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Berlin, 13 Martie, 
icitesce in »Tagblatt.«
[asigură în cercurile diplomatice că 

rî ipele Biemarck ar fi declarat genera
li IJgnatieff că câ t pentru densul este 
ni f  semna în principii! protocolul in-| 
n lional propus de generalul Ignatieff, 

il pe care '1 prireşce ca unul din 
ţcele cari sunt de natură a da satis-| 
ine Rusiei.

Paris, 13 Martie 
seralul Ignatieff a declarat că doresce 
: a tâ t de mult, iu cât chiar in cazul 
: Englitera ar accepta programul rus 
iî |n parte, dânsul nu va rupe nego- 
nilo ţi se va sili a obţine noul eon
ul

Londea, 18 Martie.
|mera Lorzilor. — Lordul Derby secre- 

Stat la departamentul de esterne, 
I  negociuţiuni esistă intre puteri, 
actualmente este imposibil de a face 
lomunicaţiune în această privinţă, 

nara Comunelor. — Sir Northcote, mi 
îl de Pinance, a zis că guvernul esa- 
ză serios propunerile Rusiei.

Constantinopol, 13 Martie, 
¡rcinaţit de afaceri al puterilor se si

le a aduce iuţelegere intre Poartă şi 
iţit muntenegreni. Dar acordul este 
asupra oestiuniî ooncedări! unor noul 

Sil.
Athena, 11 Martie, 

nistrul Deligeorge este de opinione de 
ţtinua preparativele militare.

BUCMSCIn MARTIE
in str&in&tate nu ne-a sosit Încă 

I o ştire mal lămurită, despre 
| sa chestiei orientale In urma 
I ei generalului Ignatieff pe Ungă

}
netele occidentale. Cea mal si 
I  I ' «spunere a situaţiei remăne 
 ̂ i  acum tot corespondenţa noa 

1 clin Berlin, publicată In Tim  
i ide Duminecă. Căci depeşa de 

sus a Agenţiei Havas are aceeaşi 
are, ce o avea şi o depeşă a ei

anterioară cu un e stract din S taa/s- 
bărger-Z eitung, adecă nici una. T ag- 
blatt este o foiţă dem ocratică din 
Berlin, cu alure opoziţionale In con-j 
tra  guvernului, şi este de sigur cel 
din urmă ziar Berlinez, care arpu 
tea  afla ceva tem einic despre cele 
ce se petrec în  m inisteriul Prin ţu
lui Bism arck.

In  lăuntru mergem cu paşi repezi 
spre soluţiunea crizei p o litice , In 
care ne aflăm de 3 luni. în a in te  de 
15 M artie, term inul Închiderii sesi
unii legislative, situaţia va fi lim 
pezită.

în târzierea  acestei limpeziri pro
vine din hotârlrea patriotică şi bine 
chipzuitâ a Senatului, de a aştepta 
ântăifi promulgarea budgetului pe 
acest an. In  adevăr, cine a r fi pu
tu t Înlocui pe radical! fără budget!

A ceastă promulgare s’a făcut prin 
M onitorul de ieri. După ce Senatul, cu 
un zel, pe care ar fi fost bine să T aibă şi 
Cam era încă din Octomvrie al anu
lui trecu t, a  votat to a te  legile câtej 
II eraţi supuse In conesitate cu 
budgetul pe 1 8 7 7 , Camera In şe
dinţa de Luni a ajuns In fine a vota 
acest nefericit bndget, care a stătu t 
5 luni In părăsire In mijlocnl „ale 
şilor N aţiunii.* E l se resum âastfel: 

Venituri 8 1 ,0 0 4 .2 8 4  lei noi 
Cheltuell . 87 ,6 6 6 ,9 0 5  „ „ 34
Deficit. . 6 ,662 .621  » „ 34
Acoperirea deficitului remăne a  se 

prevedea de acum Înainte prin noi 
resurse.

In  această din urmă proposiţie 
este cuprinsă osânda de m oarte a 
regimului de astăzi, a  regimului ce
lui mal incapabil ş t  neprevăzător, ce 
l’a avut ţara  de 15 ani Încoace. A- 
ceasta este aşa de vederat pentrn 
ori ce om cugetător, In câ t puţine 
cuvinte de recapitulare vor dovedi 
adevăml. Mal nainte Insă este drept 
să ascultăm organul regimului la pu

tere  asupra chestiei. E acă  ce ne 
spune R om ânul In numărul săfi de 
a s tă z i :

Ier! a fost pentrn Cameră o zi de mare 
eatiefacere, şi pentru intregul regim o zi 
de întărire.

Pentrn prima oară, dnpă doe-zecî de ani 
de răsipă şi deficitari, s’a pntnt întreve
dea in fine asicnrarea unui echilibru seri
os, întemeiat pe de o parte pe venituri e- 
valnate la minimum, ear pe de alta pe 
toate economiele ce aii fost prin pntinţă a 
se realisa fără a desorganisa nimic, rămâ
nând ca neajunsul ce se înfăţişează incă 
la venituri să fiă îndeplinit, nu prin im 
prumuturi, cari nu sunt decât o orescere 
de deficit, ci prin resurse si cure, ce mal 
oă nu vor fi simţite de contribuabili.

Bugetul o dată promulgat ast-fel, Ca
merele vor procede imediat la acoperirea 
definitivă a deficitului; chiar ieri, a tât Ca 
mera cât şi Senatul afi votat mal multe 
legi relative atât la noi economii cât şi 
Ia noi resurse.

Fără a fi optimişti, putem zice că peste 
trei patru zile, bugetul va fi pe deplin şi 
serios echilibrat. Aceasta este atât de mult 
dorinţa sinceră a tuturor, in cât ne pare 
peste pntinţă ca chiar oposiţinnea din Se
nat să nu suspende ostilităţile până la re- 
gularea definitivă a situaţiunil noastre fi
nanciare ; de aceea credem că peste trei 
patru zile această regulare va fi făcută, 
Atunci va putea oposiţinnea să ’şi ascuţă 
armele şi să răstoarne chiar guvernai.

Ca partea din arm ă a. acestor pa- 
sage c ita te  din R om ânul ne unim şi 
noi; dar frasa de la Început, că: „ieri 
a  fost pentrn Cameră o zi de mare 
satisfacere şi pentru Întregul regim 
o zi de În tărire* este una din acele 
n aiv ităţi radicale, pe care de câte
va zile am În cetat de a le m al re 
leva pe pagina 3-a a ziarului nos
tru, m om entele fiind astâ-zl prea 
critice şi regimul radical prea căzut 
pentru a mal m erita arma ironiei.

O zi de satisfacere pentrn Cam eră?!
Dar sub ce auspicii aü venit ra

dicalii la cârm a Ţării in primă-vara 
anului trecu t ? Guvernul conserva
tor. indeosibl ministrul de finance

S tra t, ară tase  cu o deplină sinceri 
ta te  to ată  greutatea financiară, in
sistase cu cea mal mare energie a- 
sapra econom iilor, arătase  că  veni
tu rile  neputând trece  peste 84  mi
lioane, la  această  c ifră  trebne să se 
reducă şi chelluelele, şi Începuse prin 
a  reduce cheltuelele ini ni ster ¡ului de 
resbel la  14 m ilioane. P entru  echi 
librarea budgetului Insă din tre cu t 
şi In viitor, el cereafi un Împrumut 
de 16 m ilioane şi îşi reservatt a pre 
vedea a lte  noi resurse.

Cu acest program , cad conserva 
toril. Vin radicalii, după ce afi s tr i
g a t pe to a te  tonurile : nici o sporire 
a im p osite lor! din contră, impuţi 
narea sarcinelor ! jo s  licenţele  ! jo s 
monopolul tutunurilor !

Cu acest program vin radicalii. El 
primesc legea Împrumutului de 16 
milioane, dar nu sunt In  stare  de a 
găsi o para, neavând cred it nici In 
ţa ră  nici In stră in ăta te . Pun pe şe
ful lor, m inistrul-preşedent la finance 
care In tim p de zece luni nu e ca 
pabil de a face absolut nimic, ci lasă 
numai suma nepilduită de 50  de mi 
lioane rem ăşiţe ne-Încasate pe 1876 
sporeşte patentele sub p retest de a 
le uşura, se incearcâ a împuţina li 
cenţele pentru ca astăzi să fie s ilit 
a reveni la vechia lege Mavrogheni 
şi încă a o intrece. Numesc o comisie 
budgetară, II dafi diurne In perma
nenţă, pentru ca să şadă In Bucu 
reştl tim p de 6 luni, şi după ce 
prin o nepom enită negligenţâ şi o 
fenomenală incapacitate, această co 
misie nu face de câ t raporturi În
lăturate la primele desbaterl budge- 
tare ale Camerei, d’abia In ultim »!? 
zile şi numai sub am eninţarea opo- 
siţie l Senatului. Camera alcătueşte 
în  grabă un simulacru de budget aş: 

peste picior. 11 votează cu un defi
c it de 6 milioane şi jum . şi '1 lasă 
încă fără legile organice corespun

zătoare şi fără  nici o prevedere pen
tru  acoperirea enormei datorii flo
ta n te , crescute prin inep ţia  lor.

