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D-nil abonaţi, cari afl întîrziat 
tacfi cu plata abonamentelor, sunt 
rugaţi a le achita penfi la finele 

Hunei curente, căci cu începerea 
lunel Martie vom Înceta cu trimi
terea ziarului tutulor acelor cari nu 
’şl vor fi aquitat pânfl atunci a- 
bonamentul. Administraţia.

BULETIN TELEGRAFIC
Serviciul privai al «TIMPULUI.*

(Agenţia Haras).

Parii, 9 Martie seara.
Limba gini generalului Ignatieff este pa* 

oific. Ziarul «Le Temps» asigur* că misiu
nea generalului Ignatieff consistă simplu 
în a face să bb sub-semne protocolul care 
reamiutesce, reformele cerute da conferenţa, 
confirtnindn-le.

mm m mau Abib
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Cedăm locul următoarei scrisori ce 
ne-o trim ite corespondentul nostru 
particular din Berlin.

Berlin, 8 Martie.

Am prim it telegrama neliniştită 
prin care tml cereţi informaţiile po' 
sibile asupra călătoriei generalului 
Ignatieff la Berlin şi asupra atitu- 
dinel guvernului Qerman faţă cu 
noua fasă a  chestiei orientale.

De la sine se Înţelege, că despre 
convorbirile dintre Principele Bis- 
marck şi generalul Ignatieff este de 
o-cam-dată cu neputinţă a se afla 
ceva. Toate articolele ziarelor, care 
’şl daâ aerul de a şti ce se petrece 
sunt simple hipoteze mal mult saâ 
mal puţin ingenioase; să se adaoge 
la aceasta că Berlinul este una din 
capitalele Europei, unde informările 
ziarelor sunt cele mal mărginite. 
Discreţia ministeriulul de esterne mal 
ales de c&nd se află sub conducerea 
d-lul de Bismarck, este aproape ab
solută.

Pentru a v6 putea scrie totuşi ceva 
sigur asupra modulul, cum se pri
veşte chestia Orientului, am sondat 
terenul ce ’ml este accesibil, adică 
cercul Întins de deputaţii din majo

ritatea Reichstagului naţional, .libe
rali şi noii conservatori." De aici vă 
transm it impresiile aşa cum le-am 
prim it.

Atitudinea de astăzi a Prinţului 
Bismarck faţă cu Rusia stă  tn legă
tu ră  cu cele petrecute In primăvara 
anului 1875. La această epocă, Bis
marck era h o tă rlt a Începe din noâ 
resbelul cu F ranţa  şi a trimis pe d. 
de Radowits la Petresburg, pentru 
a dobândi asentimentul Îm păratu
lui Alecsandru şi a Prinţului Gorcia- 
coff. îm păratul Alecsandru departe 
de a consimţi, a în trebuinţat toată  
influinţa sa pe lingă îm păratul W il 
helm pentru a impedeca noua isbuc 
nire a resbelulul; d. de Radowits s'a 
Întors din Petresburg, fără nici un 
resultat. In călătoria ce îm păratul 
Alecsandru a fâcut’o tn acelaşi an 
la băl, a trecut prin Berlin tmpre 
ună cu GorciacofF şi s'a oprit că te 
va zile la Berlin. Aici a a ră ta t cu 
oare care ostentaţiune simţimintele 
sale pacifice şi aversiunea ce o are 
In contra resbelulul In genere. Ast
fel acţiunea d-lul de Bismarck a fost 
paralisată.

De atunci îm păratul Alesandru şi 
toată Curtea din Petersburg nu 
încetat de a vorbi cu m&ndrie de 
paclnica isb&ndă din vara anului 
1875. Marele duce Constantin s’a dus 
la Paris ca prezident de onoare al 
Congresului geografic. Mal mult Încă: 
Prinţul GorciacofF, In acelaşi an 1875 
mergând şi In Bavaria nu a ascuns 
de loc oposiţia vie ce a făcut-o In 
contra planurilor lui Bismarck, şi In 
trebat de ce se desparte acum aşa 
de mult de politica germană, a râs 
puns unul diplomat bavarez, cu 
alusie la necontenitele suferinţe ner 
roase ale Prinţului Bismarck, on tu 
peut pas suivre tine politique hystirique.

Acest cuvănt maliţios circulă pe 
atunci In toate cercurile diplomatice 
şi a rămas tn memoria guvernului 
german.

Departe de noi idea de a pre 
supune unul om de S ta t de ge 
niul d-lul de Bismarck, că un simplu 
resimţim ănt personal ar putea să 
devină pentru dănsul motivul unul

în treg  sistem de acţiune politică. 
Dar tn acele mişcări diplomatice din 
1876 era mal m ult decât o cestie 
Dersonnlft: era Impresia, ce răm ă
sese multora, tn deosebi nnor Ger
mani din sud şi tu turor Francesilor, 
că Rusia este o puternică contraba- 
a n ţâ  a preponderenţei germane In 
uropa.

Această impresie trebuia slăbită, 
şi jocul cel fin al politicei germane 
a fost de acum Înainte de a se ţine 
je de o-parte tn vechia unire strtnsă 
cu Rusia, care fusese aşa de folosi
toare Prusiei, tn 1866 şi tn 1870 şi 
71, Insă pe de altă  parte de a ci
menta şi mal mult amiciţia din noâ 
formată cu Austria şi cea vechie cu 
Anglia pentru a paralisa prin aceste 
legături comune, orl-ce acţiune iso- 
lată  a Rusiei.

Este evident, că un asemenea drum 
politic nu putea fi apucat şi conti
nuat cu succes decât de un om do 
ta t  cu perspicacitatea, cu fineţa şi 
cu statornicia estraordinară a lui 
Bismarck. Pe acest drum Insă politica 
germană pare a-şl fi ajuns ţelul 
şi de aici trebue să vă esplicaţl a 
nimositatea, ce din c&nd tn c&nd 
transpiră prin presa rusească, pe 
c&nd ziarele prusiane continuă a 
părea tot-d'auna favorabile planu 
rilor rusescl.

Atitudinea baronului de W erther 
la conferenţele din Constantinopo 
a fost corespunzătoare planului a 
ră ta t mal sus, şi astăzi Ru«ia a a 
juna In adevăr lntr'o  posiţie critică, 
A merge Înainte fără a fi sigură din 
partea Austriei şi Angliei, este gretl 
a merge Înapoi fără nici un suc 
C68, este asemenea greâ. Ingatieff se 
vede silit a veni la Berlin spre tn 
ţelegere, precum Radowits se dusese 
acum 2 ani la Petersburg; Insă Ru- 
sia aude In primăvara 1877 în con 
tra  sa echoul cuvintelor de pace, ce 
le adresase tn primăvara 1875 In 
contra Germaniei.

Germania, fără a voi să sl&beas 
că relaţiile sale cu Rusia, a strlns 
foarte tare relaţiile sale cu Anglia 
şi cu Austria, şi această unire de 
interese a Ţerilor de origine germa

nică se privesce aici ca cel mal pu
ternic scut pentru m enţinerea păcii. 
Se crede asemenea că Austria nu 
va consimţi nici odată, ca Rusia să 
redobândească gurele Dunării.

!DMREMANE CD UNIVERSITATEA DE LA IA SI?
In terpelarea ce a adresat’o d-nu 

Cogălniceanu tn Senat d-lul minis
tru  de Instrucţiune a avut netăgă
duit o bună parte de politică mili
tan tă  In sine. Cu to ţii am Înţeles a- 
cest pronunciamento al d-lul Cogâl- 
niceanu contra guvernanţilor noştri 
de astăzi, tu special contra domnu
lui m inistru de Externe Ionescu şi 
a profesorilor diplomaţi şi deputaţi 
fracţioniştl. Posiţia acestor domni a 
devenit foarte delicată, In urma mo
ţiunii votate de Senat prin care se 
invită „cu dinadinsul Ministrul in 
s tru c ţiu n ii  ca fără întârziere să a- 
. plice disposiţiile a rt. 10, 390,396 
„şi 398 din legea Instrucţiunii pu
b lic e  In privinţa profesorilor de la 
„Universitatea de la laşi cari şi aâ 
„părăsit catedrele şi aâ lnbrăţişat 
„prin libera lor voinţă cariere şi o* 
„cupaţiunl ce ’I pane tn imposibili
t a t e a  de a-şl îndeplini misiunea pro* 
„fesorală şi ast-fel compromit vii* 
„torul unei Întregi generaţiunL"

Dar chestia ridicată de d. Cogăl 
niceanu are şi o a ltă  parte cu mult 
mal im portantă şi de un interes şi 
mal mare pentru ţară.

Senatul nu s’a frâm ăntat In de
curs de 4 zile numai spre a ne re
gala In ultimele zile ale Carnavalu 
lui cu o privelişte hazlie, In care să 
vedem triştii cavaleri din fracţiune 
juc&nd pe doi cal din buget, şi pe 
ministrul instrucţiunii arzănd de d ra
gostea at&t a instrucţiunii c&t şi a 
celor ce o compromit.

