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Bucuresol, sosire .. . . . 9.48 4 7.17 Ş

Galaţi—Bărboşi
G a la ţi ..................  1.20 n 826 d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— 4 8.05 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi , , ,  ,  ,  2.55 n 6.25 n 7. a 
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— 8.n. 25n

iii (ine esposiţia, românii mér
itais, vor găsi ziarul »TIMPUL* 

Krands Magasins du Printemps, 
lard Haussmann 70.*

lEPESI TELEGRAFICEtk
A L E  ¿ T I M P  U L U I *

(Agenţia Havaa)
(14 ootombre, 4 ore seara)

Viena, 14 ootombre. . 
EU freie Presse* afla că s'a deci; a 
jpbiliza o parte din armata de ocu- 

k  că această armată va fi redusă la 
.inHivisi! şi o brigadă. Fără întârziere 

ffice ordini le telegrafice pentru această

Londra, 14 ootombre. 
ic fii1 nS Înot direcţia spre Andrianopol 

|ci| urmează liniili de apărare d’impre- 
0  Constautinopoleî. Doi membri din 

¡¡fate vor pleca astă-seară la Cipru.
Belgrad 14 octombre. 

liaia ministerinJni Stefcea Mihailovic 
fcWvt, Noul cabinet s'a compus.

el e presidentul con sil ini ni şi minis. 
BaceirUbr streine: Maticl e la despar- 

b Lu\ dreptăţeî; MibicovicI la resboid; 
soţiei ministrul de finance şi Vasilie- 

li la iulracţia publică.

IU Oetomvrie 9 ore dimineaţi)
Berlin, 14 cotombre. 

rhstagul s’a ocupat azi cn articolul 
proiectai de lege contra socialişti» 

leet articol opreşte tipăriturile so
ţilor. Progresiştii şi partidul centru- 

vorbit contra. Contele En lenbnrg, 
trai afacerilor din lănntrn, a vorbit 

proiect. După o discuţie vină, ar- 
a fost respins in redacţia propusă 

Jrern, apoi in redacţia modifioată pro
fila comisie.

Petersburg 14 octombre.

A|  Ha a adresat paterilor o circulară,

f
ee esplică necesitatea de a inobaia o 
{ere definitivă cn Poarta.

A gr am 14 octombre
li a desbîtnt adresa. Banal Mazu- 
fl combătat partea despre anecsarea 
dl la Croaţia. Adresa s’a primit in 

fere generală. Numai şapte membri 
®>tat contra. Dieta a început apoi des- 

dopa articol!.
M p ,

Viena 14 octombre.
! ţ!ijfcn piratul Fraiţcisc Tosif a primit la 
i l j m  /Jiti in andienţă solemnă pe Bălăceau a 

jnis estraordinar şi ministru plenipo- 
/§ Ş » r  al României pe lăngă cartea Aus- 

Bălăceann a trimis imperatnldî scri- 
r̂|fje sale de creanţă.

Ccnstantinopol 14 ootombre. 
aice că prinţnl mnntenegrnlnl ar fi 
arat că na voeşte să elibereze prizo- 
I turceşti, decăt numai dnpă ce Poarta 
executat tractatul de Berlin.

Londra, 14 octombre. 
nea Engliterit a ridicat escomptnl la 
antă. Şuvalof, ambasadorul Rusiei la 

Ira, a fost chemat la Li vad ia pentra 
consalta cn ţarul despre afacerile Af- 

stannlnl

/ I

BUCUREŞTI
M arţi, 3  (lo) ootom bre

Din capul locului politica esteri- 
oară a guvernului nostru a fost şo
văitoare, nehotărltă, lipsită de ener
gie avênd numai şi numai de scop 
de-a măuţine podularitatea oameni
lor ce T compun, nimic mal mult. 
Ceea ce s'a făcut in mod hotărltor, 
s'a făcut in totdeauna prea târziü,

înainte de toate nu mal e nici o 
îndoială, cumcă guvernul a lucrat in 
totdeauna fără ştirea şi consimţi- 
măntul prealabil al parlamentului. 
Acest guvern anihilat - - precum ăl 
zice d. Cogălniceanu — ştia in Iunie 
anul trecut, că Ruşii vor cere indă- 
rët Basarabia, o ştia din gura a 
chiar principelui Gorciacof, precum 
a mărturisit-o ministru] nostru de 
externe, şi cu toate acestea a trecut 
Dunărea cu arm ata, fără a semna 
cu Ruşii cel mal mic act interna
ţional, lucru nernal pomenit de căad 
lumea. Tot acest guvern anihilat a 
dat Basarabia, a primit Dobrogea şi 
s’a declarat, că se supune dispozi
ţiilor tratatului din Berlin, convo
că nd post fosta parlamentul, ca să-I 
dea un bill de indemnitate.

Camera aceasta împreună cn gu
vernul, ştiind bine că nu sunt, nici 
pot fi espresia voinţei naţionale şl-aâ 
intervertit rolurile. Camera protesta 
in toate privinţele, guvernul făcea 
după spatele el tot ce poftea şi iu 
urmă-şl pnmia absoluţiunea.

Cel puţin daca guvernai ar fi fost 
consecinţe delà inceput pănă in ca- 
pët ; daca, pnindu-se odată d'asupra 
opiniei publice şi a voturilor esprese 
ale camerei ar fi lucrat cu energie, 
ar fi considerat votul ţării ca pre- 
judiţiabil intereselor el adevărate, 
daca — intrat oda ta in apele ruseşti
__8‘ar fi aranjat cu această putere
şi ar fi primit, to t ce ea voia să 
dea de la început; adică o sută de 
milioane despăgubire de rêsboiù, ţi
nutul şi cetatea Vidinulnl, Dobrogea 
împreună Silistrn, dacă ar fi primit 
fără r. zervâ sfatul unul mare şi 
energic diplomat, care le a spus 
Arrangez-vous avec la Russie ! atunci... 
eï bine atunci ar fi comis greşală, 
nu o negăm, dar o greşală conse- 
cuentă, pentru moment folositoare , 
c’un cuvănt ar fi riscat ceea ce pier
de şi astăzi, dar ar fi câştigat cu 
mult mal mult. Dar a căuta şi po
pularitate şi succese, a se teme de 
incriminările opoziţiei, pentrucă re
prezintă alte punte de vedere; a 
inota in ape ruseşti şi a se strica cu 
ea, a repeta apoi grcşelele şi astăzi 
ou aceiaşi duplicitate şi lipsa, de sta
tornicie este saü incapacitate eaü 
ceva mal rëü— tradare, saü amân
două de odată.

Care va fi purtarea guvernului 
cu luarea Dobrogel? înainte de trei 
săptămâni âncâ, sub interimul d Ini 
Câmpineanu, guvernul a părut dis
pus de-a se pune pe terenul occi
dental, de-a primi Dobrogea numai 
din mânile comisiei europene, ca o 
zestre europeană.

Ce se va întâmpla in realitate?
Nota din urmă a Rusiei a spus curat, 

că acele comisii însărcinate cu predarea 
dint'o parteşi luare inprimirede alta 
a Basarabiei, vor putea servi şi 
pentru luarea in posesiune a Dob 
rogel. Guvernul n’a respuns nimic 
la aceasta. Quis iacei consentiré vide 
tur... vom primi deci Dobrogea din 
mâini ruseşti ; schimbul atât de 
mult combătut prin vorbe de d- 
Cogâlnieeanu, se va consuma in 
faptă.

Intr’adevăr la 12 ale lunel cu 
rente, inainbe de a fi vorba de 
comisiune europeană de delimitare 
armata noastră va intra in Dobro 
gea şi va primi-o din mânile unei 
comisii ruseşti.

Astfel guvernul nostru înoată in 
ape ruseşti fără de-a trage din a 
cest raport nici un folos, jiar ca 
mera zeloasă, dezice ceeace a zis 
desvoteazâ ceeace a votat, ’şl mân
jeşte existenţa el cu cea mal mare 
lipsă de cousecuenţă, care e cu pu 
tinţâ şi toate acestea numai pen
tru a se ţiue la putere împreună 
cu toată ceata flămânzilor.

A presupune, că toate acestea se 
fac din patriotism, ar fl absurd. Se 
fac din interes. Cine n'are nimio, 
nici avere, nici nume, nici inteli
genţă nn poate fi patriot; e un om 
de rând şi nimic mal mult.

Primirea in acest chip a Dobro- 
gel, anexarea unei ţări şi cesiunea 
unei provincii, prin o moţiune, lucru 
ne mal pomenit, nu e de cât masca 
sub care se ascunde carte blanche 
mâna liberă de a cheltui cu milioa
nele, rapacitatea partidului liberal.

Dobrogea — după cât auzim — 
o fi administrată de ministerul de 
esterne, având mâna liberă In pri
virea chelţuielelor şi fie cine ştie, 
cât de liberă e mâna d-lul Cogăl
niceanu. Prefecţii viitoarei provincii 
se vor recruta asemenea din tot ce 
ţara românească are mal flămând 
şi mal lacom ; auzim de ex. de d. 
Holban, care pentru a fi numit pre
fect şi-a renegat solidaritatea cu 
fracţia din Iaşi şi a votat pentra 
moţi ane, pe când d. Ionescu, privit 
pân'&cum drept şef al fracţiei, a 
votat contra el.

