890, după a d-lor părere). Ce ur
mări complite a avut acea vânzare 
de efecte! Cum s’a trimis soldaţii 
gol in câmpul de luptă, iar parte 
îmbrăcaţi ca armia lui Falsbaff, adi
că soldaţii de infanterie cu mantale 
de cavalerie şi vice versa.

Sâ mal pomenim apoi uşurinţa de 
cartofor, cu care aU declarat răsboifl 
T urcilor; uşurinţa de cartofor, cu 
care a pus fără nici o compensaţie 
bine hotârltâ toate drumurile de fier 
pe mâna Ruşilor? Uşurinţa şi laşi
tatea atk fost busola acestor oameni;
- stăzl când ţara e in njunul de a

d i n  a f a r ă

Criza ministeriali In Austro-Ungaria

împăratul Austriei a primit de
misia cabinetului cisleitan. Ca şi in 
Ungaria, vechil miniştri sunt însăr
cinaţi sâ gereze departamentele lor 
respective până la numirea urmaşilor, 

j D. Bitto, unul dintre bărbaţii de 
¡staţ unguri pe cari i-a consult vt Im- 
j pârâtul asupra crizei, i-a dat nişte 
j imformaţil cari, daca ar fi exacte, 
ja r  putea face sâ se prevazâ posibi

litatea reconstituirii cabinetului Tisza. 
După spusele d-lul Bitto, greutăţile 
actuale nu s’ar fi iv it, daca de la 
inceput guvernul ar fi cunoscut sco
pul ce urmăreşte in Bosnia şi iu 
Erezegovina. D. Bitto crede cu toate 
astea câ maioritatea'parlamentului 
unguresc, după ce a blamat guver
nul pentru lipsa lui de francheţâ. 
nu va merge aşa de departe in cât 
sâ ceară revenirea asupra faptelor 
implinibe şi impunerea unei politice, 
care ar aduce pagubă demnităţii 
monarhiei. Bărbatul de stat ungur 
a arătat, afară de aceasta, împăra
tului linia de purtare, ca re , după 
dânsul, ar fi mal nemurită pentru 
liniştirea Ungariei şi alipirea el de 
flnitivâ la politica cabinetului din 
Viena.

„ Pestber Correspondenz *, de la care 
ziarele franceze împrumută aceste 
amănunte interesante, nu spune mal 
mult de cât atâta asupra poveţelor 
d-lul Bitto, rare adică sâ fie acea 
linie de purtare recomandată de 
dânsul. „Le Nord“ , ziarul rusesc din 
Bruxel, se întreabă in privinţa a- 
aceasta:

„Nu cumva o fi vorba de anexa-

loc de a iufrânge opoziţia ce Ungu
rii fac politicei d-lul Audrassy. Ro
mâne insă a şti până la ce punct 
Cisleitama s’ar putea invoi cu a- 
ceastâ deslegare a cestinuit. Şi cu 
toate astea, Carateodori-paşa ştim câ 
trebue sâ fi plecat din Viena la 9 
Octomvrie (st. n ) şi că ideea u- 
nef convenţii cu Turcia este cu de
săvârşire părăsită. In curând vom 
şti până U ce punctjd. Bitto, grăit 
adevărul, când faţă cu împăratul a 
rostit convingerea câ majoritatea 
Camerei ungureşti nu va pretinde o 
revenire asupra faptelor împlinite.*

In privinţa crizei ministeriale din 
monarchia dualistă ziarele austriace 
se 0’’upe fireşte neîncetat.

„Die Presse* declară că in ceea 
ce priveşte ocuparea Bosniei, nu este 
putinţă astăzi a se mal reveni asu
pra acestui fapt. Ocuparea, care 
până acum a fost o intreprinder 
politică foarte serioasă şi conside
rată cu maturitate, ar deveoi o a 
venturâ, dacă o Austro-Uogari» s’ar 
da 'napol pe calea pe care odată a 
intrat. Criza ministerială actuală 
însemnează numai inaugurarea unei 
a doa faze r ocupării, in care, opera 
militară fiind aproape pe sf&rşite, ces
tiunea administraţiei politice şi unei 
împăciuiri dâinuitoare trebue sâ ho
tărască.

„Fremdenblatt* z ice :
„Opera ocupării propriu zise este 

astăzi ajunsă aşa de departe câ ’şl 
poate ceda locul pentru organizarea 
ce trebue să se faoâ iutr un chip 
radical şi dâinuitor cu mijloace mal 
vârtos administrative. Ocuparea mili
tară nu era, ca să zicem aşa, de 
cât preludiul. Ceea ce va urma, cern 
ce trebue sâ urmeze acuma, este 
singurul lucru ce ar putea indrep- 
tâţi dureroasele jertfe, ce campania 
actuală a costat pân’acuma —  adică 
organizarea ţârii inlăuntru. Credem 
că nici dincoac ■ nici dincolo de Leita, 
niciun om cu bun simţ, daca va cer
ceta cu răceală situaţia, uu ar pu- 
teR sâ ceară la serios o politică, ce 
ar tinde la o suspendare a acţiunii 
saU la o retragere in privinţa ocu
pării. Deslegarea cestinnil bosniace 
trebue să se isprăvească cu otice 
preţ.*

„Extrabl&tt* este de aceraşi pă
rere. Ceva mal m ult: in orice caz 
mănţinerea consecuentâ a politicii 
inaugurate iu Răsărit ar fi de mal 
mare preţ, de cât necous-cuenţele 
sistematice şi tradiţionale, car) ade-

„Nene fr- ie Press«-* nu m l cred 
in reclădir a ministerului Am-r^p- rg; 
don şte numai ca urmaşii miniştri- 

| lor actuali sâ fie oameni înclinaţi 
Constituţiei, pentru a nu se pierde 
singurul câştig al celor din ui mă 
şapte ani, adică intemeiarea Con 
stituţiel*.

„Deutsche Zeitung* e de părere 
că, pe câtă vreme contele Andrassy 
va fi m nistru al afacerilor din afară, 
nim« nea, nici dincoace nici dincolo 

de Leita, nu va putea ¡Djgheba nn 
cabin<t, care sâ se poată mănţine.

„Tagblatt*, in sfârşit, zice :

„Bosnia este supusă şi supusă pen
tru totdeauna; nu putem tălmăci in 
altfel telegrama comandantului su
prem Filipovid cătră împăratul. Te
legrama prin care Maiestatea Sa a 
răspuns comandantului suprem al oş
tirilor noastre in Bosnia, vorbeşte, 
intru adevăr, de fir i ocupate. Şi iu a- 
celaşl timp, împăratul „ia cunoştinţă 
cu mulţumire de asigurările de de
votament*, aduse de reprezentanţii 
conf-siilor creştină şi mnhometnnâ. 
Putem deci considera luarea Bos
niei şi a Erzegovinei in stăpâni e ea 
definitivă. Numai e de ueVoie alta 
decât a sancţiona, printr’un act for
mal , faptul implinit. Până atunci, 
Bosnia şi Erzegovina sunt ţâri „ale 
împăratului*. Nn le-am putea da 
alt titlu, din momentul ce factorii 
constituţionali nu s’aU rostit âncâ in 
privinţa nouel situaţii.

Tot in pri viaţa ocupării „Fremden* 
blatt* scrie: „După ce am rămas câtva 
timp fără ştiri oficiale asupra a tot 
ceeâ ce se petrece pe scena ocupa- 
ţiunil, ne surprinde in mod foarte 
neplăcut o telegramă a generalului 
Zach din Zavalie, adresată comandel 
genur ile din Agram.

Duminica treoutâ a avut loc spre 
sud-est de Peci o luptă cu sfârşit 
„fericit* intre trupele comandate «ie 
generalul maior Rhein>â der şi in
surgenţi ; diu nenorocire insă, per- 
derile sunt însemnate.