Dacă d. Cogălniceanu a r fi voit 
numai a rupe trac ta tu l de la Mazar- 
Paşa, atunci destul de abil era, ca 
să fi găsit spre acest sfârşit o altă  
ocasiune, căci din harul Domnului nu 
lipsesc.

Credem dar, că dacă In Senat s'a 
agitat aşa de tare chestia Univer
sităţii de la Iaşi, a fost, pentru a 
se a ră ta  ţărel şi celor ce nu o ştiaâ 
Încă, că instrucţiunea naţională, este 
primejduită, că generaţiunile viitoare 
sunt espuse Instreinâri In părţile de 
dincolo de Milcov din causa unor pro
fesori, cărora nu le place cartea şi 
cari aâ adus la „decadenţă" Univer
sitatea de Iaşi tocmai când din Bu

covina se urm ăreşte desnaţionalisa- 
rea noastră prin cultură streină.

Şi pentru ca'toţl să Înţeleagă unde 
bate, şi pentru ca cel vinovaţi să nu 
se poată ascunde după jocurile par
lam entare, cu care din nefericire ne 
am obicinuit a ne acoperi păcatele, 
d. Cogălniceanu a spus’o neted şi de 
mal multe ori că nu face chestie mi
nisterială din această idee însemnată; 
n ’a urm at nici pe d. prim-ministru 
Intru a se ab ite  de la im portanţa 
superioară a causel, al cărei apără
to r se făcuse.

Ministrului instrucţiunii ’I a spus 
politeţe lăsându'l să le şi le iea asu
pra şi a conchis că voieşte a blama 
pe profesori, de-a dreptul pe profesorii 
din fracţiune cari sunt cui peşl de pă
catul mare a nu iubi şeoala şi pe 
studenţi.

0  procedură neconstituţională, dacă 
voiţi, o ingerenţâ a parlamentului 
In adm inistraţia m ediată , dar pe 
care niminea n 'a luat'o In nume de 
răâ, a tâ t era de jastificată pornirea, 
a tâ t  era de vedit răul ce voia să 
vindece.

Moţinnea s'a prim it de Senat cu  
3 din 4 din voturi.

Cum rem ăne acum cu Universita
tea de Iaşi f

Cum rem âne cu acest tnalt insti
tu t de lnvâţâm ănt naţional, la «are 
o parte  de profesori s'a dovedit că 
nu vor saâ nu sunt în stare a purta 
rigidul apostolat al cultural, ci mal 
ales aâ voinţă, şi să cred mal che
m aţi a face discursuri electorale, a 
lupta tn  for, a face pe judecătorul 
şi adm inistratoriul superior şi cu 
leafă mare l

Cred oare domnii din fracţiune şi 
succesu le-a d-lor a convinge şi pe 
d. ministru Chiţu, că votul Senatu
lui Invitând pe m inistru a aplica cu* 
tare şi cutare articol însemnează, că 
d. Chifu »ă facă tn urmă cum e bine f 

Noi unii credem, că Senatul nn a 
gândit ast*fel.

Noi credem, că scopul acelor dis
cuţii a fost ca Universitatea de Iaşi 
să se ridice la nivelul Universităţi
lor ca lumea, ca cultura naţională 
să fie ceva în aeve, nu o vorbă ca 
multe altele, ca titlu l de profesor 
de Universitate de Iaşi să fie ceva 
serios, nu o rubrică numai a buge
tului de lm părţialâ, ca la lupta pe 
tărâmul cultureî, ce Austria ne de
clară, să punem şi noi puterile noa
stre în stare.

Mărturisim însă cu regret şi în 
grijire că nu se cam văd semne, ca

PA1 VS& u m a M .

R E V I S T A  A R M A T E I
PubiiC«(ie bimeniuall

încă de la 1871, sub ministerul de 
cinci ani al generalului Florescu, pe 
lângfc scoale]e create, pe lângă mul
ţimea operilor de a rtă  m ilitară res- 
pândite în, armată, se mal publica şi 
„Monitorul oaatel" în două părţi: 
una, sub numire de „partea oficială", 
coprindea decretele, ordonanţele, le
gile şi regulamentele; iar alta, sub 
numire de „partea sciinţificâ", ţ i 
nea pe oficeril noştri în curentul 
progresului zilnic al artei militare.

Colonel Slăniceanu, de la venirea 
sa la minister, în loc d'a desvolta 
toate acestea, a* suprimat doă scoli 
una a cadrelor de dorobanţi şi alta 
de cavalerie; apoi a creznt de pri
sos a mal continua partea sciinţi-

ică a „Monitorului oaste!", ceea ce 
a causat o mare daună pentru ofi
ceril noştri setoşl de cultura artei 
or.

Azi însă vedem cu plăcere că ofi
ceril cari constituâ cercul m ilitar din 
a II-a divisie teritorială, umplu a- 
ceastă lacună prin crearea „Revistei 
armatei*. Intăiul număr al acestei 
publicaţii confirmă speranţele ce to t 
d’a-una am pus în luminele şi jude
cata sănătoasă mal a unanimitâţet 
oficerilor noştri,— căci, din fericire 
foarte puţini sunt aceia pe cari sfor- 
ţele radicalilor azi la putere, a pu
tu t să l atragă pe un drum pericu
los şi incompatibil cu Înalta misie 
a ostaşului.

E destul a reproduce °.âte-va ron
duri din Intăiul număr al „Revistei 
arm atei", pentru a Învedera mulţu
mirea ce, ca ori ce om iubitor de 
ordine şi tăria patriei, am simtit 
pentru apariţia acestei reviste.

Trebue să recunoascem că Înţelep

ciunea şi patriotismul care inspiră 
pe redactorii acestei reviste, nu sanc 
ţioneazâ activitatea cu care s’a ilus
t ra t  d. Slăniceanu de când este la 
minister.

Aşa In articolul Întitulat „Princi- 
piele revistei, c itim :

„Cugetaţi la această muncă a Iul 
Sisif. gata să relnceapâ cu cea dân- 
„tăiâ fluctuaţiune politică, şi vă veţi 
„esplica de unde vă provin temerile 
pentru viitor şi acea neîncredere 

„tn vitalitatea legilor noastre mili- 
„ ta re !

„Acest fapt nu este oare de na- 
„turâ să ne conducă, fără voia n6s- 
„trâ, la o sigură desorganisare ?

„In umila noastră părere, credem 
„că acest sistem trebue părăsit; mi- 
„nistri se pot schimba, — aceasta 
„este natural lntr'un sta t constitu
ţ io n a l ,— legile Insă, şi mal cu s6mâ 
„ideea care a presidat la confecţio* 
„narea lor, trebue să remânâ."

In privinţa opinielor d-lul Dimi-

trie  Sturdza, rostite In Senat, citim 
tn acelaşi articol :

„S a emis ideea că arm ata trebue 
„redusă la cea mal simplă espresi- 
„une. pentru ca ţara  să nu aibă nici 
„o veleilat*, In alte cuvinte, nepu- 
„ tin ţa  s a recomandat ca sistem de 
„stat.*

Iar In privinţa broşurel d-lul I6n 
Ghica, O cugetare politică, cu ocasia 
unei citaţii din Ciceron asupra amo
rului de patrie, zice:

„Dar să lăsăm mulţimea acestor 
„eroi <*â se odihnească In pace tn 
glorioasele lor morminte; timpii ca 
„şi oamenii s'aâ schimbat; cugetările 
mlor politice, s’aâ Îndrumat către o 
„altă stea, şi în patriotismul lor nu 
„găsesc un alt rol mal vrednic de 
„anticele tradiţiunl ale acestei ţări, 
„de cât acela d'a ne ascunde in vi- 
„suinele Carpaţilor la cea d’ântăiâ 
„lovitură de tun.*

Acest număr din „Revista arm a

tei *, pe lângă articolul de sus, mal 
coprinde urm&toarele:

„Armata şi situaţiune* financiară;
„Necesitatea şi u tilitatea medici

lor m ilita ri;
„Dare de seamă a lucrărilor co- 

misiunel de încercare a arm elor;
„Sti.tutele Revistei armatei."
Terminând, urâm acelor cari aâ 

In mână direcţia acestei reviste, suc
cesul dorit orl-cârel opere bine-fâ- 
cătoare.

MAGHIARI Şl MAGHIARISM 1)
(Crmara).

Cele mal multe ţinuturi din Un
garia sunt ast-fel jignite.

