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bul de Bncnresol, 38 noembre. 
Rurale 39*14 99
Domeniale . . . .  lOO'fe 100*1* 
funciar rural . . 93'jj 98

urban . . 86 —
municipal al Capit 97 —
Pensii ...................186 —

Hacia , l . . .  . 190 —
îomflnia................75 —
municipal ou premii 24 —
ltn n lil . . . . .  83 63
8 luni...................  99 26 —

i , .......................  25 07*|2 —
,  ...................  122*1* 133*1»

Cursul de VIeua, 9 decembre 
Renta ungarii In aur . . . .  88 90 
Bonuri ie tesaur ung , I emis. 114 10 

• s > II > 78 76
Impru - .i tul austr, In hArtie . ol 26 

,  .  » argint . 62 60
Renta auatriaoă In aur . . .  73 —
Lose din 1866 ...........................  113 50
Acţiunile bAncei naţionale . 784 _

, ,  austr. ae credit. 229 _
.  „ ungare ,  212 —

Argint........................................ 100 —
Ducatul...................................  5 s i
Napoleonul..........................   9 81
100 m&rcl germane................ 67 66

Cursul de Berlin, 9 decembre 
Acţiunile Căilor ferate rom&ne. 85 25 
Obligaţiunile rom&ne 6»/t . . 83 — 
Priorităţile 0. fer. rom. 8*Vt 86 75 
împrumutul Oppenheim . . . 101 80
Napoleonul...........................  16 17
Viena, termen lung . . . . .  — — 
Paris » scurt . . . .  80 99

Calendarul cjllei 
Miercuri, 29 noembre.
Patronul silei: Mart. Paramon 
Răsăritul soarelui: 7 ore 22 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 22 min. 
Pasele Ionel: ultim caart

P L E O A  ^ E A  r P t B l S r X T J F l X L O P t
Buonresol — Suceava Snoeava—i.nenresci

Bacoresol . . . . 8.15 n 10. — Suoeava . . . . 6.11 4 6.46 4
Ploeacl . . . 12.00 Roman . . . . . 8.45 4 12.30 d
Brăila . . . . 5.46 f 7.15 4 Tecuci . . . . . 12.30 n 6.10 4
Tecaoifi . •. . îi.to  a Brăila . . . . . 3.08 n 8.10 n 8.68 4
Roman . . . , 4.45 <j Ploescl. . . . . 7.13 4 2.45 4 j
Suceava, sosire .12.08 4 9.65 ñ Bueureecl sosire 8.30 4 4.30 4 !

Bnonreae—VereloroTn
BuourescI....................7.40 d 10,40 d
P i t e ş t i ........................10.18 '
Slatina' . . . . . . .  12.31
Craiova . . . .  • . . 2.20
Vêroiorova, sosire . . 6.— n

06 n

8 . - 4  
6.30 n 
8.15 4 
6. -  n

Verciorora—Răcoresc! 
Ver ci oro va . . . . . . .  11.26
Craiova................ ...  8.—
81 atina................................ 4.45
Piteşti. .  . ......................7.03
Boouresol, sosire . . . .  9.20

B ueureeel—01 n r gl n 
BuourescI.. . . . . . .  9.16 Ş 5.05 4
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85

Giurgiu—Bueureecl
Giurgiu ........................... 9.05
Bueureecl, sosire . . . 11.06

Galaţi—Bărboşi
G alaţi...................1.20 n 8 26 d 7.9
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 4 8.

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi................ 2.56 u 6.25 n 7-26u
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7— n. 8.— n

d 5,
4 7J

d 4.55 4 
¡4 6 65 n

30 n 
06 n

* I
I ¡ÄEPESI t e le g r a fic e

A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(9 decemvrie cmeask si).

Londra 9 decernvre.
iblS vorba, că ar fi isbncnit o revo
ta Cabal şi c8 Emirul a fugit in 
¡stan.
a de bancă >West-England south 
î* şi-a snBpendat plăţile. Se presâ
nd pasiv de 3,500.000 livre sterline.

Responden ţa din Berlin, 
citeşte in »Gazetta naţională* de la 
mvre.
cercurile diplomatice nn m&I există 
dă, cnmcă principele |de Battenberg 
essa) va fi nnmit principe al Bul- 
i candidatura sa fiind sprijinită de 

şi de Germania.

r
rvioiul deia 9 decemvrie, 4 ore seara.

Constantinopol, 8 decembre. 
Itanal a primit ieri in audienţă par
ini pe corniţele Zichy şi pe d. Bră- 
l, care trebnie să plece azi la Buon- 
, absenţa Ini va fi scurtă, 
iani-pnşa este nnmit ministrnl listei

iK

F

n

(10 decern. 9 ore dimin).
Londra, 9 decembre. 

Şavalof, deia intoarcere inooacl 
jf rormat pe marohiznl Salisbnry, că mi

la rusească a părăsit Afganistanul, 
hiznl Salisbnry a primit confirmarea 

jel ştiri.
Constantinopol, 8 decembre. 

|aireddin-paşa primind pe ¡nalţii dem- 
creştinl, le-a declarat, că Snltannl a 

rit a stabili p j deplin egalitatea con- 
îilor religioase.

¡g i a arestat nn american, ca prevenit c'ar 
t parte la o conspiraţie contra Sul
ul.

Adrianopol, 9 decembre, 
englez a fost arestat de ruşi pen- 

I făcea contrabandă de praf de puşcă, 
scăpat şi a fugit la consnlnl englez, 

ja refuzat de-a'l elibera. Ruşii aii p2- 
I in consolat şi aii pns mana pe per- 

m  60 g ezoloî.
-

BU CU REŞTI
trţl, 2 8  noem. ţlO) deoemb.

Jliomânul* şi cu toată presa gu- 
lamentalâ şi radicală, precum 
>a pentru sine exclusiv calita
t e  a fi lib era lă , asemenea ne 
ficâ necontenit ca un calificn- 

Fals, acel de reacţion ari.
\! reacţionari suntem şi am fost 
prin acest cuvânt se înţelege 

sra neobosit in contra tutulor 
irilor nebuneşti ce tind a zdrun- 

principiile vitale ale statelor, 
ft ordinea, liniştea, religinnea şi 
rietatea. Da! pe cătă vreme ra- 

lismul frământă o ţară, este o 
rie pentru partidul conservator 
i face reacţinne. Căci să ne in- 
ţem asupra cuvântului de con- 
ntor. A fi conservator insem- 
ă mai nainte de toate a se ţine 
*s legat de instituţiunile legale 
ţârii, şi a nu admîle modifica-

j rea lor dec&t intr’o mâsură bine 
cumpănită şi numai in raport cu 
trebuinţele şi propăşirea poporului 
Când insă experienţa a venit a do
vedi că entare safi cutare mâsură 
este vătămătoare intereselor gene
rale pentru că este rea, sa îl falsi
ficată, saă pripită, atunci datoria 
partidului conservator nu se măr
gineşte la conservare ; el trebue să 
facă reacţiune, adică o lucrare opnsă 
acelor măsuri vătămătoare.

Cuvântul de reacţionar poate a- 
vea şi nn alt inţeles, acel de a dori 
şi pregăti reîntoarcerea unor insti- 
tuţiunl căzute de mult, precum mo- 
narchia absolută, regimul feodal, 
privilegiile de clasă saă de naştere 
ş.a. de asemenea. Insă in alte ţâri, 
nu in România se poate găsi acea
stă reacţiune, şi nici nu avem a ne 
apăra in potriva unei asemenea ab
surde imputări, căci noi, conserva
torii, putem zice cu măndrie că noi 
şi numai noi am fost cel d’ăntâiă 
cari am propovednit ideile de pro
gres şi de liberalism, cari am depus 
din propria noastră impulsiune pri
vilegiile de cari ne bucurăm, iDtr'un 
cuvânt cari am pregătit şi întemeiat 
domnirea sistemului politic şi social 
care ocârmueşte astăzi Romănia. 
Mărturia istoriei este de faţă, şi 
toate acuzările ridicate de radica
lismul in contra conservatorilor, nu 
vor putea răsturna adevărul.

Astfel de reacţiune. in inţelesul 
patriotic şi binefăcător al cuvântului, 
aveaâ de scop a face măsurile ce 
propuneam in articolul nostru de 
acum nn an şi jumătate, pe care 
l’am reprodus in numărul nostru de 
duminecă, sub titlul de .Revizuirea 
Constituţiei*. Şi l’am reprodus toc
mai pentru a arăta de ce natură 
este pretinsa reăcţiune ce ni se im
pută.

Când spiritul Constituţiunil este 
falsificat, când acele patru categorii 
de interese prevăzute de legea fun
damentală nu sunt adevărat înfă
ţişate nici in Cameră, nici in Senat, 
este a face un act, nu de reacţiune 
ci de adevărat conservatism şi li
beralism totodată, de a arăta cari 
sunt modificările de introdus prin 
cari ne-am putea intoarce la ade
văratul inţeles al dispoziţiunilor con
stituţionale.

Scopul articolului nostru de as
tăzi nu era de loc acela de a com
bate această veclnicâ acnzaţiune de 
reacţionari', dar am fost aduşi a trata 
mal pe larg chestiunea spre a lim
pezi calea pentru acele ce avem de 
zis.

.Românul“, in revista sa de sâm
bătă, expune că criza ministerială a 
fost provocată de doă îngrijiri, adică:

1. De a nu permite ca revizuirea

Constituţiunil să se facă intr’un mod 
reacţionar;

2. De a face posibilă înţelegerea 
şi conlucrarea tuturor grupurilor li
berale in vederea operei Camerilor 
de revizuire.

Nu vom cerceta, căci lucrul este 
foarte puţin important şi puţin in
teresant pentru noi, dacă explicarea 
dată de .Românul* este adevărată 
saă nu. .

Ceea ce ne importă este veleita
tea ce luceşte printre cuvintele ci
tate mal sus; temerea revizuirii 
Constituţiei intr’un sens reacţion ar 
implică dorinţa de a revizui intr'un 
sens opus. Ca alte cuvinte guver
nul ăşi va concentra toate puterile 
pentru ca Adunările de faţă să pro- 
pue a se face in Constituţie modi
ficări in sensul vederilor sale poli
tice, şi pentru ca viitoarele alegeri 
să aducă Camere cari să primească 
acele modificări.

EI bine! aceasta este un lucra ce 
nu se poate face, şi asupra căruia, 
atragem atenţiunea ţărel intregl; 
împrejurările cari aft adus necesita
tea unor modificări ale Constituţiei 
nu permit a se gândi la altă mo
dificare decât numai la acea a arti
colului 7. Nu se cuvine a ne folosi 
de nişte întâmplări externe, de dis- 
posiţiunile tratatului din Berlin, pen
tru a face altceva decât pur şi sim
plu a pune art. 7 din Constituţia 
noastră in armoniâ cu măsurile ce 
ne sunt impuse prin stipnlaţiunele 
congresului.

Nu admitem pentru acum nici mo
dificarea in sens radical, nici modi
ficarea in verun alt sens: Camerile 
actuale nu aă a propune celor de 
revizuire decât rezolvarea cestiunel 
izraelite, precum şi mandatul aleşilor 
in adunările viitoare, in calitatea lor 
de Camere de revizuire, nu poate fi 
decât modificarea articolului respec
tiv din Constitiiţiă.