Cu preţul de-a remâne la putere 
vor mal face multe d-nil liberali. 
Astfel după o depeşă din Viena, 
„Daily-Telegraph* ne spune, că gu
vernul rus solicită deja de la cel

român subscrierea unei convenţii, 
care să acorde trupelor ruseşti drep 
tul de-a trece prin teritoriul Romă 
niel pentra do! ani minimum de la 
espirarea terminuluf, stipulat prin 
tratatul de Berlin pentru deşertarea 
ţării de trupe ruseşti.

Cunoscând deja, cu cine avem a 
face, prevestim, că de la început vor 
refuza înjurând, pentru a lua ţării 
orl-ce drept de compensaţie şi i 
urmă guvernul anihilat, va semna 
totuşi o asemenea convenţie, con 
voc&nd in urmă Camerele pentrucă 
să I dea nn bit de indemnitate. Ş 
Camerele ăl vor da negreşit.

A st-fel din răfl in mal răâ până 
ce vom ajutjge in starea Chiveî, N 
ne îndoim că p&nâ atnncea roşii se 
vor fi înţolit toţi; şi cetăţeni al u 
niversuluî întreg, cosmopoliţi precum 
sânt, se vor aşeza cu preţui vânzării 
la Paris, toţi oavaleii al ordinelor 
sf. Anne, sf. Stanislas etc.

Bătrânul C. A. Rosetti va fi a 
joins ţinta vieţii intregl: nimicirea 
României.

DIN AF AR Â

Ruptura negoţierilor dintre Ans 
tria şi Turcia, pentru incheiarea u 
neî convenţii privitoare la ocuparea 
celor doâ ţinuturi nordvestice, este 
primită cn mare mulţumire de către 
partizanii anexării definitive a Bos 
niel, cari zic că de acum incolo Ans 
tria nu mal e datoare nici o mena
jare faţă cn Turcia.

„Die Presse* din Viena zice că 
situaţia pănă acum întunecoasă, as 
tăzl s'a limpezit cu totul. Austria 
ştie astăzi că atirnâ numai dela 
dânsa, dela tăria şi cuminţia sa să 
hotărască ce e de făcut cu Bosnia 
şi cu Erţegovina, Poarta a făcut prin 
urmare Austriei un serviciă impor
tant rupând negoţierile, pentru că 
a pus-o intr’o poziţie hotărltâ, şi 
astfel Austria ştie lămurit ce are 
de făcut la un fel. Crizele din lăun-j 
trul el se pot stinge, fără ca Aus
tria să se ingrijascâ intru aceasta 
de relaţiile e! din afară. Acum ces- 
tiunea ocupării Bosniei şi Erţegovi- 
nel, o poate trata Anstria la ea a- 
casâ, fără să mal ţie vreo seamă şi 
de Turcia.

Şi iu adevâr, se pare că Austria 
aşa şi face, căci comunicaţiile foilor 
oficioase austriaco arătat! mal alal
tăieri, că comisia instituită pentru 
regularea cestiunilor privitoare la 
1 ¡inuturile ocupate nu are numai nişte 
atribuţii transitorie, ci un caracter 
permanent.

Cu toate acestea, ăncâ multă 
greutate râmâne oamenilor de stat 
austriacl pentru a hotărî pe Unguri 
să se împace cu această politică a

Împărăţiei. Foile oficioase ungureşti 
încearcă să adncă la eunoştinţă pe 
Ungari, şi să le instraineze simpa
tiile pentra Turcia, şi servindu-se 
cu cea din nrmă circulară a Porţii, 
arată că acel docnment este o o- 

i fensă adusă Austro Ungariei.
Dnpă cam explică aceste fol, Poar

ta se leapădă de toate sentimentele 
de cnviinţâ internaţională, când se 
plânge in pnblic de chipul cu care 
s'a făcut ocuparea. Poarta, prin pur
tarea el, a impedicat isbânda nego
ţierilor, pe cari contele Andrassy le 
incepnse cn gânduri oneste şi sincere 
pentra incheiarea unei convenţii au- 
stro-tureeştf. Aceea ce T apără cu 
putere pe contele Andrassy in po
triva nemulţumirii nedrepte ce a 
| pricinuit in Ungiria politica Ini, este, 
dnpă foile oficioase ungureşti; toc
mai vădirea coiucindenţiî intrige* 
lor ruseşti cu cele turceşti. Siste
mul turcesc de calomnie şi de ter
tipuri a silit pe Austro-Ungaria să 
ocupe Bosnia prin silă, şi chiar Poar
ta a procurat argumente destul de 
tari partizanilor anexării.. Acel ce 
aü făcut 'opoziţie politicii contelui 
Andrassy pentru simpatii cătră Turci, 
pot mărturisi astăzi că s’aü găsit in 
rea companie.

»Le Nord* ziarnl cancelariei ru
seşti, înţepat cam adânc de cuvin
tele »intrigi ruseşti*, caută a răs
punde' la zisele oficioaselor ungare. 
Ziarnl rusesc pretinde că această 
formulă, in adevăr, totdauna face 
efect asupra Ungurilor, şi zice că 
oficioasele ungare, nu acum pentru 
ântâia oară, intrebuinţează această 
«gogoriţă ridicolă* pentru a disci
plina prin frică pe Unguri.

0 telegramă particulară a ziaru
lui „des Débats*, cu data de 11 din 
Viena, spune, In privinţa circulâril 
turceşti, următoarele :

»Când am vestit că circulara tur
cească este numai In stare de pro
iect, aşa era pe aici credinţa gene
rală, pentra că, după ee a împăr
tăşit la Viena plângerile guvernului 
sëü, Carateodori-paşa a depeşat la 
Constantinopol pentru a povăţui să 
se părăsească ideea acelei circulât*!, 
saü cel puţin să se mal aştepte ; 
iar Esad-beiü dăduse şi el to t aşa 
sfaturi. Insă era prea târziü, de 
oare ce In aceeaşi zi chiar, amba
sadorii turceşti la Berlin şi Londra 
inmânaü circulara de care e vorba.

Nu se crede, că Poarta prin acest 
act In adevăr spera să provoace o 
intervenire a poterilor, ci voia nu
mai să 1 nriureascâ asnpra opiniei 
publice In Ungaria, şi să Împuter
nicească opoziţia ungară, ca să poată 
sili pe guvern a renunţa la ocupare. 
Acest plan a fost Insă dejucat de 
către reacţia sentimentului naţional



în potriva învinovăţirilor, al c&ror 
obiect In acea circulară eraft oşti* 
rile Împărăteşti.*

Prin urmare »coincidenţa*, pe care 
o respinge ,le Nord*, nu prea pare 
a & tocmal-tocmal o Închipuire a 
foilor oficioase ungureşti; iar cât 
despre »formula şi gogoriţa cea 
ridiculă*, cum zice foaia rusească, 
atăt mal bine pentru acele fol, daca 
ah intrebuinţat-o cu succes intru 
domolirea falsului avânt ce ’1 luase 
opoziţia din Ungaria.

O altă depeşă a ziarului »des Dâ- 
bats*, primită din Constantinopol, 
spune că răspunsul contelui Ândrassy 
la telegrama Porţii, in privinţa ocu
pării Bosniei, a sosit in capitala 
turcească. Răspunsul este scris cu 
termeni cumpătaţi.

In sfărşit, nişte ştiri din Constan
tinopol spun, că in urma neînţele
gerii intre membrii guvernului tur
cesc cu privire la cestiunea Bosniei, 
Savfet-paşa şi-a da demisia, dar că 
Sultanul nu i a primit-o.

Relaţiile dintre Turcia şi Austria 
— spun aceleaşi ştiri — se incoardă 
pe zi ce merge mal mult.

Cătră »Times* se telegrafiază din 
Viena, că guvernul rusesc a incu- 
noştiinţat oficial puterilor, cumcă 
s'a dat ordin oştirilor ruseşti să ’şi 
oprească mişcarea de retragere. In 
acelaşi timp, a împărtăşit şi cuvin
tele pe cari se intemeiaseră acest 
ordin. Ceva mal mult, guvernul ru
sesc invită pe puteri să se asoţieze 
la reprezentaţiile energice, ce dăn- 
sul le face acum la Constantinopol, 
in privinţa atrocităţilor sâvărşite de 
Turci in ţinuturile d'abia deşertate 
de Ruşi.

In urma demersurilor făcute de 
de Ruşi pe lăngă Poartă, in privinţa 
lipsei de siguranţă in ţinuturile eva
cuate de dănşil, Poarta a declarat 
prinţului Lobanof, ambasadorul rus, 
că daca oştirile ruseşti ar deşerta 
Audrianopolul, ea ar putea garanta 
siguranţa in partsa locului, unde ar 
intra pedată oştiri aturceştl. Prin
ţul Lobanof a răspuns că deşertarea 
Audrianopolulul nu se poate face de 
căt după doă luni dela iscălirea 
tractatului definitiv de pace.