Negreşit va veni o vreme, In care 
şi aoeste ţinuturi vor înţelege folosul 
şinelor şi atunci căile ferate vor avea 
v e n it: aceasta lnsâ nu în virtutea 
căilor ferate, ci în virtutea desvol-

1) Veal „Timpal" V*. Al, |i »rmâto»r«U.



urmările interpelării să fie cele dorite. I saţie. La curtea de Casaţie se ros-1 profesorii vinovaţi. Prin aceasta s’i 
Nu va atrage a zis d. Cogălni-1 teşte legea fixftnd numirul judecă-1 ingufitat re ? Instrucţiunea t Nu 

ceanu pe liberalul domnu Ohiţu I torilor, pe cftnd legea Instrucţiuni I cheltuielele zadarnice şi nefolositoare 
pe panta In care intrase d. Tell şilfixează lnart.251— 260 numărul şti-1 pentru instrucţiune 
d. Maiorescu şi d. Ohiţu ’I a respuns I inţelor ce neapărat urmează a fi pre-1 A trecut şi la noi epoca dilelan
că nici că l’ar urma, Ida t, lăsând din contră numărul per-1 tismulul In guvernare. Nici coaliţiu

Moţiunea d-lul Cogălniceanu, şi la soanelor la .mijloacele ţării*. I nile nu mal ţin la piobă. Voim mă 
care s’a supus d. Chiţu, pretinde ca | Şi dacă numărul ştiinţelor, al cur-1 suri serioase unde se vede un răfi

surilor ar Însemna numărul profeso-1 Starea Universităţi de Iaşi nu se v 
rilor, atunci In acest sens s’ar crea I Îndrepta nici prin invitarea ce a pro 
o inamovibilitate şi pentru profe-lmis d. ministru că va face d. pro 
sori de liceu, căci piin art. 116 se I fesorl prigebiţl a se Întoarce la şcoală 
fixează şi studiele ce urmează a fi Iniei cu agregaţi, 
predate în liceu. Safl nu s’a iscodit I Va face invitare d-lor profesori di 
Încă această interpretare, pentru că I fracţiune să se întoarcă la cursuri
profesori din Licee n’afi participat | El bine, el se vor întoarce ; dar odată
încă de ajuns la politica înaltă, n’ati 
fost destul de influenţi In politica 
zilelor?

Inamovibilitatea curţi de Casaţie 
fesoriîor absentaţi din Iaşi; domnul I n’are dar a face cu inamovibilitatea _ _ _ _ _
Chiţu se supune şi promite că va profesorilor de la facultăţi. Apoi ştiut I D-nil din fracţiune, versaţi în cel.
executa votul Senatului, prin urmare | este de toţi, că un bun şi dovotatl publice şi ştiind că statornică este

profesor poate preda cu succes 2 dis-1 Ia noi numai schimbarea 
cipline rudite, pe când 2 profesori " 
rudiţl prin mediocritate nu vor fi

imediată aplicare să se facă a art. 
390, 396 şi 398 din legea asupra [ 
Instrucţiunel publice, adică, ca .pro
fesori cari vor fi lipsit o lună de I 
zile de Ia clasă fără scuză bine-cu- 
v&ntatâ|"'să se considere rn dimisi» 
onaţl. Şi pentru ca nici discuţie să 
mal Încapă al. 2 al art 390. spune | 
că nu primeşte ca scuză bine-cuvi'n- 
ta tă  alte ocupaţiunl, deosebite de | 
cele legiuite ale învăţăturii.

Moţiunea cere dar depărtarea pro-1

va face în tocmai ceea ce a facut 
domnu Tell, întocmai şi la fel, de 
astă-dată însă secundat saâ provocat

dovedit fiind, că att cedat silei, vor 
iubi d-lor de astăzi încolo şco&l 
mal mult, de cftt n'att iubit’o 1 < 

îşi 15 ani pănă astăzi? Minuni nu 
se mal întâmplă în veacul nostru

, vor aş
| tepta un alt ministru safi un alt 
Senat

de Senat. El apoi? Cum remâne cu în stare a ocupa o singură catedră 
panta? Icu succes.

In zadar cearta de cuvinte, forţa 
lucrurilor este mal mare. Contra pro
fesorului incapabil nu este altă vin
decare de cât depărtarea lui.

Şi pentru că s’a făcut vorbă şi I 
de panta d-lul Maiorescu, să vedem 
ce a făcut şi d-sa. D. Maiorescu a pro-

care, să nu mal asculte' de 
d. Cogălniceanu şi atunci mira-ne 
vom cu toţi dacă d-nu Chiţu şi dA invoca inamovibilitatea 

unor profesori vediţi a fi necores-1 Cogălniceanu nu vor fi daţi* în ju 
punzătorl şi a voi să vindece racila decată pentru sugrumarea libertă 
prin o dublură a profesorilor ni se I ţilor publice în persoanele d-lor. Ş 
pare nouă tot a tă t de pu^in potri- In pânda unei asemenea ocasil, ere 
vit. Pentru un ministru Constitu- deţl că se va alege ceva din cur 
ţional şi prin urmare responsabil şurile ce vor face la Iaşi ? Asemenea 
de mersul instrucţiuni publice, ni se cursuri vor face concurenţă serioasă 

pus Cameril şi Camera a desfiinţatIpare că a invoca inamovibilitateaIcelor de la Cernăuţi? 
la votarea bugetelor p. a. 1876 le- pentru d-nil fracţioniştl din Iaşi, şi Dar agregaţi. Sâ admitem cu dâr- 
furile câtor-va din profesorii din frac- a zice că n ’are ce le face — este a I nicie de logică, că instituţia are sens 
ţiune, cel mal deochiaţl, şi a Incre- se ascunde Jupă deget. Ia noi; că corpurile legiuitoare vor
dinţat catedrele, ce şi le ţinuse, al-1 Sati lefurile de profesori de Uni- declara că încolo le avem toate să 
tora din profesori din Iaşi cari de-1 versitate,'ce d-nil fracţioniştl s’aft facem şi agregaţi, să admitem ca te- 
duse dovezi, că iubesc instrucţiunea; Îngrijit a şi le asigura, sunt un fel saurul public este In stare a suportaşi 
iar unele din studii le a lăsat a fi de rentă viageră votată, de naţiune această cheltuială, să admitem chiar 
suplinite, publicând concursuri spre luptătorilor în politică, care n’ar a- că d. Chiţu a şi găsit agregaţi mal 
a se găsi din pleiada tinerilor in- vea moşii sad alte prinderi? Dar a- buni de cftt titulare, ale cftror nea* 
struiţl cu care zilnic se înavuţesce tufccl să se complecteze sistemul, să junsurl să le îndrepteze el. Dar toate 
ţa ra , alte persoane mal calificate se plătească, ca în Atena pe tim- acestea admise întrebăm, punftnd o 
pentru preoţia instrucţiuni. Mal caii- purile decadenţei, leafă 'tu turor ce- proptea bună arborelui uscat va a 
ficate bunieară pentru catedra Li- tăţenilor, care se ocupă de politică duce el rod? 
teraturei române de cât un titular, în piaţa publică. Şi fiind agregaţii acel de la cari
care ar ignora genurile gramaticei Aceasta nu a fost calea urmată aşteptăm ridicarea Universităţi de 
latine, lucruri care se învaţă în prima de partidul conservator. Membrii de Iaşi, ce sens mal aii profesori titu- 
clasă gimnasială. I dincolo de Milcov al acestui partid lari de cari ne plftngem?

Ce a desfiinţat d-nu Maiorescu ?stu- ştiaii de miilt, cât sunt de’depla* Dacă numai prin meritul agrega- 
diele? Nu, ci pe acel profesori, pe cari saţl profesorii fracţioniştl, când li ţilor Universitatea de Iaşi s e v a °  
d-sa i cunoştea de mult, cum i cunoşte se cere a face cursuri cu acel ‘foc ” 
astăzi ţara întreagă, că prin lipsaJsfânt care trebue să’l aibă un pro*
de iubire pentru şooală şi prin iu
birea altor funcţiuni şi a luptelor 
politice .aii degradat Universitatea 
de Iaşi* şi .compromit viitoarele ge- 
neraţiunl ale ţârei. ‘

fesor de universitate spre a deş 
tepta în auditori amorul ştiinţei. El 
ştiatl de mult că a tă t le era de u- 
rîtă  acestor profesori ştiinţa care ’I 

1 hrănea, In cât n’ati găsit în câte 10 
Dar inamovibilitatea profesorilor şi 15 ani vreme să scrie 2 pagini 

de universitate! eată ce părea a spre Impămăntenirea el la noi. D. 
preocupa atăt de mult pe d-nu Chiţu,] Maiorescu, acusatul ministru Conserc 
în cât să nu vază alt remediu de j vator, a luat dar în serios respun- 
lndrepture de la d-sa de cât înfiin-1 derea ce l’ar ajunge, când ar mal 
ţarea de agregaţi, de Vicari, cari să tolera cu bună ştiinţă, ca să se profi- 
facă cursurile pe când d-ni profe-lreze generaţiunl după generaţiunl 
sori caută de alte treburi. Corisequ-1 de tineri, prin mânele nedibace ale I nea sătească, cu ceva prea mult pen-
ent celor zise de d-sa în Senat cui unor maieştri fără aptitudine şi fâ râ ltru  şcoaiele secundare clasice, nimic
ocasia interpelării, d. Chiţu s’a şi I vocaţiune. A spus ţârei adevărul fără I pentru şcoaiele reale şi cu mult prea 
grăbit a presinta la 14Fev. cor, un I cruţare, a esplicat Camerei în ţele.Jm ult pentru instrucţia superioară, 
proiect de lege pentru agregaţi. sul art. 260 din legea instrucţiunii, Cftţl fii de ţărani primesc instrne- 