Verlce incercare de a se folosi de 
imprejurările de faţă pentru a sa
tisface interese de partid ar fi, nu 
ne sfiiim a o declara, o purtare lip
sită de patriotism, de cuviinţă şi de 
demnitate.

M. S . R . Domnul a primit in au
dienţă particulară, sâmbătă 25 ale 
curentei pe d. comite de Hoyos, tră- 
mia estraordinar şi irinistru plenipo
tenţiar al M, 8. Imperatorul Austriei 
şi Rege al Ungariei.

Esceleuţa Sa a avut onoarea a 
remite din partea Augustului sâă 
Suveran o scrisoare Alteţei Sale Re
gale, respunzănd acelei ca care Dom
nul a trârais împăratuluI-Rege ma
rea cruce a ordinului Sleaoa R om ă-  
niel.

S E N A T U L

Şedinţa din 25 noembre, 1878. 
Preşedinţi d-lnl vice-preşedinte C. Bo- 

ziann.
D. C. Boziann, vice-preşedinte. D-lor se

natori, după art. 10 din regulament ur
mează să procedăm la alegerea preşedin
telui Senatului. Prin urmare suspendăm 
şedinţa pentru 5 minute pentru a vă con
sulta.

—  Şedinţa se euependă.
— La redeschidere se procede la vot.
D. C. Boziann, vice-preşedinte. D-lor,

reznltatnl votnlnl este :
Votanţi . . .  42 
Major absolntă. 22 

Prea S. S. Mitropolitul primat a întru
nit 22 de voturi şi d. M. Costacbe Epu- 
reanu 19 voturi.

Prin armare Prea S. S. Mitropolitnl 
Primat este proclamat preşedinte al Se
natului.

— Se procede la votarea a donl vice
preşedinţi.

D. vice-pieşedinte, Boziann. D-lor sena
tori, reznltatnl votnlnl este cel următor

Votanţi..............................................45
Majoritate absolntă.......................23
S’afi ales :
Principele Dimitrie Ghica cn 38 voturi 
D. Cost. Boziann cu 28 voturi.
Prin nrmare proclam de vice-preşedin 

al Senatului pe principele Dimitrie Ghica 
şi Const. Boziann.

D. D. Ghica. Domnii mei, lnăndn-mă 
răndnl minorităţii şi alegăndn-mă vice
preşedinte, cred că nn pot atribui această 
onoare decăt încredere! ce aveţi că voifi şt: 
a conduce desbaterile cn cea mal mare 
imparţialitate. Mă voiţi sili, domnii mei, 
a corespunde acestei încrederi. Cn această 
ocaziune insă vă rog să nn uitaţi că, ca 
om politic, ăml reserv toată libertatea o- 
pininnilor mele politice, nn abdic din prin 
cipiele mele (aplanze). Vă mulţumesc incă 
odată, d-nil mei, de onoarea ce ’mi-nţl făcut 

D. G. Boziann. D-lor senatori, voifi fi 
foarte scurt in cuvintele mele. Vă mnlţn 
mese că şi in această sesiune ’mi-aţl dat 
inorederea ce 'mi-aţi arătat’o in sesiunea 
trecută. Singura promisiune pe care o fac 
este aceasta, că voifi căuta a se respecta 
libertatea discnţinnel in limitele regala 
mentnlnl. Căt despre opininnile mele po
litice ele sunt cunoscute şi n’am a mal 
zice nimic (aplanse)

D. vice-preşedinte, Dimitrie Ghica, ocupă 
fotoliul preşedenţiel.

D. vice-preşedinte, Dimitrie Ghica, d-lor 
aonm vom păşi la alegerea a patru secre
tari.

— D-nil senatori proced la vot.
D. vice-preşedinte, Dimitrie Ghica. Re

zultatul votnlnl este :
Votanţi.............................................40
Majoritate absolntă. . . . . 21
S’afi ales :
D. Pişcă cn 21 votări.
D. G. Leca cn 81 voturi.
D. P. Dimancea 26 voturi.
D. 0. Cornescu 26 votări.
In armă D. Ghermani e ales secretar 

in local d-lnl Dimancea.
Castorii s’afi ales dd. Şeicarn V. cn 36 

voturi şi Cămărăşescn N. cn 21 votări.
Procedăm la tragerea la sorţ a secţiu

nilor a eşit :
Secţia I .

C. Boziann, I. Ghica, V. Adamaehe, Em. 
Morţnn, G. Cantacuzino, C. Vlădoiann, V . 
Boerescn, Em. Filipescn, N. Ginvara, P

S. S. Mitropolitul Primat, C. Racoviţă, I . 
Brătiann, N. Manolescn, Manol&che Cos- 
tachi.

S ecţia  I I .
D. Stnrza, G. Enescn, E. Aleaz, N. Ha- 

ralamb, P. S. S. Episcopal de Bazăfi, C. 
Deleann, D. Vioreanu, M. Atanasiu, D. 
Pişcă, G, Hermezin, M. Cogălniceann, G. 
Bădbscu, G. Vneinic, I. Ffitn.

Secţia  I I I .

DD. Căijefi C., Jorgnleecn G., Ganea M., 
Silion C., Bibescu N., Orăscn Alex., O- 
preann Pera, Gherman Men., Cornescu C., 
Severin D-r. Saicaru V., Anghaleseu G., 
P. S. S. Mitropolitnl Moldovei, Ghica D.

Secţia IV .
DD. Orleann G., P. S. S. Episoopn Du

nărei de joB, Cernat Alex., Morţon Alex. 
Arion Nicolae, P. 8. S. Episc. de Argeş, 
Labovari Nic., Şendrea S te f, P. b. S. Ep, 
de HaşI, Geani Alex., Caramanl&n N., Că- 
mârăşesen N., Drossn N., Carp Petre.

Secţia V.
DD. Leca Gheorghe, Stătescn Eng., Vtr- 

nav Gr., Strat Ioan, Grăjdănescn Apostol, 
Voinov Nicolae, Dim. Brătiann, Lnpescn 
G., Corbn Cost., Bantaş C., Boboiceann I., 
P. S. S. Episcopal de Rămnic, A. T. Zisn.

AD U N A REA  D E P U T A Ţ IL O R

Şedinţa din 25 Noembre, 1878.
Preşedenţia d-lnl preşedinte C. A. Ro- 

setti.
D. N. B. Locnsteenn, raportatorul co

rn isinne! financiare, dă citire nnni proiect 
de lege, prin care ee deschide pe seama 
ministerului de finance nn credit supli
mentar de lei 120,000, pentru plata diur
nelor d-lor depntaţl.

Adunarea a primit proiectai.
Acnm veni Îs ordinea zile! continuarea 

discnţinnel asnpra proiectului de lege pen
tru neinetrăinarea pămăntnrilor foştilor 
clăcaşL

D. vice-preşedinte, S. Pastia, ocupa fo
toliul preşedinţiei.

Dnpă d. Farcoleecn ia curentul d. mi
nistru de finanţe. D-lor, cred c£ toţi in 
această Cameră suntem inspiraţi de ace
eaşi dorinţă de a face ca beneficiul leg el 
rnrale să fie nn ce adevărat, nn ce serios 
i ca opera leginitornlnl din 1864 să nn 

perioliteze in 1878, voifi c&nta să arăt mal 
a vale, cuvintele de inaltă importanţă 

cari militează in favoarea dorinţei pe care 
o exprim inaintea d-voastră, dorinţa de a 

ă pune de acord ca să votaţi căt mal 
neintărziat acest proiect şi să inlătnraţl 
toate amendamentele ; fiind că din citirea 
lor aţi pntnt vedea că, de şi ele snnt in
spirate de nişte preocupări legitime ale 
multor domni deputaţi cari vor să adncă 

ameliorare proiectului guvernului ; insă, 
pe de altă parte să no perdem din vedere 
oă, îndată ce vom intra pe calea de modi
ficări avem să aducem o confusiu S »«* a- 
ceastă lucrare, şi, in loc să obţinem an 
résultat bine chibznit cum am dori cn 
toţii, vom ajunge a avea o lege care poate 
nn ar fi atăt de practică ca aceea pe care 
gnvernnl a avnt onoare a vă présenta.

S’a vorbit mult aci, s’a vorbit mnlt prin 
presă despre impietarea paterei legiuitoare 
asnpra atribnţinnilor paterei judiciare; şi 

a zis că această lege ar fi o usurpa re de 
atribuţionl.

Voifi căta ■& dovedesc că nn este nici 
impietare din partea putere! legiuitoare 

asupra celei judiciare.



D-lor, mal ăntăid da toate ăml fac în
trebarea : cănd prin art. 7 din legea rn- 
ralB s'a stabilit inalienabilitatea pămân
turilor date clăcaşilor in  ̂intensul cní e’u 
legiferat atonei aceasta ?

Oare era interesul pnr şi simpla al ţă- 
racului, interesal s88 individual ? Evident 
cS na; fiind că dacfi ar fi fost aceastS idtâ 
care ar fi inspirat pe legiuitorul din 1874, 
putea prin alte mijloace, şi chiar prin 
mijloace băneşti sa vină in ajutorul ţăra
nului.

Prin nrmare nu s'a preocupat de fie
care ţăran individual; s’a preocupat de 
fracţionarea proprietăţii, s’a preocupat de 
ordinea generală a ţgrel, şi prin nrmare 
era o ideie generală aci, aşa in căt statul 
chiar era interesat să se menţiuă pămău- 
turile in mănile acelora cărora s’a dat. 
Dacă interesul med, statul, s’a legiferat 
atonei, trebue ca ed, statal, să mă apăr 
aonm in contra incălcărilor acelei legi ; şi 
aceasta este atăt de adevărat că dacă am 
urma pe acei cari zic, că aci este nn mai 
competinţa puterii judecătoreşti, am fi re
duşi la această putere rea, ca să vedem 
că eseentarea, că sfinţenia acestei legi ar 
ntărna numai dela inteligenţa ţărannlni, 
dacă el este destul de cnlt, sad dacă are 
destui bani ca să reclame la judecătorul 
de ocol pentru locul răpit.

Nn vedeţi că prin aceasta, dacă am în
credinţa ţăranului paza lege! rnrale, am 
ajunge la distrugerea operei legiutornluî 
din 1864 ? Findcă, ca să urmărească ci
neva nn proces, trebne să aibă mijloace, 
el nu poate urmări un proces spre a rein
tra in proprietatea lui.

Iată calea principală dela care plec, şi 
voesc să stabilesc o ideă generală că aci 
nn este numai un interes individual, ci 
şi ale statului.

Prin nrmare aparţine putere! esecutive 
să vază tntd’auna daoă s’a înlăturat sad 
nn legea rurală.

Odată stabilit aceasta, ce voim să cerem 
prin aceast proiect de lege ?

Vă cerem să vă constituiţi d-voastră ju 
decători intre ţăranul espropriat şi aceea 
cari ad cumpărat pământurile lor ? Evi
dent că nu; fiindcă atunci Iu adevăr ar fi 
o usurpare din partea putere! legiuitoare, 
ce vă cerem noi ? Vă cerem să datl ţăra
nului beneficiul posesiune!, şi ciñese crede 
că are un drept asupra ţăranilor acela să 
meargă la judecată.