Noi suntem  In drept a în treba a- 
cum pe radicali şi a le da şi res- 
punsul :

Cum stă  cu desfiinţarea monopo
lului tutunului promisă de voi la a- 
le g e r l î— A ţi dat ordine stricte  pen
tru  aplicarea lui şi su nteţi fe ric iţi 
a  constata  că anul acesta  D. Lang 
vă va p lăti 6 7 7 ,5 0 0  lei mal mult 
după con tract.

Cum stă  cu patentele ? —  Le a ţi 
sp o n t.

Cum s tă  cu licen ţe le?— Su n teţi si
liţi  a reveni la  legea Mavrogheni şi 
în că  a o Întrece.

Cum s tă  cu Îm puţinarea sarc in e
lo r ? — Nu puteţi Împuţina nici una.

Cum stă  cu făgăduinţa de a nu 
spori nici un im posit?— A ţi fost s iliţi 
a spori unele şi su nteţi s iliţi a  crea 
a ltele  noue.

Cu cea mal m are părere de răfi 
ue vedem dar In drept şi ne vedem 
datori a  vă z ic e : aţi Înşelat ţara.

Şi aceasta  num eşte R om ânul zioa 
de m are satisfacere pentru Cam eră 
şi de În tărire  pentru Întregul re 
g im !

No! conservatorii vă lăsăm cu mul
ţum ire această  -satisfacere. G ustaţi 
din ea pentru puţinele zile, câte  
v’afi m al răm as; veţi vedea Îndată 

„ În tărirea* cea m are a „Întregu
lui reg im *.

O singură misie a ţi  ludeplinit’o : 
ţ i  răsbunat partidul conservator de 

toate calom niile ce i s ’afi adus în  
timp de cinl ani.

IAHASI ACTELE D -L Ü IS M  HICE ANII 
MINISTRU DE RESBEL.

ii

Lăsăm anelor romp»tinţl a jude
ca, ila> â non-Hntrările fă-nte l n (|c- 
toinvriH 1876 era fi s;ifi nu r-t-lam;! te

m m  i r r s m a .

iţ

0  FCNDAŢIUNE
) 1N0AREA ROMANISTULUI D IE Z I)

(U rm are).

!l i  această mal spornică împărtăşire a 
I iciei şi Italiei în ceea ee priveşte stn- 

• ■n<'*\3tre, politică nnecn totul streină 
<1 Italia nn 'şl completă unitatea 

mala, punctul de convergenţă al toate) 
fii, par’-că ar fi fost pentrn Italian! nni- 

imbel lor; îndată insa ce a& ajuns la 
a dorită şi aii pntnt să agonisească In 
u  mp mal multă linişte şi obiectivi-1 
, el aii tncepnt a deschide cu o rim ă 
iioasă calea consideraţiunil asupra par 
briantului Umbistic, care la nici nn po 
neo-latin nn se deevoltâ intr’nn chip 

i de frumos şi felurit. Trădată de no- 
răsboinlnl, începu Francia a preţui 

it artele păcii, şi întoarse cn plăcere 
jrea sa de la nn present turbure la 
;t ; iar când doi romanişti din Paria, 
oare unul ţinea foarte de aproape en 
¡strai de le Bonna, întemeiază la 1872 
riată periodică pentru ştiinţa lor, d 
ce puseră în fruntea lucrării aii fost

armatoarele versuri ale un ni poet antic 
francee:

Ca vorbele străbune, şi faptele vestite,
Şi datinile noastre de tot să nn se afle.
Din cercările parisiene gnstul pentru 

filelogia romanică se strămută pe sadul 
FrancieT, unde se întâlni cu o mişcare li
terară ce ’I vine tntr'ajutor în mal multe 
chipuri. Catalanii în Spania şi Provenţaliî 
in Francia sunt aplecaţi dintr’o vreme 
destul de lungă la o cugetare d»centrali 
zătoare, care se refere într’adever şi la a- 
facerile politice, dar numai în literaturi 
se desăvârşi pe deplin şi intr'on chip stră
lucit. Autorul poemei «Mireio, se numără 
intre fruntaşii poesiei contimporane: nu 
mele lui este Mistral. Serbatoarea de în
frăţire între Catalani şi Provenţall, atât 
de aproape înrudiţi în respectul limbii, fo 
urmata la 1875 în Montpellier de o altă 
serbătoare de un caracter mal obşteec, la 
care ştiinţa şi literatura îm părţiri pre- 
miuri, şi se proelamâ pe lângă interesele 
speciale de la «Lengua d’oc,» şi încuscri
rea cea intimă a tutulor Neolatinilor. Chiar 
dacă amintirea victorielor germane poate 
să fie exercitat aci oare-care Snrîurire, to-

IV nl «Timpul» de 1 MartÎ8-

«cântecul L-ttinilor» pentru care in anul 
de faţă are a se ţinea nn concurs, nu va 
fi un cântec de resboid, ci de pace. Nu un 
Bertran de Born va fi acela care va sgân 
dări focul răsboiulul împrotiva patriei a- 
celuia ce a contribuit atâta la reiuvierea 
bătăi devină a tinerei «Românie,» şi care 
pentru intâiaşî dată făcu accesibile Ger
manilor tocmai lucrările anticilor cântă 
reţi provenţall, ale Trovatorilor, prin tra
duceri escelente şi prin consideraţiunl lă
murite. Sub călăuzirea lui, Germani şi Neo
latini s'ad apucat de lucru împreună: im 
preună a r trebni astăzi să ridicăm un mo
nument în onoarea reposatulul.

Viaţa lui se strecură in teată tăcerea 
şi sim plititatea; strălucirea unor demons- 
traţiuni esterne de onoare n’a fost propor- 
ţionată cn meritele l u i : să ne silim dar a 
împlini golnl, fiind-că in minutul de faţă 
mai presus de toate cată să îngrijim ca 
gloria păcii să nu se arate prea slabă în 
alătnrare cn gloria răsboiulul.

L a Roma se manifestă mal ântâid ideia 
unul monument in onoarea Ini Frideric 
Diez; direcţiunea «Revistei de filologie ro
manică» încetată acum din nenorocire, des-

tnşî n’a găsit, întru cât se cunoaşte din tina 100 de franci la acest scop. Ce fel
relaţiunl, nici nn fel de espresiune odioa
să in manifestările eî, şi este de sperat că

însă de monnment are să fie acesta? Dnpă 
cum a  fost obiectul safi modul de a lu

cra al cuiva, ast-fel trt-bne să fi- şi mo- «înţelege aci în tr’nn mod evid-Ht), şi că 
numentul lui : comandantului de armate ¡i**cest institut să ia asupră-şl de atunci 

se cuvine unul format din bronz şi pia-|*na*n ê edmiuiRtrnrea fundaţiuuii.* 
t r i  ; comandantului artelor intelectuale unul Dacă pot să vorbesc fără reserve, ideia 
dintr’o materie vină şi mai aleasă. Aşa aO unei fuudaţiunl Diez merită ori-ce landă; 
cugetat şi aceia cari la 1 Fevruarie din însă chipul după care e îmbrăcată este prea
acest an aO emis de la Berlin un «mani
fest pentru întemeierea unei fnndaţinni 
Diez, având de scop înenragiarea muncit 
intelectuale pe tărimul ştiinţei create de 
densul, şi anume al filologiei romanice.» 
Comitetul e compus din doi-pre-zece inşi, 
din cari nnspre-zece aparţin Statului pru
sian, iar nouă chiar capitalei. «Sefecepro- 
«punerea de a întrebuinţa procentele capi- 
* talului de adunat spre a stabili in pe- 
«riode ce se vor determina mai târziii, 
«nişte premiuri in favoarea elaboratelor 
«celor mai eminente, având de obiect ra- 
«mura amintită, iar aceasta va fi in ori-ce 
«cas in deplină abstragere de naţiona- 
«litatea scriitorului, şi, intru cât va fi ou 
«pntinţă, ascnltândn-se şi părerea unor 

bărbaţi competenţi din străinătate....» «Se 
«mai propnne că dnpă încheierea contri- 
«bnţinniî, pentrn care s'a fixat zioa de 30  
«Decembre 1877, să se formeze statutele 
«in înţelegere cu vre unul din institutele 
«ştiinţifice oele mari d n Germania (Aca- 
«demia prusiana de ştiinţe, după cum

ingust. Dacă vorba este de o întreprindere 
curat sciinţifică, Berlinul ofere negreşit ga- 
ranţiele cele mai bune pentrn o îndelun
gată şi sigură existenţă, pentru cel mai 
priincios resultat. Insă e tocmai acesta sen
sul fundaţiunil Diez ? Acela care o motivă 
mai mult de câ t alţii, îmi scrie că sensul 
eî, după modul săă special de a vedea, stă 
in ceva despre care manifestul nu putea 
să vorbească (de ce ?), şi anume «ca Ger
manii şi Neolatinii să conlucreze din noii 
la o operă comună şi concordă care inte
resează ambele părţi de opotrivă». Si tot 
aşa vor gândi cel mai mulţi dintre roma
nişti.

Acum, dacă întreprinderea are să'şl în
suşească o asemenea interpretaţinne mai 
înaltă şi mai largă, dacă o suflare mal căl
duroasă, mal luminoasă şi rua! împăciui
toare trebne să se reverse asupri'!, dacă e 
vorba de a atrage nu numai inteligenţele 
ei şi inimile oamenilor, efi nu pot găsi 
prea fericită ideia d& a alege Berlinul ca 
punct de plecare şi centra. Mie mi se pare
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de împrejurările politice, dacă ele] 
trebuiai! Acute mal 'nainte, de esem- 
piu o dată cu nota ministrului de 
Eaterne CogMniceanu satk dacă In 
Octomvrie mal era nevoe de aceste 
concentrări, mal ales că situaţia noa
stră financiară era a tă t de dificilă. 
Trecem dar la  modul cum au fost 
esecutate şi la cheltuelile ce s’aO 
A cut.