Să esaminăm puţin şi aceste punte. I a recunoscut espres principiul, căi ţiune în Licet) ? Nici 8 la sută. Şi Ja 
al Întâi credem noi că se face o prin budget nu se poate nici odată Universităţi câţi pot ajunge? I poţi 

eroare, dacă nu o mistificare, când atinge o lege, dar a dovedit, că aici I număra pe degete. Nu este local aici 
se fac analogii pentru profesori de I tocmai legea lasă Ia înlesnirile buge-1 a cerceta causeie acestui straniii fef 
acnltâţl din inamovibilitatea decre- tare numărul catedrelor, şi ast-fel I nomen. Dar această flagrantă ne- 
a e Legea înaltei Curţi de Ca-' a suprimat, ce ? Cursurile? Nu, ci pe ■ dreptate, fie-ne permis a întreba, nu

n*
dica din decadenţă, atunci ce rost 
ire cheltuiala cu profesorii cari aii 
adus’o în paragină ?

Noi nu credem că ne este per
mis în starea financiară în care ne 
găsim un asemenea lux de cheltuell.
0 observaţie încă şi terminăm. 

Curios cum se face democraţie la
noi.

Astăzi 3 din 4 ale contribuţiuni-
1 )'r ce Statul le ridică, le plăteşte 
sleita populaţie rcrală.

In sohimb Statul chieltuieşte cu 
mult prea puţin pentru instrucţiu-

se va resfcuna eal odată asupra celor 
cari o mal sporesce încă in nbmelS 
democraţii, k

Democraţie, e s te 'a  mal-*-stoarce 
poporul de jos spre a face sinecuri 
pentru acel cari ’l fericesc tu  sura 
de sus ? -

Alte măsuri am fi aşteptat noi de 
la regimul ultra-liberal; şi daca as
tăzi ne Întrebăm cum rămâne cu 
Universitatea de la Iaşi? Ce putem 
răspunde alta d e c â t:

Tot aşa.

DIN AFARA.

A u s t r o - U n y a r i a .  După ziarele din 
Pesta, dieta Ungariei va ţinea şe
dinţe până la 22 saii 23 Martie o- 
cupându-se deocamdată cu proiecte 
de legi de mal puţină importanţă. 
Ohiar în cursul acestei sesiuni se voi 
presenta însă corpurilor legiuitoare 
şi proiectele pentru rplţoirea pactu
lui dualistic, cu deosebire acelea pri
vitoare la convenţinnea vamală şi 
comercială, precum şi la reforma dă
rilor indireote, care sunt deja gata. 
Tariful vamal acum se traduce din 
nemţeşte In limba maghiară, iară 
proipctul de statu t al băncii tocmai 
urmează a se redacta la Viena prin 
comuna Înţelegere a ambelor mi
nistere. 1

Parlamentul din Viena se ocupă 
deocamdată cu cesfciunl interne: a- 
gitaţiunile provocate prin crisa băn
cii s’aâ domolit.

După ,B. P. Corr.* Firma băncii va fi 
Banca Austro-Ungarie.* Cele 1’alte 

detailuri sunt identice cu acelea pe 
care le-am comunicat în unnl din 
numerile acestui ziar.

Rusia. Deosebit de ştirile, pe cară' 
le‘am comunicat erl, .Montags-Re- 
vue* ne asigurează, că Generalul Ig- 
natieff va pleca dela Berlin la Vie* 
na, eară de, aici va călători la Pa
ris şi la Lotidra. Călătoria Iul Igţ- 
natieff se pune în bombinaţiune ca 
proiectul Engliteref da a se acorda 
Turciei un anumit termen pentru In
troducerea reformelor. Deocamdată 
puterile urmează a discuta oonfiden- 
ijial acest proiect şi tocmai pentru 
aCea nu e probabil, că Englităra va 
răspunde în curând la nota circu
lară a Iul Gorciakoff.

După „K6ln. ZtngS în cercurile di
plomatice din Paris şi Berlin nu se 
ştie nimic despre aceea, oâ Poarta 
ar fi cerut un termen de trei ani;

n contra nu pare probabil, ca Tui> 
cia va intra în negocraţiunl directe 
cu Rusia.

Pester Lloyd* crede că pacea sa 
va mănţinea cu deosebire fiind ,că a- 
t&t Turcia, câtşiBusiasunt inlăuntru 
a tâ t de slabe, în cât trebuiesc să se 

miţa incapabile de a începe resbe- 
lul. Rusia va fi silită a consuma o 
parte din armata el spre a măriţi!- 
nea ordinea inlâuntru, iară Turcia 

’arâ de aceasta e şi lipsită de bani. 
Deutsche Zejtung* primeşte, din 

St. Petersburg următoarea depeşă: 
Intre versiunile care circuleazâ des-' 
pre atitadinea Rusiei !n cestinnea o

rientftlă este şi acea ch yanil ftr ^  
Menţiona să Încheie un tractat par
ticular cu Poarta şi Câ ar fi gat» să 
rescumpere nisce anumite concesiuni 
cu bani. Această ştire e lipsită de 
orf^e- temeia. Rusia a dovedit la 
conferenţă, că, este hotărît& a res
pinge orl-ce separatism şi să câştige 
garanţia Intregel Europe pentru in- 
bunătăţirea soartel' creştinilor din 
Imperiul otoman. Rusia şi acum se 
menţine pe această basă şi aşteaptă 
ca puterile, cu care era de comun 
«eord la conferenţă, sft ŢrfTTnniTţe.

G e r m a n ia .  .  Reichsanzeiger* crede 
. CUv»inţâ a desminţi ştirea, pa care 

ziarele din Germania o comunicaseră
zilele trecute despre re fusul Ma

reşalului Manteufel. Nu este adevă-
f ~  ?1Ce Reichsanz..' câ Ţarul a 

oferit Mareşalului Manteufel Coman
da supremă asupra armatfel de la 
sud; pnn urmare nu poate fi ade
vărat, câ mareşalul a gft8it ocasiune
de a se pronunţa asupra capacităţii 
armatei ruseşti.

.National ZtngV comunică din ia- 
vor prea competent urmâtdrelemâr- 
turiairl ale Gendraltflirt Ignatiţff: 
.Cât pentru posibilitatea unul res- 
bel, m cărcfurile dfn St.'1 Petersbug 
predominează părerea, că Poarta va 
acorda concesiunile cerute şi nu va 
cuteza a se arunca în resbel. Până 
acum Poarta credea, că va găsi un 
aliat eontra Rnsiel. Salisbury, care 
a devenit în Constantinopol amicul 
Rusiei, a lipsit pe turci de cea din 
urmă rază de speranţă. De la de
tronarea Sultanului Abdul Azis dom
neşte în  ConstantinopoLfiea mal mare / 
confusiune; statul se clătină; nimeni 
nu ştie. daca mâne Poarta va mal 
fi capabilă a şi ţinea promisiunile ; 
Rusia dacă va fi cu putinţă va evita 
resbelul; dacă ’l va Începe Insă, U 
va tfrma cu energie. Rusia sperea- 
zâ că cele-l’alte puteri vor observa 
o neutralitate bine-voitoare.‘

Franţa. Relaţiunde Intre Franţa 
şi Germania din ce, In ce devin 
mal amicale ori cel puţin atât 
Francesil, cât şi Germanii ’şl da ii 
silinţa a le înfăţişa ast-fel. Cu oca- 
siunea unei întrevorbirl, Dacele De- 
cazes a zisj"câ deşi crisa orientală 
urmează a ameninţa pacea europea
nă, Franţa nu mal poate avea nici 
o temere privitoare la Germania. 
Apoi ministrul de externe al Fran
ţei arată, bă a primit raporturi din 
Viena şi St. Petersburg, din cate s’a 
încredinţat, câ este probabilă b ic- 
ţiune comună Intre Rusia şi Austria, 
care. ar trebui să facă pentru de o 
camdatâ pe Germania inoapabilâ de 
ori şi ce acţiune militară. Cu toate 
aceste Decazes se Indoeşte, că Ger
mania ar urzi planuri contra Franţei.

Muntenegru. Principele Nichita a 
primit prelungirea armistiţiului până 
la 21 Martie. E însă îndo'ios, dacă 
Poarta va ceda portul dela Spiţa şi 
districtele Niksicl şi Piva, pe care 
Muntenegrul le cere, şi tocmai pen
tru acea pacea nu este Inoâ de cât 
problematică. Dacă nu s'ar Încheia 
pacea, Muntenegrenii sunt hotârtţl 
ac6opera eu Miridiţit, care sunt deja

ţârei economice, care se va fi reali- 
sat până atunci. Nu dar acum, ci 
atunci ar fi trebuit să se facă căile 
ferate.