D-lor, s’a vorbit in privinţa aceasta şi 
despre incapacitatea ţăranului. Era o idee 
greşită, şi dacă vre unul din d-voastră, 
voind să discute şi să ’şl dea votnl in a- 
cesstă privinţă, ar esita numai pentrn 
cuvăntul că, prin aceastS lege se constată 
principiul incapacităţei ţăranului, dacă a- 
ceasta ar fi in lege, şi eu m’aşl uni cu cei 
cari o combat; insă nu e exact aceasta, 
căci legea rnrală nu a zis, decăt că pă> 
mănturile date ţăranilor sunt inalienabile. 
D-lor, să luăm nn caz de incapacitate. 
Femeea, minorul şi interzisul sunt incapa
bili şi nn pot face in mod valabil, nici un 
act fără a fi complectat prin representan- 
tul lor, bărbatul sad epitropul. Aşa p, insă 
notaţi că tot prin aceeaşi lege, se prevede 
că femeea, in unele cazuri, are o parte din 
averea ei, care este enalienabile, indepen
dent de capacitatea sad necapacitatea el. 
Apoi, a zis oare legea rurală că ţăranul e 
incapabil? Aţi văzut in acea lege ceea ce 
vedeţi in regimul dotai, că. fondul ţăra
nului a fost izbit de inalienabilitate. D-lor, 
aci vine regnla dela care am pornit la 
început; aci vine statul şi zice: cer ca să 
se respecte principiul de inalienabilitate 
a pămăntulnl ţăranilor. Din acest punt 
de vedere dar cred că ar trebui să înlă
turăm toate enumeraţiunile, cari s’ad pus 
in diferstele amendamente, prin care se 
zice, că şi inchirierile sunt nule, pentru 
că dacă aţi merge şi mai departe decăt 
actele de instreinarea proprietăţei aţi merge 
mai departe decăt a voit legea rurală, aţi 
declara nule şi de nnl efect, orice act ce 
a făcut ţăran nl.

Administraţinnee nu are să se preocupe, 
după legea pe care a proius’o guvernul, 
decăt de un singur lucra. Nn ar avea gu
vernul decăt să ia tabela de împroprietă
rire, şi ori unde găsea un lot dat cutărul 
sad cutărul şi nn’l va avea, se pună pe 
acel locuitor in stăpănire, şi dacă deţină
torul ar pretinde că are nn contract de a- 
rendare, acela să meargă la tribnnal; şi, 
dacă tribunalnl va găsi că este o înstrăi
nare, 'I va pane in stăpănire; atnnci tri
bunalul va vedea dacă contractul este de
ghizat sad nu, iată cum fac ed dreptate 
paterei executive şi paterei judecătoreşti, 
fără să impieteze una asupra alteia, d-lor, 
vă fac o mărturisire; cănd m’oiu intors 
in ţară, nu era trebuinţă să se mal dis

ente cestiunea rnrală, era un fapt implinit 
de mal mult de doi an i; prin urmare a- 
oeastă cestinne nu mal avea d căt un in
teres doctrinal, nu aveam o ideiă precon
cepută, nici pro, nici contra, dar dela un 
timp incoace 'nii-am format o ideă com
plectă; am văijnt că proprietatea mare in
tră din măoă in mănă şi de aceia nn se 
ştie care va fi soarta proprietăţi! celei 
mari, in ţara noastră; dar este ceva re
gretabil că poate să treacă toată, sad mai 
toată din măna romanilor. Atnnci am zis, 
să venim cn toţii să dăm nn mijloc go- 
vernnlnl, ca, oăt să poate de iote să îm
proprietărească pe acel cari ad avnt pro
prietatea şi ad perdnt’o, ca, atunci căid 
proprietatea mare va fi in măni streine, 
să rămănă proprietatea mică , ca, măcar 
acolo se rămănă scăparea ţăreî (aplanse).

Aşa dar, domnilor, dacă nn găsiţi pro
iectul guvernului bun, amendaţi'!, dar lă
saţi discuţiunile doctrináis acolo unde nn 
’ş! sd interes; nn e bine să facem con
troversa la infinit, cănd este vorba de in
teresul statului. Votaţi această lege, şi vo- 
taţi'o in condiţinnl ca să fiă primită şi de 
corpnl cel-alt.

Pentrn aceste cuvinte, vă rog, să bine
voiţi a primi proiectai guvernului, şi a 
inl&tnra amendamentele, pe cătă vreme nn 
prezintă nn interes esenţial.

O mică amintire care v’o fac este că 
in starea de astăzi împlinirile la plata 
pentrn rurali se face foarte gred, fiindcă 
perceptorii nn pot să urmărească pe de
bitori ne avănd propietace, şi posesorii pro
prietăţilor de şi ad obligaţiune prin con
tract de a plăti sarcinele către fisc, totn’şi 
nn le plătesc....

D. G. Danielopolu. D-lor, voi îmbrăţişa 
această cestinne in toată întinderea e ! , 
şi mă void pune atat sub puntul de ve
dere al guvernului, cănd a redijat proiec
tul primitiv, căt şi sub puntul de vedere 
al deosebitelor amendamente propuse, pen
trn că nn ştid dacă ’ml va mai veni tim- 
pnl să discut aceste amendamente.

Ceia ce’mi r.ropun inainte de toate este 
ca eă vă declar că şi ed snnt din acei 
care doresc să se găsească nn mijloc in 
această cestinne, dar mijlocul acela să fie, 
şi drept, şi echitabil, şi practic, pentrn că 
astfel să fie folositor tutnlor şi in deosebi 
ţăranilor, care recunosc şi ed că sunt nă
păstuiţi. Voi ţine socoteală de t o t : şi de 
ţăran şi de lege, pe oare leginitornl poate 
s’o modifice dacă o găseşte defectuoasă. 
MS void sili să combin dispoziţinnile lege! 
cu principíele generale de drept de săn- 
ţenie şi de respect in privinţa actelor care 
sunt petrecute mei dinainte, păstrând in 
acelaş timp şi principial neretroactivităţii 
in materie. Void căuta să combin toata 
aceste ide! şi void căuta s& fac ţăranului 
partea cea mai bună, fără insă să violeze 
nici principióle eterne de drept nici prin
cipíele echităţii.

De aceia void zice : admit orl-ce arti
col şi ori-ce ameudament căt de favorabil 
pentru ţărani, şi primesc să zic că instrei- 
nările, fie directe, fie indirecte, fie degni- 
zate, vor fi nule pe viitor, şi’ml void per
mite chiar să fac caia ce n’a făcut legiui
torul, a extinde limita alienărilor degui- 
zate, pentrn că pe viitor ’ml este permis 
tot. De aceia primesc, fie proiectul de 
lege la care se afla raportator d. Misail, 
fie nn alt proiect de lege care s’ar face şi 
in care s’ar zice că toate instreinările for
male sad degnizate snnt pe viitor nnle in 
virtutea art. 728 din legea rnrală, şi pri
mesc să se declare nnle toate alienările de
ghizate toate ipotecile, toate inchirierile 
care vor trece peste cinci an i; şi dacă voiţi 
mal mult decăt atăt, declar că aceste ipo- 
tece vor fi intrn tot nnle, in căt ţăranul 
să nu fie nici măcar dator a restitui snma 
pe care a primit’o fie ca împrumutată fie 
ca chirie. Amintesc toate aceste, d-lor, pen
tru că ele ar privi viitorul, şi orl-cine ar 
voi să trateze cn ţăranul ar patea să aibă 
in vedere legea, şi ţăranul ar putea să ’şl 
revindece proprietatea pe claea acţiune! 
posesorii, rămănănd insă ca posesorul să 
fie respectat pănă in momentul revindecă- 
ril. Aş primi toate acestea, pentrn că le
giuitorului ’i este permis să facă orl-ce leg! 
pentru viitor, pentru că nu sacrifică nici 
un principii! şi pentrn că el este cel mal 
bun apreţiator al utilităţii sociale.

Dar, d-lor, fac apel la cunoştinţele de 
drept, şi nn numai de drept strict, dar 
chiar du drept natura!, — căci void arăta 
că principiul neretroactivităţii este nn prin- 
cipid de drept natnral; — fac apel la cu
noştinţele de drept natural ale d-lul Căm- 
pineann, care este om de legi, şi ’1 rog a- 
tăt pe d-sa, căt şi pe colegii d-sale din 
minister care sunt oameni de legi, şi snnt 
mulţi acel colegi; fac zic nn apel şi ’I rog
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să nu facă o răsturnare periculoasă a prin- 
cipiclor eterne pentrn umoarea cu ad că
tre ţărani, fiindcă prin aceasta le-ar face 
mal mult răd decăt bine; căci este nn 
prineipid etern că dacă acel slabi trebue 
protejaţi, cei tari nu trebne furaţi. Tre
bue dar să combinăm aceste două princi
pii, pentrn a nn viola pe niol unul din 
ele. De aceia void zice pentrn actele fă
cute ia treent să nu luăm o dispoziţiune 
cu putere retroactivă, căci nu puteţi d-v. 
putere legiuitoare sub pretext de a inter
preta o lege, să faceţi o nună lege oare 
ar resturna fapte petrecute deja supt im
periul altei legi; nu puteţi să veniţi şi să 
ziceţi in nn mod arbitrar, căci este arbi
trar cănd ziceţi că închinările pe cinci nnl 
snnt nule, fiindcă d-lor inchirierl s’ad pu
tut face in Vlaşcn pe 3 franci pogonul, 
in Ialomiţa pe 5, in Brăila pe G, iu Ilfov 
pe 10, astfel că poate să fie inchirierl şi 
avantagioase pentru ţărani şi nn puteţi 
d-v. să le declaraţi pe toate de viţioase şi 
de deghizaie înstrăinări. Nu vedeţi că cn 
modal acesta impietaţi asupra puterii ju 
decătoreşti? Aceasta na o nimic mai mnit 
nimic mal puţin de căt o lovitură de stat 
legislativă.

Apoi nn puteţi face aceasta, pentrn res
pectul care trebue Bă vă datoriţi d-voastră 
inşi-vă. Şi guvernul, ca protector şi ne
părtinitor al tutnlor, nn poate admite o 
asemenea lege, şi pănă in cele din urmă 
se va convinge de aceasta, şi va retrage 
proiectai. Vă conjur să nn stăruiţi a face 
aceasta, căci inainte de toate d-voastră 
sunteţi oameni de stat, gi protectori egali 
ai tatnlor, iar nn protectori al unora şi 
asupritori al altora.

De aoeia z ic : căt pentrn actele din tre
cut, să le lăsaţi să fie apreţiate de către 
puterea jndătorească; nn vă desfideţl de 
puterea judecătorească, de a o lăsa să le 
judece. Dacă vor fi căte-va tribunale rele, 
ignorante, aceasta este excepţinnea, acele 
nedreptăţi care le ar face sătenilor, nn le 
ar face numai sătenilor, ci pentrn toată 
lumea, pentrn că acel ignorant sad de rea 
credinţă nu alege pe acela cărnia nn ştie 
sad nn voieşte să’f dea dreptul, ci face 
intr’on fel pentrn toţi. Prin nrmare, de ce 
pentrn căte-va cazuri isolate, să nu tră- 
mitem pe toţ! înaintea instanţelor jude
cătoreşti ?

De aceea vă conjur încă odată să nu 
admiteţi ideia coprinsă in articolul an
tei al proiectului ce ne-a citit d. rapor
tor.

Aşa dară void zice peutra actele din 
treent instreinate, deghizate sau directe, 
sunt nnle intrn căt ele vor fi declarate 
astfel de către puterea udecatorească şi 
pănă la anularea acestor acte, şi declara
rea ca dechizate.de puterea judecătorească, 
dispoziţinnile coprinse in acele acte vor 
fi respectate.