«Daily News* vorbeşte ae un sgo- 
mot, după care guvernul englezesc 
ar fi primit confirmaţie, că Ruşii 
aâ ocupat din nod Cecmegea şi 
Ci&talgea. Ziarul acela adaogă, că 
guvernul englezesc, primind acea 
confirmaţie, a hotărit să ceară nu
mai decăt explicaţie de la Peter 
sburg. Cea mal mare activirate — 
după cum spune o depeşă din Lon
dra — domneşte zioa intreagă la 
Foreign-Office, unde un mare număr 
de impiegaţi superiori sunt opriţi 
a lucra şi noaptea pănă târziii.

Ambasadorul englez delà Con
stantinopol, d. Layard, in întreve
derile sale cu marele vizir, privi
toare la cestiunea Armeniei, a ob
ţinut ca tribunalul extraordinar din 
Erzerum să fie compus din doi mu
sulmani şi patru creştini, in loc de 
unul, cum se hotărlse.

Savfet-paşa, după invitarea am
basadorului Engliteril, a oferit Ar
menilor să le rezerveze posturile de 
muBteşarl. Armenii aâ refuzat. Atunci 
ambasadorul englez a rugat pe pa- 
triarchul să 'şi întrebuinţeze inriu- 
rirea ce-o are asupra Armenilor : 
dar şi patriarchul a refuzat, decla- 
rănd ca aceste concesiuni nu pot 
să mulţumească populaţia armeană.

Din Bombay (India) se împărtă
şeşte ziarelor engleze următoarele 
ştiri. Generalul Hainss se găseşte

la Peshawer in capul a 85,000 oa
meni.— Isbucnirea ostilităţilor intre 
EnglejI şi Afgani este privită ca ne- 
inlăturată şi foarte aproape. Se crede 
că Ali-Muşidul este apărat de tunuri 
mult mal grozave decât se gândea & 
Englejil. — Afganii fac exerciţii de 
tragere la ţintă cu tunuri de calibru 
mare in strimtoarea Kaiber.— Um
blă vorba, dar nu s’a confirmat până 
acuma, cumcă oştirile grămădite la 
Peshawer aâ primit ordin să atace 
Ali-Musjidul numai decăt. In strim- 
torile de lângă acea cetate, se zice 
că aâ şi intrat pedestrime cu câteva 
tunuri de munţi.

MOŢIUNEA SENATULUI
Ori cât de dibaciâ ar fi espedien- 

tul găsit spre a se evita o pronun
ţare mal positivâ In chestiunea re- 
trocedărel Basarabiei şi primirel 
Dobrogel, el nu va putea câtuşi 
de puţin să apere pe ministerul ra
dical de responsabilitatea ce’I in
cumbă pentru faptele sale, care aâ 
creat ţărel aceasta tristă s tare : 
Consecinţa a politicei Roseti-Brâti- 
anu; espedientul salvă momentan si- 
tuaţiunea ministerului şi înlesneşte 
comoda trasformare In fapte Împli
nite a violărilor constituţiunel de 
către radicali. — Acest espedient 
Insă, nu e de nici o utilitate Ro
mâniei.

Din punctul de vedere ştiinţific; 
se ştie că, In statele constituţionale 
guvernele sunt singure responsabile 
pentru violările ce fac saâ daţi oca- 
ziune a se face pactului fundamen
tal, şi că ele (guvernele) nu se pot 
scuti de această responsabilitate pu- 
indu-se la adăpostul voturilor ca- 
merilor obicinuite, care sunt tot 
atăt de necompetinte a se pronunţa 
In asemeni chestiuni ca şi minis
terul.

Din punctul de vedere pracnic, vo
tul lor nu poate de cât să com
plice şi agraveze chestiunile; căci, 
anticipă asupra decisiunilor cameri- 
lor de revizuire şi le prejudicâ.

Toată lumea ce se mulţumeşte cu 
expediente, poate felicita pe distinşii 
bărbaţi de stat, carii par a fi găsit 
mijlocul de a desface nodul gordian, 
saâ mal bine Rosetti-Brâtienesc al 
politicei patriotice radicale. Noi Insă 
nu’l felicităm.

Nouă nu ne plac ticluelile şi pri
vim mult mal bine pe acel, carii aii 
curajul opiniunel lor, de căt pe acel 
carii 'şl ascund nelegiuirile prin ter
tipuri. Gel dintâi, oricât de eronaţi ar 
fi, probează cel puţin că aâ carac
ter, şi că nu cu rea intenţinne lucrează; 
pe când cel din urmă denot lipsă 
de caracter, şi comit râul In buna 
cunoştinţă de cauză.

Viind la Moţiune nu vedem ln- 
tr’ănsa de căt un act de cea mal 
patentă lipsă de logică. Un act care 
se contrazice prin el Însuşi.

Iutr’adevSr, Ce logică este aceea 
de a spune că e vorba de chestiuni, 
care nu sunt de competinţă corpu
rilor legiuitoare obicinuite, şi apoi 
chiar aceste corpuri, ce’şt recunosc 
necompetinţa, să viă a da ministe
rului un mandat pe care nu’l aâ ele 
tuşile, şi dar nici pot să'l delege f 
A autoriza pe minister să vio
leze constituţiunea, s’aâ cel mal 
puţin să facă acte prin care se 
accede la modificarea el (fie şi cât de 
parţială) nu este a l t , de cât a’şl 
aroga acea competinţă pe care prin 
acelaşi act ’şl o declină.

Acel cuvânt provizoria nu are nici 
un sens, nu e de cât o indulcire 
a autorizaţiunel, ce Senatul dă mi
nisterului in necompetinţa,şi o probă 
mal mult, că el Senatul, face ceea ce

T I M P U L

ştie bine că nu are dreptul să facă, 
căci cons ituţia nu deosebeşte intre 
modificarea el provizorie şi cea de- 
fitivâ. Ea nu recunoaşte Gamerilor 
obicinuite un asemenea drept şi dar, 
regulArea cestiunilor constituţionale 
fie psovizorie fie definitivă, nu con- 
stitue mal puţin o cestiune de corn- 
petinţa camerilor de revizuire, pe 
cât—fie şi timporal,ea este înlocuirea 
unor dispoziţiunl din constituţiune 
cu nişte alte dispoziţiunl, şi prin 
urmare o modificare*

Ministerul, dacă are convincţiunea, 
că ţara prin Camerile competinte 
va aproba demarşele ce el ţine şi 
crede de cuviinţă a urma, şi e silit 
a nu aştepta convocarea lor, pentru 
ce nu merge inainte cu facultatea 
de a ’şl vedea aprobată apoi de a- 
cele Gamere faptele sale î Pentru ce 
mal solicită şi aprobarea Gamerilor 
obicinuite, pe care prin priimirea 
moţiunel, le consideră insuşl ca ne- 
competinte in cestiune ?

Grede că ţara âl va desaproba 
prin Camerile de revizuire fiitoare, 
şi 'şl căuta complicitatea celor o- 
biclnuite actuale î Dar in ce s’ar mic
şora responsabilitatea cuiva prin a- 
ceia că a putut să’şî găsească şi a- 
derenţl f

In cât e vorba de minister, noi 
credem că aleargă la acest expe
dient spre a mal calma opiniunea pu
blică care e cu totul in contra sa, 
şi a oferi celor interesaţi in cauză; 
ocaziunea, de aface din dispoziţiile 
tractatului de Berlin (fără nici o de- 
ficultate) fapte împlinite. Sperând 
că aceasta va Influenţa apoi şi pe 
Camerile de revizuire, şi ast-fel mi
nisterului se va strecura şi pe din 
naintea acelora, scâpâud de grava 
responsabilitate ce ’1 ameniţâ, şi dar, 
că or-care ar fi opiniunile lor, ne mal 
găsind patriotic a contrazice nişte 
fapte implinite, care entereseazâ pe 
marile puteri, vor fi nevoite a trece 
cu vederea şi conduita ministeriulul, 
înregistrând numai cele petrecute şi 
sanctificândule. Abilă strategemâ dar 
puţin corectă.

Moţiunea dar, n’are nici un sens. 
E un triumf al d-lul Rosetti. O noă 
manoperă radicală şi nimic mal mult.

Era mal logic şi corect din par
tea Camerilor a’şi declina simplu, 
scurt şi positiv competinţă, dacă aâ 
Înţeles că e vorba de cestiunl, pe 
care Gamerile de revisuire singure 
pot a le tranşa, saâ, a se declara 
competinte de puteaâ să creazâ In 
o aşa enormitate şi apoi să decidă 
definitiv.

Situaţiunea ţârei nu se schimbă 
in primul caz ca şi in cel-alt.

Miniştrii, dacă credeaâ bine şi pa- 
trioţie a urma cum zice moţiunea, 
o fâceaâ şi fără acel vot, cu da
toria de a cere un bil de indem
nitate de la Gamerile competinte; 
ori se retrăgeaâ şi poate chiar pu
terile adoptaâ alte demarşe, care nu 
puteaâ fi mal vâtâmătoare intere
selor ţârei de cât cele ce se vor face 
In virtutea moţiunilor. Puterile eraâ 
să aştepte, ca Camerile competinte 
să se pronunţe, saâ ne impuneaâ prin 
forţă decisiunea lor.

In primul cas se evita violarea 
constituţiunel, şi se da ocasie ţârii 
a lua serioasă socoteală d-lor radi
cali de faptele d-lor. In secundul 
era poate şi mal in interesul ţârii, 
să ni se impue un aşa nedrept sac- 
rificiâ.