Peci e situat intr’o parte selba- 
tică şi nepr&cticabilâ şi are o popu 
Ia ţie fanatică. Din buletinul de erl 
nu aflăm unde anume sunt poziţiile 
întărite ale insurgenţilor şi cât de 
mare este numărul lor. Tot atât de 
puţin ştim cât de tare a fost corpul 
lui Rheinländer. Lupta dela 6 s’a cou- 
tinuat şi la 7 oetombre, ceea ce ar 
putea servi de dovadă, <-â deciziunea 
z lei d'ântăl uu a fost absolut feri
cită. Asupra succeselor şi perierilor 
zilei a doua nu avem ăucâ nici o
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ştire ; amănuntele luptei de doô zile 
lipsesc cu totul.*

«Golos* anunţă că la Livadia se 
vor lua hot&rlrl zilele acestea asu* 
pra forţil armatei ruseşti de ocu
paţie, ce trebue lăsată iu Bulgaria 
şi iu Ruraelia de est. Armata se va 
compune din patru corpuri de arma
tă şi două diviziuni de infanterie, şi 
adică din corpurile de armată 4, 9. 
12 şi 14 şi din diviziunile de infan
terie 2 şi 3.

In legătură cu aceasta stă ştirea, 
care se anunţă din Nicolaeff, că aü 
plecat de acolo la 27 Septembre cu 
vaporul „Gunib* trupe de artilerie, 
şi din Odesa la 3 Octombre cu va
porul „Azof* 13 sotnil de cazaci, 
spre completarea armatei ruseşti de 
ocupaţie din Bulgaria.

Privitor la legea incontra sociali
ştilor, „Nordd. Allg. Zeitung* scrie: 

„Peste puţin se va face a doa ci
tire a legii incontra socialiştilor. 0  
aşteptăm cu nerăbdare, dar şi cu 
încredere, cu toate că hotărlrile co- 
misiunil nu afi adus o deplină înţele
gere cu guvernul. Mal remăn Reichs
tagului multe de făcut, şi nu pu
tem presupune că nu le va face. 
Din ce in ce mal mult s’a lăţit con
vingerea, că nu i se va impune gu
vernului, care ia asupră’I o respun- 
dere politică şi istorică atăt de mare, 
o lege, pe care el o califică de ne
ajuns pentru scopul, la care trebue 
să servească.*

După o depeşă adresată din Berlin 
cătră „Times*, declaraţia „Cores 
pondenţel Politice* din Viena, zi
când că Rusia a oferit Turciei să 'I 
garanteze integritatea, a pricinuit in 
lumea politică o emoţie insemnată. 

Se asigură că prinţul Lobanof, am
basadorul rus la Constantinopol, a 
spus miniştrilor turci că Austna le 
este ostilă, că Englitera le-a dovedit 
că nu se pot bizui pe dânsa, şi că 
prin urmare cea mal bună socoteală 
pentru Turcia ar fi să facă cu Rusia 
cauză comună. Se adaogă chiar că 
Turcii, uitând cu desăvârşire cui da • 
torează scăparea lor de grelele sar- 
cine ale tractatului dela San Ste- 
fano, cam ascultă de poveţele Ru
siei, dar poate numai şi numai cu 
scopul de a sili pe Englitera să pre
schimbe programa reformelor de în
deplinit in Asia-mică.

După cum ne spun depeşile şi 
ştirile din străinătate, neînţelegerea 
Intre Franţa şi Englitera asupra 
administraţiei Egiptului este aproape 
cu desăvârşire aplanată, şi se speră 
că In curând această cestiune are 
să capete o deslegare definitivă. A- 
ceasta numai Intru cât priveşte pe 
Franţa şi pe Englitera; Insă se 
iveşte acum o altă greutate. Iată 
In adevăr ce comunică agenţia Ha- 
vas cătră ziarele franţuzeşti:

îndată ce guvernul italian a aflat 
că se va da nouel administraţii a 
Egiptului un caracter internaţional, 
s'a adresat cătră guvernul Kedivulul 
şi în acelaşi timp şi cătră guver
nele englez şi francez, declarându-le 
că Italia, având multe interese de 
ocrotit In Egipt, guvernul italian 
trebue să ia parte la acea adminis
traţie.

Kedivul a răspuns recunoscând 
legitimitatea cererilor guvernului ita
lian, In cazul când ar fi vorba de 
o administraţie internaţională In 
Egipt; Insă, de şi pot intra In ca
binetul egiptean câţiva străini, dân
şii nu vor avea nici un caracter ofi
cial.

Kedivul a adâogat că doreşte

mănţinerea celei mal complete au
tonomii In administraţia egipteană.

Cele doă guverne francez şi en
glez afi răspuns din parte-le cătră 
guvernul italian, că trimiterea unul 
supus englez ori francez ca să ia 
parte In administraţia egipteană, este 
numai şi numai printr’un titlu de 
graţie, şi că nu trebue să se vază 
In aceasta un act politic.

Guvernul italian, după primirea 
acestor răspunsuri, a stăruit pe lângă 
Kedivul pentru ca, în orice even
tualitate, drepturile şi interesele 
Italiei să nu fie uitate.

Nici o hotârtre nu s'a luat pân’- 
acuma In această privinţă de cătră 
guvernul italian. Schimbul comuni- 
caţiunilor Insă se urmează mereti.

Reprezentanţii Italiei afi primit 
ordinul sâ’şl urmeze demersurile, pen
tru ca interesele Italiei să fie apă
rate de orice atingere In această 
pricină.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

(Urmare)
D. P. S. Aure!ian. Am păţit şi cn le

gea aceasta cam am pătit cn mnlte alte 
legi adoptate la noi. Legea din 1872 nn 
e alta de cat aplicaţinnea nnor principii 
stabilite de congresele de veterinari ţi
nute in străinătate. S'a speriat Europa; 
s’a speriat Englitera şi Franţa de acea
stă, peste care s’a introdus prin importa
rea de vite din Rnsia. In grajdnrile lor
zilor englezi se găseafi moarte căte şeapte 
opt vite, şi fiind că eraii şi de acele vite, 
cari costa fie-care cap de de vită căte-va 
mii de franci, s’aii speriat englezii şi afi 
Inat această măsură ca atonei, cănd o vită 
va fi bănnită de boală, imediat să tragă 
cn revolverul [intr'ănsa.

S’a intrnnit veterinarii la Viena [şi a- 
inrea spre a studia cestinnea şi s’a lnat 
măsuri pe cari le-am adoptat şi noi „tale 
quale*, cam face din nenorocire cn mnlte 
legi. Nn s’ a pns intrebarea dacă noi pu
tem aplioa acele măsuri pe cari le aplica 
Anglia şi Franţa, şi dacă noi avem ace
leaşi mijloace de constatare şi de aplica- 
ţinne a legel de poliţia sanitară pe cari 
le-aii francezii şi englezii. El bine, d -lor, 
noi nn avem aceleaşi mijloace. In cazul 
de faţă mai cn seamă, să’ ml daţi voie să 
vă spun cn francheţă părerea mea care ar 
snprinde pe acei cari nn ştifi profesiunea 
de agrionltor, părerea care s’ar pntea crede 
că ar fi in contra interesnlnl agricultnrei. 
Nn pntem aplica legea aceasta pe care o 
aplică englezii şi francezii, pentru că, pre- 
cnm va spus D. Eraclide şi d. H olban, 
sunt oameni cărora le a mnrit vitele de 
acum patra ani fără să li se plătească ? 
Dovedeşte că legea nn este aplicabilă, că 
am imitat o lege care a putut fi bană 
pentru Franţa şi Englitera , dară nn şi 
pentrn ţara noastră.

Această lege este inaplicabile şi pentrn 
cnvăntnl că noi nn ne aflăm in o stare 
normală], ci in o stare anormală. Toată 
ţara, de la munte pănă la baltă, este in
fectată de această peste bovină. Această 
pestă a pătruns şi chiar in capitală. In a- 
devăr, in suburbia Bivolarilor, unde unii 
afi căte 10 şi 20 de bivoliţe costănd fie
care căte 18 şi 22 galbeni a pătruns a- 
ceastă boală şi a făcut ca in 10 zile să 
peară mal toate bivoliţele. Pănă acum nn 
auzisem despre nn asemenea caz.

Este intrebarea acum dacă noi am pn
tea aplioa legea din 1872 şi aşi vrea să 
ştifi care casă vo fi acea care să poată 
face faţă anei asemenea despăgubiri ? Eată 
nn fapt in privinţa căruia legea nn se 
poate aplioa.

Vine a dona părere, aceea a d-lni Hol
ban. D-sa spune că este cn putinţă să a- 
dncem nn remedifi, lăsănd consiliator ju 
deţene ca să avizeze la despăgubirile lo
cuitorilor.