Prin nrmare, cel care este declarat ca 
locatar sau ca posesor va rămănea; şi a- 
cela care pretinde |din contră, că acesta 
este nn locatar dechizat va cere anularea, 
şi cănd senţinţa de anulare se va da şi va 
rămănea definitivă, atonei acea (sentinţă 
va fi exeenterie. Pentrn viitor, pentrn că 
nn aduce nici nn pericol, nici o tulburare 
in ordinea transacţinnilor, snnt şi ed foarte 
larg in privinţa nulităţii unor asemenea 
acte. Şi tată cum aşi redige ed art. I, din 
proiectul d-lui Misail; aşi zice: orice in- 
streinare sad ipotecare formală sad deghi
zată a pămănturilor cedate foştilor clăcaşi 
de legea rurală, făcute contra prohibiţiu- 
nil art. 1, 7, 8 din legea rnrală, snnt de 
drept nnle şi neavenite.

Art. 2. Puterea judecătorească], mai jos 
determinată va judeca in ¡chipul şi după 
procedura mai jos determinată. Şi in pri
vinţa aceasta void adopta art. 2 al d-lnl 
Misail, nulitatea acestor acte fie că ele 
conţin alienaţinnea directă sad indirectă să 
fie de drept. Apoi aliniata! 2 al acestui 
articol va zice: pe viitor vor fi conside
rate ca alienaţinni deghizate, orice acte de 
ipoteci, orice acte de închirieri, care ad 
inchiriat sad ipotecat, vor fi pasibili dea 
perde sumele ce vor fi numărat. Ce voiţi 
mai mult? Vă dovedesc că in limitele po
sibilului voieso să dad cea mal mare ga
ranţie.

Pe nrmă, in loc de art. 2 al gnvernnlnî 
aş propnne amendamentul următor : Void 
zice: guvernul va face din ofioid prin or
ganul ministernlni public de pe lăngă tri
bunalele locale, a se declara de către tri
bunale militare actele, deja trecut« sad 
ce se vor trece pe viitor. Vedeţi, nn zio 
a reintegra in pămăntnrile lor, oi a declara 
nnlitatna actelor. In limitele şi spiritul art.
1 şi al 2-lea nulitatea va fi pronunţată 
fără apel, procedura va fi gratuită; toate 
acestea le primesc.

Vedeţi d-lor, că me-am dat toată oste
neala ca să combiuez in limitele posibilu

lui, peincipiul echităţei cu principiul de 
ne retroactivi ta te. Şi nn vă temeţi că pu
terea judecătorească nu 'şi va face datoria 
ca văzănd o închiriere pe termen de 25 
de ani, nn va fi nici un tribnnal serios, 
şi majoritatea tribunalelor este compusă de 
oameni serioşi, care se o incuvinţeze. Ele 
vor declara că aceste închirieri şi aceste 
preţuri sunt simulate. De exemplu, un ţă
ran a incheiat cn nn 'particular conven
ţia na următoare: închiriez 10 sad 15 po
goane de pămănt ale mele dnpă legea ru
rală pe 15 ani, şi am primit căte 50 de 
franci chirie pe an, pentrn toţi 15 ani. 
Apoi credeţi că tribunalul va ioonviinţa 
aceasta gi nn va delara actul de simulat? 
Nu,d-lor va reduce chiria conform cn prin
cipiul de echitate dela 50 de franci, la a- 
devărata chirie de 4, 5 sad 6 franci, şi ’i 
va zice: şarletannle, ceea ce ’ ţi dad drep
tul să iei îndărăt, nn este altceva de căt 
15 imnlţit cu 5, pentrn rest... (întreruperi).

Nu vă temeţi că tribunalele nn vor şti 
ca să freă. Căte alienaţinni se fac şi tri
bunalul le anulează, căte inchirierl se fac 
pe un preţ de jumătate şi cn toate aceste 
tribunalul le anulează,, zicănd ca acela nn 
este preţnl adevărat. No credeţi |pe jude
cători otă t de stupizi; nu credeţi că dre- 
tate nu se face. Voiţi să aveţi dreptate 
bună şi să nu aveţi trebuinţă de aseme
nea legi? Faceţi bine să măriţi bugetul 
ministerului justiţiei: reduceţi numărul ju
decătorilor, dară renuinăraţi mai bine'.de
claraţi inamovibilitatea magistraţilor ,Q şi 
gistraţilor, şi atnnci nn vi veţi fi siliţi să 
faceţi lovituri de stat, lovituri in contra 
principiilor de echitate.

D. ministru de finanţe. D-lor, nn void 
să se acrediteze o eroare, fiindcă această 
eroare a făcut pe d. Danieleanu să fie in 
contra proiecta Ini gnvernnlnî. A zis d-sa, 
că se vorbeşte de inchirierl, şi dacă in
tervine aci puterea legiuitoare, neapărat că 
se face o impietare asupra putere! judecă
toreşti ; insă in proiectul guvernului nu 
era vorba de inchirierl; acolo recunoşteam 
şi noi că remăne limitat dreptnl judecăto
rului să vază cănd este o închiriere. Idea 
noastră era să lăsăm pe judecător la înalta 
sa înţelepciune se vază cănd este un con
tract deghizat, cănd el ar fi o închiriere 
care in realitate ar fi o înstrăinară. D. 
Danieleanu este de acord oă trebue ceva 
de făcut in această materie, insă vrea să 
reguleze materia pentru viitor.

Mai ăntăid de toate nn avem trebuinţă 
să regalăm materia pentru viitor, şi al 
donilea, dacă sar prevedea că sancţiunea 
nulitatea pentru' viitor, atunci aţi intra 
pe tărâmul incapacităţilor, ţărănoiul, inca
pacităţi de cari noi totdeanna am fugit. 
Nn este vsrba să zicem eă ţărannl nn va 
pntea de aci inainte să închirieze decăt in 
cutare şi in entare mod, căci am crea o 
incapacitate; şi din momentnl ce veţi zice 
că ţăranul nn poate de aci inainte să 'şl 
inchirieze locul decăt ps 5 sad 10 ani, din 
acel moment sunteţi arbitrari [şi pot zice 
mal mnit, că sunteţi nedrepţi cănd aţi pre
vedea că ar fi o alienare atunci cănd ţăra
nul ar face cutare şi entare act (întreruperi).

D-lor, in oe condiţinnl s’a dat ţăranu
lui proprietatea aceasta? sad mal bine in ce 
condiţinnl i s’a constituit acest drept ? I 
s'a dat această proprietate ca ea să fie ina
lienabile, aceasta este nn prineipid de căre 
nn vă pnteţi dopărta un minat.

Iată ce zice legea: De ce la promulga 
rea decretului acestuia, in timp de 30 ani, 
săteanul sad moştenitorul său nu va pu 
tea înstrăina, nici ipoteca, etc.

Vedeţi dară că atăt de adevărată era 
ideea aceasta înaltă, căci incapacitatea de 
a instreina, mergea pănă Ia moştenitorii săi.

Aoticolnl din Constitnţiune vine a da 
o nonă şi mal tare consfinţene acestei legi 
şi noi nn facemjalta decăt să reintegrăm 
pe ţărani in proprietatea lor şi acela care 
a tr&nsigiat in contra Iegeî rurali, care 
avănd mal multă cnltnră decăt ţărannl a 
cumpărat intr’un moment de miserie a ţă 
rannlui, acela să aibă sarcina să meargă 
la tribunalul să dovedească că contractai 
lai este nn contract de închiriere, iară nn 
o vănzare, şi atunci tribunalnl va vedea 
dacă este nn contract de incriere sad 
văn/.are deghizată.

Apoi ce vă cerem noi mal mnit decăt 
ceea ce se imtămplă totdeauna in materie 
de posesiune ?

Vă oerem, beneficiul posesiune! pentrn 
ţăran ; fiind că, nn numai interesul fiscu
lui este in joc, ci şi acela al detentorilor 
de bonnrl rnrale care trebne să-şi ia banii 
şi cari prin nrmare ad interes de a nn 
vedea pe ţăran desbrăoat de orice acere. 
Vă oeteni sd binevoiţi a declara ca prin-
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cipinl pus in legea rnrală, ca prinj 
pas in Constituţinne să 'şl găsească o) 
ţi ane utilă.

Apoi, dacă am nrma pe d* Danie 
in sistema d-sale, nn vedeţi că am 
o lege care cel pnţin nn ar avea nit 
efect practic pentrn viitor? Noi cere 
aceea cari ar cumpăra aceste locui] 
meargă el să reclame la tribnnal, ian! 
ţăranii; căci ori căt de pnţin costişii 
ar fi pentrn ţărani urmărirea unul I 
menea proces, totn’şl ar avea cel puţi 
inconvenient, acela de a snpnne pe ţ 
la vexaţiuni.

Eram magistrat şi cănd căştiga nn 
ran, vă mărturisesc că nu dam chel 
de judecată, fiindcă pentrn 20 sad 30 
ei trebuia să umble mult, ea ’şi pearzl 
timp preţios.

Dacă nu veţi adopta prpiectul gave, 
lui, vă declar că supuneţi pe ţăran' 
vexaţinnile cele mai mari, T veţi v 
pentrn dobăndirea lucrărilor lor cn d1 
vărşire smnlşl dela interesele lor şi nn 
mai produce nimic.

Dacă Camera nn acordă guvern ului 
jlocul de a para la acest inconvenient, 
o sancţiune prin anticipaţinne la toafj 
lienările, ce se vor face de aci inainfa

Veţi mărturisi d-lor, că din această 1 
nn am făcut decăt o cestinne de cons 
vare naţională. Nn întărim prin aces 
lege ; ci voim numai să reintegrăm in t 
pănirea lor pe cel deposedaţi, să dăm
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lecţiune de iualta moralitate acelora, I I

41ad speculat asupra neştiinţei şi mia 
ţăranului, şi in fine, voim cănd propri*-.  ̂
mare ar dispărea.

De acea, d-lor, vă rugăm, fără să T  
necaţi pe terenul cestiuuilor de majorits 
şi de minoritate, şi uitând cine e la j ‘ 
vern şi cine a făcut această lege, să bii 
voiţi a vă inspira de cuvintele pe carir 
avnt onoare să le invoac şi să votaţi ao 
stă lege pe care in deplină conştin 
împăcat cn mioe însumi o cred Jşi j  
şi echitabilă.

D-lor, ştiţi bine că in 1864, legiui 
a voit să pună o ordine socială in ti 
să scutească ţara de frământările cai] 
fi pntut conduce la dizoluţiune: sa
0 temelie naţionaletăţi romane; căci 
popor fără pămănt este nn popor iloj 
dacă ar putea naţiunea romană, prin 
prezentaţii el, să facă ca pămăntnl r< 
nesc să fie perpetuu in măna romăn 
numai snb această condiţiune voi avi 
credinţă in viaţa şi viitornl naţinnel 
măne; numai pe căt timp popornl rom! 
va avea pămănturi, numai pe atăta iii 
naţiunea romană, ţara romanească 
poafe exista, alt caro, ea e perdntă, ei 
p ri. Cam d-lor? Şi din ponctnl de vei 
social, şi din pnnctnl de vedere politi 
din pnnctnl de vedere economic , fin 
fracţionarea pămentnlni. pnnerea Ini 
mănele a sute 'de mii de muncitori, 
agricultori... căci d-lor, poporului ronfl 
nn’i a mai rămas decăt plugul, sapa şi bli.ti 
ioneta şi, acum, cănd un gnvern vine 
recunoaşte că tăria ţărei este popornl 
măn, că această tărie o face pămăntnl 
măna Ini, atunci trebne să facem din 
ţinni bizantine ?