Noţiunile aâ înlesnit ministeriulul 
salvarea sa , nu a ţârii; şi bărbaţii 
de stat carii le-aâ scos la lumină 
şi aâ făcut se triumfe, aâljucat, saâ 
vor juca (după opiniunea noastră) 
mal curând saâ mal tărziâ, rolul 
celor cari aâ dat ajutor radicalilor

a veni la putere, spre a depărta a- 
pol pe aceşti asociaţi de nevoe, şi 
a ’şl putea face trebuşoarele pe 
spinarea ţârii şi prin inlâturarea 
tutor principiilor in numele cărora 
ceruse cârma statului.

X.

S E N A T U L

Şedinţa de Ia 28 Septemvrie 1878.
Preşedenţia d-lnf vice-preşedinte Dimi- 

trie BrStiann.
D. Dimitrie BrStiann, vice-preşedinte. 

La ordinea zilei avem raportai comisiunei 
insăreinatS cn cercetarea actelor diploma
tice, relative la tratatul din Berlin. D. 
Leca are cuvântul.

D. G. Leca, raportorele, dă citire urmă
torului raport şi moţiune:

Domnilor Senatori,
Comisiunea numită de d-voastră pentru 

a stadia actele diplomatice relativ la trac
tatul de Berlin, intrunindu-ee in număr de 
opt: P. S. Mitropolitul Primat d. Mano- 
lache Coetche d. BrStiann. Pr. D. Ghioa, 
D, C. Bosianu. D. general G. Anghelescu, 
D. V. Boereecn, şi sub scrisul, fiind ab- 
sinte, d. Â. Giani. Dupe ce a luat cunoş
tinţă de actele diplomatice, in urma unei 
di8cuţinni. comisiunea d-voastră in majo
ritate, rămăind in minoritate d. M. Cos
ta ke, a primit moţiunea ce am onoare a 
a vă presenţa şi a însărcinat ca raportore 
pre snb-semnatnl.

Raportore, G. Leca.

lată şi moţiunea majorităţel:
Domelor Senatori,

Comisiunea d-voastri a studiat cores
pondenţa diplomatică a guvernului relativă 
la tractatul din Berlin din 13 IuliO 1873- 
Ea a văzut cu o adăncă măbnire, că Po
terile Europene, prin voinţa lor colectivă 
şl intr’un interes al păcei generale, a im
pus Romăniei dur roase sacrificii. Comisiu
nea d-voastră propune ănsă, că guvernul 
să fie autorisat a se conforma tractatului 
din Berlin in această privinţă.

Tot-de-o-dată ea mai este de părere a 
se autorisa guvernul ca să ia posesiune de 
Dobrogea şi de Delta Dunărei, şi să le ad- I 
ministrese prin regulamente de administra- 
ţiune publică, pănă la convocarea Adună- 
rel Constituante.

In fine, comisiunea propune Senatului 
a angagia pe guvern atăt Jpentru Jsoluţiunea 
definitivă a cestiune! Dobrogel, căt şi pentru 
cele-lalte Gestiuni care resultă din tratatul 
de Berlin să convoace, cel mult in cursul 
sesinnel viitoare ordinare de trei luni, o 
Adunare Constituantă de revisuire conform 

jart. 129 din Constituţiune; dar, sunteţi 
rugaţi, d-lor senatori, a vota aceste eon- 
clusiuni.

Raportor, G. Leca.

D. D. Brătianu, vice-pregedinşe Discu- 
ţiunea generală e deschisă.

D. N. Drosu. Opiniunea minorităţii care 
este ?

D. G. Leca, raportore. Minoritatea, d- 
Epureanu n’a dat inscris opiniunea sa.

D. Vice-preşedinte. D. Epureanu are 
cuvăntul.

D. M. Costachi Epureanu. D-lor sena
tori, regret foarte mult, că, după onoarea 
ce mi-a făcut majoritatea Senatului de a 
mă numi in comisiune, n’am fost destul 
de fericit de a mă uni ou membri majori
tăţel. La dorinţa esprimată de mal mulţi 
din d-lor ca să căutăm un mijloc comun 
de înţelegere sunt silit să măiturisesc că 
s’a făcut asemine inoercărl, insă din ne
norocire, cu toată buna voinţa ce a fost 
şi din o parte şi din cea-altă, ored, n’am 
putut veni la asemine înţelegere; — şi eO 
ca membru in minoritate din numărul de 
opt, fiind că al noulea n’a fost presant,—— 
vili astă-zi a vă da samă asupra modulul 
cum am crezut şi ored că miam îndeplinit 
mandatul cu care aţi bine-voit a mă onora.

D-lor senatori, suntem chemaţi astă-zi 
a lua o hotărâre foarte importantă. Nea
părat hotărârea ce avem a lua, pot a zice 
este mal mult pasivă, nu avem de căt a 
face act de supunere, precum zice şi onor. 
majoritate in raportul săli. Avem insă a 
da o hotărâre de o importanţă atăt de 
mare in căt cred că de la hotărârea ce se 
va lua satt intr’un sens afirmativ saâ ne
gativ poate atârna viitorul Romăniei! Şi 
dar înţelegeţi foarte bine că intr’o situa- 
ţiune atăt de gravă ar fi răii venit îna
intea d-voastră acela oare ar căuta să facă 
in acest moment solemnei recriminări asu
pra trecutului.

D-lor, ohiar dacă am vrea să facem re-

criminărî. ele ar fi premature ; căc » 
stigaţiunile afacerilor cari s'aQ p |  
in aceşti din urmă doi ani, incă n 
făcute intr'un mod complect. Nu t 
documentele cere s’afi păstrat dej« 
corespendenţile şi cele-alte, nu l 
totalitatea lor cunoscute; şi ştiţi ;• 
bine că alăturea de documentele ;Î3 
se presupune că a fost şi înţelegeri in f 
intre unile din marile puteri re'fc 
soarta ce are se facă Romăniei. li 
negreşit le va scoate la iveală.

Ast-fel d-lor, dupe zecimi de i 
cunoscut toate fesele care a preoţi,, 
urmat perderea Bucovinei.

Asemenea nu cunoaştem incă apni| 
poterilor care o dinioară subscrise 
tatul de la Paris, in privinţa a tija 
ce am ţinut noi.

Şi dacă, d-lor, toate aceste moţea, 
lăngă acelea de un alt ordin, acoladei 
simţimănt patriotic, care mă opreşti« 
face cea mal mică recriminare penti 
eut, primesc acum de-o-dată fapta 
eum s’aü présentât, aşa cum s'afi < | 
tat, numă pot insă opri de a constk '. 
ce care este in inima şi in spiritul .) 
stră tntulor ; cu toţii recunoaştem j  
fel aü fost aşteptările noastre, şi ş 
a fost resultatul obţinut, din molJ 
ce am fost traşi in vtrtejal evenimmdj 
din Orient. Ne-am hrănit cu feluri, 
siuni, şi astăzi culegem decepţiuni; e 
de durere, de amărăciune le găsim il 
sagiul Domnesc şi in adresa comisiuvll 
unde vin acele deoepţiuni? Negreşit jn| 
noi am crezut şi onor. guvern asemei|t 
in urma călătoriei de la Livadia, « j  
convenţional incheiată cu Rusia, 
zut, zic, că ni s’a asigurat prin triai 
fapte integritatea teritoriului nostr ala

Am crezut că, după votul indepJu 
ţel care s’a dat de Corpurile legiu i B 
după luptele bravei noastre arm ate,IA  
semne de distincţiunea ce ne-a di 
vernul Rusiei, am crezut, că vom mS 
miţi cel puţin la încheierea preiimii.rnâ, 
de pace, cum se cuvenea unul beligudea 
Ştiţi insă că am fost escluşi delà pllhfijj 
pare la încheierea preliminărilor d-1 ne 
delà San Stefano. Am crezut incă it 
vom avea o voce consultativă la .uib 
congres delà Berlin ; am fost şi dejug 
înlăturaţi.

Nu putem să tăgăduim aceste 
cute sub ochii noştri, şi majoritate 
noritate recunoaşte foarte bine eveti 
tele acestea care, după cum am zisf 
petrecut înaintea ochilor noştri şi 1 ir 
am participat noi direct saâ indire«, i

Nu trebue oare acum să ne indobj 
însuşi forţele noastre? Când suntenld 
maţi a da din noii o soluţiune unai 
tiuni cari ating interesele cele maz 
ale ţărel Româneşti, nu cred că treM 
patriotismul d-voastră, şi in urma 
enţei ce am făcut, să mai urmăm pe ■ 
greşită, aşa incăt să se compromită 
rul nostru. Efi unul m’aş méfia de/ 
noastre in privinţa resolvărei aceste 
tinni ce trebue a se resolva de alte l l  
nări, libere de ori ce solidaritate c il i  
tele petrecute şi care să fie aleasă j fjj 
noştinţă de cauză. Este chiar cuviinţ n 
stigiul parlamentar care ne opreşte.,jţ

Noi suntem mai mult saâ mai puţ. |  
gaj aţi prin tratatul nostru gi Came.« 
astăzi afi fost alese in nişte imprem 
cu totul interioare. N’aü cugetat i l  
torii mei delà Bërlad când m aii tMt~ 
aci că voifi fi chiSmat vre-odată ca inj ~ 
anexarea Dobrogel ; de acea inainte dţM’1 
aş face apel la sentimentele d-voastţMt 
triotioe ca să fim mal cu reservă, —I : 
miteţi'mf expresiunea, — să avem me iH 
in propriile noastre forţe—şi să reoluBt- 
nol înşine alte Camere. Dacă insă I A l 
apel nu va găsi ascultare inaintea d «A 
stră, fiindoă este făcut de un membri m 
minoritate, atunci, d-lor, su it silit f  s. 
voca Constituţiuaea şi in puterea » 
probez şi să declar că Camerele actoi¡¡HI 
supra cestiune! ce suntem chiămaţl 4:i* 
desbate nu sunt competinte a se ros.