Efi zio că nici părerea d-lnl Holban nn se 
poate aplica: pentrn că nn ştifi consiliele 
judeţene ce mijloace vor avea ca să con
state cazările de boolă, şi aci măsurile tre- 
bneso să fie căt se poate de grabnice; nn 
trebue să treacă 5 zile, după cum s’a zis, 
căol in acest interval răni poate lua di
mensiuni inspăimăntătoare. Prin , armare 
trebue că să aplicaţi legea in mod se
rios, safi, dacă nn o puteţi fa ce , atnncl 
mal bine e să o suspendaţi.

Avănd in vedere starea aceasta nenoro- 
oită pe care o datorim resbelnlni, şi zio

nenorocită pentrn că doă treimi din vite
le ţărei simt perdnte prin această pestă 
care băntnie cn a tata intensitate de la 
mnnte pănă la baltă , şi am o corespon- 
dinţă de la Gorj prin care se zice că chiar 
acolo pesta-borină băntne teribil, avănd, 
zio, in vedere, această tristă stare de lu
crări, şi fiindcă nn avem mijloace de des
păgubiri din cauza circomstanţelor neno
rocite in oari ne aflăm, nn aplicaţi legea, 
ci mal bine snspendaţi-o. Sunt societăţi de 
asigurare asupra vieţui; dară oare in timpi 
de epidemii, de pestă safi choleră, se mal 
pot găsi asemenea societăţi de asigurare ? 
Se poate asignra o casă in contra incen- 
di ului: dară cănd s'ar dovedi oă in fie-care 
zi sunt oameni cari dafi foc caselor, se 
mal găsesc asemenea companii de asigu
rare? Tot ast-fel este şi căzni acestei e- 
pizootil.

Aşa dară, fiind că nn suntem in stare 
se despăgubim pe proprietarii vitelor, este 
mai bine să nn aplicăm legea; alt-fel am 
discredita şi Adnnarea şi guvernai in 
faţa ţărei; vom avea o lege platonică; o 
lege cu care vom amăgi pe agricultori şi 
nu este bine să’i amăgim.

Părerea mea este că d. ministru de in
terne să ia măsurile cele mal severe, prin 
mijloace administrative, spre întâmpinarea 
acestui răii şi să nu alnnecăm pe clina 
despăgubirilor.

Aşa dară, efi sunt in contra amânării, 
cu atăt mai mult că de ne vom da bine 
seamă de cele coprinse in proiectai gu
vernului, el atinge tocmai scopul unei 
suspensiuni a dispoziţiunii despugubirel 
din prriectnl de la 72. Să citim textul 
proiectului guvernului şi să vedem daca 
este aşa. Ce zice acest proiect?

„Art. unic. —  Cănd pesta-bovină, din 
cauze exepţionale, precum acelea ale unui 
resbel, ar lua mai repede o intindere mare 
in ţară şi ar atinge un număr consi
derabil de vite, omorirea vitelor bolnave 
să se aplice numai in locurile unde corni- 
sinnea instituită, bazată pe motive bine 
determinate, ar crede că prin aceasta se 
va putea stinge boala şi impedica lăţirea 
e i; ţercuirea vitelor molipsite, insă, să se 
facă in toate cazurile cu rigoare.

Proiectai acesta ce zioe ? Z ice : cănd mo
lima e atăt de întinsă in căt nu mai este 
posibilitate ca prin omorirea nnor vite in 
cazuri izolate să se curme boala, să nu 
se mai impuşte vitele, fiindcă cu aceasta 
ar duce pagube zadarnice,— şi mizeria va 
adăoga la mizerie— ci numai să se ţăren- 
iască. Ideea aceasta este coprinsă in pro
iect, căci el prevede oa vitele să nu se 
mai impuşte, ce zice că numai să se ţăr- 
cueasoă, şi neimpuşcăndu-se, niol despă
gubirea nu se mal plăteşte.

D. ministru de interne, d-lor, onor. pre
opinent ’mi-a inUsnit cu totul sarcina, 
pentru că a vorbit ceea ce era să spun şi 
efi; prin urmare voi fi foarte scurt.

D-lor, expunerea de motive care însu
şeşte acest proiect de lege este de patru 
luni de sile in Cameră, şi chiar atnncl 
ministrul de interne, văzând că boala se 
întinsese prea mult, a spus.

„1. Că pe cătomorărea vitelor prescrisă 
de lege este puternică pentru stingerea 
pestei-bovine. cănd ea se poate aplica Ia 
iviree primelor cazuri de boală ou atăt ea 
perde această eficacitate, cănd boala se află 
deja întinsă asupra unul număr mal mare 
de vite, şi cănd priu urmare focarele de 
infecţiune se găsesc mal respăndite.

>2, Că chiar aplicarea omorărei vitelor 
In sensul strict aHegel şi a regulamentu
lui de poliţie veterinară, astăzi numai es
te posibilă faţă pe de o-parte cu numărul 
cel mare al localităţilor infectate, eară pe 
de alta cu numărul restrâns a veterinari
lor de care trebuesc constatate vitele bol
nave mai 'nainte de a se omorî.

»3. Că prin omorârea unul număr atăt 
de considerabil de vite, astăzi aflate bol
nave, populaţiunea ar fi espusă la o p&r- 
dere foarte mare de vreme ce, după ob- 
servaţiunile statistice făcute şi in alte ţări 
şi actualmente şl la noi, pe lăngă un de
curs natural a boalei, scapă incă 50 chiar 
60 la sută din vitele bolnave, şi apoi chiar 
prin sacrificarea tutnlor vitelor astăzi a- 
flatrf bolnave, incă nu s’ar putea garanta 
ferirea de molipsire ulterioară a puţine
lor vite rentase sănătoase, pe căt timp fo
carele de infecţiune se găsesc atăt de res
păndite.

„4. Că şi alte state anume Austro-Un- 
garia, care asemenea afi participat la con
ferinţa internaţională ţinută la Viena in 
anul 1872, pentru cestinnea oombaterel 
pestei-bovine, şi care afi şi adoptat prin- 
oipiile emise de acea conferinţă, recunos
când realitatea oelot espuse, a statuat prin 
art. 44. din legea sa pentru combaterea 
epizootielor, ca omorârea vitelor, să fie

condiţională şi reservată numai pentru 
cazurile in care se poate aştepta, că prin 
aplicarea el, se va stinge [pesta-bovină şi 
impedica întinderea el*.

Guvernul s’a basat tot-de-odatft şi pe 
ceea ce a observat onor. D. Holban, căci 
s’a dovedit că boala aceasta, ca toate boa- 
lele, cănd creşte mal mult, incepe a perde 
din putetea el, astfel că se vindecă mal 
mnlte vite, după cum s’a constat şi in Aus- 
tro-Ungaria la 72, oă scăpafi 50 safi 60 
vite la sută. Ministrul de interne, cănd a 
văzut că boala se lăţise, cănd a văzut că 
numai poate omori, cănd a văzut că nu 
mal poate stârpi râul prin omorâre, atunci, 
ca să nu violeze legea, a venit cu acest 
articol unic, prin care zioe că legea a ajuns 
inaplicabilă o-dată ce boala a ajuns in 
asemenea grad, şi cere antorisare de la d- 
voastră ca să n’o mai aplice.

Aşa dară ministerul cerea numai ca să 
nu mai omoare vitele, căci slt-fel trebuia 
să omoare pe toate şi chiar pe acelea cari 
ar putea scăpa.

Prin urmare, d-lor, menţin că acest ar
ticol este de trebuinţă astă-zi, ca să nu 
violăm legea; legea in fiinţă ne ordonă 
să omoram toate vitele bolnave: noi insă, 
nu putem face aceasta, căci ar trebui să 
plătim toate vitele omorâte şi am omori 
şi din acelea care ar putea trăi. Cer dar 
să ne autorizaţi ca să nu violăm legea şi 
să ne daţi voie a nu o aplica de căt a- 
tuncl cănd este de trebuinţă. De aceea 
sunt contra amănărel, cerăndu-vă a ne scuti 
de a viola o lege care a devenit neapli
cabilă.

D. Holban. Am un amendament, care 
are de scop amânarea cestiunei, dănd gu
vernului facultatea de a suspenda legea 
intr’ un mod legal.