Recunosc că in ordinea regnlntă, 
ordinea comună a dreptului şi princip* 
de drept, d. Danileann are prea mjyk, 
dreptate ; insă asupra unnî drept eonim j 
există nn alt drept, existenţa pămenta 
romanesc in măna romănilor şi acest d 
trebue să prevăleze asupra acelor 
cestiunî de procedură, asupra tuturor oi 
alte cestiunî de formalităţi ale dreptnl 
comun.

Ni s’a vorbit despre incapacitate pi 
sonată şi reală, ni s’a vorbit despre i 
pietarea asnpra unor atriboţinnl jndicia 
ni s'a vorbit despre confnsionea acest 
atribnţinnî.

Ei bine, nimic din toate acestea, 
ginitorul de la 1864 a zis : pămăntnl ej 
inalienabil. Ce nrmează de aci ?

Pămăntnl dat popornlni este al ţări 
el nn poate fi înstrăinat, prin nrmare 
poate fi văndnt...

Să vedem dacă este adevărat că poal 
să fiă înstrăinat acest pămănt ? Snb orii 
formă şi snb orice punct de vedere, 
nn pot să zic altfel, de căt că el nn poal 
să fie înstrăinat; ţărannl romăn nn 
de căt nn simplu deţiitor in timp de 
ani după lepea din 64. Apoi, dacă el n l  
este de căt simpla deţiitor, cam se p o a f l ' 
prin analogie, cn total străine de speciei 
să se susţie cum oă el ar pntea să menrgH '< 
să ceară revindecarea acestui pămănt ial 
etăpănirea lui, cănd el nn era adevărstofl ti
1 deplinul proprietar al acestui pămănt ffl'l 

d-lor, legea i-a dat lui acest pămănt şi 
este o cestinue de supremă ordine socială*
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ca acest pămănt să fie in măna 
aafi fură voe.

r, d-lor, că această ccstiune în
că totul aceste formalităţi de 

iau, care nn aii aface ca ees- 
discntăm acuma, 
or, Camera d- voastră a voit şi 
să ţină seamă de cestinnea ce 

Astfel d. Daniel« ann a zis de ce 
rlm justiţia, de oe ju stiţia  să nu 

|ăntnl şeii, de oe ea să nn zică că 
nn este o disimulată înstrăinare? 
acest desidorat s'a satisfăcut căci, 
evede clar aceasta ; ea zice că, 
naţiunile cari vor fi făcute pe nn 
e 5 ani vor fi bune; nu e vorba 

; t t i o i ,  fraudă sau amăgire, ci e vorba 
"V ce quod plerumque fit. Va să zică 

„ ) i ocupaţiunea d-lui Danieleanu este
rtc )tă, căci aci se vorbeşte numai de 

> raţiuni cari nn trec peste 5 ani, 
î>}| şi de acelea care trec peste 5 ani, 

a cărora este chemat tribunalul 
onnnţe.
■ sc de ceea ce a preocupat pe le- 

iţjul in 1864, care n zis că ţăranul 
te să dispuie in timp de 30 ani 

u F  iata ea st, căci el nu este deplin 
^ p r ,  el are numai uzul ear nn şi 

un are dreptul de a înstrăina; 
mare, nefiind proprietar complect 
ta o zic faţă cn dreptnl comun,

& acordată dăpă legea din 1S64. 
Ir, pentru asc-menea cazuri şi pentru 
n i stare de lucruri, legiuitorul a 

termen de 5 ani, ca să se crează 
ste loc de doi safi fraudă, 
unea d-lui Danieleanu trebne să 

Jutată serios, căci este o opiniune 
fi, şi serios esprimată. D-un Danie- 
».ice: peutrn viitor pnteţ! face ase- 
[legl, dar legea care se face azi ar 
Irincipinl de eternă justiţia al ne- 
Ktivil&ţii legii. Eî bine, voiă căuta 
nonstrez, că nu e cătuşl de puţin 
Iţiune a acestui principiu. In adevăr, 
Birt. 7 şi 8 din legea rurală a pus 
Rcipiă ca pămănturile care se recu- 
piin această lege ca proprietatea ne 
it ită a ţăranilor sunt şi remăn nea' 
ala in timp de 30 ani. Ce a voit le
fii 1 să facă prin această dispoziţiuue?

el o incapacitate in persoana aces- 
jcuitorl ? Nn, d-lor. Legiuitorul a 
a şi locuitorii ţărani oii avut această 
Itate in totd'anna, insă n’au avut’o 
■ nominal, căci nn s’aii bucnrat de 
b acestei proprietăţi in căt să poată 
feţieze avantajele proprietăţii, şi a 
|t această proprietate prin nealie- 
fate, şi ar fi fost înscrisă in legea ru- 
umaî in vederea interesului particu- 
locuitorilor, atunci comparaţiunea 

jntre nealienabilitatea acestei proprie- 
nealienabilitatea imobililor dotale 

jfost bonă; cănd insă noi ne aflăm 
t cn o nealienabilitate, creată in 

jea unor consideraţinnl de o ordine 
, ni se pare că cestinnea să schimbă, 
efi crez că chiar dacă aş susţine 
proiect do lege inaintea unei Camere 
mare, conservatoare, sunt convins 
găsi o mal mică opoziţiune de căt 

feăsesc in aceastS onor. Cameră care 
iberală...
P. Ghica. Negreşit, fiincă o Cameră 
ouară ar trebni să sprijine nn ase- 

proect de lege reacţionar...
P. Grădişteann... Şi eu care repre- 

Kntăinl colegiu de Ialomiţa crez că, 
ănd sc*st proiect, snsţin interesele 
etăţii mari, pentru că ceea ce a 
pe legiuitorul de la 64 să editeze 

jâ  nealienabilitate nu este atăt inte- 
ţăfanilor căt este interesai propie- 
in general, care serveşte de bază la 

K u l edifici ii social, căci inteligeţi d-v. 
■ituaţiune s’ar afla ţara când peste 
ani, toţi locuitorii săteni s’ar afla 

»daţi această proprietate. Legiui- 
rural nn a voit să dea sat milor o 

ietate ilusorie in căt,. la eepirarea 
nulul de 30 ani, să se pomenească 
stinnea rurală rădicată din noă, ces- 
n socială care ar fi mişcată şi snsţi- 
de o popnlaţinne cn mult mal deş 
i, care ar vani să ceară in numele 
nlnl proprietatea pe care ’I o dedese 
rurală şi pe care noi nn am ştint 

■ ,»' o păstrăm.
voce. Aoestea sunt frasa.
Grădişteann. Nu Crase d-lor, ci o 
Icre serioasă despre ce se poate in 

f j i a  in ţara aceasta pe viitor, despre 
poate să aducă o perturbaţiune 

1*1 i car ar fi in stare să restoarne tot 
re nn s’ar pntea, poate, impftca nu- 

"i mu o simplă restituţinne. Dacă d-v 
uitaţi de <&t la apărarea principi 

cutare sa fi cutare, să’ml fie permi-

şi mie a rupe pentru un moment 
viitorului şi a mă îngriji despre densul 
precum 'ml impune datoria mea de man
datar al ţării.

D-lor, ceea ce doresc ed, ceea ce doreşte 
proectul guvernului, precum şi amenda
mentele care a’afi propus este că la expi
rarea acelor 30 de ani, loonitorii ţărani

vălulfiind, această inalierabilitate nu poate fi 
lăsată numai la dieoreţiunea aceluia ce ar 
avea dreptul să o fu că sad să nu o ftcS.

D-lor, oare este deosebirea intre proiec
tul guvernului şi amendamentul ce am 
avut onoarea a propune ? Şi ma! ăntSi care 
este deosebirea intre amendamentul ce am 
avnt oooare a propune şi resoIaţiun»a co

să aibă in mănel-i lor in nn mod efectiv iui tu tul ui de delegaţi? Nimic alta, nici o
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această proprietate..
Aşa dar, d-lor, cănd legiuitorul de la 

1864 a venit să zică: de la promulgarea 
acestui decret iu t. rmen de troî-zecî de 
ani, sătennnl să nn poată înstrăina sad 
ipoteca proprietatea sa, a înţeles oare că 
vor fi permise înstrăinările degnizate, cănd 
el nn permitea nici pa cele formale? Nn, 
şi ca toate astea înstrăinări de asemeni e- 
nea natură s’ad făcut. Ce remediu este 
dar de adas la acest red ?

Sa răspunde de d. Danieleanu : ne aflăm 
faţă cn doue drepturi de o potrivă, şi nn 
trebne să fim părtinitor pentrn nnnl in 
detrimentul celui alt.

Void răspunde d-lul Danieleanu numai 
a ta ta : D a ! Cel slab ca şi cel tara are 
drepturi egale la protecţiunea legel; insă 
cel de bună credinţă nu poate avea ace
laşi drept ca şi cel care este spoliator şi 
de rea credinţă...

D. N. Furcnlescn. De nnde’l ş tii!
D, P. Grădişteann. 'L ştiu din aceasta 

că el cunoaşte legea, că el a venit şi a 
fraudat legea, şi a adus prin frauda sa o 
vătămare din acelea care se resfrăng asu
pra bazei chiar a societăţel; şi atnucl nu 
mă mal ocup de el. Salut reîpubticac su
prema lex.y Şi mă ocup de suprema lege, 
Şi faţă eu această supremă lege n’am să 
ţin seamă de faptele oameni'or de rea cre
dinţă (Aplanse).

D. G. Danieleanu. Multe crime s’a co
mis in numele salatei publice.

D. P. Grădişteann. Să comitem dar şi 
noi un net de justiţie in favoaroa acelora 
cari snfer din cauza acestor spoliaţiunî: 

O voce. Nu e spoliaţiune.
D. P. Grădişteann. Cum nu este spo

liaţiune? Dacă pe tărămnl acesta se pane 
onor. d. Daniileanu ’I răspund cu partea 
a doua a discursului d-sale, ’I răspund': 
Dar d-ta pentru viitor n’al declarat că 
primeşti...

D. G. Danielepoln. O primesc pentrn 
că’i da fi de ştire, ’1 vestesc...

D. P. Grădişteann. Dar pănă acum nu 
a avut in ştire, nu a fost anunţat prin 
lege a nu face asemenea transacţiunî ? 
Legea rurală de la 61 a fost promulgată, 
aplicată in toată ţara, şi cum ei nu o 
ştiafi ? (Aplauze). Apoi cănd acele princi
pii din legea rurală afi fost reamintite in 
Constitnţinne, că aceste pământuri nu sunt 
alienabile nici intr’un mod direct, nici 
intr’uu mod indirect, şi cănd in două 
rindurl Constituanta atrage atenţiunea, 
prin art. 20 şi prin art. 123 aşa de mult 
Constituanta noastră a fost preocupată 
de această idee, in căt nn s’a mulţumit 
să o zică numai in art. 20 şi a zis’o şi 
in art. 123; şi d-v. invocaţi buna cre
dinţă a aeelnia care a voit să fraudeze 
legea şi să spolieze pe ţăran, şi nn aveţi 
de căt cnvinte de tinereţe, dar numai 
simple cnvinte pentrn nenorocitul acela 
de ţăran, ale cărui interese trebue să fie 
apărate de to ţi?  (Aplauze)

D-lor, nu este acest proiect de lege o 
sfială din partea cuiva, că justiţia n’ar 
exista in ţara Românească; nu este acea
stă lege cătuşi de puţin îndreptată in con
tra judecătorilor, pe care d. Daniileanu 'i 
găseşte buni in majoritate, şi efi sunt de 
acord cu d-sa; aci este eu totul alt-ceva.