Acest principiu se modifică prin 
consideraţiunile strategice. In toate 
vremile căile principale de comercifl 
afi fost tot odată şi căile strategice. 
E dar destul ca liniele să fie stra- 
tegiceşte bine aşezate pentru ca ele 
să corespundă şi scopurilor comer
ciale. Ori cât de resboinicl ar pre
tinde Insă maghiarii a fi, cu împăr
ţirea liniilor ferate din Ungaria el 
nu aii dovedit câtn-şi de puţin bun 
simţ strategic.

Liniile principale sunt lucru ele
mentar, prin urmare nu se cere deo- 
sibită pricepere spre a le aşeza. Toc
mai In basa strategică a Ungariei, 
pe terenul Intre Tisa şi Carpaţl, este 
Insă o combinaţiune de linii, pe care 
numai aceia o pricepe, cari aO fâ- 
cut’o. Centrele strategice din această 
linie sunt Dobriţenul, Oradea-Mare,

Aradul şi Temişioara, că patru puncte, 
care staii In gurile celor patru văi 
principale, care se varsă din Ar
deal. Strategii maghiari vor acum, 
ca cu ori ce preţ să creeze un cen
tru comun pentru acăste patru punc
te — în Csaba, câtă vreme centrul 
firesc e în Budapesta. Tocmai Insă 
tendenţa de a crea un centru, unde 
nu este, dovedeşte, că maghiarii cal
culează cu factori, cari nu sunt. 
Desvoltarea Întregului teren între 
Tisa şi Carpaţl e ast-fel, că trupele 
concentrate în Csaba nu pot domi
na chiar nici bucata coprinsă Intre 
Arad, Oradea mare, Solnocu şi Si- 
ghişioara, de altmintrelea unde este 
satul Csaba ar trebui să fie ora
şul Csaba. Dar In sfărşit din, punctu 
de vedere strategie lmpregiurarea, 
câ In Csaba se Întâlnesc patru căi, 
este un lucru bun şi priincios. Răii 
şi fără priinţâ este, că prin această 
cale patru puncte se depărtează unul 
de la altul; pentru a trece de la

Arad, care este cel mal important 
punct, la Oradea oiilaSighidin,tre 
buesce sâ ocolim pe la Csaba, iară 
de Ia Dobriţen la Oradea mare pe 
PilspOk-Ladany.

Aceste ocolituri nu pot prii nic 
comerciulul, nici operaţiunilor ni iii- 
tare, şi mal nainte ori mal tărziti 
maghiarii vor trebui sâ chieltuiască 
Încă câte-va milioane, pentru o li
nie, care sâ strebatâ dealuhgnl pod
goriilor crisieneştl. Această necesi
tate  s’ar fi evitat, dacă linia, care 
trece de la Sighidin la Oradea mare, 
s’ar fi aşezat de la Sighidin la Arad 
şi de aici Ia Oradea mare.

Care e motivul pentru care linia 
nu s’a aşezat ast-fel ? Acela şi nu
mai acela că cu chipul acesta linia 
ar fi trecut pe un teren locuit de 
Români. Şi In aceasta găsim se Cre
ţul Intregel politici comerciale a Un
gariei : ea 'consistă In a crea con- 
diţiunl de des voi tare pe cftt se pefate 
numai populaţiunel maghiari'. E des

tul sâ aruncăm ochii asupra cartel 
spre a ne încredinţa, că aproape 
toate liniele sunt aşezate pe tere 
nele locuite de maghiari; pe alte te 
rene S’afl aşezat numai liniele in 
termediare, de care era neapărată 
trebuinţă spre a complecta sistemul 
Aceasta e o nedreptate pe cât se 
poate de mare de oare-ce din a tu
turor sudori se susţin acele căi fe
rate. In vreme ce maghiarii ’şt fac 
căi ferate, noi suferim în lipsă de: 
şiosele bune şi nu avem chiar nici 
trebuincioasele Unii telegrafice. Dar 
lăsând nedreptatea la o parte ca lu
cru obicinuit, ne trezim că politici' 
maghiară şi în accastâ privinţă cu 
deosebire maghiarilor le este spre 
stricare. In tr’o ţară, ca şi Ungaria', 
unde populaţinnea nu e destul de 
leasă, căile ferate nfl'ca urmară n- 
fluenţa streinilor. Aceşti streini se 
aşează tocmai Ifttre maghiari, pe 
unde trec liniile ferate. Astăzi abia 
mal eâh* In ngaria afară de Do-1]

briten, Kecskem^t .,şi SjgWmu vre 
un oraş In care majoritatea să fie 
maghiară ; căile ferate vor face, ca 
peşte puţină vreuieoflh.ia se-vţi mal 
găsi vre un sat mai mare, in  care 
veniturile sâ' n*i jignlască pe ma
ghiari In desvoltare.—Aceasta face, 
câ sistemnl tfostru de cai ferate e 
pentru maghiari o mal mare Cala
mitate de cftt pentru ţară Îndeobşte, 

Atftta pe scurt ln socoteala lucră
rilor publiCe şi a comerciulul.

Ministerul de interne şi cel de jus
tiţie snnt pentru noi oare-şl cura 
acela-şl minister, de oare-ce ele de
o potrivă ş> ln acela-ş! chip cău
ta t sâ jignească desvoltarea noastră.

Nu-I vorba de n e d re p tă ţi ,  de căl
cări de legf, nu-1 vorba de pasiuni 
politice: toate aceste sunt lucruri 
obicinuite.

i ( Tc'eg' Român.)
(V n  f i r m a .)1



orgnnisaţl In batalioane, dispunând 
de 6000 de puşti. Dar „Pol- Corr.* 
ne asigură,, c& nu afl destule mu-^ 
niţiunl.

Serbia. La 5 Martie s’a publicat 
o .p ro c la m a ţiu n e  a Principelui M.lan,

1 care publică pacea Încheiată pe basa 
sta tu lu i quo nnte bellrnn şi amnes- 
tie generală pentru toţi aceia, care 
erafl urmăriţi din cauea resbelulul.

, De asemenea proclamaţîunea promite 
ajutor tuturor refugiaţilor şi invali*. 
eilor, şi mulţumeşte Ruşilor, cât şi 
celor-l’alte popoare pentru simpa
tiile lor.

Trupele turceşti att Început a se 
retrage de pe teritoriul sferbese.

presantă prevede aceasta. A da ţăranilor 
ceea ce «ioe d. Doşlin uste a le da ofieiula 
ţiganului. , v

DuCnţloaM se îiioUd* reapiogftnduM a» 
mendamentnl d-lul Deşii#* •

Legea în total se primesce on 24 votnrl 
contra 11.

Şedinţa se xidioă la 5 ore.

S E N  A - T T J X i *

Şedinţa de la 23 Fevruari* 1877. 
(Urmare)*

Mal este o alta cousideraţiune care mă 
face să pledez contra slegerel d-luî Voiuov. 
D-sa este tn Cameră rice-preşedinte al co
mitetului de acusare. Şi a însoţit aoest rol
«i voesc ca să fi ’I *Tme?e P8aS Ta RTeR 
un resnlţat; sunt roluri bune fi roluri rele 
dară trebue să le urmăm p§ne in sferşit.

Cera sa zică aceasta deserţiune? Sunt 
deputat, sunt acnsator, me aleg amicii, fi 
apoi rid si me odihnesc în Senat? Apoi 
nu se poate asta ; viaţa pnblioă este plină 
de lopte fi trebue să ne luptăm. In viaţa 
mea politică am acnsat fi eiî pe unii, însă 
nul de multe ori am fost eii acnsat ;i ou 
toate astea nu m'am dat înlături, ara pri
mit lupta fi poate că am reuşiţ Conchid 
dară: na contest naţionalitatea d-lul Voi- 
nov. D-sa este Român; voi propune un a- 
mendament ca să se şteargă această con- 
clusiune din raport.

Combat însă alegerea pentru că un voesc 
s i  primim în sînul nostru un desertor,
■ i D. Bozianu. Am onoare a susţine din 
noQ validarea acestei alegeri pentru că ea 
aste legală fi paladiul libertăţe! este lega
litatea, fi toţi acel cari voesc a da legea 
la parte sunt amicii tiranilor fi al dema, 
gogilor. Cât pentru demisiunea d-lnl Voi- 
nov din Cameră efl nu’mî permit să-IdaH 
<J-sale 1 acţiuni ce trebne să facă; aceasta 
nici nu este în cestiune fi nici nu trebu
ia biurol nostru să lase a se discuta pa 
acest tărâm. Conchide pentru primirea d-luî 
Voiuov in .Senat.

D. V. Preşedinte. D-le Bosianu recunosc 
cS toţî M . oratori nn s’afl ţinu t în ces
iune, dară n'am ce să le fac, fiind că daci 
aţi sta mereil si-I întrerup discuţiunea nu 
•r mal avea sfârşit.