Voci. Să votăm ăntăifi amânarea.
— Să pune la vot amănarea, şi se res

pinge.
D. P. Grădişteanu. Efi am avut onoare 

să mă aliez la un amendament propus de 
d. Aurelian : iată conţinutul acestui amen
dament :

AMENDAMENT.
In proiectai guvernului propunem ca cu

vintele : *8ă se aplice numai in locurile 
unde comiaiunea instituită, basată pe mo
tive bine determinate, ar crede că prin a- 
ceasta se va putea stinge boala şi impe- 
dica lăţirea iel„ să fie înlocuite cu *se 
suspendă. „

Subscrişî P. Grădişteanu, P. S. Aurelian.
D. ministru oultelor. Guvernul se uneşte 

cu amendamentul d-lul Grădişteanu.
D. Anghel. Comitetul delegaţilor, deli

berând asupra amendamentului d-lul P. 
Grădişteanu, ăl-a primit cn majoritatea de 
4 membri.

—  Se pune la vot articolul din proiec
tul guvernului modificat prin amendamen
tul d-lul Grădişteanu, şi se primeşte.

Se pune la vot proiectul de lege in to
tal prin bile.

Adunarea a priimit proiectul de lege.
Acum avem la ordinea zilei proiectai de 

lege pentru vânzările pământurilor foştilor 
clăceşi.

D. Al. Holban. D-Ie preşedinte, înainte 
de a trece la alte lucrări, vin să vă aduc 
aminte despre alegerea deputatului dela 
Fălticeni. Sunt mal multe luni de cănd s’ a 
făcut această alegere, incă din sesiunea tre
cută ; şi asupra acestei alegeri ivindu-se 
contestare, s’a numit o comisiunea de an
chetă. Nu ştifi dacă această comisiune ’şi 
a făcut lucrarea. Ceea ce ştifi insă, este 
că raportol nu s’a depus incă pe biuroul 
Camerei. V ’aşi ruga dar, d-le preşedinte, 
să bine-voiţl a invita comisiunea să ăşl 
depună lucrarea sa, pentru ca să ne pn
tem pronunţa in privinţa acestei alegeri, 
care stă neresolvată de atăta timp,

D. P. Cernătescu. D-le preşedinte, fiind 
că d. Holban a vorbit de acea comisiune, 
din care fac şi efi parte, mă simt dator 
să vă dafi relaţiune. Ştiţi că Adunarea in- 
chizăndu-se, toţi dd. deputaţi s’att împrăş
tiat, şi neintrunindu-ne decât acuma, in 
sesiunea aceasta, înţelegeţi că nu am putut 
să facem ancheta.

Acuma ne-am inţeles membri din comi- 
siune, şi in curând ne vom face datoria 
de a vă precinta lucrarea noastră.

D. preşedinte. Trecem, d-lor, la proiec
tul de lege pentru pământurile foştilor olă- 
caşl.

D. G. Misail, raportorul comitetului de 
delegaţi al secţiunilor, dă oitire raportului 
proiectului de lege, pe care l-am retipărit 
in „Timpul* in numărul de ieri.

D. preşedinte. D-lor deputaţi, discuţiu- 
nea generală este deschisă, insă aş voi să 
ştifi dacă guvernul işi însuşeşte proiectul 
comisiunel safi ţine la al sfifi, oa să ştim 
ce avem de baza in discuţiune.

■
V

V j
I

D. ministru de culte. Guvernul 
projectul sfifi.

D. preşedinte. Atunci se va fsoud 
ţiunea asupra ambelor projecte.

D. ministru de oulte Chiţu. 
dator a vă esplica, că dacă guvern 1J , 
clarat că ţine la projectul sfifi, a-ini' 
că aceasta să fie fiă bază a distţi • 
eară nu că este in contra osebiţc-iaşt 
niuni care s’afi emis, discuţiuneava r  
cide care din acestea se priimesc. 1 l*?

D. P. Ghica. D-lor, ce este aceas > 
Este ea esplicarea legel civile? NdMi  ’ 
legea improprietărirel locoitoriloi i 8* 
şi mal puţin, căci, cu toate o» 
raportator s’a referit la căte-va 
din lege şi mai cu seamă la a r t . - ly f  
legea improprietărirel sătenilor, ea ţ  
tue o deviare de Ia (intenţiunea oi 
legea pentru împroprietărirea sătiM/* 
fost concepută. MkjLjâ

Un principiu stabilit in dreptul ^  
comun, şi la care nu se poate dev l|> 
că proprietatea nu poate să fie i t f l .. o 
bilă, şi D-v. o faceţi inalienabilă 
formaţi societatea in olase, dupe 
clarat in Constituţiune perfecta ei 
de drepturi; D-v, veniţi şi, d ev iin a  ;. 
principiul dreptului comun, stabilii 
lienabilitatea proprietăţel, devisăniE* 
tatea in clase de oameni, nnil libeiki f 
ţii interzişi....,

O voce. Lagea rurală.
D. P. Ghic. N'a fost in Cameră.!
D. P. Ghica. Aşa este nu s’a vos | 

decreta Desfid pe ori-cine să ’ml ittf 
legiuitorul s’a preocupat de alt-ceriţlifrr 
ca Bă asigure iF pământurile date ,|sl 
rilor despăgubireo cuvenită proprvr 
lui... (Şgomot). ,11

In zadar vă revoltaţi d-v. c o n tn M  
tei idei, căci, dacă nu ar fi aşa, p | n  
tatea rurală ar fi inalienabilă şi nu s lU  
trebuinţă de acest projeot de lege, şi A ' 
avea trebuinţă de erudiţinnea D-HI B  
portator şi de toate amendamentele 
traprojectele ce s’a propus; nu aţliaiB 
de căt să vă referiţi la legea rurală, 
urmare, ministrul de interne şi den im  
să ia dispoziţiunl a nu se instrăinl/H  
prietatea inalienabilă a sătenilor. ■  

Oare credeţi D-v. cum că aceazup<

I

fost in adevăr scopul legel rurale m âi 
admit mai mult, merg pănă acolo jupi
că legea rurală face ca proprietatesnaD 
nilor să fie nealienabilă, şi nu peninj 
termen oare-care care, ci pentru eteruH 
Totuşi, in favoarea principielor'demootaâ 
in favoarea prinoipielor libertăţei, in J ţ B  
rea interesului egalităţel, aştept ca Irafl 
lăsaţi sătenilor deplinal ibertate de a d & j«  
de proprietatea lor, şi să le deslegaţgfl 
nele din lanţul in care se găseafi A B  
prin legea rurală.

D-lor, din două lucruri unul: ori pi
nul este un interzis, şi atunci treb<**l 
rădicaţi neapărat şi drepturile pojln 
căci, dacă nn om nu este in stard f »  
dirige afacerile Iul, cum se poate ln*la. 
că e capabil să dirigă afacerile Statl 
Şi consecinţa naturală este că daca sn, 
zioeţl pe sătean să dispue de moşia sam  
culară, apoi trebue să’i interziceţi ş i s 
tul de a dispune de moşia generală;« 
este ţara, şi prin urmare să’I rădicaţin 
tul de a vota şi a alege senatori rij 
puteţi. Daci din contra ’1 recunoaşte 
este capabil, atuncea nu aveţi trebH 
să faceţi această lege. Apoi unde miflj 
d-v. cănd stabiliţi un asemenea prineft 
Nn vedeţi că, ou toată frumuseţea <yf 
taior ce să găsesc in acest ra p o r t,a " 
mergeţi direct la interdicţiunea săteanul1 
Oare acesta ar putea să fie scopul efc i 
Camere liberale şi democratice condoil' 
nişte principie cari sunt stabilite în Ijl' 
ţările civilizate ? Dacă aceasta este s*j »4 
unei Camere ce se conduce de prinojţj 
democratice, civilizate, apoi atnnoia e 
închin înaintea acestui proiect de legşj , 
căt mie, care sunt reprezintantul col 
lui al 4-lea de Teleorman, nu’m lesta it' 
mis să zic că aceşti oameni sunt tăn-K 
că sunt oameni cari trebue să fie intrai 
de a dispune de proprietatea lor. kj 

Afară de aceste consideraţiunl, un - 
deţl d-v. că mergeţi mai departe şi î 
dicaţl libertatea convenţiunilor ? căci, 
căt se vede tn această lege, nici con V  
ţiunl pe 5 ani nu pot să’şl facă săi 
pentru oa să’şl angajeze proprietatea i  * 
cu mod de închiriere. Şi lucrul este l 
tural, căci, dacă admiteţl că nu poatv* 
dispună de proprietatea sa nesupăraifi 1 
poate să dispună nici de venitul e l ; .1  1 
interzisul nu poate să dispună nici de 4 ;  
prietate, nici de venit, de asemenea ftJ * 
şi cu săteanul.