Ca voiţi d-v. d-lor? Să lăsaţi fie-cărui 
ţăran spoliat dreptul individual de a mer
ge să se plăngă la justiţie? Vă răspund 
¡iutei fi că nu se va duce nici nn ţăran să 
intenteze proces, pentru că nu ştie cum 
să’l intenteze. Voi răspunde al doilea că 
dacă se va găsi un ţăran care să intenteze 
proces, va trebui să formuleze cererea ua 
intr’un mod juridic, căci tribunalele, ori 
căt de bune ar fi, nn pot să dea justiţia de 
eăt uşa cum se cere, şi credeţi d-voastră că 
şi baroul este luminat in toată întinderea 
ţărel in căt fie-care ţăran să găsească nn 
advocat luminat şi desiuteresată ca d-v. 
pentru ca să pue cestinnea pe adevăratul 
tărăm şi să lumineze conştiinţa judecător 
ralu l?

Dar apoi, d-lor, este vorba oare numai 
de interesul fie-cărui ţăran in parte? Iată 
ceea ce perdeţl din vedere. Nu este aci 
vorba de acele alienări profitabile nnmal 
persoanei; nn este vorba aei de femeea mă
ritată care nu poate s&’şi înstrăineze dota 
sa, căci dota sa serveşte la susţinerea sar- 
•cinelor căsătorie; ei este vorba de nn in 
teres de ordine socială naţională, şi astfel

deosebire de principii!; am crezut numai 
să dnfi o reducţiune mal nemerilă ideilor 
oomisiunel. Difurinţa dară intre proiectai 
guvernului şi amendamentul meii, care nu 
este de căt traducerea din noti a opininnel 
comisiunel este aceasta;

Guvernul zice; ori ce iustrăinare safi 
ipotecare formală safi d.'ghisită, a pămân
turilor cedate foşt:lor clăcaşi eto.

Două critice nm adresat acestei redac- 
ţinul: una că se zice: »pământurile ce
date foştilor clăcaşi, ceea ce este o idee in
corectă. Nici nu pămănt nu s’a dat foşti
lor clăcaşi, legea rurală nu a cedat pămănt 
foştilor clăcaşi: legea rurală a recunoscut 
proprietatea de veci esistentă n ţăranului 
asupra acestui pămănt.

O voce. A eirmncipat’o.
D. P. Grădişteann. A emancipat numai 

munca; dară proprietatea era a lor.
Al doilea, art. 1 din proiectul guver

nului ar deveni oare cum inutil, căci nu 
este de căt repeţirea acelniaşi principiu 
pus iu art. 7 şi 8 din leg» a rurală. Ce 
trebuia să se aducă prin acest proiect noii? 
Trebuia să ie aducă o lumină mai mult, 
să s i înţeleagă aşa in căt să nn mai fie 
loo la îndoială.

Ce focem noi ?
Noi esplicăm ideea legiuitorului cum a 

fost de la iuceput. Efi, in amendamentul 
meii, asupra curentului de închiriere mă 
opresc mai mult.

Onor. d. Danieleanu s’a servit cu textul 
comisiunel care vorbea de iuchiriei fără 
fixaţiune de timp, şi a z is ; Ce fel ? în
chirierea, ori cum ar fi, nu ponte fi consi
derată că o înstrăinare deghisată ? Nn toc
mai de aceia am fixat un termen, şi la 
noi este acest obiceifi ca termenul cel mai 
lung pentrn închirieri este acela de 5 ani. 
Acolo nnde se va găsi o închiriere pe un 
termen mal lnng, fiţi siguri că nu este o 
închiriere sinceră, ci simulată, care are 
eă ducă la o adevărată înstrăinare; ce veţi 
zice d-voastră de o închiriere de 30 safi 
40 ani? Nu ştiţi că faţă cu legea rurală 
care nu permite înstrăinare, sunt mulţi 
cari afi făcut asemene contracte şi unii din 
acel cori nu aveafi dreptul să dobândească 
proprietatea zic; dară efi nn sunt proprie
tar, ci iuehirietor, inchirietor pe 80, pe 
90 ani.

Vă întreb, trebne să lăsăm pe ţăran eă 
se judece cu aceşti oameni cari afi in mă- 
nile lor actele, şi să stăpânească pene cănd 
jnstiţia se va pronunţa ? EI bine, această 
sistemă ne va conduce la ştergerea radi
cală a art. 7 şi 8 din legea rurală; mal 
bine ca aoeastă lege să nu esiste, şi să ne 
mal facem ilusiunî.

Mal departe, amendamentul meii zice; 
Emphitheosa, anticresa, schimbul, care pre
tinde d. Furcnlescn că nu l’am prevăzut, 
şi alte acte echivalente.

Insist asupra acestor cnvinte şi alte acte 
efhit'alenie, căci s’a făcut o critică de că
tre d. ministrn de finance; d-sa a zis că 
enumeraţinnile sunt primejdioase; nu se 
ştie dacă este o enumeraţiune generală 
safi limitativă.

EI bine, nu poate se mal fie vorba de a- 
ceastă îndoială, căci cănd pe lăugă enume- 
raţiunea coprinsă Re adaogă; şi >alte echi
valente,* se vede că enumeraţiunea este 
dată ca esemplu, şi că coprinde ori ce act 
de alienaţinne făcut cu scop de a stravesti 
înstrăinarea in detrimentul ţăranului.

Citesc mai departe; »Relativ la pămân
tul de hrană, la pământul de case* etc.

Şi aci sunt nevoit să fac proiectului gu
vernului o critioă, căci el nu zice nimic in 
privinţa caselor, şi cănd in şedinţa trecută 
s’a suspendat discuţiunea acestui proiect, 
s’a ridicat o obiecţinne; s'a z is : dar ca
sele nn sunt protegiate de art. 7 fi 8 din 
legea rnrală; ele nn snnt declarate ina
lienabile. Eroarea este profundă. Locurile 
de case snnt şi ele garantate de art. 7 şi 
8 ea şi pămănturile de oultură. Probă este 
că legea rurală, ca şi Coustitnţiunea, nu 
▼orbeşte numai de locuri de muncă oi zice: 
»proprietate ;* şi proprietate, insemnenză 
tot aşa de bine casele ca fi locnrile de man
că : a face o asemenea distincţiane este n 
veni numai in ajutorul acelora pe cart ’1 
aş numi pişicheri, dacă cuvântai ar fi par
lamentar, cari nn afi întrebuinţat modul 
viclean ca să ia întreaga proprietate a ţă
ranului, şi s’ar fi mulţumit, pentrn oă in-

trrrei 1 t?fi «omrrial şi industrial ’1 face

că aceasta să ’I fie de ajuns, s’ar fi mul
ţumit să onmpere nnmal local de casă

Aceasta voim noi ? Voim să lăsăm pe 
ţăran cn proprietate asupra locurilor, de 
eultnră şi fără cămin ? Vedeţi dar din ce 
punct de vedere era datoria noastră să a- 
dăogăm aceste cnvinte la art, 1 din lege.

Mal departe, in partea finală a amen
damentului zice;

Fără a se putea cere restituirea pren.- 
lul numărat pentru deposedam unul ase
menea drept. In adevăr, in ce situaţiune 
puneţi d-voastră pe ţăran ? Aveţi aerai de 
a voi să menţineţi in măuele sale proprie
tatea şi nn o faceţi. Dacă d-voastră nn 
puneţi acest principiu cn o consequenţă 
indispensabilă a art. 7 şi 8 din le*ea ru
rală, iată ce se intemplă; guvernul, con
form legel pe care aţi votat-o va lua pe 
ţăranul deposedat pe nedrept in virtutea 
unul net drgh'sat de înstrăinare şi ’1 va 
stabili in pos-isiunea sa d. X, d. V, d. Z, 
ac-ela cire beneficiase pună aci de această 
împroprietărire şi care o-dată se va vedea 
depărtat prin mijloace administrative, va 
rămânea oare el cn braţele încrucişat-.* ? 
Nn. Ci el care are mijloace, va chema la 
j-jdecată pe ţăran, ’I va străgăni prin toate 
Instanţele judecătoreşti cu trimiteri peste 
trimiteri, şi după ce se va jud*ca 5, 6 
ani, cănd judecata va fi peutrn ţăran şi 
va condamna po acela care beneficiase de 
proprietate, neapărat că proprietatea se va 
lăsa in măaele ţSranalni, dar tot de odată 
i se va da dreptul Ini X să ’I se plătea
scă banii număraţi împreună eu clausele 
penale cari afi pntot fi stabilite. Iată dară 
pe X in drept de a priimi «le la ţăranul 
Neatşu, s.u Vlad, prin hotărâre definitivă 
şi investită cn titlul eseentorifi, 5000 gal
beni, de esemplu, adică de 500 ori mBl 
mult de căt face pogonul de pămănt. Iată 
ce veţi face d-voastră. Prin urmare, veţi 
da ţăranului o proprietate aparentă, ’1 veţi 
menţine in această proprietate 30 ani şl 
in zioa cănd el va fi deprins cn această 
proprietate, in zioa aceea ’1 veţi deposeda 
dăndn'l in mâna Ini X prin mijlocirea 
clauzelor penele. Iată instiţia d-voastre, ju 
stiţie înaltă şi bazată pe principiele de 
drept.

Dară ce e de făcut ? Iată ce e de fâcnt: 
Exploatatorul, care ştie foarte bine că le- 
g a  rurală şi Consti taţi unea ’I opreşte de 
a da parale pentru asemenea lucru, să nu 
o fi făcut; dacă insă a fâcut'o, atăt mal 
răi! pentru dănsul. (Aplana»).

In amendamentul meii se află o inova- 
ţiune care nn este coprinsă in proiectul 
guvernului, şi pe care efi aş ruga pe onor. 
guvern să bine-voiască a o adopta, pen
tru că această protecţiune o merită şi în
surăţeii, căci legea rurală trebue să le pro
fite şi lor.