S'a dat ordine pentru concentra
rea reservelor A ră a se ţine soco
teală că printre reserviştl sunt şi 
sergenţi, caporali, toboşari şi musi- 
canţl, A ră a se ţine socoteală de 
reserviştil fie-cărul corp. Oamenii se 
adunară pe la corpuri şi se văzu că 
companiile dispunea de un număr 
Întreit de sergenţi şi caporali, la al
tele musicanţl m-deprinşl cu arma, 
la cavalerie oameni din artilerie, la 
artilerie oameni din uvrieri de ar
tilerie, In fine o complectă confusie: 
de aci necesitatea de a se Întoarce 
Înapoi oamenii ce prisoseau, snă care 
nu puteau face serviciu de comba
tanţi, ceea ce provocă noi cheltu- 
ell de transporturi cu drumul de fer 
pe lăngă acele de solde şi hrană In 
venire şi Întoarcere pe la vetrele lor. 
Toţi reserviştil fură Îmbrăcaţi cu al 
11-lea rănd de haine ce se găsi la 
corpuri, mulţumită unei administra
ţii Înţelepte de 5 ani. Dar ce se In- 
tlm plat Pe la Noemvrie se ivesce o 
strimtorare financiară şi mal pro
nunţată, ceea ce făcu pe ministru a 
da ordine de a se congedia o parte 
din oameni pe căte-va zile. pornin 
du se pe la casele lor cu drumul de 
fer. De atunci şi pănă pe la jum ă
tatea lunel Ianuarie a. c. oongediu- 
rile afi urmat necontenit, dar ordi- 
nile aU fost date aşa de fără chib
zuinţă că In loc de economii, s'aU 
făcut mal mari cheltuell cu tran 
sporturile, pentru că congediurile 
fiind fixe la espirarea lor, onmen 
se Întorceau la corpuri şi a doua zi 
porneau din noU In alte congediurl 
ast fel că de trei luni reserviştil' se 
plimba cu drumul de fer. Ia tă  dar 
o cheltuială pe care o valorăm cel 
puţin la vre-o 200 000 franci, pro
venită numai din nepriceperea d-lu 
Slăniceanu.

Totul nu se sflrşaşte a c i; In cele 
din urmă dăndu-se ordine ca reser 
viştil să rămân in congndiuri neli 
mitate la vetrele lor. toate efectele 
de Îmbrăcăminte cu care porniseră de 
la corpuri, aU remas asupra lor şi 
ast-fel a doua garnitură de haine se 
gâsesce respănditft In toată Ţara prin 
sate şi cătune.

E de prisos să descrim aci modul 
cu care ee vor aduna aceste efecte 
corespondenţa ce va provoca, perde- 
rile ce vor resulta şi câte cheltuell 
de transporturi; toate acestea sunt 
lesne de prevăzut.

Şi ce a folosit armata din ace 
ste concentrării Absolut nim ic, căci

cel puţin nu s'a Acut nici instruc
ţia  de care trebuia să profite. Do
robanţii afi sta t In mare parte des
culţi şi ar fi stat cu to ţi, dacă nu] 
se găsea In depoul central o reser- 
vă de câte-va mii perechi cisme a-j 
provisionate de generalul Florescu.

Cheltuelile acestor concentrări pen
tru care guvernul actual are să den 
seamă o dată înaintea Ţării, le pu 
tem evalua precum nrmează:

Din creditul estraordinar de pa
tru milioane, din care generalul Fio- 
rescn nu angajase de cât vr’o trei 
sute mii lei. , . 2 .500  000

Creditul suplimentar de 
lei . . . .  .

Idem . . . . .
Idem « , . . .
Cheltuelile lunel Ianua

rie, pentru care nu 
s'a deschis Încă cre
dit . . . . . .

Cheltuelile de transpoi • 
turl . . . .

nente care cu grefi se vor mal ln-i 
locui.

Să facem acum menţiune şi de e- 
conomiele realisate de d. Slăniceany! 
n cursul anului 1876 şi anume : \

I. Desfiinţarea şcoalel de cavalerie 
pe ziua de 1 Octombrie, singura şcoală 
pentru a forma instrucţia specială n

ficerilor acestei arme.
II. Suprimarea preoţilor corpuri

lor cari pe lângă datoriele religioase, 
fâceafi şi bune serviciurl şcoalelor re
gimentele.

Încă de la suprimarea beneficielor; 
el este recunoscut prin art. 14 din 
legea soldelor şi cu toate acestea 
soldaţii remân espuşt a merge pe 
Irum, cerşind pe la uşile cetăţenilor!

A redus forţa numerică a unu) 
regiment de infanterie la 700 oa
meni, care In timp de mobilisare 
nu se poate urca cu reservele de cât 
la un efectiv maximum de 1000 com
batanţi. cea ce nu poate constitui 
le rât un batalion : a adaogat 2 sta
turi majore la artilerie, pentru 2 re

200.000
400.000
961.000

III. Suprimarea secretarilor de gra-|gimente. fârâa se spori forţa artilerie)
niţă A ră a I ramplasa cu nimeni cea cu un tun mal mult; a adăogat pos- 
•e a produs o complectă confusie In turl pentru favoriţi şi a suprimat p>s 
’anr.elariele punctelor. turile acelor persecutaţi, căci nu

IV. Desfiinţarea companiei de dis-iera de ajuns d-lul ministru mută

300 000

200,000 
4 .561 .000

Ia tă  dar mal bine de patru şi ju 
raState milione asvlrlite de guver 
nul, care a afişat economiele In pro 
gramul săfi.

Cheltuelile armatei, după comptu 
rile definitive, s'afi urcat lu cel £ 
ani al ministerului trecut, la suma 
de 86 milioane ceea ce ne dă o me 
die anuală de 17.200 000 şi cu toate] 
acestea ne a lăsat o arm tâ bine 
instruită şi bine echipată, depou 
central de Îmbrăcăminte şi arsena 
Iul aprovisionat cu o mare cantitate 
de efecte şi muniţiunl Erup de sis 
temui cel mal perfecţionat, atâtea 
scoli militare Înfiinţate din nofi şi 
alte multe Îmbunătăţiri.

Să facem acum bilanţul cheltue 
Iilor anului 1876. pentru ca să pu 
tem stabili o ju stă  cnmparaţiune. 

Budgetulfi acestui an a fost di
l e i ..........................

Creditulfi estraordinar 
destinat pentru apro- 
visionarea de efecte 
şi muniţiunl .

Creditele suplimenta
re deschise pentru 
cheltuelile acestui e-
serciţifi..........................

Transporturi In con
centrări pentru care 
nu s'a acordat credite

Total " 22 ,630 000 
Să admitem că din a - 

ceste credite vor ro
mânea netntrebuin- 
ţ a t e .............................  1 ,630,000

16,500 000

4 ,000  000

1,930.000

200.000

Cheltuelile pe 1876 sunt 21,000,000 
la tă  21 .000 ,000  cheltuite Iu loc 

17.200.000 media cheltuelilor anu 
ale sub general Florescu, fără ca cu 
toate acestea să se producă ceva 
mal mult pentru arm ată ; din po 
trivă s'afi ruinat douô din cele trei 
rânduri de haine ale armatei perma

iplină menită a corigia soldaţi vi- 
ţioş).

V. Suprimarea primelor jurnaliere 
ale masei individuale, cuvenite cor
purilor peutru oameni absenţi, din 
nare se fâceafi pe nesimţite efecte 
•le mic equipament pentru reser- 
viştl. spre a le avea gata la orl-ce 
eventualitate.'

Această din urmă disposiţie este 
cu atăta mal nesocotită, că dărimă 
toată economia regulamentului de 
administraţie a corpurilor, care nu 
mal In doi ani de aplicare a dove
dit câtă Înţelepciune a predomnit b 
elaborarea lui, căci fără ca Statul 
să dea o centimă mal mult de cât 
partea anuală a tmbrăcăminti, cor 
purile afi ajuns a poseda trei rân 
duri de haine, şi dacă ar fi urmat 
Încă câţl-va ani s’ar fi Acut din 
economii Încă un rând de haine pen 
tru reserviştl. Aceste economii pe 
care d-nu Slăniceanu a crezut bine 
a le face, nu se urcă tn total pen 
tru cele din urmă tre i luni ale a 
nulul de cât la o s mă maximum 
de 100 000 lei.