Apoi, d-lor, d-voastră prin aoeastă 
faceţi situaţiunea săteanului imposibili 
1 privaţi de binefacerile legel rurale,
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5 pe sătean proprietar fi cu 
ăpăn pe porţiunea de pământ 
¡Şfamaî în un stat care nu 
[tio şi nu se conduce de prin- 
I* fi egalitare, săteanul este 
listă protecţiune a guvernului 
i se poate mişca în afacerile 
aşa cum voieşte autoritatea 
bine, legea rurală a voit să 
contrariul aceste! sitnaţiunî. 
ti, acum, cu acest proiect, 
iite conservator, şi care vine 

^nistru de interne, ale cărui 
rinei pie conservatoare le co

balt, faceţi ceva contrariu tu- 
pielor democratice, tutulorprin- 
jtale, fi eăored că libertatea de 
ş averea sa nu se poate lua 

nimeni, afară numai dacă
**! (ia.

bate cuvinte, ett voitt respinge 
tusideraţiune a acestui proiect 

că voeeo să fiii fidel princi- 
antice pe cari le-am profesat 
>, fi nu voesc, chiar in inte- 
[olase a sooietăţel noastre, să 
iţi acestor principii, 

difteann. D-lor, onorabilul 
t| colegiului al 4-lea de Te- 
în contra luării in conside- 

roiectulul de faţă pe motiv a- 
[t poate să fie conservator, dară 

democratic, nu este in acord cu 
5  ţăranilor, pe cari d-sa ’I repre- 

fnul acestui parlament; nu este 
1 ideile democratice, nn este in 
bertatea oamenilor, cu liberta- 

de a faca transacţiunile pe 
Ige 'I opresce de a le face. 

iidează d. Pantazi Qhica fi pe 
că guvernul ar veni artăzl 

| proiect de lege să restoarne 
pe care o aveai! locuitorii ţă- 

jroprietărişl in virtutea acelei 
,J-wÎaA după d-sa, legea rurală, care a 

*«|}faitenit pe locuitori, le-a dat drep- 
fiiponă de această proprietate, s'o 
soinitrinneze in mod absolut.
■ Qhica. După ce se va termina i- 

■pntru plata pământului.
G adiyteanu. Onor. P. Ghioa este 

ta eroare fi pe tărâmul econo- 
terămul legislativ, fi in prinoi- 

teste......
Ca totdauna. (Aplause). 

DrlAisteann. Libertatea ţăranului 
ne de munca sa, de a dispune 
lai? Dată, mi se pare că mă 
njlocul eomisiunel centrale de la 

H, undi repaosatul intru fericire 
! ni Iţi venea tocmai să Bnsţie că nu tre

ji gn sjemenea proiect de lege, fi acea

ţăran ’fi a văndut proprietatea lui in eon- 
tra disposiţiunel lege! rurale ; merge la 
tribunal, calea ordinară, dreptul comun, 
fi cere ca tribunalul să facă aplicaţiunea 
art. 7 fi Bă declare nulă această înstrăi
nare. Justiţia nn poate să se pronunţe de 
căt in modul următor; să zică: se anu
lează actul, dară totodată condamnă pe

Tot alte camere.
Âtn zis şi vom zice cft trebneac 

alte cam ere pentru a vedea ce ho
tărăşte ţara in vederea tractatului 
de la Berlin. Camerele actuale nu 
se pot pronunţa asupra schimbărilor 
ce s'aU precugetat a se aduce in e<

acela care a primit preţul instrăiuărel di-1 şi in organisaţiunea Statu-
recte saii străvestite să inapoească valoa- 1 luI rom&n fâr& a face  nu 0 j g j  
rea primită; aşa in căt tribunalul cu o 
mftuă dă şi cu alta ia, aşa şi ţăranul care 
trebue să fie proprietar pe pământul lui 
30 de ani, pe acel pămăt inalienabil, va 
fi desmoştenit in virtutea urmărirel care 
se va face de acela oare are să ia bani 
de la el indată ce va fi investită hotări- 
rea cu formula esecutorie, căci va zice 
foarte bine, nu este bună vânzarea, dară

nu
de Stat ci o Ucidere a S tatului. . . 
Cuvintele noastre le am expus, zi
lele trecute, intr’un articol cărui 
iVocea Covurluiulul" (No. 704 din 
19 Septemvrie) i-a dat ospitalitatea, şi 
pe care »Presa* (No. 209) “Timpul* 
No. 208) l-a(k reprodus. Ne-afl mişcat 
dureros argumentele preconisate de 
unii cari dispută ţârei dreptul şi

al luat banii şi al să ’ml restitui;şi astfel trebuinţa de a se chiema alte ca 
d-lor, ceeace a căutat legiuitorul să evite, I mere P^n cuvintele: ,1 °  Să se con- 
cu modul acesta nu se poate evita. voace 0 Constituantă pentru a re-

Afară de aceasta, căţl oare din aceşti 8olva Gestiunile resolvate deja de 
locuitori ştifi el, saii moştenitorii lor că areop ag“ l european de la Berlin ? 
în adevăr poate să se ducă la tribunal şi 2 ° Decisiunea de a se convoca o 
la ce forme, la ce cheltuell se espun pen -1 Constituantă după art. 129 nu a

parţine nici guvernului, nici Dom
nului, ci numai corpurilor legiui
toare ; aşteptăm In linişte deciziunea 
camerelor, şi ne vom supune el, ori
care ar fi.*

«a

tru ca să’şl poată recăpăta un drept care 
era înscris în lege, ca să i se restitue un 
pământ care 6ra inalienabil ? La acest in
convenient are să răspunză acest proiect 
de lege, fi de aceea, cănd vom veni la 
discnţiunea pe articole, voii! avea onoare 
să puiii şi eii amendamente, ca să com
plecte/. acea idee.

Ceea ce mi se pare că voieşte să facă 
legiuitorul, este ca acest principii! pus în 
lege să devie de o esecuţiune efectivă, ime
diată, necostisitoare pentru ţărani, să nu 
fie el espuşl, cănd se vor duce să inten 
teze acţiune, la toate formele, la toate 
cheltuelele de procedură, cari adesea în 
trec puterile lor.

Prin urmare nu crez eii că într' un mod 
serios se poate zice că el e prea laco
nic ; că ceea ce voieşte să dobăndească.
nu va putea dobăndi cu această « df ‘ |vinsă, tupilată şi ticăloasă, de a’şl 
ţiune laconică, că el trebue amendat: dar L  cu gm erenie Dnm nezeiI s6I ( p e.  
amendarea nu împedică luarea in consi- 1

ar voi să zică, iu suveranitatea el, 
ca o dinioară prin Stefan-Cel-Mare:
De o&t Moldova 'n lanţuri, mal bine moartă Gel 
De căt o viaţă moartă, mal bine-o moarte vie!..

Ou ce drept i s'ar închide gura?.: 
cu ce drept i s’ar pune căluş, şi i 
s'ar impune un ucigător : taci !...

Astăzi nu este vorba ce este mal 
bine de h otărit; vorba este : cine 
are drept să hotăreascâ; vorba este, 
dacă stăpânul are safi nu drept să 
se îndeletnicească şi să se rostească 
despre ale sale, dacă el trebue săli 
nu întrebat, cănd este a se îns
trăina moşia sa, safi dacă un ve
chil, cărui nu i-a dat voe şi pu
tere a primi instrăinarea, poate 
instrăina !... Cestiunea dacă e bine, 
dacă e necesar, dacă se poate, dacă 
e prudent a nu se supune, este se
cundară ; ceea ce primează este că 
numai stăpănul are drept se hotă
rască.