C R O N I C A

„Monitorul“ primeşte următoarea 
telegramă din Kiustenge :

Iluminaţinnea de astă noapte (25 noero- 
bre) foarte splendidă, stindarde, lampioane 
nenumărate credeam a fi in Bncnreştl in 
zilele de sărbători naţionale. Afirm, că 
entusiasmnlfi era cn atătfi mal mare cn 
cătfi mal spontan ii şi absolut liber o 
manifestaţinne imposantă a nvntu locfi 
din partea coloniei elene, mare mulţime 
de eleni veniţi cn muzica militară rusă 
dinaintea reşedinţei prefectului pe la 5 
ore şi jumătate seara, iu timp de o oră 
aproape muzica nu a incetat de a cânta 
diferite marşuri de bnenrie. In acelaşi timp 
strigări entnsiastice pentrn îndelungata 
viaţă a MM. LL. Regale Domnitorul şi 
Doamna românilor. Cortegiul pornit după 
aceea in piaţa principală a oraşului nnde 
nn frumos arc de triumf era ridicat cu 
portretai M. S. R. Domnitorului şi cu in- 
scripţiunea patriotică, terminăndu-se ‘ Ele
nii din Kiustenge fraţilor lor români.» Ma- 
nifestsţinnea dură pănă târzii! noaptea. 
Colonia armeană şi celelalte, nucă afi con
tribuit a mări veselia generală. Casele d-lor 
consuli cele mal apropiate de centru erai! 
asemenea frnmos iluminate, stradele pline 
de lume in haine de sărbătoare. Nu se poate 
descrie această incomparabilă serbare, da
torită cea mai mare parte coloniei elene, 
dar la oare toată popnlaţiunea a luat parte. 
Toate acestea aii avat loc fiind prezinte 
singura autoritate română civilă, găsin- 
du-se oraşul in perfectă ordine.

a
M. S. R. Domnnl, fiind indispns de ră

ceală, n’n pntnt asista astăzi la Te-Den- 
mnl' care s’a celebrat in St. Mitropolie 
pentru aniversarea căderii Plevnei.

Din Viena se scrie, că d. H. Bresnitz, 
redactore'e ziarului *Der Osten», nnn 
dintre cel mal zeloşi luptători al canzel 
romane, a fost decorat de principele Ser
biei cn crucea de ofiţer al ordinala! Ta- 
kowa. D. ministrn preşedinte al Serbiei, 
d. Zukic, veni in persoană in binronl de 
redacţinne al ziarulni ,Der Osten», spre 
a inmăna d-lui de Bresnitz decoraţiuuea. 

*
D, prefoct de Kinstenge a trămis d-lui 

ministru de interne următoarea telegramă:
Astăzi, (24 noemvre) la 19 ore, cu oca 

ziunea luărel in posesiune a districtului 
Kiustenge, a avat loc in biserica greceaacă 
nn Te- Deum, Ia care ai! asistat toate au
torităţile locale ruse, d-nii reprezentanţi 
al puterilor străine, notabilii oraşnlnl ş 
nn însemnat număr de cetăţeni din toate 
clasei»; in acelaşl timp,’in]lemplele diferite
lor naţionalităţi, sal! ¡nălţat rugi către 
cel A-Tot-Poţinte pentru prosperitatea 
României şi pentrn îndelunga, paclnica şi 
glorioasa domnire a A. S. R. Domnului 
Carol I. şi a ilustrei Regală Doamna Eli- 
sabeta.

Entnsiasmnl era foarte mare şi bucuria 
se vedea po toate feţele.

Tot oraşul era in picioare; stindarde tri
colore, ghirlande de flori şi diferite orna- 
npente împodobeai! casele.

Dapă terminarea servicinlnl divin , am 
fost insoţit de popor, in strigăte de urări, 
entosiaste, pănă Ia localul conacului, unde 
trebuia să procedăm la primirea autorită
ţilor. Aei eomisionl din partea diferitelor 
naţionalităţi m’aii însărcinat să depun la 
picioarele Tronolal Augustului nostru Dom
nitor, încredinţarea despre devotamentnl 
şi fidelititea nonilor săi supaşi pe c*nd 
chiar in salonul de recepţiune, preoţii ma- 
hometan!, după ritul lor, al! ¡nălţat rngl 
către cel A-Tot-Potinte, cerănd ¡nalta lui 
protecţiune peutrn România şi guvernai ei

In fine, zioa de de astăzi va rămânea în
scrisă pentrn viitor, in cartea Istoriei,ca o 
zi de fericire, pentrn această nouă Româ
nie, atăt de mare era entusiasmul.

Prefect de Kiustenge, R . Opran..
*

Virtutea militară.— Prin ¡nalt decret dom
nesc s’a acordat dreptul de a purta meda
lia „Virtute militară* gradelor inferioare, 
din regimentul 7 de dorobanţi, ce urmează, 
pentru curajul ce afi desvoltat in luptele 
la car! a luat parte regimentul lor, şi in- 
carî afi fost răn iţi:

Soldaţilor Poică George, Chivic Şerban, 
Manolacbe Sima, Niţescu Ioan, Gheorghe 
Petre, Iordache Negoiţă şi Nicolae Ioan,

Numiri in Dobrogea.— Mal sunt numiţi:
D. V. E. Theodorn, şef de binrofi in 

cancelaria prefeot.nreî judeţului Tnlcaa.
D. Dorimedon Hadgi Lasar, ajutor tranl 

stator la plasa Kinstenge, judeţul Kiu
stenge.

D. Nicolae Vrabief, a j  a tor-tra n sl ntor la 
plasa Hârşova, acelaşi jndeţ.

*

R isipa banilor comunei. —  Primăria de Iaşi 
posede şase grădini şi numeroase florării 
mari. Cum se face dar, că comuna a chel
tuit 160 fr. cn cununa de floricea dat’o 
iarna trecută celebrului artist dramatic 
Ernest Rossi ?— Primăria întreţine şi di- 
rigează o şcoală de meserie. Cum se face 
dară, că comnna ia plătit 240 franci pen
tru fac. rea de 8 tfibliţl mici pentrn avize 
de grădini? Materialul fie-cărei tfibliţl co
stă el intr'adevăr 30 franci? Actualul 
consilii! comunal se laudă şi trâmbiţă in 
toate părţile, că face iconomia cea mal 
mare cn banii comunei.—Dovadă : Primă
ria a plătit 690 fr. pentrn nniforroa tam- 
bnri-majornlnl gardel civice din Iaşi. O u- 
niformă 6901 Ce economie 1 Ce milă de 
banii pnbliel! »Car. Bal.*

BÎBLiOGUAFIE
G. Sion. —  O perile p rin cip elu i 

Conicm ir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosaritt. Preţul 3 1. n,

A eţit de sub tipar : Ig ie n ă  sin
gurul manual elaborat conform pro 
gramel oficiale pentru şconlele se
cundare. De vânzare la librăriele 
din Bucureşti şi Craiova.

NB. Această carte este de reco- 
raandăt şi familielor.

IrillliA  Circă. —  G ram atica Itnt- 
beX R om âne.

N. C reţnlesen. — A naion ia «fe-a 
criptivfi. Voi. I Osbeologia, Arthrolo- 
gia, Miologia.



Domnule,
De mal mulţi ani, de câte ori am un 

guturaift, mâ grăbesc a lua In fie-enre dl 
patru sóü cinci din bine-fă citó rele d-tale 
Capsule Quyot cu gudron, şi tn tot-d'a-una 
in 3 séfl 4 dile mi vid scăpat de guturaiú 
Daţi'ml voe apropos de acista a vi semnala 
un fapt ciudat. Cea din urmă <5ră când m’am 
Yidut nevoit a Întrebuinţa remediul d-tale, 
aveam de mal bine de două luni o rană, 
tare greu de vihdecat, la picior. Dupe 3 
dile de întrebuinţare a capsulelor d-tale, 
tare mi'a fost mirarea de a vedea formându- 
se o cojă pe rană. Atribuind acest resultat 
medicamentului d-tale, am continuat a lua 
gudronul. Dupe vre’o dece dile eram cu 
toiul vindecat.

Am consiliat capsulele d-tale la diferite 
persóne cari, cu mare mirare, a& dobândit 
in tocmai aceleaşi resultate ca mine. Dupe 
4 SÚÜ S dile, o cojă se formeţlă pe rană 
şi tn general vindecarea se obţine tn dece 
sétt cincl-spre-dece ţlile.

J. Claer, 5, Strada Fonsng, la Bruxelles.
Capsulele Guyot se găsesc tn România la 

mal tote farmaciele.

I SALA ATDENEULUI

Jo i 30 Noembrie 1878
PRIMUL SI SINGURUL

CONCERT
dat de tSnărol violinist

A R N O L  R O S E N B L U M
laur  ̂at de la Conservatorul din Viena.

DEPURATIF 
«in S A N G

MAI MULTE MII UE

sunt de vênijare. A se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul .Dacia.*

j )̂QwO<)O«»Oi?P««O0O»«O0O«»O0O«»O0O«»O0P«»O;>O«»O<>P«»O0O««O0O««O0OMO0O««O^gg

P I C A T U R I  ^

R E G E N E R A T O A R E
ale d-lul

S A M U E L  T H O M P S O N
Ao«"8te picături aii o putere reoonatitutivă care le pune tn primul rend al descoperirilor 

folosi ţâre. l e  restabilesc puterile pierdute, sad din pricina unul exces de tin ereţe , sad 
din prioina bâtelor îndelungate. Nici o doftorie nu li se pute compara intru c&t priveşte 
bilele lemeeştl, pierderile, doroza, pila albi, neputinţele premature, spermaforea, etc, Ffla- 
conul 8 franol, Farmacia Gelin, No. 88 rue Rocbechouart, Paris.

In BucurescI deposit la farmaciile d-lor Bisdârfer, Zilrner şi la d. Ovessa droghistul.

»>e*ooe^oe*ooe~ooe»ooew ooo«ooe«ooe>«ooe«>e~ooe«ooe-o<$$

ELIXIR DIGESTIFÙ DE PEPSINA
De GRIM A U LT et <J', pharm acişti la  P a ris .

P ep sin a  possedă proprietatea d a înlocui in stomachu succulu gastrică  
care if lipseşce pentru operarea mistuirei alim entcloru. în trebuinţată su btă  
formă d ună E lix ir»  plăcută la gu stă , ea ourarisoşce saă  previne :

Digestiunile relie.
G reaţa şi revenirile prin gită. 
G astritele.
Crampele de stomachu.

Im flarea stomachului. 
M igrena.
G astralg iile .
M a la d iile  de S c a t ii .

E lă  combatte vărsăturile la  femeiile însărcinate şi fortifică bătrănii şi 
convalescenţii, inlesnindă digestí »nea şi nutritiunea.

D eposita  in  p r in c ip a le le  P h a rm a c ii.

S I R 0 P Ü  s .  P A S T A  DE L A G A S S E
de Sevë de Pin (Bradu) Maritimi

Persânele slabe de peptă, acele atinse de Tusse, R ăgu
ş i ţ i ,  G r ip p i,  C atarrhe, B ro n ch ite , S tin g erea  voce l  şi 
A sthm ü, suntă sigure d’a găssi uă potolire rapidă şi c u - ,  
rarissire in întrebuinţarea principuriloră balsam ici a -le  '  
bradului m aritim ă concentrate in Slropulă şi in P a s ta  del| 
sev e de P in  (bradă) de L agasse

D epositü  in  p r in c ip a le le  P h arm ac ii.

I D E  V E K Z A R E

F A B R I C E L E  D E  B E R E ,  S P I R T  SI D R O J D E
s itu a t  în

i i Turiiu-Severin, Strada Aurelian No. 5
tn deplină lucrare, in apropiere de gara calei ferate şi Agenţia vapórelor 

pe Dunăre, purtând firma

e . v a i  o t e e r b k e c k
Vfimjarea va avea loc ca bnn de minori înaintea Onorab. Tribunal 

Mehedinţii Secţia l-a  în <jioa de ,s/a; Decembrie 1878.
Pentru condiţiuni şi detailinrl a se vedea la localul fabricelorîn fote 

filele de la 9— 12 diminâţa şi de la 8 —7 sera.