D. Bozianu. înţeleg, d-le preşedinte, in
dulgenţa prelungirel discaţiunel.

D. V. Preşedinta. Da, eâte o dată este 
necesari.

Se consulta comitetul delegaţilor asupra 
amendamentului d-luî Cogălniceann fi d.

' raportor declară c i a fost primit în una- 
f nimitate de comisinne.

Se cere închiderea discuţiuneî fi se pri
mesce.

Se pune la vot validarea alegere! d-lul 
; Voinov fi se respinge cn 28 voturi con

tra 20.
La ordinen zilei este continuarea desba- 

terilor asupra legel de urmiriri care de fi 
a fcst votată până la finit, însă nu Ş’a 
putut vota în total din’ cansa amenda
mentului d-luî Deşlini

D. Defliu propune un amend. ca să se
* scutească locuitorii ţîranî de a ptăti da- 
. toriile de la 1866 fi până la 870. Aceste 
‘ datorii se vor prescrie.

Sunt datorii cari dateasă IncS de la 
1866} fi ea propun acest amendament nu

* însă fi pentru arendaşi ci numai pentru 
ţărani, cărora le-am putea lua ţi cenuşa 
dia vatră fi totnfi nu ar putea s i 'şţ ţm'_ 
plinească datorii de 10 fi 12 ani. Am avut! 
°°^*iunea s i  vid ţăranii cerşind, fi când 
11 *dncerâ în alt-fel de stare nn «citi daca 
el vor mal putea promită ceva pentru vi
itorul nostru.

Bont ţărani cari datorează peste 1000 1.
fi vedeţi că e imposibilitate de a l  im- 
plini.

D. Starza combate amendamentul pen
tru ca nu ar trebn, .x __ ___  ,v84 figureze în această
lege.

C a ld e le  W *  I^Hn rant fa,tasB .go -  
rfe, Ca tot-d anna fi noraftţ d-Hâ eate In 
stare să ne spne cX snnt ţSranl caridato- 
rează peste 1000. lei.

Comitetul delegaţilor respinge amenda
mentul.

D. ministru preşedinte. Val de popor 
când ’l fam selpa de sărăcie cq propone- 
rile d-lnl Defliu; toată lumea scie că da-

C A M B R A

şdb'nţa de tineri 2$ I'evrtiarie 1877. 
Şedinţa se descinde la orele lp . m. sub 

prefedinţa d-lul A. Tiriachiu, fiind presenţl 
74 dd. deputaţi.

8e îndeplinesc formalităţile ordinare.
D. Prim ministru, presantă 'trei proecte 

de le g i; pentru rectificarea unei erori fă- 
ontă in budgetul direcţiei poştelor / pen
tru legea de urmăriri fi al 3-lea pentru 
alipirea nnor comnne.

D. preşedinte : La ordinea ijilei este:
D. Furculescu : La ordinea ^ilel este cu

vântul meii pe care l'am cerut!
D. Prefedinte: Aveţi dreptate, er ta ţl!
D. Furenleseu: In regimul constiţnţio- 

nal dreptul cel mai mare dreptul unnl de
putat este dreptul de a face interpelări; 
(en voce înaltă). Am cerut mal multe do
sare pentrn a’ml desvolta interpelările a- 
nnnţate, spre a arăta răul, care s'a în
tins de sas p4n8 jbs, spre a ciuta reme- 
mediele posibile, c lc i cel eari ne-a ii tră. 
mis aici vor întreba daci îa atâta timp 
am făcut ceva spre a remedia răul adns 
îu cinei ant trecuţi

D. Prefedinte respnnde că unele dosare 
se află deja la dispoşiţia d. , ’FurcuIeseu, 
cele-l’alte att fost împedioate de a sosi din 
districte fiind întreruptă comunicaţia*

D. Vergati anunţă don? interpelări d-lnl 
mia. de finanoe fi d. min. de lucrări pu
blice.

D. 1. Ionescu annnţi o interpelare d-lul 
ministru de finanoe în privinţa împămân
tenirii însurăţeilor.

Se continui dezbaterea asupra interpre
ta ţiunil legii electorale. Art. 20c

După oare-care discaţinne asupra aman- 
damentulul D. Blaremberg, se pune la vot 
şi se adoptă.

D. Raportor oitesce alt subamandaiuent 
lung în privinţa alegerii delegaţilor în co
legial IV-a.

D. Pruneu. Da*lnitg ma® ofy- Ha%e tipă
rească in broşure!

D. Prefedinte. Aţi cernt cnvSntul ?
D. Rtunco. Să se tipărească spre a fi 

stud iai!
D. Cernitescu desvolta aceet amand. care 

ftce* e#col. IV-a s i  nu mal fii o * min
ciună. >

Nefiind susţinut de pi»'! dd. deputaţi, 
amand. se înlături.

Art. 21 se suprimi.
D. I. Ionescu vorbesce despre binroul pro- 

visoriu în coL IV fi descrie modul cnm 
votează ţăranii, cnm «e adună fi se sfă- 
tneso pe lângă gard, pe iarbă Terde şi pe 
zăpadă, pacinic fi liniştit, c&nd nimeni nn 
se mestecă; alt-fel este lucrai când vin 
presiuni, ordine şi ingerinţe din partea gu
vernului, a arendaşuloî.... *

D. Preşedinte: Nu sunteţi in cestiune
D, Ionescu: Trebue să seim cnm se fac 

alegerile în sate, in col. IV.
D. Preşedinte: D-le Ionescu! Nu vă pot 

permite mai departe. (seusaţiT).
D. Ionescu: Tac ! T ac! lăsaţi-mă eă tac! 

(ilaritate) dar bX ee seie, că «ol. al IV este 
o curată minciună 1

D. Buescu vorbesce tot -despre alegerea 
delegaţilor ca d. Ionescu.

D. Preşedinte : S’a tranşat cestinnea. Vo
iţi să vorbiţi pentru biurourile definitive?

- D. Bueacu : pentrn binroarile definitive.
D. Preşedinte”  Afa 'da !
D. Bnescn: Să vezi că nn ’î aşa! (ila

ritate sgomotoasă) d-sa propune apoi nn 
amendament în privinţa compunerii biu- 
rourilor provie. urbaneşi rnral^ în col. IV 
eşte pus la vot st primesce.

V>*pi puţine obsevaţiunî ee admit* de 
Adunare amendamentnl d-lnl Protopopescn 
Pache, ca alegerea biuroulul definitiv să 
dorea*• cel puţin 3 ore; se pritoesce şi a- 
»lţ T * 1®9ntul 4-1 ui Mărgări tanc n etc. re- 

la unei? alin. de 1» art. 22.
Asnpra cărţilor de identitate :
D. Buescu vorbesce ’*ontm acestui 

tem, caie e ^ r i ,nţa Fft 
fectuos. ' i  ,  I

V oci: Ger cftţ*ntnl 1
D. Preşedinta : D-le8tui*a, Torbiţi 

trn safi contra ?
D. Stnrza : Vorbesc din mal «alte punte 

de privire. (Ilaritate).
O voce. Vorbesce pro şi contra !

sis-
de-

i pan*

toriile ve bT .„nt pre^rise ,i chiar W  ce d; ^ U n t in e s c n
•gea (vorbesce pentrn fi d. Bideecu, Sturdta fi

Mărgăritescu contra biletelor de identi
tate: — Se cere închiderea discuţiei.

D. Cariagdi. Să ne.inminăm bine, D-lor, 
căci fratele meii după moarte a fost încă 
treK ani alegfitor dopa cnm mi-a mărtu
risit nn sub-comisar....

O voce. Din imperiul umbrelor ?
D. Cariagdi termină cerând sau să se 

primească biletele propuse, safi să ee a- 
rate alte mijloace mal perfecte. (Dialoguri).

D. Eporeanu. Combate >cSfţuliele* ca 
neoportuue şi cari pot da Joc la mari 
falfificărî şi specule ,căcî ett pot avea 60 
D. Buescu 70 bilete fi noi ne înţelegem.

Deci nn formalităţile, ci capacitatea a- 
alegătornlnl este garanţia adevărată ?

D. min. Cnltelor. D. Epnreanu prin ca- 
vintele din urmă fi-a dat pe faţă ideile 
d-sale; d-sa este un bărbat care nn'fl 
schimbă principiale; L’am anzit ca coleg 
în consiliat de miniştri fi...

D. Epnreanu: Şi la Mazar-Pafa ! (zgo
mot voci: cer cuvântul 1)

D. Epureanu : O să vă datt fi eil de g o l!
D. ministru Căitelor vorbesce pentru bi

lete, întrerupt de multe ori, câte odată în 
zgomot mare.) zgom ot; voci: nu suntem 
în nnmăr !

D. Epnreann: Aş răspunde d-lnl mi
nistru !

D. Lăţescu: Nn suntem în număr, estfe 
contra regulamentului; s’a dat cuvântul 
d-luî Epunreanu, fi eratt alţii înscrişi!