D-lor, vorbiam adineaori de ilnsiunf 
să vă probez că chiar şi membrii din 1 
siţiune nu scapă căte odată de a fi mj'e 
siţl de curentul ilusiunilor, iaă de ||'Î! 
pe d. Boeresou — nu ştiă dacă este a 
căt cele ce am de zis nu sunt decăt j 
gnlitoare pentru d-sa, prin urmări ‘u 
permit a le zioe. — Ştiţi, domnilor, < 1 
energiă d-sa a discutat şi combătut - 
desea-orl alături şi cu mine şi cu I 
membrii din oposiţiune, oare cari acuj 
guvernului, cu toate acestea şi d-asl* 
tr’ona din şedinţele de alaltăari s’a g 
citat inpreună ou guvernul că s’a ii 
plinit visul săă de aur, visul indepei j 

1 ţoi.



M(Bjor, daca 'ml-ar fi paroiiş a 
vis astfel precum l'a in- 

«  (]. Boerescn, trebno sa con*
>Bp s’n îndeplinit tocmai, după 

p »stre. Citud noi speram de a 
i independinţa noastre, ere* 
fi înconjuratS de toate garan
ţi trebuitoare pentru nn mic 
afla intro posiţinne atăt de 

a care ne este făcută; am cre- 
1 fi no! o Belgie la malnl Du- 
■rernt ca ni sa va recunoaşte 
i fi ni se va garanta esistenţa 
Ştat. Visai dară d-lor, nn este 
i amestecat cn nn metal infe- 
line să’l cotăm, ca să zio affl, 
s mai pre jos de căt valoarea 
\fa dară d-lor, ca să revin la 
■ompetinţel cea d’ăntăl intre- 
se pnns este: aceste corpnri 
snnt ele competinta să se ros- 

|  Krebue să se snpnnă aaQ nu de 
kragresulnî de la Berlin? d-lor 
rebuinţează cnventnl supunere, 
ie o impunere. Aşa dară respnn 

|te foarte categorie: mă supun 
cele disposiţinni ale tratatnlnl 
cari aG nn caracter obigator 

|ă Ce pentru mine nnnl cea nai 
XL Dara d-lor, nn voifi să con- 
|ic»sta cnm că toţi cetăţenii, 
»insultaţi asupra acestei afa- 

I ţinuţi să aibă aceiaşi păreri.
văzut, cn (istoria in mana, a- 

Bute mici cari erafi sigure să fie 
de către adversarul lor safi de 
> judecători mal puternici, şi cn 
tea in conştiinţa drepturilor lor, 
aţa demnităţei, afl crezut a'şî ] 
¡nomia şi suveranitatea lor pană 

mare estremitate. Am văznt 
|u pe Danimarca, nn popor de 
bne; el bine, el a avut cnragiul 

şi Germaniei şi Austriei aliate.
mplu '1 avem inaintea noastră, 

husa intregel Guropi, Tnrcia a 
-t la cerinţele legitime ale Europei, 

■ ţiu l nn voifi sfătui efi pe con- 
să tui» se arunca intr’o politică de 
uraţ voifi numai să constat că din 

l|of tio vedere ni drcptulnl absolut, 
viitoare poate să aibă acest 

' •V  aşterne ea, ca să zic aşa, viito 
▼a plăcea, liber negreşit nn 

bţelept a o urma safi n n ; dară 
n mai puţin esistă. Nn voifi sa 
la acest drept absolnt ci invoc 

ţ înţelepciunea, şi chiar instinctul 
rara şi zic: că mă supun la dia

te  obiigitoare ale tratatnlnl de 
in limitele bine înţeles a Coustitu 
ttonstia
A vedem, d-lor, care snnt după 

ţ f t t  dieposiţinni obligătoare. D-lor 
i de la 2 Inlifi la art. 43, putorrila 

Ti tratatnlnl de Berlin tratează 
dwBloniXniflT, şi declară în art. 43 ur 
fp [JHle: PSrţila contractante recunosc 

dinţa României legănd’o de condi- 
spuse în următoarele donă arti- 

îţ. 44 cn cestinnea Ebreilor şi art 
[retrocedarea Basarabiei. Vine in 
li alt articol cn totnl separat in 
i Dobrogiel. Ce resultă de aci ? cnm 
şrinţele ce am exprimat noi, chiar 
pendinţa ce am proclamat noi, ei 
ş răspunde: vă recnnoeo indepen 

guşă snb condiţiunile următoare, pe 
le-am citit. Oare resultă de aci, 
poate înţeleg unii, că ar sta in 

ţioastră să nn îndeplinim acele doă 
ini şi a se zice: 6i, ce ne pasă, nn 
ne independinţa?
unici aceasta nn se poate, pentrn 

gestiunea Basarabiei ara cine eseenta 
U de la Berlin, la caz cănd noi nn 

I' uce la îndeplinire. In cestinnea. 
,ri dacă Europa ar vedea din partea 
i o resistenţă îndărătnică şi că nici 

mod n’am voi să ţinem seamă de 
le legitime puuendn-le in armonie 

iSţoresele ţării, negreşit, d-lor, am pn- 
fifj espnşi ca să fie nn alt cineva din 
fwiitorii tratatnlnl de la Berlin însăr- 
n  cu esecutarea acestei dispoziţinni, 
iţl'i esersarea unei presiuni asupră-ne 
B a  înlăturarea or! căreia din aceste 
Eventualităţi, nn pntem — nn sunt 

viza »Romanului“ care zice: Voeşte 
putea.

U  i patern tot ce voim, trebne să voim 
Â  lî Inc ori ce se pot sprijini pe ra-

; dar, cestinnea din pactul de ve- 
' . i  internaţional, atăt una căt şi oaa- 

I ®8̂ 0 foarte uşnre din partene de a 0

f s, zicem: ne supunem hotărîrilor 
¡ului de la Beriln.

' ţr , d-lor, deslegată fiind cestinnea in- 
J fuţională, ridicănd orice motiv Rusiei

de nemulţumire în privinţa neîndeplinirei 
tractatului, şi efi, tn privinţa corespon
denţi ministerului, n’am decăt a da o de
plină aprobare respunsnrilor ministerului 
către guvernul rusesc, iafi act de dănsa 
ii mă declar împăcat. — Odată dar des

legată cestinnea internaţională tn privinţa 
răşlniri unei părţi din teritornl României, 
naşţe întrebarea, oare numai avem de des- 
legat nimic în întrn, Intre noi, guvern şi 
ţară ? Naşte întrebarea, după răşlnirea de 
trei judeţe, dnpa impnţinarea numărului 
de 6 senatori şi de 12 depntaţî, oire nn 
trebne puterea eeecntivă să sa pne in 
acord cn pactnl Constituţiei ? D-lor, ne
cesitatea aceasta va răsări intr’nn mod şi 
mai evident cănd voi avea onoare să vor- 
bsse in cestiunea Dobrogiel. Nn ne ră- 
măce acum de căt cestinnea Ebreilor; 
pentrn aceasta insă suntem uniţi toţi, zi
cem, »Constituantă; aci nn este diferinţă 
nici în Cameră nici in Senat.

Revifi, d-lor, la cestinnea Basarabiei 
şi la propunerea de a ni se da Dobrogea 
şi mă mal ăntăiii întreb: această prefacere 
teritorială care s’a d ecis, ca calificare ăi 
pntem da? Unii, d-lor, pretind pe o ex 
presie întrebuinţată de preşedintele con 
greşului, că congresul ’l-a calificat de 
schimb. D-lor, in sensul juridic , de bnn 
seamă nn poate fi schi.nb, pentrn msl 
multe rezoane. Efi cred că, cănd s’a in 
treboinţat cnvăntnl cn ¿change, a voit ma|

adesea şi inepţie şi necapacitatea in
divizilor“, 1) a nimicit zicem această 
administraţie primitoare de o des- 
vălire ulterioară, fără să pue o altă 
mal bună safi tot aşa de buna in 
local el.

Meseriaşii romănl, lăsaţi astfel la 
voia întâmplării, mal puteai! el oare 
se concureze cn meseriaşii străini cari 
irupseră acum din toate părţile in 
ţară f

Esperienţa ne-a arătat că nu.
Această resturnare precipitată a 

unei stări de lucrururl, pe care tim
pul o consacrase, a fost un punctum  
pruriens, care a turburat toate con
diţiunile sociale.

Crearea unul punct de razăm so
lid in mijlocul societăţii in fierbere, 
iată condiţiunea fără de care nu se 
putea aştepta o formaţiune nouă sa
tisfăcătoare.