(8 1 9 -5 )  Tutorele L. DE RIE.

f S Y
y c j

© :

N O U A  L IB R Ă R IA  S I  P A P E T E R I A  
I G .  H :  A . I 7 M I  A . I s T I f c T

74. Calea Victoriei 74, (Casa Lahovary, peste drum de Palat) 
Recomandă bogatul s£& asortiment de tot-felnl de 

C Ă R Ţ I  I N  T O A T E  L I M B E L E  U S I T A T E  
Urrage clasice, Medicină, Drept şi Jurisprudanţit,

L ITERATU RA .
D ip e S IT -  i l  TfttT FELUL. D E; H Â R T I E

Ob ib c t e  nbcssa br  pbk tr u  s t u d ii, df.semn şi p ic t u r X

Furnituri de biurou.
CABINET DE LECTURA

coprin<16n<l scrierile tntalor autorilor mal renumiţi, francesl şi streini.
Depositul jurnalului Le FigftrO ; Vânzare cu numărul,

*  (828 -2)

Tf

0

Curăţirea Sângelui 
Cararisind Dartne, Coji, 
Babele veneriere, ou si

ró pnl depurotif al doctorului CHABLE din 
Paris. Băile sale minerale, hapnrilr depu
rativo, Pomada anti-dartroasa (Vejjf notiţa).

TRINŞI (Hemorroides) Pomadă curari- 
sind în trei <jile.

In Paris, la D. Chable, roe Vivienne 30

Fără Copahu 
Siropul en citrate de 

fer al Dr. CHABLE, vine 
dică pe dată scolamentnl, slăbeşte vina 
canalului, precum Damelor FOIA ALBÂ 
(les pertes blanches.) Injecţinnl pentru femei.

In Paris, la D. Chable, me Vivienne, 36.
Deposit la farmaciele d-lor Züraer, Ris- 

dorfer A Eitel, la d-nu Ovessa, Drogistal 
şi la d-nu Dembovfct.

Numai 22 Franci 50 ceai
costa un lot original întreg

II fr. 25 cent. jum. los original
la  tragerea seriei a doua a? loteriei de 
bani acordate fi garantate de Stat, care 

începe la

S Ianuarie 1879 st. n.
In acestă loterie, Îm părţită in 6 serii 
cari se trag In ours de 5 luni, se hotă- 

rese câştiguri de

1 milifl 682,550 e . ia aur.
Câştigul principal este ev.

375,000 m. în aur
Hai nmt incă in special răftiguri de 

mărci in aur.
61 s 4,000

MAGASINUL DE LINGERIE DIN VIENA
r alea Victoriei (MagofH), Palatul „Dacia*  (a  doua prăvălie de la  coiful Zapscam d)!

D E S F A C E R E  T O T A L Ă
cu mare scădere de preciu

din cansa sramadirei celei mari ale l a r f i r i l e i f

îc

250.000
125.000
80.000 
60.000
50.000 
40.900
36.000

8 à 30,000 
25,000 

6 à 20.000 
6 à 15.000 

24 à 10.000 
2 à 8,099 

31 à 5,000

i 3,000 
303 à 2.000 

10 à 2.000 
100 à 1.200 
619 à 500 
etc. etc.

Contra trim itere! costului trim it lo- 
sele originale investite cn arma statului. 
Planurile tragere!, lose de renovaţiune, 
listele căştiguriloT, banii căştigaţ! etc. 
se trim it tot-d’a-una prompt şi la  timp. 
Depositul loselor fiind mic, să se bine- 
voiască a  se adresa cât m ai de curând şi 
cu deplina încredere către casa de bancă

MARC- GOLDFARB,
Hamburg (Germania de Nord)

P. T. Timbra poiti1, române a. prilmeee drept bsnl.

SPECIALITATE 

COIISEIUIlj PE HÍSIRÁ

M A D A M E  L U C I E

Kxccuiâ orî-ce commanda 
corseturî pe mCsuri cu preciurile 
cele mal moderate, asemenea mai ’ 
priimesce orî-ce reparaţiune de 
coreelurT precum şi spălatul ce 
din nou.

Se priimescu commande prin 
poştă Irimeţănd mCaure.

Corset cuirasse, Corset ort ho- 
Dedic şi Corse tu ri pentru Copil.

Strada Academiei No. 25 lingă Raşca.

'JV

Uba¡ «a Bumbii

PO-HO V

1

Cele mat nnot şl cele mal moderne

I I
P R E O U  T V t

Fuste, Capóte şl Co.fim uri de flanelă, Camisóne, Ciorapi, (Illrtce, 
lirolxde, de lână şl dc bumbac, IMapăiuI do flanelă, Camisóne, PauLtloul 
-I fuste de I'lqnet de ăruâ, Hăinuţe dc copil, mantale de piele de flancD.

1 1 :  GEM E PENTRU BĂRBAŢI\ DAME Ş I COPII
Alegerea cea m ¡I bogată şi ma:o pentru tâte clasele Soc ftă ţil.

OLANDA, UÜFF0N şi MADAP0LAM
io ¡áte lăţimile, in bucăţi Întregi şi jum Stăţî, proven’ud din fabrícele cele mal renu

mite de Ooeiniii .Rumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Eoglitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÓPE ŞI BATISTE
de orî-ce calitate şi mărim-, batiste francese de l:nfl, batiste brodite şi da den- 

tele, batiste colorate etc. etc.

ErULEBE SI MANCHETE PENTBÜ BABBATI SI DAME
d" o l-ce fason modern, de orî-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de dantele ;  

CO kSETTE DE FRANCTA ŞI G e RMMANIA, RO BES DE CHAMBRES,
D e m ie - C a p o t s  L o n g - S h a w l s ,  Ş a l u r i  d e  C a c h e m ir  n e g r u .

Zestre complete de 800 fr. până la 5000 fr.
Orî-ce comandă tn ramurile lingerid şi broderiei se primesce şi se va 

esecuta prompt tn atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT F.CSAT
Foste de flanela francesa dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de lână 
Flan« le de bumbac

6, 6

s
Flanele de l6uă „ „ ,
Brobóde de liră fină franci 3.50. 5, 7.50, 9.50. 
Plapumă de lână cnrată 18 până la 45 fr. 
lliliuuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 
Cavóte petnrn d ame, de flanelă a fr. 8 50,

1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4 50.
1.50, 3.75, 5, 7.

8. 12.

fr.
4, 28, 38.

Oaini óne de piquet de drnă a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piquet de éruâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érnfi a fr. 5, 7.50, 10.50. •
Custnn-e pentru danie, de flanelă francesă a fr. 32. 41, 58 şi 72. 
.Mantale de plôie do lftnft fina a fr. 30, 38, 48, 65 
Cămăşi băi bursei, de (h ffon simple a fr. 5, 6 şi T i
Cămăşi bărbătesc*, cn pept., gnlere şi manchrte de Olandă (şi fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Ci iritai de Olandă fii a a fr. 8, 10 şi 15.
CâiL.y de O.xf.ird Eng’esescl color, gitrâpi ate a fr. 4, 6 8.50. 
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cu garnituri ş J b â P îă i l e l i f r T J ^ I ^ b f i  
Cămăşi pentru dane, de Olandă simple şi cu brodorie a fr. 5.50. 

çv 7.50 8.50. şi 10.50. 1
ASSIMILABLE

al Dr V.  BAUD
Sub forma de granule bine dosate. 

F e r m i  combinat cu D ia s ta sa  germi- 
natiunea seminţelor de Cresson, este 
cel mai actil si mai uşor dintre F e r -  
ru g in o se  pentru femeile si copii de

licaţi. Fara gust ncci constipativne.
In contra anemiei, şaradei sânge

lui, chlorosei, etc.

Paris, strada Drouot, 22 
Si Pfiă

Deposite la Bucuresd la d-nil Ovessa, 
Rissdflrfer, Bruss, Schraettan, Ziirner. Dim- 
bovicl.

teulru d:.u;e de 1 landa cn 
fr. 12, 15, 18, 23.

broderii sé;i cu dantelă fi; â

Cămăşi de nó| te de d mo séfl de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17 t|
Camisóne simple garrisite & fr. 3.50. 4.50 şi 5.50._____
Camisóne en broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9. _______

i

Lecţiuni de Dans
i Sub-semnatul are onóre a se recomanda 
j Ouor. Public ca dă lecţiuni in case parti- 
I cnlare, precum şi la Domiciliul med Hotel 
| Fieschi, camera No. 39, cu o metodă Córte 

esnic iósií. Se primesc deosebit persóne.
M. C. Seliamagyy 

Profesor de dans.

Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50, 11,14 şi I 7. 
Pantaloni pentru dane, s:mple şi garnisiţi a fr. 3, 4, 4.50, şi 5. 
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantaloni pentrn dame, de Olandă fină cn broderie séú dentelo a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9. 1 l . -̂ O. 1:». 
Foste cn ş4ep cn plise, cu broderie şi cu den tele a fr. 8 50, 11,15,  18. 2 6 .
Corsete de dame a fr. 6.50, 11 şi 1 4 . _____________
6 Gulere bărbătesc! calitate bună in 4 iţe a fr. 3 şi 4.______
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 6.50, 7.50 şi 7.50.__
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7 50.________
6 Batiste albe de Olandă a fr.
6 Batiste de linó adevărată cn tivul lat a fr 
6 Batiste de litó cn litere brodite fin a fr 15, 18 şi 22.
C Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.______ ■______
6 Baţi.-;te colorate tivite, calitate solida a fr. 3, 4 şi 5 50 .__
6 Bali-te de Olandă, tivite şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.__
Fi ţe de mese de Olandă albe de 6 persóne a fr. 5 50, 7 şi 8 .50.
F ţe de mese de Olandă hibe de 12 persóne a fr. 15. 18, 26, 34
F»ţo de mf 8«- d» Olandă albe de 18 j ersóne a ir. 16, 28, 86, 48, 56.
F»ţe de mese do Olandă daroast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 7 5 .
6 Şervete de masă albq de aţă a fr. 5. 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă daroast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaiO a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
G Prosópe de aţă cnrată a. fr. G.ăOŢ T " 8.50 şi 10̂ 5Ó1 
Şorvete colorate J e  aţă a fr. 2, 5 5O,- 7.50 ş fT 2 .

3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
7.50, 9.50 şi 14.

1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.

renumită esenţă japoneză, oare

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

o pereche 
case cu 

locul lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Precupeţl- 
NoI. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietar lor ce locuesce întrensele.

Bncaiă de 01a- Rnrobnrg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90
Bucală de Oiandâ de Belgia a fr. 62. 75 110^
Bucată de Olandă de Rnraborg 3 coti~de l*t, 21 coţi de long 
a ir. 85, 48 ji 63.

1 Bocată de Ohiffon franţusesc de 30 «cotT alr. 14, 17, 23.
1 Bocată de percail franţnsesc de 45 coţi a fr. 23. 28, 34 şi 42. 
I Bocată de Madapolam a fr. 6, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 coţi i esturl de p"nrl, Chlfon, Oxford şl Pichet Tn cup6ne de 5, 6, 8,10 $115 
coţi, se vinde ma ales fâ'te cftin, ii-să n mai p^nA otnd se va sflrşi depositul .«.ccstora.

Ma ga sinul <le Ungerii* (lin Ticna
Oalen Victoriei, PalRtul ,D *ri»‘ , (« d-un pră ăli« d«- I-i c 'lţn 1 LipscRniri)

Tipografia, Thiel, & Weiss Palatul .Dacia*.