D. .P Gbica voesce să vorbească (sgo- 
m ot)..

D. Prefedinte: Nn puteţi vorbi d-nnle 
Ghica, n’aveţî cuvântul; respectaţi-vă d-lor!

. D, min. Cultelor voesce să vorbească,
D. prefedinte : ;N ’aveţI cuvântai dom

nule ministru! (confusiune generală). Ur
mează schimbări de cuvinte intre d. pre
fedinte fi d. Lăţescu, păuă se rădică şe
dinţa la ora 5 fi an sfert seara.

Y A E I E T Â Ţ I

Un duel de dame. Acest duel a avut loc 
4ilele acestea în Berlin, şi att participat, 
afară de dueliste, patru dame oa secon
dante şi un bărbat în calitate de medic. 
După ce duelistele la semnalul dat prin- 
tr’un aplaas, şi descurcară pistoalele, fără 
Insă a nemert nici tras din părţi, socie
tatea întreagă s’a urcat în trăsurile ce 
adăstaii lângă grădina zoologică, şi se de 
părta. Pe terennl duelului poliţia sezizată 
negreşit după săvârşirea faptului, a găsit 
o perechii d* mănuşi de damă, cari pro 
batt că proprietara lor ^trebuia să aibă 
nisce mâinî foarte mici fţi delioate.

■mIE am-)** *
Un strănepot al Iul Confuoius. >Monitorul 

oficial* din Peking anunţă moartea prin
ţului TTtung, al 75-le strănepot al filoso- 
fulul şi reformatorului chinez. Prinţu 
T kang na era de cât de 28 ani ; era Inşi 
capul nnel familii, care număra 76 de spiţe 
O singură dinastie pe faţa pământnlul e ma: 
vechia de eât această familia, fi anume 
dinastia din Japonia. Strănepoţii lui Con- 
fncins sunt singurii nobili eriditari în 
China.

*
•  *

Prinţese paraponisite. In luna trecută s’a 
măritat 4pu$ princese, care nu snnt tre  
ente în almanahul de Qotha. Una este 
prinoesa Lionetta Luisignano-Comneno, fiica 
fostului rege al Armeniei, |Leon VII, mort 
de curând în :spitalul dins Milano fi o- 
drasla împăraţilor bisantini de familia 
Comnenilor. Ea s’a măritat cu o calfă de 
petrar. Gea-Valtă este princesa Anuina 
fiica fostului Sultan de Harrar, decapitat 
în anul trecut, care s’a măritat după un 
neguţător de nleuri din oraşul Zmitah. 

j * J  I * '
* *

0 întâlnire neplăcuţi. Iu săptămâna tre
cută un burghes respectabil din Pilsen, în 
Uoeraia, e încunosciinţat de cătră tânăra sa 
nevastă, că o mătuşă as a de la Praga e bol
navă de traga pe moarte. Bărbatul numai 
decât se învoi ca nevasta să plece la Praga 
cu atât mai mult că aştepta o mică moş
tenire de la mătuşa ei. Nevasta plecă la 
Praga, petrec» oâte-va zile la mătuşă-sa, 
oare de altmintrelea era întreagă gi sănă
toasă apoi se întoarse acasă. Adeverul era 
însă ca ea ’şî luă o odae într’un hotel din 
Praga şi ’şl petreou vremea primind în 
toate zilele fi la toate vremile visitele u- 
nui tânăr adorator. — De o dată se bol- 
nivesce însi nnnl diutre copii, care rămă
seseră în Pilsen. Bărbatul caprine de în
grijiri numai; decât ,depeşează soţiei «ale 
fi o cbiami acasă; — primesce însi de 
la mătnfă-sa [răspunsul, că nevastă-sa ple
case de mai multe zile. — înspăimântat

de acest răspnns, părintele ’şl lăsă copilul 
bolnav şi plecă s i ’i găsească muma. în 
tâmplarea voesce, ca in Praga să'şi ia o- 
dae tocmai în hotelul şi tocmai alăturea 
cu odaia, în care soţia sa ţipă, rîde în 
hohote, în sfârşit. în care ’şl petrece după 
plac. . . Nn ! — Revederea nu a fost plă
cută.

0  nouă invenţiune. Un ciaBornicar din Rena 
a iscolit o roată cu răsoare, prin aplicarea 
căreia fabrioaţiunea ceasoarnicelor va fi în 
mare gr.id simplificată- Prin mijlocirea a- 
cestel roate se vor putea tot-o-dată com
bina deosebitele sisteme, în cât preţnl u- 
nuî ceasornic bun va fi redas la o atreia 
parte din preţnl de astă-zl.

*
* *

0 esplicaţiune lămurită. Despre răposa
tul scriitor şi actor Henri Monnier, crea
torul figurei tipice a d-lnl Pudhomme, 
se povestesc o mulţime de anecdote. La 
băile de mare din Cretar iutr’o zi Monnie 
intâlnesee o păreche de provinciali cam 
Sn visită, soţ şi soţie, plimbândn-se pe 
malnl mărel.

>E totu-gi curios, — zice băbnea, — 
cnm se întâmplă cu flnxnl şi refluxnl ăsta 
cum valnrilo se mişcă, se rădică şi cad, cum 
întreaga mare se sporeşte şi scade. — Ce 
zici tn bărbate? Cnm se întîmplă toate aceste? 
Monnier se apropie de păreche şi răspunde 
în felql d-luî Prndhomme: >Me ertaţi 
doamna mea, această mişcare e provocată 
prin mulţimea peştilor, care bucnrândn-se 
de vederea noastă, merett ’şl mişcă cozile 
Când apoi s’att saturat de a ne privi, dea 
dată se retrag în fundal mărei şi valurile 
cad în nrma lor, — acesta e refluxul.*

N O UTĂŢILE ZILEI

O flagrantă iudreptate. S’a remarcat de 
mai multe ori că nenorocirea când apasă 
asnpra cnl-va satt îl persecută, ea vine 
încontinuu şi din mai multe părţi, aşa că 
începe a desaspera că na are sfîrşit; şi ca 
probă vom da un esemplu frapant, soarta 
funcţionarilor. După ce toţî att început a 
purta încă de pe la Iunie frica apucân 
du’i tremarn! de care nici până la  pr» 
seut na s’a putut vindeoa, din causi c i 
fie-care se aştepta şi se aşteapti încă a 
li-se desfiinţa postnl ce ocupă şi a rămânea 
fără esistenţă, după ce o parte din ei s’ 
asvârlit chiar pe strade lăsând u’l la soarta 
întâmplăreî, după ce celor care e rămas 
li-s’a înmulţit atribuţiuniîe şi micşorat 
salariele, apoi acum ca coroană tuturor 
acestor suferinţî, nn li-se plitesce nici le- 
file, căci de şi intrăm în lnna lui Martie 
1877, dar retribuţiunile nn s’a plătit nici 
pe Decembre 1876; ba Incă li-se face o 
nedreptate şi ma! grdsieră fiind că îf ese 
entă, Statul şi în special miniştrii răspec- 
tivi le reţine estra-legal mandatele pe ln- 
nele din 1877 până vor plăti contribuţin- 
nile pe acest an pe când ei att a primi le- 
file tot de la Stat încă din anul trecut 
De aceea rugăm respectuos pe d-nil mi
niştrii actuali a’şî reîntorce simpatiele şi 
asupra bieţilor funcţionari, şi a ordona a 
li-se elibera imediat salariele cu care să'şi 
poată condnce esistenţă familiei lor, de 
oare-ce nu mai sunt timpurile acele când 
funcţionarul nici se gândea la leafă fiind că 
trăia din alte resurse.

(Curier. Balaş.)

SORI SOSITE CD FOSTA DIN O U A
Belgrad, 7 H ârtie .

Astăzi înainte de amiază-zi armata tur
cească a părăsit Alexinaţul, plecând spre 
Nissa. Armata sărbească va intra la 11 
ceasuri în Alexinaţ.

Vlenâ, 7 Marti#. 
Roşia doreşte, ca puterile să nu respun- 

ză la nota circnlară a Iul Gorciacoff decăt 
după-ce Iguatieff se va fi iutors din stră- 
inetate.

Constauttnopol, 7 M artie. 
Consiliul de miniştri va discuta astă-zl 

unele dintre punctele pretenţiunilor mon- 
tenegrene, care nn par a se putea acorda. 
Montenegru cere a i se ceda Iubci, Gaţco, 
Lipnic, Piva fi Icsero.

Paris, 7 M artie. 
Corniţele ŞuwalofF a sosit astă/.I aici fi 

a conferit cn Dacele Decazes.

8 1  Petaraburg, 7 M artie. 
’ Invalid,» organul ministerialul deres- 

bel, zice că formarea nonlui corp de ar
mată, ordonată prin ncaznl de la 3 Martie, 
nn este de cât o realisare a planului de 
organisare de la 1873 —Din contra *Go-

los, recomandă Porţii a considera, că for
marea acestui nott corp nn este o simplă 
mobilisare, ci o măsură serioasă.