Cel al doilea argument]că numai 
Camerele ah drept, după art. 129, 
a declara că este nevoe de Consti
tuantă, şi că guvernul aşteaptă cu 
linişte decisiunea Camerelor actuale 
şi se va supune e l , orl-care va fi, 

I este de natura acelor argumente
Cel ăntăl din aceste argumente{ cari se explică prin fabula lui La

perfide nu tinde la mal puţin de 
căt de a face din această ţară un 
energumen, o fiinţă fără cugetare, 
fără inimă. Cum? Această ţară, care 
a dovedit că are sănge In vinele el, 
nu mal poate avea astăzi alt drept 
de căt acela de a zice amin, de a 
pune cenuşă pe capul el In faţa 
verdictului de la Berlin, ca In faţa 
unei decisiunl a destinului: inexo
rabile Fatum ?... Această ţară, fără 
să fi fost măcar învinsă, şi de şi 
Învingătoare, nu mal are astăzi alt 
drept de căt de a se presupune In

i-sil m nomele liberţăţel mancei şi 
El ţăranului. Si atunci, cel cari 
li democraţia respnndea d-luî 
[Dară această ar fi libertatea de 

bentru ţăranii (Aplause). 
jiţorul acela care a făcut legea ru- 

| a dat ţăranului pe care l-a  chiă- 
Kcest mare drept de proprietate, 

de veacuri, nu ’ I a dat numai 
Ibertatea absolută de a dispune de 
Iţea sa, nu ’ l-a oprit nici numai 
căt este ipotecată această avere la 
Jţru despăgubirea bonurilor rural!, 

ani ţăranul acesta, declarat pro- 
I nu va putea dispune de proprie-

deraţiune. Aci trebue să facem ca princi
piul edictat de legea rurală să nu fie o 
literă moartă, scrisă numai in lege, ci să 
fie o realitate, să facem ca acel ţărani să 
fie proprietari jefuiţi de toţi aceea cari 
aO voit să’l jăfnească. (Aplauce).

Voci. închiderea disouţiunel.
D, preşedinte. Pun dar la vot, prin scu

lare şi şedere, luarea in consideraţiune pro
iectului guvernului.

D. ministru de interne. Cănd se urmează 
discuţiune apro şi contra asupra luărel in 
considerare a unu! proiect, regulamentul 
cere, să se pună la vot cu bile.

Voci. Dacă nu este nici o contestaţiune 
se poate vota prin sculare şi şedere.

O voce. A contestat d. Pantazi Ghica. 
D. preşedinte. D. Ghica contestă?
D. P, Ghica. Nu contest nimic, d-le 

preşedinte.
D. preşedinte. Atunci luarea in conside

rare este priimită in unanimitate. Trecem 
acum la discuţia pe articole.

Se citeşte art. 1 din proiectul guvernu- 
lui precum fi art. 1 din contraproieot.

Dd. ceetori declară că Adunarea numai 
este complectă, că nu sunt decăt 57 domni 
deputaţi presenţl.

■ M [ilară, vedeţi că avem cuvânt să 
4 tărâmul economisesc, petărămnl 
dor, ea şi pe tărămnl legel prac- 
[ţtricte, onor. d. P. Ghica era in 
Ha in eroare cănd afirma drep
tului de a dispune de acest pă

ta i 15 ani, de oarece art. 7, pe 
b putut să’ l citească onor. d 

. fJTflste in termeni espreşî in contra 
d-sale.

I Ii, d-lor, este o altă obiecţiune pe 
făcut’o onor. d. P. Ghica, oare 

jjj’ar putea face in contra luărel in 
(■* ,şţraţiune a acestui proiect de lege 
* «spre voiţi avea onoarea a o formula
- jţjca odată instrăinarea şi ipotecarea 

selarate nule de către art. 7 din 
orală, la ce mal este bun acest proiect 
? Iată o obiecţiune serioasă. D-lor 
otămplă cu legea esistentă 2 De ş 
ţiunea formală există injlege, totuş 
itrăinări, fie directe, fie străvestite 
tu mă servesc cu termenul deghi 
re nu e romanesc» s’aii făcut lega' 
e către instanţele judecătoreşti? U- 
'«fi legalisat, altele nu, dară puţi 
ă aceasta, căci legalisarea nu este

Diă da căt pentru cel de al treilea
- ‘1 intru părţi pot actele să fie valabile 

§e ceară tsecutarea lor fără nici un
legalisare, cănd nu este vorba de 
cte unde se cere o solemnitate. Ce 
i dară? Care este conftiinţa? Un

Şedinţa se ridică la 4 ore.

REVISTA ZIARELOR

Resolvarea cestiunilor rădicate de 
tratatul de Berlin, in ce ne priveşte 
pe noi, este adevărat că pare a fi 
luat altă formă in sinul Adunări
lor, dar fondul rămâne acelaşi, a- 
decă: trebueşte o Constituantă —  
teză continuă susţinută de foaia noas
tră — spre a resolva definitiv posi- 
ţiunea noastră faţă cu cele stipulate 
la Berlin. S’a găsit insă un mijloc 

după căt ne spune »Românul* —  
de către d-nil Boerescu şi Bozianu 
c ă : fără a se prejudeca drepturile 
Constituantei, să se ia măsuri pro- 
visorie, din punct de vedere numai 
militar şi administrativ, in respectul 
Dobrogiel. înţelegem importanţa u- 
nel a tari soluţiunl, menită a ne salva 
de gravitatea momentului; dar ce
rem ca chiar de pe acum, Camerile 
actuale să proclame principiul nece
sităţii unei Constituante, iar nu să 
rămână indefinit, şi timpul anume, 
din care punct de vedere noi, găsind 
cestiunea fondului incă uelimpezită 
dăm loc cu o deosebită plăcere ar
ticolului următor şi atragem atenţiu
nea cetitorilor asupra lu i:

naţl) din Basarabia, zicându’şl, ca 
după o extremă cădere şi umilinţă 

»Una salus victis, nullam sperare 
salutem ?...*

Areopagul de la Berlin!... dar 
areopagul de la Paris, la 1856, de 
şi bine făcător Romăniel, pentru că 
’I a adjudecat Basarabia revendi
cată, totuşi n'a fost ascultat In ces
tiunea unirii Moldovei cu Valahia 
cănd el a hotărit să fie doi Domni 
doă Camere, să nu fie Unirea. Şi 
Cuza a făcut Unirea ! 1).

Areopagul de la B erlin !... Dar 
la 1866 conferenţele de la Cons 
tantinopole (alt areopag) ah hotă
rit ca deputaţii Moldovei şi al Va- 
lahiel să se adune separat, şi nu 
la Bucureşti, ci la Focşani, spre a 
vedea de mal vor Unirea. 2) Totuşi 
ţara nu s’a supus areopagului, şi 
voinţa ţărel a triumfat!.«.

Ce fel ? Romănia, consultată, nu 
poate avea, nu are drept de a avea 
alt sfat, altă părere de căt voinţa 
acelora ce vroesc să găsească o pa
trie lui Isaac Lakedem :

Toarne la terre oft moi je conrs,
Toujours, toujours, toujours, toujours!...

să ia Dobrogia spre a avea un noă 
isvor de a da concesiuni şi a face 
Împrumuturi, a găsi de lucru la no! 
StrusbergI, la noi OppenheimI, să 
pună In spatele Romăniel o primej
die şi o luptă cu tendenţele de unire 
a slavilor, cari nu vor suferi acest 
zid de lmpedecare... ?

Şi dacă un om are dreptul a fi ar
bitru soartel sale in momente ex
treme, dacă are dreptul de a lua 
o determinaţiune, cum acest drep- 
se neagă unei ţări de cine! milioa
ne inimi?... Aşa dar, să ne înţele
gem bine: Alte Camere, consultat 
rea voinţei ţărel in libertate, ca ea 
să hotărească ce are de făcut, ea 
singură fiind stăpănă pe soarta e! 
dacă interesele el, dacă cugetarea 
el, dacă voinţa el sunt de a se su
pune satt nu.

Pentru ce să facem injurie ţărel 
susţiind că numai no! posedăm toa
tă prudenţa omenirii, închisă in ca
pul nostru singur, ca in cutia Pan 
dorel ?... pentru ce să credem că 
Voltaire are mal multă minte de 
căt hlout le monde* ?...

Dar să presupunem că Romănia

Fontaine
Bertrand avec Baton, l'an «inge el l’aatre chat, 
Commensaux d’an logis, servaient an oommun

maître.
Bertrand dit a Raton: Frère, il faat aujourd'hui 

Que tu fasses un coup de maître | 
Tirre-moi ces marrons..."
Aussitôt fait que dit; Raton, avec sa platte, 

D'une manière delicate.
Écarte un peu la cendre et retire les doigts ;

Puis le reporte h plusieurs fois;
Tire un marron, puis deux et puis trois en es

croque,
Et cependant... Bertrand les croqae...

Dar oare guvernul nu are nicl-o 
datorie in cestiunile constituţionale? 
Atunci ce insemnează jurămăntul 
constituţional ?...