Cel ântâl lucru dar ce era de fă
cut era : întărirea puterii centrale.

In Occident s’a consolidat la timp 
autoritatea, împărţită intre mulţi, 
intr’o singură mănă ?

Această prepotenţiă a paterei cen-

sionall, este singura formulă prac- j Chemat fiind ca sâ lumineze ca- 
tică pentru aplicarea constituţianel' mere sunt acum căteva luni, d. Ghe

muit să înţeleagă o compensaţinne. Dar I trale, care n a intărziat a degenera
d-lor, ce este rezolnţiunea cestinnei Basa- I in Europa occidentală in absolutism,
rabieî de către congresul de Berlin. Ce este, I mulţiâmită alianţiel clerulel şi a a-
daek 8ml veţi permite expresia, o expro-1 rjatocraţjej feudale, nu poate să a-
priatie silită pentrn canză de utilitate pa- I , _ , . , . ' . , .* _  * . , ,  , „ . . ,  I ducă la noi de căt numai bine, ne-bhea Europeană m d» favorul Rusiei. In a- I .
cei care aii bine-voit a conveni despre a- găsmduse in ţară mc! umbră de a- 
oeastă expropriaţie silită, ne-a fixat şi pn- I ristocraţie feudală şah de biserică in- 
ma de despăgubire care ni e’ar onveni, şi I tolerantă.
ne-a dat ăntăifi ceea ce insăşt Rnsia, ini Statele-TJnite a le Americel de
avornl căria e’a încuviinţat acea expro- I j  guvernul e centralisat, numai

prii ţie, a bine-voit a ne oferi prin trata-1 , . . . .. , . ..v . , „ ,  . * . . | administraţia e decentralisată.tul de San-Stefano, şi pe urmă a inter-1 *
venit ancă puterile celelalte şi ne-a mal Guvernul ™stru de aştăzl din po- 
dat ancă doă trei jndoţe, de la Valnl lui I trivă, pus in mişcare de jos in sus, 
Traian incoace. A venet pe armă gnver-1 se întoarce dupe vânt cn o girouetbă. 
nul gi a mal cerat Silistra. Iată d-lor, la I Periferia e largă, centrul e a- 
ce se rtdnce acea dispoziţinne. Acum na"|trofic?
sta intrebarea: luarea Basarabiei şi ane-1 _ . . .r, . . , .  , ... , | Coroana ca se poată apăra ţaraxarea Dobrogel, o schimbare atăt de ra-1 r  r  *
dicală din pnntnl de vedere naţional, din I aceste oscilaţiuni violente, de a- 
pnntnl de vedere strategic, nn este o stri- I ceste extreme pasionate, ar trebui 
mntore importantă in organismul nostru I credem să strîngâ mal tare frăul 
politic? Apoi pntem noi acea strămutare I guvernului, se întărească puterea 
s’o rezolvăm prin nişte Camere ordinare ? I . ..
Acelora cari insistai! pentrn necesitatea I _ . ». — . , . . , , „ | Coroana poate se facă această taraconvocarei unei adnnări de revizuire, s afi I *
preonm o numesc unii din constituţinne I *â cadă in cesarism.
la oare te referi ca s& ceri o revizuire?I Facem dar apel la coroană!
d-lor, ca să vedeţi căt snnt de larg in I Şj ca cine să se alieze coroana
modul mefi de a argumentare, admit nn (ari gsenţialmente agricolă ca
moment că nn esistă nici un artiool, gi voifi I . „ . ___ , __ ____ .._ , . * . .. ¿z noastră ca să perpetreze aceastăspâne nnmal de căt, pentrn ce nn exista I
şi nn poate exista. D-lor, ia să ne aducem centralisare neapărată, dacă nu cu 
amite, in ce condiţinnl s’a creat acea con-1 representanţil interesului agricol, in 
stitnţinne? Acea constituţinne este o pro-1 cea mal mare parte oameni eşiţi

noastre din 1866!
Cele mal frumoase principii, zice 

foarte bine d. M  Goblet, ilustrul con
silier general al Brabantulul, nu trec 
peste hotarele theoriel, dacă nn 9e 
găseşte o formulă practică pentru 
aplicarea lor.

Iaşi in 19 Septembre 1878.
lunius.

Este istoriceşte inexact, cnmcă plaga 
funcţionarismnlnl datează de la regimnl 
constituţional, adeca suirea pe tron a lnl 
Caza Vodă. Această plagă e foarte veche. 
Ea exista şi snb regimul-vechin nnde sluj
ba făcea pe om să intre in ierarchia ari
stocratică şi ’( elibera de serviciul militar, 
de biruri, de pedepsele trupeşti. Mal cn seamă 
regulamentul organic a făcnt aă reseră 
funcţionaiismnl după exemplul Rusiei. In- 
dealtmintrelea e prea adevărat, cnmcă» 
inaintea regimnln! constituţional, funcţi
unile erafi căutate din cauzi titlurilor şi 
avantajelor, ce dedenn, nn insă pentrn 
leaji. Apoi mai trebne a' adăogăro, că pe 
atunci nn singur om— Vodă—era distri- 

[ buitorol, pe c&nd azi 159 de deputaţi şi 
) 76 de senatori, adecă 235 suverani in mare 

parte hămesiţi, Ară scrnpnl şi Ară res
ponsabilitate snnt distribuitorii. Iată răni.

gresnire graduală a convenţinnei de Ia 
Paris din 1856, a reformelor politice in
troduse de Domnitorul Caza la 64; şi am 
venit şi noi la 66 de amjcomplectab'insti- | 
tnţiele noastre politice acele din urmă.

(va nrma)

F U N C Ţ I O N A R I S M U L

In desvoltarea istorică a ţârei s’a 
găsit un germine sănătos, care ar fi 
meritat credem o îngrijire deose
bită : breslele meseriaşilor romănl.

Breslele a perit de mult atât Ja I g»tă de legiştl profesionali, posedând 
noi, cât şi in Occident. Descoperirile! Pract*ca afacerilor şi a,amănunţimelor 
cele mari in mecanică, industria cea

din popor, bomines novi, faţă cu 
cari rasa boerilor nu mal are astăzi 
mal nici o însemnătate ?

Cată deci, cu orl-ce preţift, se de 
prindem clasele avute cu funcţiunele 
ael fguvernementuluT.

Administr&ţiunea comunelor, şi a 
districtelor trebne să fie numai de 
cât in mâna claselor posidente in 
concurs cu legişiiiprofesionalii

Desvoltarea noastră istorică nu ne-a 
lăsat drept moştenire, ca in Europa 
occidentală, o zestre din cale afară bo-

S C R I S O R I  A D R E S A T E
T I M P U L U I

mare, tirania capitalului le-a culcat | 
iu fine la pământ.

Lucrătorii francejl, fără hrană 
după căderea breslelor, a cerut aju
tor dela coroană.

funcţiunelor, legiştl de al cărora ali
anţă cu coroana să avem cuvânt a 
ne îngriji.

Cum! Se repudiâm domnirea cla
selor avute in administraţia distric
telor şi a omunelor, adică domnirea

Cesarul francez u’a fost surd la I singurului element social solid din 
acest apel. El n’a intărziat a ajuta | ţară, 2), nu in profitul unor legiştl 
puternic ridicarea elementului popu- | profesionali, invâţiaţl şi cu esperienţa. 
Iar, având pentru acest sfârşit la ci in beneficiul unor vânători de 
disposiţia sa o administraţie admira-1 funcţiuni,. ignoranţi şi netrebnici ?
bilă, strins unită şi centralisată, pe 
care şi Gambetta mal deunăzi a inăll 
ţat-o la cert

Cuza clin potrivă, râtt sfătuit de 
cousilieruj sSQ smuncit, a sdrobit sub 
călcâiul sâtt toată administraţia ve
che a ţârei, administraţie, care, a-

Evident, educaţi unea claselor avute 
pentru stat, întreprinsă de coroană 
in concurs cn elita legiştilor profe-

1) Cuvintele d-lul B. Boerescn v. * Pressa» n. 
45 din l7 martie 1877.

2) Itnp&rţ rea munoel trebne se aibe loc şi in 
diferitele ramure de activitate social&. Deaceea

jntatâ de o autoritate tradiţională se I nm p"* ? e profesionali ca eie-». ’ I ment oivilisator in privinţa artei de a guverna fa-
impunea tuturor şi .făcea să se uite| ţz ;n fapt clasele avute.

D-le Redactor,
Cunoaşteţi că intre membri cari 

compun cúratela ospiciilor Sântului 
Spiridon din Iaşi, figurează de câtva 
timp şi d. Alexandru Oheorghiu, a- 
vocat, deputat şi profesor la vâduva 
de catedră de economie politică de la 
Universitatea de Iaşi.