In bugetul ce a propus pentru a- 
nul 1877 pe lângă suprimările de 
mal sus, d-nu Slăniceanu a propus 
şi reducerea pe jum ătate a aloca 
¡iei pentru Îmbrăcăminte şi equipa 
ment, reducţie care va aduce lm 
brâcămintea arm atei In aceaşt stare 
ie sdrenţe ca Înainte de 1 8 7 1 ; a 
suprimat compania uvrierilor de ad
ministraţie, care confecţiona hainele 
orpurilor ce n’afi atelieurl. şi cu 

toate astea pretinde că va face a- 
provisionărl de postav In ţară. pen- 
ru a Încuraja industria naţională 

fără ca să 'şl dea seama cât are să 
ne coste confecţia privată In lipsa 
acestei companie de uvrieri, corola- 
rifi indispensabil al magasii centrale 

armatei !
A suprimat la capitolele de soldă 

ndemnităţile de drum pentru oamenii 
ce merg In concediurt de convales
cenţă safi trec In reservâ, A ră să 
fi prevăzut la capitolul transportu
rilor suma trebuincioasă pentru trans
portul lor. Dreptul oamenilor de 
trupă la aceste indemnităţi datează

foarte demnă de băgare de seamă impre- vitaţiune cordială şi condescendentă, şi eî 
jnrsrea, că mai târzia formarea statutelornu vor refusa de sigur concursul lor în 
şi administrarea fondaţinnil pot să fie in -rra a da viaţă împreună cu Germani la • 
fluenţate de nişte oameni cari nu se ocupăjfuadaţiune în onoarea lui Diez. Ei) n’aş 
cu studiele romanice şi afi puţine simpa-]?ti unde această foudaţiunes'ar putea corn
til pentru naţiunile neolatine. Un monu
ment menit a corespunde cu caracterul şti
inţific şi personal al măiestrului, trebne să

bina mai bine de cât la Roma ; aci s’ar 
pntea adăoga lesne şi congresuri. interna 
ţionale de romanişti. Italia formează un tă

fin aşezat deopotrivă pe umerii Germaniei r®m ueutral şi mijlocitor intre FranceBl şi 
şi ai Franciei şi Italiei; Neolatinii n'afi să,G®rmanL fi odată un termen plăcnt d 
fie numai admişi safi invitaţi iutr’un chip riiHRorie pentru ambele părţi; in Italia in 
ocasional, ci afi să se împărtăşească chiar]®01®8® cu mare spor studiele romanice ş 
de la Început. laeolo lucrează acela căruia, in urma lui

Planul fondaţinnil Diez ar trebui să se Diez, glotologia romanică, precum noi ccşt. 
modifice in sensul acesta. Şi să nu zică ci- l’olţî o recunoaştem fără invidie, 'I dato- 
ne-va că acum e prea târziii; ar fi nedreptjrcază mal mult. Roma dar ca leagăn 
de a Întocmi in mod variabil mal nainte limbilor romanice şi al toatei culturi apu 
de a se putea desbate in public, o intre- sene, păstrează iu sânul săfi mii de imbol 
prindere care negreşit este destinată a sediri pentru filologul romanist. In biblio— 
propaga in cercuri mal depărtate. tecile papilor, la Migi, la Barberini el p6te

Şi nici nu se poate zice că ar fi nepractic ®ă urmărească începuturile literaturilor neo- 
de a urma altmintrelea; întreprinderea ar latine; pe calea appia şi prin catacombe 
fi intr’adevăr mal dificilă, insă numai în:începuturile limbilor neolatine; la 8. Ono- 
proporţiunea valoare! ce i s’ar nml adăoga. friu, ’şl va reaminti unul din ornamentele 
Gestiunea nu este atât de a vedea dacă strălucite ale acelera; in buzele Romanilor

rile, prin care a strâgânit an na 
mâr aşa de mare de oficerl, 'I tre 
buea Încă sâ’l lase pe drumuri! Din 
toate acestea resultâ atâtea probe 
■A se lucrează la distrugerea unei 
nstituţiunl, pentru care s'a Acut a- 

tâtea sacrificii şi care ajunsese i 
ua rând printre armatele consti 

tuite ale celor alte state din Eu
ropa. Acela care se face instrument 
acestei cutezătoare dărâmări, este

va pntea să producă nici un fol 
Ştirile de sensaţiune, care se i  
pândesc despre Miridiţi na sunt 
cât un mijloc spre a lncuragia I 
nsurgenţil din Bosnia şi spre a] 

gita populaţiunea din Dalmaţia. I  
Italia. De câtă-va vreme şi cn de 

sebire de când cn procesul ministi 
Iul Nicotera, oposiţiunea conserv 
toare Înregistrează mereu la victor 
Ln zilele ace-tea s’a ales pentru pfl 
lament ln colegiul din Conegliafl 
fostul ministru Bonghi. Bonghi fd 
-iese ales to t In Conegliano, dar ma" 

ritatea guvernamentală a parlamen
tului, din deosebite consideraţiun 
silite, nu a verificat alegerea ; ast 
fel realegerea lui este o manifesta 
ţiune contra guvernului. De ase om 
nea ln colegiul din Bergamo s'a ale 
fostul ministru Spaventa.

In şedinţa de la 3 Martie a Ga 
merel s’a votat o lege privitoarejli 
dreptnl de a fi ales ln parlament 
Se esclud de la aceat drqpt toţi fu nţ 
ţionaril publici afară dek: 1) miniş 
tri şi sub-secretaril de S ta t ; 2) pre; 
şedinţil şi membrii consiliului de Stat 
3) preşedinţii şi membrii curţilor di

D. Colonel Slăniceanu. care pentru Casaţiune, 4) ofiţerii superiori Iuti
D-sa prevede ln budget pe Ungă 
postul de general şi o diurnă de 
1000 lei pe lună la şcoala de râs 
boiţi 1

lntr'un cuvânt, desordinea ln ad 
ministraţie, călcări de legi , risipă 
în cheltuell, favoruri pentru căţl-va 
persecuţiuni pentru toţi cel-l’alţl, au 
toritatea militară paralisată şi dis 
ciplina slăbită sunt titlurile d-lul 
ministru de resbel actual.

DIN AFARA.

asiste putere», cât de a vedea dacă esiste.se va mira de puterea şi graţia de care
bunn-voinţă de a învinge piedicile. Să nu sunt capabile acestea. Si in cele din nrmă,

periulul roman al naţiunii noastre, nu. Nu
mai dnpă ce noi am perdut Roma mate
rialiceşte, o câştigarăm sufleteşte : pentru 
poeţii, artiştii şi învăţaţii noştri ea deveni 
pentru noi o a doua patrie, şi sus în Ca
pi tolia institutul nostru archeologic ’şî are 
reşedinţa sa. In presenţa ruinelor ce afi 
îngropat atâtea popoare, regate şi insti- 
tnţiunl, vor tăcea mai lesne destinările 
naţionale; şi când la înflorirea migdalelor 
adierea cea lină a aernluî de apus va su
fla către noi, vom crede că ne apropiăm de 
acea 1 primăvară universală care va reîn- 
tineri faţa lumii., Poate că acestea snnt 
visuri; trebue insă ca să ne trezim din 
|ori-ce vis pentru a trăi numai în realita 
[tea cea mal cumpătată? Dacă Roma nu 
poate se fiă centrul unei institnţiuni me
nite a utiliza în orl-ce sens bun memo
ria unul mare bărbat, şi concepute nu nn 
mai spre avantaginl ştiinţei ci şi pentrn 
a cultiva amicia intre naţiuni, dacă Roma 
nn poate să fie acest centru, trebne oare 
cu orl-ce preţ ca să fie Berlinul?

Hugo Schuehardt.

Gratx, 14 Fobruariă 1877.

fim prea meschin! şi sfiicioşT, ci să adăo-Jlloma nu este numai a Neolatinilor, ea este
gătn oare-care dose de entnsiasm pe lingă şi a Germanilor: nn tocmai din causa îm-
calcnlnl rece: să facem Neolatinilor o in-

Austro Ungaria. „Ori-cât de ascuns 
ar fi scopurile, pe care le urmăreşte 
Rusia, — scrie „Fremdenblatt*, - 
scopul, pe care 11 urmăreşte de pre 
sent e lndeplin vederat. Ea voieşte 
ca Turcia să se angagieze ln o formă 
internaţi onaliceşte obligă ton re a in
troduce reformele cerute ln favorul 
creştinilor. Afară de aceasta. Cabi
netul din St. Petersburg ar dori, ca 
puterile europene să se oblige a in
tra ln acţiune contra Turciei, dacă 
pănă la un termen hotărit Poarta 
nu va introduce reformele. Precum 
să ştie, guvernul Engliterel nn a 
primit acest angagiament, şi suntem 
siguri că Lordul Beaconfield şi Lor 
dul Derby nu lşl vor schimba pă 
rerile ln această privinţă. Dacă Tur 
p a  nu se va obliga ln acest Înţeles 
şi dacă puterile europene vor refusa 
a se angagia, Rusia fără Îndoială va 
ntra ln acţinne. — Generalul Igna 

tieff va avea ocasiune să vorbească 
cu bărbaţii de S ta t al Europei şi să 
se lămurească asupra vederilor ca
binetului engles, ln urma informa 
ţiunilor ce va fi primit de la corni
ţele Şuvaloff. — Ar fi o cutesare 
prea mare a voi să ne formăm o 
idee despre răspunsurile pe care le 
va primi generalul Ignatieff de la 
deosebitele cabinete. Dar un lucru 
cutezăm a spune de pe acum; că 
ori cât de deosebite ar fi răspunsu
rile. ele toate deopotrivă vor cere 
mănţinerea păcii.*

Aceste cuvinte ale ziarului vienes 
aruncă oare-şl care lumină asupra 
politicei Comitelui Andrnsy, al că
rui organ este , Fremdenblat.*

Turcia. întrunirea corpurilor le
giuitoare s'a amănat pe căte-va zile 
Motivele acestei amănărl deocam
dată sunt un secret al Seraiului.