Romănil sunt)chiemaţl de azi drep
tul, de interesul lor suprem, să cu
gete. De secole cugetarea ţărel n’a 
fost mal trebuitoare: să luăm seama 
bine! Măne ni se va mal găsi poate 
ăncă o Basarabie de luat... şi se va 
zice, cu puterea precedentelor, că 
este o rectificare de hotare, şi că 
ţara n’are ce hotări unde un areo
pag ar fi hotărit!...

„Errudimimini qui judieatis ter
rain.*

1) Vesl Tractatul da Paris |i Convenţiunea.
2) Vert „Archives diplomatiques, an. l86ou | 

şedinţele camerei In «Monitorul ofioiul" pe 1966.

(»Vocea Covurluiulu*!).

C R O N I C A

Copţi găsit. — Ieri, s’a găsit prin coloa
rea de verde nn copil in vârstă ca de 5 
ani şi, nepntănd da deelnşirl asupra locn- 
nţel părinţilor săi, a fost dus la despăr

ţirea IV din acea coloare, spre a i-se da 
ingrijirile cuvenite.

*
Hoţi prinşi. — Ni se afirmă că s’a prins 

incă nnnl dintre indivizii care aS spart 
magazinul Grigoriu şi Tomescn fi al! fu
rat bani. Acest individ e numit Sachelarie.

Azi noapte, nn făcător de rele a pătruns 
prin spargere in casa d-lnl Petru Oltean n, 
din strada Vitannl No. 12 , fi a forat bani. 
Hoţnl s’a introdus mal ăntăl intr'o ma
gazii ruinată fi fără incnietoare, care se 
află aproape lipită de numita casă, a scos 
apoi patrn cărămizi dintr’o fereastră a casei, 
care era astupată, şi a intrat.

Sama banilor furaţi nu este cunoscută, 
de vreme ce proprietarul se află dns in 
străinătate]; dar forul a fost prins, mul- 
ţămitfi măsurilor grabnice şi nemerite luate 
de poliţie. Asupra lui s’a găsit bani. Acest 
individ se numeşte Ilie Dobre Olteanul şi 
se află arestat. (»Romănnl.*)

D I V E R S E

M iliţii elveţiane. In Basilea (Băle) 
a fost de curând o inspecţie a mi
liţiei. O foaie de acolo face nrmâ- 
toarea dare de seamâ despre acest 
act mal mult comic, decât solemn.

»A trebuit sâ fie o serbare pen
tru noi, locuitorii din Basilea, de a 
vedea iarâşl un batalion de soldaţi, 
câcl daca n'am avea pe adiutantul 
in uniformâ al ministrului de rfis- 
boifk, care reprezenteazâ armata sta
tornică a BasileeI, generaţia mal tâ- 
nârâ nici n’ar şti ce fel de fiinţă e 
un soldat. Deci, am foBt şi noi pe

tăpşanul tragerii la ţintă şi am so
sit tocmai la partea cea mal inte
resantă. Să revizuiau şi sâ inspectau 
răniţele şi îmbrăcămintea.

Auzirăm acolo de pildă următoa
rele conversaţinnl:

—  Unde ’ţl-e a doa pereche de 
pantaloni ?

—  De, i-a făcut nevastă-mea Ini 
Luis o jachetă din el.

Alt discurs.
— Domnule, raniţa dnmitale e in 

doi perl.
—  Vezi de trei ani a fost spân

zurată in pod, dar tot a mâncat-o 
gândacii.

Al treilea.
— Unde ’ţl-e a doa pereche de 

cisme ?
—  La cismar.
Un al patrulea, nea vând o a doa 

pereche de cisme, a împachetat fru
muşel in raniţă o pereche de pa
puci de-al nevestil invâliţl in hârtie, 
pentru a cruţa raniţa, precum ob
servă c’o mutră de îngrijitoare im
portanţă.

Exerciţiul a mers bine, n’avem 
ce zice. Un caporal, plin de zel in 
serviciu, repetând cu despărţirea sa 
şcoala de companie, esclamâ: »Ia staţi 
niţel, abia am comandat, acuma să 
mâ uitin reglement.*

BIBLIOGRAFIE
G. Sion. —  Operele principelui 

Contemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de uu glosarift. Preţul 3 1. n» 

c. S. Stoiccscu şi D. S t Cftli, 
nescil, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofic, M anual de sintaxa ro - 
mănă, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

D. Mirescn.— A ritm etică cu mici 
deprinderi de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 
şi probleme rezolvate şi enunţate, 
pentru uzul claselor primare şi I-a 
secundară. Un voi. in 8o de 163 
pag. Preţul 1 L şi 50 b 

Dr. Barba Constantinescn —
Limba şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

Librăria Ch. Stefănescu &  Barasho
A eşit de sub tipar

ELEMENTE DE CALIGRAFIE
da

Sauailiu Stef& negcu

ELEMENTE DE ARITMETICA
pentru asul claselor liceale şi gimnaziale 

de
Dlmitrle Petresen

profesore la Universitate

REV0UŢIA Şl REVOUŢIONARli
de

D . 3?. T eu l eseu.
Volumul I-ifi trei lei nof-

TBATRU NAŢIONAL 
Duminică i  Octombrie 1 8 7 8  

Deschiderea stagiune!

FIICA LUI TINT0RET0
Dramă in 5 acte fi 6 tablouri.

Şansă de câştig extraordinară. După o 
anunţare a binronlnl principal Tsenthal & 
Co. in Hambnrg, ultima tragere a loteria! 
de Stat Hambnrgeană, se începe la 23 Oc- 
tombre şi se termină la 13 Noembre. In 
cursul acestor 20 de zile se trag in această 
lotăriă circa 9 milioane de franci. Această 
sumă enormă se împarte asupra 28,100 
căştigurl. — Această loterie mal continuă 
numai 69,500 loee. Şansa de a face nn căp- 
tig principal extraordinar e dară foarte 
importantă, căci mal mult ca jumătate a 
tu tor locurilor trebue să căşti ge.

Gnvernnl german de la Hambnrg, dnpă 
cum e cunoscut aparţinănd statelor ger
mane celor mal bogate, garantează on toată 
averea grandioasă a Statului, pentru plata 
esactă a câştigurilor. Se oferă dar din 
toate punctele de vedere pentru fie-cine o 
siguranţă perfectă. In fine atragem aten
ţiunea asupra annnoinlnl binronlnl prin- 
oipal de lotărie H&mburgian Isenthal A Oo. 
publicat in ziarul nostra de astăzi, de unde 
se pot lna toate desluşirile necesare.



T I M P U L

MARE SUCCES
■ÏATH IEU P L E S S Y  #

si găsi Damianes Is 12 ore in tram 
oare merge de la teatru spre Sí

In arma participării rsfci j'ti 
nare a publicului român la tij 
de Stat Hembnrgeriă, priiirrS 
fie-ca re <1 i mereu invitaţia 
partea mai multor firme de n 
cari vor efi prii; escă diatri i: 
acestor lose in România ;ijr 
ncordSrel anul provision. Iţ I 
anei corespondenţi mare «fada 
gătdre, ne este imposibil da i 
pânde fie-cărnl in parte,şi dec s 
prin acesta că nn inatitnim !ic 
agentnrS pentru venirea a - 
lose, de ore-ce na ne este (  
tinţă de a plăti pentru vânt 
acestor lose ver’ an provision, i1 
că noi vindem numai losnrl): 
ginale. Hambnrir S •ptembrie ) 

Binronl principal de Iote1*

Vechio! elev al scdlel Centrale din Paris, 
care a fost 8 ani in servicinl Statului, lu
crând la stadii fi la esploataţianen căilor j 
ferate, inginer hotarnic diplomat, etabilin- 
dn-se acum în Bncnrescl, Strada Dreptă, 
No. 4, e gata a priimi orî-,:« lucrări de 
inginerie, arhitectură, constrncţinnl esper- 
tise, ş. o. I. (799—-121.

FĂINĂ DE OREZ
Crucea Legi unei de Ono>re la ti x pos i (iu nea 

Uni vernal« din 1807
CERNEALA NOUA D UBLU-V10LETA

PENTRU COPIAT
Adóptala de (oaie admiaisiratiimiie celle aun

Deposit la ron Pa p s t iik i ii Daoecisn

Lu töte librării iile:

S M Ä R D A 1N Ü X
de o deosebită specialitate, fóre fină, ne- 
eimţibilă, preparată ea Bismut, şi posed! 
calitatea cea fericită, a da feţei omnlnl.