Acest onest patriot, om la înălţi
mea spiritului timpului, care ca se
menii săi nu'şl perde timpul, de la 
intrarea si in funcţiune, se ocupă 
de partea contencioasă, branşa sa, 
şi râ9:olind printre dosare, descoperi 
că St. Spiridion avuse un proces cu 
administraţiunea căci ferate pentru 
espropriare, proces câştigat de fini- 
nitiv in favoarea casei, de neobosi
tul advocat Gostachi Iorgulescu — 
Vâzând insă că administraţiunea câel 
ferate parvernisó pentru a doua oară 
a casa hotârlrea juriului de e9pro- 
priaţiune, şi ca astfelul urma a se 
face o noâ eşti maţi une. lasă la o 
parte pe d. Iorgulescu, pe colegul 
sââ, d-lu Vasile Lazu avocaţi al ca
sei, plătiţi cu anu, păşi peste doi 
revizori avocaţi ce mal are casa ş 
anume d. Câlimăuescu şi d. Iorgu 
Iorga, şi dând tuturor acestera un 
brevet de incapacitate, incredinţâ a 
ceastâ afacere a'tor doi avocaţi proa
speţi, aleşi intre amicii sel politici 
cu care făcu următoarea alcătuire 
400 galbeni plătiţi inainte.

Toate cheltuielele de drum, otel 
etc., la Calaţi şi ori unde, pe conta 
casei, plus, nn onorarii! de 3 0 o din 
o sumă de 800,000 lei noi ce are a 
lua epitropia, ceea oe in totul re- 
presintâ un total aproximativ de 
35.000 lei noi saû 3,000 galbeni.

Mergând d-sa mal departe cu scor- 
molirea dosarelor, dete peste un alt 
chilipir, şi anume procesul Libling 
cu Sf. Spiridon, şi păşind iarăşi şi 
peste avocaţii şi revizorii avocaţi al 
casei, se grăbi a da şi acest proces 
aceloraşi amici al sâl politici, pen
tru modestul preţ de 400 galbeni, 
dintre cari se numărară 200 galb. 
inainte, fără ca cel puţin să le fi fă
cut vre-o observaţiune că nu s’a pré
sentât nici unul la termin.

Aceste cheltuieli, care numai Sf. 
Spiridon nu poate profita, sunt fă
cute de d. Alexandru Oheorghiu ina
micul abusurilor, in un moment pe 
cănd casa este înecată in datorii.... 
Da, daca acest noû M. Portius Ca- 
tone, căruia mâne saû poiiuâne i se 
va eriga o statue cu o inscripţiune 
oare care ; dacă d -sa, care âşl aduce 
aminte că este profesore de Econo
mia politică la universitatea din Iaşi, 
numai la finele fie căreia luni, ştie 
a se ocupa cu atâta solicitudine de 
buna stare a amicilor sâl politici, 
nu trebue a’I face nedreptatea a cre
de ca se uită pe sine, cănd se pre- 
sintă oca sin nea. Iată nu ese ni piu.

orghitk porni la Bucureşti in toată 
graba, cu blpncbetulul gratis al gu
vernului — Acolo, in mijlocnlnf im
portantelor sale ocupaţiunl privitoa
re la viitoarele destinate ale Ţârii, 
ştiâ a găsi timpnl se stârne pe 
lăngă Minister, şi aceasta in calita
tea sa de Epilrop al Sft, Spiridon, 
pentru (scoaterea a nişte mandate, 
şi cu fericita sa inturnare la Iaşy, 
presentâ colegilor sel de la Epitro- 
pie un cont şi anume; 190 lei noi 
cheltuiţi cu drumu de la Iaşy la 
Bucureşti in afacerea mandatelor ; 
164—50 plata ostenelelor d-sale pen
tru stăruinţa la Minister, calculată 
pe 7 zile a 23—50 1. p. zi.

Totalul 354 lei 50 b.
Contul acesta fu sprijinit cn ar

gumente peremtorif.
D. Gheorghiâ in puţine cuvinte, 

făcu pe culegi! sâl, se înţeleagă că 
blanchetul gratis a fost dat de gu
vern Depntatulul. iar nu Epilropu- 
lu l; şi eă S f  tulul Spiridon nu poate 
avea pretenţiunea a fi servit gratis 
— şi faţă cu aceste argumente pu
ternice, cel lalţf doi e pi tropi, că
rora le este reservat un loc foarte 
comod in impârăţia cerurilor, ordo
nară plata imodiat.

Astfel merg trebilein Epitropia St. 
Spiridon de la venirea d-lnl Oheor
ghiu in sânul el, msl ales cu colegii 
sti, cărora, dnpă cum să vede na le 
este permis a face alta. decât a în
călzi scaunele ps care şeză şi a le 
lăsa să se recoreascâ după ce se 
scoală de pe dânsei e.

Scrisurile fundare esite la sor(l 
la a 6-a trageredin */i3 Octombre 1878.

Os 2000 le í, No. 87285; de 1000 leí No. 
85 198 470 501 780 791 798 1198 4241 4247 
0003 0188 7181 7501 7941 8278 9742 9953 24798 
25587 37181 31470 32285 43523 43238 45230 
48230 48590 58223 58278 59300 00395 03254 
03284 07418 08706; — de 600 1*1 No. 103 238 241 
247 364 829 830 S43 3897 4798 4800 4972 0384 
0843 0907 7320 8041 18172 14347 14972 32534 
36993 30003 80188; — de 200 leí No. 113 172 273 
284 285 509 675 684 890 2285 3103 3234 3238 
3264 8172 3284 5230 0958 7418 9830 22417 
27941 30003 84800 48300; — de 100 leí No. 4l47 
00 138 300 372 413 417 432 027 705 731 041 068 
904 972 993 1422 1470 2372 2417 3509 3791 4081 
6687 6904 6993 7286 8330 8300 9112 10676 14081 
18041 10731 21198 27320 39953 40968 02872 03897 
69829.
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G. Sion. — Operile principelui 
Contemir, tipărite de societatea aca
demică. tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosării!. Preţul 3 1. n.

C. 8- Stoiccscu ş i D. St. Căli,
neSCU, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofic. Manual de sintaxa ro- 
miirtă, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

D. M irescil. — Aritmetică cu mic 
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 1. şi 50 b

Dr. Bărbii C onstantinescu —
Limba ţi literatura ţiganilor din Ro- 
mănia.

Librăria Ch. Stefânescu & Barashc
A eşit de snb tipar

ELEMENTE DE CALIGRAFIE
ds
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REVOUŢIA Şl REVOUŢIONARIÎ
de

D, P . Teu.1 eseu.
Volumul I-ifi trei lei noi-
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7 (aFlechtenmaeherCitte-em iubit, Komanţă pent™ ™ » )Mecutate de . > ju||a Schmitzer
'  (b Marcheei 

8. Beriot
La FoUeta, cântec pentru voce /  .
Final din concert in si mineur, pentrn vidră, nnisono eaecutat de Ambele Concertante

Accoiupagniamcntul t» fi ţinut din complesenţă de d-nnl

L E O P O L D  W E I N E T E R
Pianul din tna gas inul D-lul Cristian Harech, Fabrica Blitthner din Lipsea. 

Preturile locurilor: Stal I, 10 fr. Stal II, 5 fr. Galeria 1 fr.
Biletele se pot găsi chiar de astăŞl la magasinai de note al D-lnl GEBAÜER, ţi în séra de

Concert la Casi.

PARFUMERIE ORIZA 
L. LEGRAND

Pa-Aimore, Furnisorc alú mal miiUorú Curţi Strains
9 0  7 ,  r u e  S l - I S lin on*, 1*411 I S

S A V O N  O R I Z A
paiTutnatfi in modula celu maT agreabila, celu mal bunu 

, ţi celu maT dulco din săpunurile de loalota după l)r,le O. Reveil
C H E M E  O I M / t  (a Ninoni do Lcncloe) O l t  l / t - E

pentru a albi, a îndulci, a da transparinţa pelîî 
ş ’a-îi conserva uă necurmata juneţe dislrugandu 
sbărcilurilo.

O H I /  I - L K  I L  (loţiune emulsivă) 
pentru a da peliî netezire, a distruge pistruile 
ţa evita sbirciturile obraziului.

EA li TOMQIIE QUININE L. LBGRAND & P03IJ1ADE AD BAUME DE TA p  IN
Pentru a curaţi capulu ţi perii ş’a-ii face se creasci in fdrte pucinu timpu (snccesu sicuru) 

Aceste producte se găsescQ la principalii vindătorf de par fum ării la coafori.

ROMANE I L U S T R A T E
Apare de trei ori pe septemână : Duminică, Mercuri şi Vineri.

IHOINERUL-CONSTRUCTOR

C O U C E E T

Cavatina pentru vidră, unisono ecsecutat de . . . . . .  . Ambele Concertante
Concert în re mineur, partea l-ia şi 2-a pentru vid. ă, eaecutat de Sabina Schmitzer 
Aria din opera Faust (Margaretta) pentru voce, eaecutat de Julia Schmitzer
Potpourri naţional, pentru vidră, eaecutat d e ............ ... • Sabina Schmitzer
Aria din opera Robert Diavolu, pentru voce, eaecutat de . Julia Schmitzer 
Mare Fantasie nouă din opera Faust pentru vidră, eaecutat de Sabina Schmitzer

N. A. SOUTZO
Vechiul elev al scotei Cuntrale diu Paria , 
care a fost S ani In serviciul Statului, lu- I 
crftnd la studii ţi la esploutaţiunea cililor j 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stnbilin- ! 
du-se ucum Iu Bucuros?!, Strada Drept», 
No. 4, e gata a priirai orî-ie lucrări de 
inginerie, arhitectură, construcţiuuî espor- 
tice, ţ. c. 1. (739—10).