Din Cataro soseşte ştirea, că Marko- 
Djon-Noţa, şeful Miridiţilor, care dt 
mal multă vreme era prins şi ţinut 
la Închisoare de către Turci, ln zi
lele acestea a isbutit a scăpa din în
chisoare şi a se refugia ln munţii 
Miridiţilor. —  De altă parte, după 
ştirile sosite din Scutari, cu toate 
că panslaviştil merefi agitează şi a- 
-luc bani din afară, insureoţiunea 
Miridiţilor nu face progrjse. Popu
laţiunea din Albania nu este de loc 
dispusă a intra in o luptă, care pen
tru ea nn are nici nn scop şi nu

pând de la aceia cn rangul de 
neral, 5) membrii consiliului su 
rior de instrucţiune, 6) profesorii ffl 
la Universităţi. — Cu toate acest™ 
nn pot să stea mal mult de cât | 
profesori ln parlament.

Englitera. In camera comunelor s 
secretarul de S tat Bourke, respi 
zând la interpelarea lui Dilkes, spui 
Ică guvernul Engliterel Încă ln sf 
tâmăna trecută voia să trimiţă a f i  
punsul la circulara principelui 
ciakoff, a amănat Insă această
mitere după ce Rusia II comunicara]
că are şă II mal facă unele Impl 
tăşirl. Până acum guvernul engld 
nu a primit aceste Împărtăşiri II 
pentru aceea nu şi-a trimis Încă rd  
punsul. Respunzând apoi la in tern  
laţinnea lui Hambnry, Bourke sp u i 
că ln curând guvernul engles ş f l  
trimite ambasadorul la C o n sta n t»  
pol. De asemenea Bourke lmpârtT 
şeşte camerei, că guvernul nu a p| 
mit nici o ştire despre acea, că Poaf 
ta a impus Bosnia cu 4 milioane cd 
tnbuţiuni de resbel. Căt pentru 
surecţiunea din Bosnia şi HerţeJ 
vina, Bourke crede, că va Încetai 
mal de căt după ce se va fi Inel 
iată pacea cu Muntenegru.

Rusia. După ştirile sosite de ] 
ţârmuril Mărit Negre o parte a al 
matei de Caucas a plecat spre Pro] 
restul, care râmăne la Caucas, va avi 
să se mărginească la apărarea gri 
niţelor. — In cercările diplomaţia 
din Viena se asigură, că In cas | 
resbelGorciacoiI se va retrage, 
şind Ignatieff ln locul lui. Câlâtol 
de acum a lui Ignatieff nu are a| 
scop de cât a se lua informaţii!”  
despre atitudinea, ce amicii Rusii 
adică Franţa şi Germania, observ 
faţă cu eventualitatea unul resbl 
Cu deosebire de la Germania, Rus* 
cere garanţii pentru neutralitat| 
Austriei. — E sigur, că Înainte 
una Mal resbelul nu se va Începi

SOIRI O FIC IA IS

Prin decretai N a 339, consilia! jud 
ţuluî TecacI este conrocat in sesiune 
traordinarâ pentrn zioa de 17 Mnrtie^vl 
itor, spre a lan oonoscinţă şi n’şl da 
rerea nsupra reducerilor făcute cu ocasiuul 
aprobărel budgetului judeţului pe ani
[curent.

Prin decretni No. 340. Colegial I olel 
Itornl pentru consilierii generali de lu jj 
Jeţul Romanaţi este convocat in $iua 
23 Martie viitor, a so intruni, la orele 1 
de dimineaţă in localul cemnnel de rej 
dinţa, spre a împlini prin noua aleg® 
vacanţa declarată in consilifi, in urmn î 
cet&rel din viaţă a d-lnl Iaucu Vârv 
reann.

Prin decret cu data de 25 Februar 
1877, sunt numiţi şi permutat!:

D. Constantin Creteanu, prefect al j  |,
iideţnlnl Ilfov, spre împlinirea vacanţei 

esistă.



TI M P ü  L

George Cbiriţescn, fost funoţionarlministru G. Vernescu, însă nu & fost fn-'discuţiunea se pun la vot art. pe rând şiprimeriî Statului, care nu s’a modificat ln|do la judeţele Brăila, Gorj ţi Vaslnid ce 
listrntiv şi judecătoresc şi membrujcută cn intenţinne pentru că na aven nici se primesc.
hsiliul de disciplină al bnornluî de 
h-ţî din Bucureaoî, prefect. la jnj 
Teleorman, în locul d-lul Gr. Ciu- 

cu, care rămâne a se chema in altă
lane.
■Bmanoil Pilipescu, actualmente de-

un interes oa să dispensele legea de for
malitatea cerută de Constitaţiane.

D, Daşlin. Zice că nu e adevărat că 
fost o greşeli pentru că d-vonstra, pen
tru că d. ministru a crezut oS acea lege 
era financiară şi oa atare a crezut că. nu 

t, prefect al judeţului Neamţu, spretrebue votată şi de Senat, probă că ea e 
inirea vacanţei ce esiată. semnată şi de d. ministru Justiţiei, Stă-
, Constantin G. Codrescu, sub-prefect tescn.

U]af;a Meletinn, din judeţul Botoşani, în D. Gogălnicennn. Regretă asemenea e- 
ild-lui Al. Caimacan. roarea făcută de ministrul de Interne, şi

care este mal mult imputabilă d-lnl mi
nistru de Justiţie care are funoţiunea de 
păstrător al peceţilor (le gard de sceaux).

Se pune la vot amendamentul domnului 
Deşliu şi se priroeşce.

Legea în total se adoptă cu titlu l ast
fel modificat.

Punândn-se la vot în total proectul se 
adoptă prin 61 bile albe pentru, 3 negre' 
contra din 64 votanţi.

D. preşedinte, invită Adunarea de

'â
I  f  Ştefan Dimitrescu, actualul sub-pre- 
* ; de la plasa Topologu, din judeţul Ar- 

în asemenea calitate la plasa Argeşul 
judeţ, în locul d-lnl Duculescu, des< 

t
Constantin Vribiescu, sub-prefect Ii 

ja Topolog, judeţul Argeş, in locul d 
|. Dimitrescu permutat. D. CSmftrSşescu vorbesce în chestiune 

¡fin decret cu No. 358, d-nil M. Fio-personală contra d-lul CogSlniceanu care 
poliţaiul oraşului Turnu-MSgorelein cursul deabaterilor îl făcuse »Schuster.«

i rai trie lonescu, şeful de biuroă din 
laria prefecture! judeţului TeleormSh,

• destituiţi din funcţiunile ce ocupă şi 
N. Nestor este numit poliţai al o 

|nl Turnu-MSgurele. 
in decretul cu No. 341 D. doctor U1- 

L n  este numit in funcţiunea de medic 
a JII, la penitenciarul Telega, in locul
ii doctor Ciobanov, demisionat.

s e j s t

(Urmare)'

Şedinţa de la  24 F ev n arie 1877.

). D. Sturz». Prin acest proiect da lege 
^ Jo im  si ratificăm o nelegiuire comisă 

recut, banii cari se cer aii fost chel 
1 mal 'nainte de a se vinde acele bu 
,1. Aşa se făcea în trecut. Guvernul ce 
credite, şi camerile le acorda fără să 

îngrijească de modal plăţei lor.
Icesta este uneeemplu prin care se vede 
jorpurile legiuitoare erau numai un biu 

de înregistrare; se înregistra iară nu 
desbătea o lege, şi am voit să vă pro 
■ printr'un argument »ad-hominera* sv 
ţin nea anormali care ni a’a creat.
3. prim ministru. Susţine asemenea 1 
a in consideraţinne a legeî, 
ir t. 1 se votează fără discuţiune.

i
i,a art. 2 se propune un amendament 
iu loc de a se înscrie această sumă în- 
I  '..veniturile anului 1876, să se treacă in 

i anului 1877.
M 0. prim ministru. Combate această pro- 
■ iere pentru că este mal bine a se aco- 

" i deficitul diu 76 de cât a se crea ve- 
iuti pentru anul curent.

|ţ Amendamentul punându-se la vot, se 
nge şi legea în total se primesce cn 

in  23 contra 4.
Drossu oitesce asemenea raportul a- 

a reorganisirel serviciului de inspec- 
ine.
Ne cerând niminl cuvântul se adoptă le- 

in total cu 31 bile contra 2.
D- GrSjdinescu citesce raportul asupra 

, ;el relative la redueţiunile şi suprimS- 
e făcute in personalul serviciului peni- 
<iar.

Ne cerând nimeni cuvântul legea se a 
ptu cu 26 voturi contra 2.
ID. raportore dă citire raportului şi pro
stului de lege prin care se modifica le- 
a de la 4 August 1876 care crea 2 pos
ti de direetore al Imprimeriei Statului şi 
ral de redactore al »Monitorului oficial.»

Deşliu. Titlul acestei legi nu este 
rect, pentru cS legea din 4 August 
Iii promulgată fără ca sa fie votată ţi de 
nat, ast fel că legea din 4 August 1876 

este o lege, şi dacă veţi primi pe cea
iualt sub acest titlu ar fi ca sa ratificaţi 

‘ L-l n __________r

D. CogSlniceanu citeşte ruportul pentru 
modificarea legeî organice a ministerului 
de Esterne.

Conclusiunile raportului sunt pentru a- 
mendarea legeî.