FRESCITATEA NATURALĂ
a tinereţe!.

v i i D i n s r x j i L , .
Poemă de V. RUSĂNESCU, fost grefier la 
Consiliul de resb-îl al Diviziei a 2-a activă.IJU n n u u  cunoscând bine limbele francetă ita- 

I UH UUlfiri liană, germană fi spaniolă (passabil), 
doresce a g&si o ocupaţic intr’o casă de afaceri, 
sad tntr’on institut de eduoaţie. A făcut călă
torii in tdtă Europa.

A se adresa sub iniţialele S. A. la redacţia 
Buboiului, sad strada Mihaid-Vcdă No. 86.

doctor in medicină 
şi in chirurgie. M i- 

ciulist pentru bótele do 
ii in tóte filele de la 3. 
în strada Colţii No. 14.

Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.
Deposit in Bncnrescl la farmacia d-lni 

F, W, Zii m er , şi la d-nii Appel dt C-ie

Hamburg i ană
ultima tragere

cele mul muri şanse de câştig
la 23 Octombrie. Jsenthal &  C

I ss Începe ultima ji principala trag' re 
I a loteriei de Stat H tmburgiană conti- 
I nuănd fără întrerupere pănă la 18 No- 
I embrie n. o s. n. In cursul aoestor 20 
I de dile, se tr g 28,100 de câştiguri in 

total mal esistă încă numai 69 500 lose 
In acostă b.terii şanse de câştige dâră 

[ forte însemnat căci iual mult ca jumă
tate a ti:tutor locurilor • cs'stente trebuie 
să câştige negreşit 281,100 Cuştiguri să 
împart precum urmujă: Lei noi

I Casligu a 500,000
I Casligu a 333,333
I Casligu a 165,667
I Casligu a 106,667
I Catngu a 80,000
1 Castigu a 66,667
2 Câştiguri fie care c&te 53,333
2 Câştiguri fie care câte 40,000
3 Câştiguri fie care câte 26,667
4 Câştiguri fie care câte 20 000

20 Câştiguri fie care câte 13,338
30 Câştiguri fie eare eâte 6,667
70 Câştiguri fie care eâte 5,333

200 Câştiguri fie care eâte 3,200
400 Câştiguri fie care câte 1,600
600 Câştiguri fie care câte 667
700 Câştiguri fie care câte 333

26065 Câştigul I fie care câte 184
Tăie 28,100 câştiguri fac in total suma de

8 Milióne 649,293 Lei noî
Contra transmitere! a prudului oficial

mente hot&rît de

L. n. 160 peat̂ !£nuarL,n,r6S'
Q/~k pentru loaurl jumă- 

1) O L r tăţi originale
A |1 pentru lrsuri sferturi 

V originale
subsemnatul biroul principale de Loterie 
eepedidiă aceste lose originale vaKbile 
pentru tóte 20 de jile de trageri, şi In
vestite cu armărele Statului, in tóte 
pieţele României prin poşte. — Costul 
se póte transmite în monedă hârtie ro
mâne. Fie care trimitere de lose va 
fi însoţită de programul oficial tradus 
in românesce şi după terminarea tra
gere!, fie oare posesor de lose primesce 
îndată şi fără ca să mal facă vre-o 
reclamaţi« lista oficială a tragerel, din 
care lista resultatul tragerel se constată 
într’un mod fórte clar.

Pentru plata eiactă a câştigurilor, gu
vernul german la Hamburg garanteză 
cu t6tă averea grandidsă a Statutlui, a- 
se menea şi achitarea sumelor c&ştigate 
se face sub controlul guvern Iul german 
şi prin intermediul nostru îndată după 
ce -ragerea e rirminaiă. Avem în Uite 
pieţ-le mai mari din România Cores- 
pondenţ , încât că putem plăti câştigă
torilor sumele câştigate ciáar la domi
ciliáis lor şi ev. in moneda de aur ro
mâna. Avund in vedere că mal este nu
mai un timp scurt póna la inoep'iea 
termenului de trageţi, şi considerând 
circumstanţă că cualitatea loaurilor care 

;a mică, rugăm pe 
ui comándele lor

ARSENIAT de AUR Setlner

W O T M  Dinamizat de Doctorul ADDIS0N B p K d B aţj
Acest preţios reconstituant, datorit comb nării a d< ă medi- 

camente eroice, combate victorios Anemia si Bilele sistemului 
nervos precum şi Lipsa de sânge.

Mulţ&mită proprietăţilor tonice şi prontitndinel acţiunii sale, n’are rival contra slăbi
ciuni! organismului ce resultă din bile lungi.

Flaconul 6 fr. Farmacia GELIN, No. 88, uliţa Rochechouart şi la principalele fa macii, 
Trimis franco.

Deposit in Bncureştl la farmaciile d-lor ZOrner, Sisdirfer şi Ia d. Oveass, droghist.

BUCURESCÍ-GIURGIU (Smârd
V a t a  tjtt t a 8EPTKBB1VALABIL DE LA , UCT01llm

BUCURESCI-GIUR61Ü
Tr. No. I Tr. No 
Diminé|a Séra 

scî . . Plecare 9 15 5 05
...........................  9 27 5 1 7

PANA LA NOI DISPOSITEt

Smârda
Giurgiu

Frăţeşti 
Bânésa
Comalia
Grădişte (Halta)
V id ra ..................
Sinteşli (Halta) 
Jilava . . . . 
Bucureseî . . .

Pl< care
Sosire Diminéja

B 9 05 J  
9 16 j 
9 39 I 

IO 03 ; 
10 13 
IO 18 
10 31 
IO 19
10 48
11 05 i 
Diminéja

^ X X X X - t - X X X X X - f - X X X X X - f i - X X X X X ^

PLANTE DE FRAGI . . . IO 58 
Sosire 11 15 
Plecare 11 25 
Sosire 11 35

Amia(lă-(HAcum fiind timpul plantăre! fragilor, recomand fragil sub
scrisului, din cele mal frnmdso specii francese şi englese, 
fructul fdrte mare, gustul admirabil.

Pentru plantele vândute anii precedenţi, am priimit laude 
şi mulţămirl. Mal puţin de 50 plante nu se espediază tu pro
vincii. Rugăminte a se adresa la

JEAN YERMEULL1N
Grădinar la D nu Q. C. Philippeacu 

Strada Dionisie No. 42.

N B ) La gara Filaret se xciú\ 
pentru vapóre, pentru tóte staţint ¿¡j 
pănă la Vi'aia şi în jas până laţ,

x x x x x -« -x x x x x -# -x x x x -# -x x x > o o

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS.
PALATOL , DACIA.« 

şi la bóte librăriile din ţâră
se află de vânŞare :FOTOGRAFIE si PICTURA

onor. A maton a e*ped 
grabnic şi direct către

Biroul principal de Loterie
REGULILE .
T R E T Î Ü E  P Â Ç I T Î

drept contrast la
VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE

Singura şi sigura pază contra 
morţsl premature şi l&ngezirol cronica de 

Aug. Wilb. Konig.
P R E Ţ U L  2 L E I  N D O I .

pentru a
HAMBURG (Germania de Nord). 

Correspordăm şi românesce. Scrisori din 
Românie in

AJÖNGE LA 0 BATfiAHETA INAINT
PREŢUL 50 CENTIM.Pamburg sceesc In 70 ore,

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
IV  X lA .  B E L H B  _  J - J L K .X J I I T I S 3R E !  w

J t t N I S f  s L  € n i f c D N I * A | j » l
M 0 Q 0 6 I 0 A I E I ,  C A S A  Q R E C f  3 S J T 7 ,ii2 0  
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofelo 
cele din urma jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
Lingerie de tôte felurile 
f ravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mănuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S G F  o r t C . V H A U M

Furnisornl Curţii, No. 20 Colţul Balet -rduln' şi Mogoş6:eî Casele Grecénn.

cp le mal moderne, fasône elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacoo Coupe anglaise

Pardessus Renaissance şi diferite alte fasône
PREŢURILE CELE

Se prlimeşte şi (‘omătul! de ttite felurile de haine care 
se efectuôijft cu mare promptitudine.

Tipografa, Thiel A Waiss Palatal „Dacia