La töte librftriliile:

S-M A R D A N ü  L
■ V I I 3 X I T X 7 X , .

Poemă de V. RUSĂ N ESC U, fost grefier 1* 
Consiliul de resbît al Diviziei a 2-a activă.

Aă eţit de sub tipar şi se află de vân
zare la lot'  librăriile din Capitală ţi în 
Pioasei Ia librăria Kârjan ţi la autor:

Manual pentru cura cu struguri
de

N. GAROPLIL. 
P r e ţ u l  1 L e i i  u o îi.

ASTMAKatarrh, strînzere de 
piept, se vindecă prin 
TOBES LE WASSEOR. 

Deposite la tdte farmaciile mal bune. 1
Ani onóre a anuncia onor. Pablic, că am 

deschis aenma o

Magasie de tapete
Mă voiu sili a putea oferi în tot-d'a-nna 
mare asortment de TAPETE ţi fac cunoscut 
că chiar de ncuma sunt fdrte bine asortat.

Cu tdtă stima

16,600 RECOMPENSA NAŢIONALA 16,600

Quina larochk este an Elixir vinos conţinând 
principíele celor 3 •  pecii de quinquina.

De ua amaraciune plăcută el este cu mult superior 
vinurilor seu siropurilor de quinquina ţ i  lucrează ca 
aperitif. Ionio, sau (ebrifuy, io contra affccliuuitor 
stomachului, a slăbiciunilor, a knemiei şi a  frigu
rilor învechite, ctc.

¿»ut. FERRUGINOS
milahi la, Quino Laroche devint 
tuanti cei mai eflicaci in contra 
a decoloratiunei lui, a chlorosci, 
aleunci. a convalescenţilor pro 
favoriseazA digestiunea, etc.

P * K I S ,  9 9 ,  M irada D r o u o t ,  a i la  p h a r m a e la t l .

Deposite la B a cures! la D-nii Ovesaa, Rissdörfer, Ziirner, Brass, Schir
Dim bo viol.

r o w
higienică, inffli 
preservative, i t  
ră vindecători' 
a-i adauga nil p 
3 FERRE, far))găevBce in tote farmaciile din Univers ;t la Paria la 

No. 120 Strada Rich dieu, successor a lui Bron; la BucurescI la d-nu 
ZÜRN ER, farmacist.

DE L'ABBAYE DE FECAMP (FRANCE) W 
ESCEL1NTĂ, TONICĂ, DIGESTIVĂ ŞI APERIÍfÉ

CF.Ă MAÍ BI'NĂ DIN TÓTE LICORILE ' *  
A se cere todéur.a in jo?f’VÉRITABLE LIQUEUR BENEDICTINE 

Brevetée en  France e t à lLtraudcr.
-4  S  3 '  ■

cărei sticle, el¡chela păliţi 
Lăiidu semnătura dirccLuriU. 
aerate.

Auevei'cUu ticure Ucucuu tina se găsesce numai la.

tn BucurescI la d-niî Gabler Wartanovitz à Cp., agenţi gen.; L Athanasia k I. Klee, fiÉÉtf ; TOB * -• - «•A. Fi al kow.sk i, I. Oree—, J. Kaiser, négociant! ; Toma Antonio, Dimitrio Marínese», ! 
C. Baraşi, FratiïO. k D. TKniaeacm, (i. Constaniineeen. G. BAdalenen k I. Ionesen, 
conflserl ; C, Răcoriţi, farmacist, ţ! la tdto Armele mal renumite in celelalte o raţe. i

M E R S U L  T R E N U R I L O R
PE LINIA

TNTo. 1 - 2 3  U N T C I L X J S X 'V  
conţinând

D O M N U L  SCUMP-AMIC r a ţJrt renumită esenţă japoneză, care 
"¡1U vindica îndată ori-ce durere de

cap se găsesce la farmacia d-lni P. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

Cli. Paul de Kock
se află de vendare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi la

M i t t h f f l  de diere atât ie B o r n e i  cât si ie H e t e .
Cu No. 24 a început romanul

I  O  A  N  .A.

De îiizare si iicliriat s S ş
sal mu No. 27. Casselle să doce fuţude, 
«na în Strsda Cnsnnmi în lungime de 18 
s'anjenl ţi alta in Strada Just'ţiei, în itn- 
gime de 12 stânjeni. Doritorii se vor a- 
dreea ia proprietarul în localitate.

(804-3)

B U C U R E S C Í- GIURGIU (S m â rd
Valabil de 1 8 7 8  pana la noi nisposrm ’jiOCTOMBRIE

BUCUR ESiT-GIURGlÜ GlURGIU-BUCURESe i

C. N. STEFANE2CU SAVIKY
ARCHITECT

E L E V  M E D A L I A T

GEORGES SAND,
SC OALEI D I BELLE ABTE U N  PAR S

Tr. No. I 
Dim/néfa

Bucufëscï . . Plecare 9 15
Jilava............................ 9 27
Sluţeşti (Halta) . . . 9 33
Vidra.............................9
Grădişte (Halta) . . .  9 
_ . . .  Sosire 10
Comaua pi, care 10
Bănâsa ......................................... 10
F r ă ţe ş t i .......... 10

Sosire 11
Plecare 11 

Sniărda . . . Sosire 11
Giurgiif

43
52
01
1 1
£9
58
15
25
35

T r. No 
Sera 

5 05 
5 17 
5 23 
5 33

42
51
01
29
49
05

Séra

Aim aÿà-ÿi

T r. No. 2

Sniârda
Giurgiă

. Plecare 

. Scsire Dimineja 
. Plecare 9  05

F ră ţeşti............ 9 10 *
Băn6sa .................... 9 39 1

Sosire 10 03 ' ‘
Plecare 10 13 «

Grădişte (Halta) . , 10
Vidra............... 10
Sinteşli (Halta) . . 10
J i l a v a ................... 10
BucurescI....... 11

Comana
18
31
39
48
05

Dimlniţa

L E G A

După dorinţa esprimată din mal multe părţi s’u început cu No. 20 interes&utul roman.

MISER ABILII LONDREI

[ Membru al SoolotăţeT contrate de arohltec|I din 
Paris ţi Bruxelles, etc.

j Anunţă (ă a deschis un atelier de architecţI 
sub direcţiunea sa.

Aceste din urmă donă romane se vor publica aţa că câte o fasciculă va conţine, 
urma' ea romanului IOANA ţi cea 1-altă urmare» romanului MISERABIL1Ï.

| TI W TlflMW cunoscând bine iimljele francesă ila- 
[ U n  UUuin liană, germană şi spaniolă (pnssnbil), 
[ doresce a găsi o ocupaţie într'o casă de afaceri, 
I sau intr'un institut de educaţie. A făcut călă- 
J toril in td)ă Europa,

A se adresa sub iniţialele S. A. la redacţia 
Reeboiului, sau tirada Mihaiă-Ycdă No. f 6.

A. C U  L IN IA  D E  N O R D .
I. Trenul No. 4: Cu trenul accele

rat No. 1, le ora 8 ţi 15 minute, sera 
la Brăila-Galatz, Roman, Iassy-Suceva, 
Viena, Berlin, Paris, Petersburg.

II. Trenul No. 1: Cu trenul accele
rat No. 2, care 80se8ce din Vi* na, Lem
berg, Suceva, Roman, Galaţi, Brăila, la 
ora 8 ţi 30 minute dimineţa.
III. Treimi No. 3: Cu trenul No. 6 

de călători care sos ace din Galaţi ţi 
Băila la ora 4 şi 30 minute, după 
ame^a-iji.

T U R I  

B C U  V A P O A R E  D A N U B IE N E  It H
Cu Vapor* de postă la Giurgi.

1) Sosind la Giurgiu din sus 
Mierouri ţi Vineri, cu Trenul G

2) Plecând de la Glurgiă în ji 
MeircnrI ţi Vineri cu Trenul N.

3) Plecând de la Giurgiă în straV 
Vineri ţi Duminică ca Trenul îi.

4) Sosind la Giurgiă din jorh, 
Vineri ţi Duminecă cu Trenul .n

PB. La gara Filant se reni 
pentru vapóre, pentru tôt« sfaţtnnifl 
până la Viena şi in jos până la |

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
.A . L A L  B E L L E

j o s E r
FURNISOMJL

2 0 ,  C O L T I T J L  B T J L E V A_I3.IDTJI.XJ I  S X  
•’aco cunoscut onor. Clientele, ca i a sosit pentru sesonul 

cele mal moderne, fastSne elegante croite, dupe

Costume com plecte de Fantasie 
R edingote Hardington 
Jaq u ette  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Renaissance gi diferite alte faséne

PREŢURILE CELE
8e priimeşte si connlndl de tdte felurile de haine cure 

se el’cctuódíí, cu mare promptitudine.

« m V B U M
C U R T I E Í
M0G08I0AIH, C A S A  GERZEOZÉflSTTTj2 0
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urrnft jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L ingerie  de tdte felurile 
C ravatte Plastrón, Pégate etc. negre şi colorii 
U m brele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tóte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J O S f i F  « r E d r o M A M J B M I

Fnrnisorul Curţii, No. 20 Colţul Bulevardului ţi Mogoţ6ieI Casele G recen u.