D. CogSlniceanu arată motivele pentru 
care Comitetul delegaţilor a fost de idea 
ca să nu facă pe d. ministru de interne ti 
pograf, dândn-i-se in sarcină direcţia im
primeriei şi a »Monitorului* şi pe lingă 
aceasta şi serviciul de statistică.

D. Stnrza propune a se rednee toţi a- 
genţii ţereî in străinătate la trei.

D. ministru de Esterne. Aderă la mo 
dificările propuse de Comitetul delegaţilor 
de a se lăsa direcţiunea »Monitorului* şi 

imprimeriei precum şi serviciul de sta 
tistieS pe seama ministerului de Interne 
şi adaogă că are de gând a face şi alb 
redncţiunl de posturi în lege. De aceea 
cere a se amâna pe mâne discnţianea le 
gel, până ce d-sa iu unire cu Comitetul 
delegaţilor va redacta un noS proiect.

Senatul aprobă şi orele fiind înaintate judecătoresc! 
şedinţa este ridicată, anunciându-se cea 
viitoare pentru a doua zi 26 ooTent.

trece în secţiuni pentru o jumătate oră
La redeschidere ;
D. raportor PătSrlSgeanu, citesce rapor

tul delegaţilor asupra legeî de organizare 
a ministrului de esterne, modificată în 
cât-va de către Senat.

Adunarea în unanimitate ia în consi
derare legea.

D. raportor citesce art. amendaţi in 
Senat şi punânda-se la vot în total pro- 
ectul amendat se primesce cu 67 bile albe 
pentru, 1 negre contra, din 68 votanţi.

Legea asupra inspectorilor financiari 
reduşi de la 11 la 7 se ia în oousiderare 
n unanimitate şi cetindu-se pe art. care 

se admit, se pune la vot în total proiec
tul şi se primesce cu 64 bile albe pentru, 
1 negre contra, din 65 votanţi.

D. prim ministru depune la biuroă 3 
proiecte de legi, între cari şi legea co
munală care se va trămite de nrgenţS la 
tipografie.

Se ia în desbatere proiectul pentru 
sporirea taxelor de cSISforie pe căile 
rate cu 15 la sută.

După oare-aarl consideraţiunl generale 
şuierate de d-nu Versnescu asupra aces
ta ! imposit, şi la care răspunde d-nu prim 
ministru, se admite legea pe art. şi apoi 
in total cu 62 bile albe pentru, 1 negre 
contra, din 65 votanţi.

Şedinţa se rădică la orele 5 seara.

Şedinţa de 1 Martin 1877.

Şedinţa se deschide la ora 1 p. m. 
preşedinţa d-luî C. A. Rosetti, fiind 
senţ! 74 d-ni deputaţi.

Se îndeplinesc formalităţile ordinare.
Se pune la ordinea zilei proectul pentru 

perceperea taxelor provenite din amende

Senat, de cât numai sebimbânda-se titlul.
Se in in considerare fără discuţiune şi 

punâada-se la vot proectul modificat, se 
adoptă în unanimitate (61 votanţi)

D. Verghati îşi dezvoltă interpelarea a- 
nnnţată d-lul roin. de lucrări pnblice, re
lativ la suspendarea legii de prestaţiune.

Legea are partea sa bună şi partea sn 
rea. Dar adevărul este că şoselele şi dru
murile nă ajuns în starea cea mal deplo
rabilă; ţărani! mal bucuros lucrează de cât 
să plătească. Ce are de gând d. ministru 
a face în privinţa aceasta ?

D. ministru lucrărilor publice respunde 
că legea este nnmaî amânată până în cam
pania de lucrări de şosele din anul cu
rent.— Proectul d-lul M. Costaohe şi’l în- 
suş 'sce şi Adunarea când poftesce, poate 
să’l ia in desbate. Va lua disposiţiunî pen 
tru ca să se reinceapă lucrările de şosele, 
mal cu seamă când ţăranii nu sunt îm
povăraţi de alte afaceri, adică iarna.

D. Rade seu vorbesce contra legii vech' 
care este o plagă pentru ţărani şi dă loc 
a abusurile cele mal sfuntate. Ţăranul vo 

esce să lucreze, dar în comuna Iul, nu în 
tot judeţul, nu pe la boeri.

D. A. Holban este de asemenea contra 
fe-legii actuale, care e barbară, selbatică şi 

roagă pe d. min. lucrărilor publice să vină 
cu noua lege, de nrgenţâ, înainte Camerei.

D. Vernescu arată că s’au perdat trei 
campanii, în loc de una, fără a se face 
ceva, şi răul este că nu s’a aplicat lege» 
esistinte pană se va vota alta. Roagă pe 
id. ministru a cere urgenţa pentru lege» 
nouă.

D. ministru Lucrărilor pnblice declar» 
că va esecuta voturile Camerei şi deci le 
gea poate să ne ia Sn desbatere.

V o ci: Chiar astăzi 1 
Se închide disenţinnea.
D. Preşedinte citeşte o moţiune, prin care. 

se declară, că, * adunarea satisfăcută de de- h

sub
pro

u fost convocate în zioa de 23 Februarie 
curent, aS ales senatori pe:

D. Constantin Coroescu, la jad . Brăila.
— colonel N. Bibescu, la jad . Gorj.
— Ştefan Roseti, la judeţnl Vasluitî. 
Colegiurile I electorale pentru deputaţi

de la judeţele Bază ii şi Bolgrad ce aii fost 
:onvocate în zioa de 23 Februarie curent, 
iii ales deputaţi pe;

D. Prooopie Gazoti, la judeţul Buzeu.J
— Ştefan Paruşieff, la jadeţul Bolgrad

e •

Prelecţitpopulare. »Asociaţiunea din Tran- 
ilvania pentru cultura poporalul român* 

publică în »Telegraful Român* diu Sibiu 
an concurs, Sa care provoacă pe toate a- 
cele comune rurale, care vor a se bacara 
le proiecţiile, pe care dd. Comşa şi E. Brote 
'aii oferit a le ţinea asnpra materiilor pri- 
ritonre la plugărie şi îndeobşte la gos
podăria casnică.

Aceste prelecţiî într'adevăr populare vor 
urma a se ţine Duminica şi în zilele de 
ărbatori.

C A M E R A

Şedinţa de Luni 23 Fevruarie 1877.

D. Raportor Dimancea di lectură rapor-.furtunoase, incoherente, între d. ministru, 
tulul relativ la acel proect. |d. Vernescu, d. Mania, şi d. Preşedinte

Nelnând nimeni cuvântai se pune la vot eţC- moţiunea pusă la vot se primesce.

DEPEŞI TELEGRAFICE
Serviciul privat al TIMPULUI»

Agenţia Havas 
St. Petersbnrg, 14 Martie.

Ziarul »Petersbourg Herald* de azi di
mineaţă zice, vorbind despre călătoria ge
neralului Ignatieff, că să studiază in cer
curile politice serioaşe, dacă n’ar avea loc 
de a ceda îndărăt Rusiei, partea Basa
rabiei, ce i s’a luat la 1856, şi de a ceda 
României ca compensaţii, insulele Donă
rii situate in faţa Giurgiului.

Berlin, 14 Martie.

D. Stosch, şefnl Amiralităţi şi a dat di- 
raisia. Sâ crede că d. Stosch ar fi lnat a- 
eeastă decisiă in nrma neunirilor ce s’ar 

ridicat între dânsul şi principele Bis-
_ , .  j  i - . . . , i _v marck. împăratul n’a acceptat încă demiclarnţtunea d-Iui ministru, trecu la ordi- _ ‘ 1 1 . -

nea zilei.»—Dnpă oare-cari cuvinte foarte sia d-lui Stosch; să aşteaptă decişi» ce va 
lua în aceasta privinţă.

luarea în considerare.
In timpul despieril scrutinului, d. min. 

Docan şi un d. deputat voind a vota, nu 
sunt admişi de d. Preşedinte.

D. Preşedinte. Votul e anulat de şi sQ
Se deschide la ora 1 şi jumătate p. m. fost 74 d. deputaţi prezenţi, 

nb preşedinţa d-lui C. A. Rosetti, fiind D. min. lucrărilor publice. Să se cons- 
presenţî 63 d. deputaţi. tate ca d. preşedinte nu m’a lăsat pe mine

Se declară vacante col. 1 de Botoşanijşi pe un alt deput să votăm !
şi al 111 de Neamţu, representaţii cărora 
sunt numiţi funcţionari.

Intre comunicări se citesce depeşa d-lul 
Lascar Costin, prin care face cunoscut, ca 

a înomolit la staţiunea Ianca eu toate 
principíele sale politice (ilaritate).

O voce: Aşa T trebnelDece a plecat cu 
toate principiale sale!

D. ministru de esterne, depune la biuroă 
legea de organisare a minist. de esterne 
cu modificaţiele făcute în Senat.

Se trămite la secţiuni.
Sepune la vot luarea in considerare a pro- 

ectulul de lege pentru echilibrarea bud-
getelor pe anul 1877 şi se primesce cn 66 cgcţ fie-care agent fiscal este dator a per-

dcare a Constituţional. într'adevăr Con- 
■t Naţiunea prevede că ori-ce lege ca să 

9  promulgată trebne să fie votată de am 
lo corpuri legiuitoare, şi noi o vedem 
:omulgată in »Monitorul oficial* fără vo 
rile  Senatului. Aceasta nu e călcare 
ge?

j  Nu ’ml respundeţl nimeni nimic. Dacă 
I fi în altă ţară, daci aşi fi in Grecia 
J  şti eă ce su fac, dară fiind că suntem 

ţara Romanească aşa de tolerantă, sunt 
efi tolerant şi propun numai să se mo 

fice titlul legeî şi si se zică ast-fel: le- 
pentru întrunirea postului de director 
imprimeriei Statului cu acela al »Mo

torului official.
jD. prim ministru. Recunoaşte că acea- 
i a fost o scăpare din vedere a fostului

D. Preşedinte. Constatarea făcută de d 
ministru face onoare biuroulul, care e în 
regală 1

O voce; Biuroul e vinovat!
D. I. lonescu. Să votăm a doua oară! 
Se face a doua votare şi proectul se a 

doptS prin 55 bile albe pentru, 10 negre 
contra, 1 abţinere din 65 votanţi.

D. Sefendache propune pentru remune
rarea celor cari percep acele amenzi 5 şi| 
10 la sută, in loc de 10 şi 15 In sută, de 
şi este prea mult şi aceasta.

D. Verghati cere respingerea acestor re- 
muneraţiuni, stimulente seO gratificaţiunl,

bile albe pentru; 0 negre contra, din 66 
otanţL

Se urmează convoabirl în Adunare.
D. preşedinte. Me rog faceţi tăcere.
Convorbiri pe banca ministeriala, d-nu 

ministru lucrărilor publice cu deputaţii.
D. preşedinte. Tăcere şi d-lor miniştrii, 

căci nn putem lucra 1
D. ministru lucrărilor publice. Apoi şi 

noi suntem doritori. . .
D. preşedinte: doritori, dar nu lucrători! 

lari ta te).
D. Raportor Codrescu, citeşce unele schim

bări făcute Sn cifrele veniturilor de la

cepe fără aceste remise.
D. E. StStescu combate opinia d-lor preo

pinenţi şi susţine acea remunerare ca sti
mulent pentru perceptorii amenzilor în res
tanţă.

D. Ferichide combate pe d. Stătescu ş 
se declară contra acestui art. din lege.

D. min. justiţii susţine art. din proect.
D. Stefănescu propune ca perceperea a- 

celor taxe să se dea adevăraţilor percep
tori iar nu casierilor cari numai primesc 
vărsările efectuate.

D. Prim-ministru arată că până acuma 
nu s’aii încasat aceste amenzi din causS

drumul de fer; apoi apoi reducerile cecS casierii n’att personalul necesar pentru
a’a& mal făcut la ministerul cultelor şi 
după prea puţine observaţiunl se pun la 
*ot şi so admit; apoi se citesc reducerile 
din ministerul de Resbel, de la potcovitul 
cailor; apoi de la flotilă.

O voce. Tot potcoave 1 
D. preşedinte. Ce 1 potcoviră la flotilă ? 

(rîsete).
Se admit de Adunare şi reducerile a- 

ceatea, precum şi cele introdase în bud
getul min. de agricultură.

Se deschide o discuţiune foarte vie la 
art. 7 asupra deficitului da 6 milioane şi 
resursele de creat pentru acoperirea lui, 
a care inii parte d-nu ministru, d-nu

aceasta şi deci cere primirea art. din proect.
D. Vernescu face un amendament ca a- 

tâ t  casierul cât şi perceptorul să participe 
la remisă.— Se închido discuţia.

Punându-se la vot amand. anterioare, se 
resping, primindu-se art. din proect îm
preună cu popunerea d-luî Vernescu.

Art. 2 şi ultimul se admite fără discuţie.
Pas la vot în total, proectul se admite 

cu 50 bile albe pentru, 16 negre contra, 
din 66 votanţi.

Se suspendă şedinţa pentru 5 minute. 
La redeschidere d. Costinescu Raportor 

citesce raportul asupra proectnlul de lege

Se continuă dezbaterea proectnlul de in
terpretare a legii electorale.— Art. 21, 22 
relative la cartele de identitate a alegă
torilor.

D. Blnremberg susţine încă odată siste
mul cartelor în alegeri.

Se cere închiderea discnţil.
D. Preşedinte rădică şedinţa, adunarea 

ne mal fiind în număr, la orele 6 seara

NOUTĂŢILE ZILEI.

A. Sihleanul Apostatul. Leget electorală, 
titlul III, despre Eligibilitate, zice: »Spre a 
putea fi ales deputat, trebne a se bucnra 
de drepturile civile şi politice.* Titlul I,

ce nu sunt de ritul creştinesc, nu pot do
bândi cualitatea de cetăţean Român.* Cum 
rămâne cu d-nu Alexandru Sihleanu Ana- 
thimatisitul de Apostolul Pavel în carte« 
către TimoteiS cap. III (vezi articolul d—lu: 
Constantin Kâţă Nicolescu din ziarul »Tim
pul* No. 44) pe cât timp, singur a decla
rat prin organele de publicitate, că nu 
este creştin, ba încă ridicalnrisând religia 
creştinească, d-lul care este deputat, ba 
încă vice-preşedinte al Camerei?!

V A R I E T Ă Ţ Ib

Lupta unul jearpe de mare cu un chit. De 
sute de ani se vorbeşte despre o specie de 
şerpi uriaşi, care s’ar fi ivind adese-orî pe 
suprafaţa mării.

Nataraliştil negau însă esistenţa acestei 
specii. Acum însă căpitanul vaporului en
glezesc »Panline,* George Drevar, mărturi
seşte, că Ia 8 Ianuarie 1577 a văzut un 
asemenea şarpe şi anume în o situaţinne 
pe cât se poate de critică,—adecă laptân- 
da-se cu o balenă. Departe se vedea un 
stâlp înalt ca de opt stânj-uî, care din 
când în când se ridica şi iarăşi cădea în 
mare, earS împrejurul lui marea colcotea, 
valurile să isbeau în sus şi earăşî cădeaţi

despre drepturile civile, a r t  9, zice: ,Ceîspumegând. Căpitanul, cât şi oamenii de
pe bord, văzând aceasta, credeaţi că sunt 
în apropierea vr’nnora dintre volbnrelei 
care adese-orî se găsesc in m are; apropi- 
ăndu-se de acel loc, el aii veznt însă, că 
şarpele uriaş s’a fost încolăcit peste tru 
pul chitului şi lovinda-1 mereu ca coa
da sa.

Această luptă între şarpele nriaş şi ana 
dintre cele mai mari balene, pe care că
pitanul le văzuse în viaţa sa, s’-a armat 
mereii în timp de vr’o ciuci-spr î-zece minate 
apoi şarpele şi chitul au dispărut în aden- 
cimele mării, nnde uriaşul se retrase spre 
n-şi consuma prada. Căpitanul Drevar sus
ţine că lungimea acestui şarpe era de 160 
până la 180 picioare, earS grosimea lui de 
7 pună la 8 picioare. Singur capul era de 
vr’o 40 picioare lnngime.

Tot căpitanul Drevar a mai văzut un 
asemenea şarpe nn departe de S in Rage, 

pe lângă vasal, 
iu care oamenii eşise cn secări spre a-'l 
întâmpina.

*  *
Despre Naturalisare. In fabulele Ini Ci

clu odei să zice: că nn Catâr fiind odată în
trebat: »Al cui fiii este?* el a răspuns că 
mamă-sa a fost fată de armăsar. Tot aşa 
şi la noi uni voesc să dobîndească natu
ralizarea, pentru a încela bnna credinţă 
a aleşilor naţiei, se servesc cn numele de 
macedoneana de şi au câte un ov satt o f trecând cu capul ridicat
in c6da. i-----

Aceştia Îndată ce dobândesc naturali 
sarea, încep a contesta dreptul adevăraţi
lor Romani, a le face percliisiţiî prin case, 1) 
a căuta sa dea in jndecatS şi a păta nu
mele cele mai onorabile ale Românilor, 
name cari aii dobândit stima, respectai şi 
ncrederea naţiei întregi.

Fie-ve spre învSţătarS, adevărat ilor re- 
presentaţi al Naţiei, spre a nn mai da 
aşa lesne natnrnlisarea or cai o cere 1

Colegiurile I electoral pentrn senatori

B U L E T I N  M E T E O R O L O G IC
Temperatura.—In noaptea de 27 spre 28, 

Fevrnnrie, Termometograful s’a scoborît la 
5 grade, diviziunea centigrade, snbt 0, iar 
în noapte» de luni 2d Fevrunrie spre marţi 

Martie. . . la 11 grade sub 0.
Astăzi, 1 Martie, 11 ore dimineaţa, Ter- 

roometrnl a marcat la umbră, 1 grad mal 
sas de 0.

înălţimea baromet' icS este de 754 mili
metric, adică cn 6 milimetre sub variabil. 

Presinnea barometric» dar subsistă, insă 
1). Cercetaţi numele tntulor pcrchisitorilor de'în apropierea equinoxelor, nu se poate pre-

Vernescu, d-nu Codrescu şi inchizându-se al Monitorul oficial şi .al directoratul
pentru întrunirea posturilor de redactor'^  j varj t ,'ul T,,ţţ ggs, an român curat ci tot zice cu certitudine timpul, deoarece baro-

ii Im - fit vitrigî. (so cunouce istoria fiului vitrig.) jroetrul variază repede. A*. Sc. Ghics.

«



T l  M F  Ü L

CURSUL DE RERIilN 
13 M rtie (ut. n.) 1877. 

-Acţiunile căilor ferate romă ne . 
Obligaţiunile române 6 ° 0 . . .  . 
Priorităţile căilor fer. rom. 8n/0 . 
Imprumntnl Oppenheim . . .
Napoleonul...................................
Viena, termen s c o r t ..................

> » l u n g ..................

l iu c u r t j c i , 1 M ar 1*4 1877.

DUOÈ PRÂ.VÂL1Ï din casele d-lui Gre- 
ceann, vis-à-vis de Grand Hôtel de Bule
vard, sunt de închiriat de la Sf. Gheorghie 
viitor. — Pentru informaţinnl a se adresa 
la uingaeinul d-lor Alb. & Jos. Grflnbaom, 
tot tu casele d-luT Greceano, în colţul Bu
levardului. 505—6.

ANUNCIUF O S T U L  C IR C
Direcţia D-luI J . D. Jonescu

Ast?i<j( şi In fie-care <Ji

De vânţlare un Pianu, calitate enperi6ră 
in bune condiţiunl. Amatori! a se adre- 
la administraţinnea acestui 4'ar, Pala- 
, Dacia*.

TO ATE SO IU R ILE
DE

H x  ■  J c ¿  a  ;  a s  ■ANUNCIU
B S *  Doctoru Russo specialist de 20 ani 

pentru bótele secrete şi bótele de femei, 
anunţă, că orele de consultaţie sunt dimi- 
năţa de la 8 pOne la 10, şi de 1— Sdupe 
nméijü.

Strada Stavropoleos No. 8.
No. 503—5. (Piaţa Conitandin-Vodă).

PROGRAMA VARIATA

ÎNCEPUTUL LA 8 ORE SÉRA.

pentru cultivarea pământului
DIN FABRICA H F. ECKERT OIN BERLIN

recomandă

« f c  I I A R T 1 1 A M N I
BucurescI şi Galaţi

Singurii agenţi pentru România.

M AG AZIN U L D E  M Ă R FU R I

COLONIALE Şi DELICATESSE mea cu duoă intrări 
in calea Văcăresci- 

la Triumfului, a- 
i, vie, trandafiri, cocăije 

i, domnii doritorii a o 
rodire seă petreceri, pe 

se vor arăta la lor

strad
vând pomi roditori 
şi un pogon de fragi, 
încb iria pentru 
trei seK cinci anii 
cninţa mea calea VăcărescI No. 151 de la 
orele 6 până la 12.

Locot.-Colonel, D. Pappazoglu.
No. 100—8.

G U S T A V  R I E T Z
STËGUL ALB

( F O N D A T A  3L.-A- 1 8 5 0 )  
S'a mutat şi stabilit în

60 Strada Carol I  60-
RECOMANDĂVinuri negre, roşii şi 

albea íK fy .  , (jare
ma, No. 5. — 
nnl negra vi 
litate.

No. 406,-8,

CUB8UL YIENE1 
13 Martie (st. n.) 1877,

Metalice........................................
Naţionale........................................
Renta în aur . . . . . . . .
Lose.................................................
Aeţinnile băncel...........................
C r e d ito r i  .....................................................
London................................... ....  .
Obligaţiuni rurale ungare . . .

> temeşvar . . . . .
> transilvane . . . .

Argint in m ărfar!......................
D u c a t u l ..............................................
Napoleonul ............................... ....
Marc 100 . . . . . . . . . .

recunoscute de cea mal bună construcţie
P I E T R E  D E  M O A R ADe închiriat şi de vên 

dare, A. ManolescuNo. 206 din Strada 
alătur! cu D-nn Adolf 
sns opt camere cu să- 
pivniţă boltită şi căr- 

rte grajd de dece cai, 
de cinci trăsnri, cu bucătărie, 

lătorie şi dnoă camere pentru servitori, 
latoril se vor adresa, tn orl-ce <ji, la 

D-na Maria Cociubey , până la ora două 
Frumosă No. 12.

PLUGURI DE DIFERITE SYSTEME
CU PREŢURI  S C A P U T,E'

Mogoşo 
Cantacuzino, avâr 
Ion, jos patra odl 
banărie; 
şi şopron

t e i

Ha înoViiriaf, p6 »“ai ori n 
U t )  11101111 I d t ,  mulţi ani, Casi
lin Strada Scannilor No 31 având pei 
tot şease încăperi nua bucătărie, două pi 
liţl, osebit grajd, şopron, pnţ în ourte.

A se adresa la proprietarul lor D. Stef 
Itefanescn, în cancelaria Antreprizei li

dupe amiadi, Strada

T i  A î  H p i l  i v i  u i  de la Sf. Gbeorghe | 
L/t) l l l U l l i l  J d  U, viitor sga chiar de,

acnm, o casă mare compusă de şese camere,' 
salon, sală de mâncare, tote bine mobilate,. 
având şi dependinţe, casa; este situată între 
curte şi grădină, în Colârea Negră, strada iifff 'ilWlli Î̂ ŜtwIÎJ Recomandate de toţi medici Europei, sunt re- 

tiradele dupe un sistem englez ast-fel numite

l i l I S B f l l  «Water ciosette-‘
- Dupe nenumărate Încercări destul de dificile, am

Igg^jv.  ̂ reuşit a arangia asemenea retirade cu re-
servoire de apă, Încheiate hermetic, pen- 
tru oprirea orl-cărul miros desagrea- 

■HS \ b i l ,  şiale confecţiona cu totul gata pen-
tru orl-ce loc, ast-fel ca fie-cine să le 

I p  I'B M liS a m  p6tă aşe^a; mal ales celor din provincie
ăwli. r f i ' l f i i i i W m  R*se oferă prin sistemul meă un mijloc

fdrte uşor de a şi-le procura unde vor voi.

Preţurile se arată Îndată dupe trătarea măsurel, qualităţel lem
nului şi mărimel maşinel.

In comun preţurile snnt de la Franci 120 pănă la 300 .
MARCUS LITTMAN.

Fabrică de Water-Cbsette herm etice
1. S <j.—34—10 BucurescI, calea Mogogdel No. 28.

ca preţuri moderate

Apartamente, Prăvălie şi Localul
CE’LÜ 0CCUPÂ BANCA DE BUCURESCI

M A G AZIEA M A N D R ITU

STIIET J"DE IŞTI

precum şi nn

A P A R T A M E N T  I N  F O S T A  C A S A  R E S C H

in faţa teatrului naţional
Informaţiunl la Direcţiunea Societăţii < DACIA*

CERRU CURAT
LANGA STRADA ROMANA 

Coldrea Galbenă, strAja nouă, colţul 
barierei No. 41 Calea Tunari.

CEL MAI MARE MAGASIN
ID E

CONFECŢIONATE şi DE ARTICOLE DE MODA
I N  R O  2sÆ  _A- IST X  A .

m . ■  .  I R „  « £  • »  O M .  G R U H I B A U I I
Colţul Bulevardului cassa Grecianu.

ASTAZI AM FRIIMIT UIT MARE ASORTIMENT

HAINE

Comándele din provincie se efectuăză cu cea mal mare promptitudine; lucrurile ce nu vor conveni se priimesc Înapoi, A L B .  S c  J O S .  G U R X n S T B A A U J X Æ
(Colţul Bulevardului cassa  Grecianu].

Tipografia Thiel & Weiss Palatul .Dacia

V A L O A R E A ferate Offer! le Preclfl 
I ficat

Oblig. Rurale . 10% 1864 88*/t ; 8i>/s 1 84> > la sorti 
Impr. Oppenheim 8%  1866

— I — I —
— — 1 —

Oblig. Domeniale 8%  1871 7i'/s 78 75»/,
» » egite la sorţi — — 1 —
,  Credit fono Rur. 7<yo 72 731/fe 73Vi
» Credit fonc. Urban — 62 —

Impr. Mun. Cap. 80% 1875 
Pensii (S00) dobânda fr. 10

— 73 —
— 180 —

Acţil Căile fer. rom. 5% 1868 — — —
» priorităţi' 6 '/o 1868 — —

Dacia C-l. de Assig.
Act. (fr. 500) 8%  1871 350 — —
Românit C*,# de Assig.
Act. (fr. ZOO) 8%  1878 50 —
M andate............................ — —
Impr. Municipale fr. 20 — —
Act. financiare Române 8% — —
Căile ferate Ottomane

Act (fr. 400) 8°/o — — —
Renta Română . . . . . . —

CUPOANE
Oblig. Rurale p.Octomb a. c. — —

» Domemale • • • • — — 97
,  Fondare rurale . . — — —
» Comunale • • • • — —

DEVISE
Paria.................................... _ 9940 9985
Marseille . . . . . . . . — — —
bruxelles.................... ...  . — — —
AnvPi .................................... — --  1 —
Londra 25021/2 8502
Londra d: micii • • • • . — --- I —
Hamborg . • • • • • • • — — —
Amsterdam........................ — --  1 —
V ie n a ................ .... — --  J —
B e rlin ............................  • — m v J —
Lipsea , . .  ................. — —
E sco m p t ............................
Lira Ottomană...................

— — —
— — —

Qalbenu austr. . .  .  • • — — —
Agio c. Argint..................