DEPEŞI TELEGRAFICE
Serviciul privat al TIMPULUI.

Agenţia Havat
Constantlaopole, 9 M artie, 8 f i 10 min. tea ra . 

(Sosită tocm ai la 10 M artie dopft am iază.)

Delegaţii muntenegreni ’fi menţin pre- 
tenţinnile lor pe cari Poarta le respinge. 

Viitoarea conferinţă va avea Ioc luni. 
Kalil-Şcherif-Psşa va fi numit ambasa

dor la1* Paris.

CURS DE EFECTE PUBLICE SI DE DE?ISE
Buemruei, 26 Februari* 1877.

V A L O A R E A

Oblig. Rurale . 10% 1864 
,  ,  la «orţl

Impr. Oppenheim 8P/<>18S6 
Oblig. Dome ni ale 8%  1871 

a t  e ^ te laao rtl
> Credit fono Rur. ~u/o
> Oredit fonc. Orliao 

Impr. Mun. Cap. 80% 1R7S 
Pengil (300) dob&n<l& fr. 10 
Acţh Câi  le fer. rom. fo/o 186S

,  p rio rită ţi S*/o 1868 
Dacia C*la de Assig.
Act. (fr. 500) 8%  1871
Romania C_li de Amin.
Act. (fr. 200) 8%  1878
M a n d a te ......................... ....
Itnpr. Municipal# fr. 30 
Act. financiare Rom ine8%  
Căile ferate Ottomane 

Act (fr. 400) 8%
Renta Rom&nă . . . . . .

CUPOANE 
Oblig. Rurale p.Octomb a. c. 

, Domemale . . . .
> Fondare rurale . ,
ş Comunale . . . .

D E T I 8 E

Paris s .........................
Marteille . . . . . . . .
tfrti/®f.e« . 1 -» /  . •, . , ,
A n*** ...................................
Lo~r]r!i , • • • • • • • •

>1 .m ic ii ..................
H am b u rg ................. .... . .
A m ste rd a m ...........................
Vieoa . . . . . . .  T r
Berlin^^ . . . . . . .
Lipsea . . . - ...................... ....
Efcom p t , . . . . ,
Lira Ottomanft..................
Qalbenu auatr. , , . * • 
Agio c. Argint. . ■

88

76

71

OIHkIU Prtcil
f tn t

831/2 " s i ' / i

76 75'/»

71*/» 7l®/«
62 —
72 —

ISO —

260

eo

97

9986 —
9925 9925

— 25027,36021/,

Cl'RSlIL V1ENE1 
9 Martie ( s t  n.) 1877.

M etalice..................................... . 62 80

Liosa................................................. . 108 75
Acţiunile băncel.................. . 825
C rediturI............................ . . 148 50

Obligaţiuni rurale ungare . . . 74 50
> temeşvar . , , . 72 25
i  transilvane , . r . 71 50

Argint în mărfnrî . . . .

N apoleonul...................
Marc 1 0 0 ............................

CUBSUL DE BERLIN
9 Martie (st. n.) 187 7.

Acţinnile căilor ferate române 12 50
Obligaţiunile române 6 °L . 50 10
Priorităţile căilor fer. rom. 8% . 56
împrumutul Oppenheim . 85 --
Napoleonul . . . . 28
Viena, termen scurt . . 164 15

> » lung . . . . 168 05

FOSTUL CIRC
Direcţia D-lnl J. D. Joiiescu

Astfujf şi In fio-care <Ji

R E P R E2E N7ATII T E A T R A L E
cn

PROGRAMA VARIATA 
ÎNCEPUTUL LA 8 ORE S6RA.

UNIVERSJTrâ DE BUCA REST

Cours dhishnre litt/rait e.
Dimanche, *Vii Mara, â 1 heure apres 

midi, M. de Marsillac fera nne couferenco 
sur ies constquences dt la fo i en h  -,-ieJuture  ̂
ct>nsi<Ur/es au point de ; ue moral, pohtu/ut, 
litUraire et artistique.

«UMANITATEA" 
SOCIETATE MUTUALA DE BINE EACERE

BUCURE iCI 
Luni 2-f Februarie, ora 8 seara, In lo

calul provisoriil al Societăţii, Hotel de 
France; va fi întrunire generală; la ordi
nea zilei fiind :

Raportul d-lnl Casier; admiterea noilor 
membrii înscrişi; şi plata cotisaţiunei pe 
lnna curentă.

Se comunică aceasta, spre sciinţa d-lor 
Preşedinte, Paul N. ArJeUanu. 

Cusier, G. L ruanu. Secr. C. /'etil
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SE AFLA IN CALEA M060SI0EI N° 20. TIS-h-W  DE 6RAHD HOTEL DE BULEVARD CASĂ &RECEAHD 

CEL MULT INC A NUMAI 14 DILE

IN BUCURESCI SI DIN DISTRICTE

T I M PUL,

T E A T R U  C E L  M A R E
Me-rourl 2 M artie 1877

Mare representaţiune estraordinnră dată în 
benefici ni D-lnl LUDOVIC WIEST

Şef ilf orchestră al Theatrulul Naţional {< profesor 
din Conservator, eu amabilul concura al D-rel

Z O E  N I C U I i E 6 C U  A M A N ,

a rtiş tii aJTheatru lu l Naţional suU O itecţia D-lul 
PaaoAly, D-nil S. Prager jun. Q. Ştef&nescu, ele
vii a l Conservatorului r o m â n  j i  a rtiş tii orchestrei 

Theatrulul Naţional.

Partea T.

O  O  3ST C  E  H  T
1. Hommage ii Meyerbeer, fan

ta s i i  pentru violinl compuşi
şi esec. de .
Rnpaoilie de Lisat pentru 
Pi ano, esorutntă de . . .  • 

8. Serenada de Ch. Gounod, cân-
tat& do # .............................

4. a) Dulce suferinţă, (Adagio) 
şt Balero tn stil naţional ro
man, compus şi esecutat de

D-nu W iest 

Prager 

Stefănescu

W iest

Arie din opera >Puritani* de 
Bel lini, cân tată  de • • • i I 
aj| Suvenir dlOdessa, Masarea

D-raZ. N. Aman

D-na W iest 

,  Prager 

.  Stefănescu

Je Concert, b) Pernetuo mo
bile, c) Rondo de fluture, ju 
cării pentru V iolină, comp. 
si enec. de •

7. MarePolonaisedeChopin pen
tru  pi ano, eseootat de • •

8. Rom anţa din opera Linda
cân ta tă  d e . • .....................

9. a) Romanţa din opera «Mig
non,* de A. Thomas, b) Nu mfi 
u ita , rom anţă naţională, cân-
U tf td e . . ............................. .....  Z. N. A mau

10. 8Wua Danubiulul, fan tasii 
asupra rânteoelor naţionale 
rom&ne, compus» ji  esecn-
ta t»  ..........................................D-” “ W ie ,t

P artea  IT, 
M U S I C  A N T X J  

(Pauvre Jacques)
Comedie dram a Infcr'un aot, traduoere de D. M. 

Pnsealy. Melodramă de D. Candel)*.
Inc-putul la 8 ora sdra precis.

Beneficientul face Onor. Public a  sa p leca ţi 
invitaţinne.

WALLER & HARTMANN
B U C U R E S C I  &  G A L A Ţ I

RECOMANDA DOMNILOR AGRICULTORI PENTRU 

SESONUL VIITOR

CU PRECIURI SCĂŞUTE

B a t o a d e  a. P o r u m b
Tlrt-A-lsT S I P O P IX -A -B I L E

de cea mal perfectă şi solidă construcţie din

M r ic a  D-lor CLAYTON k SHDTTLBWOBTH
PRECUM ŞI

^ P L U S U R I ^
DUPA RENUMITUL SISTEM H O H E N H E I M

x \ _  -  ,  U   ̂ f  chiar de acumaDe în c h in a t ,  de la St. Gheor-
ghie viitor:

P ră v ă lia  vis -â -vis  de teatrul cel m are

calea Mogoşâieî No. 40, unde se află actual
mente mngasia filialei de haine gata a d-lor 
fraţî Koch. — Doritorii să se adreseze Ia 
d-niî E. Graeve & Comp., librari, lângă 
8U8-nnmita prăvălie. 511—15.

DURERILE DE O T I «
când dinţi! sunt găuriţi şi vătămaţi, se 
inlăturfiză Ia moment şi pentru tot-d'a- 
una prin celebrul Estract din India. Acesta 
n'ar trebui pr lipsescă îu nici o familii 
din canea efectului escelent. AdevSratul 
estract se găsesce numai în singurul de* 
posit pentru BucurescI la Farmacia Curţii 
a lui Rudolf Schmettau şi pentru Focşani 
la Farmacia Stenner. 383.

D e  a r e n d a t ,  S Î / pS . " »
______ j / j *  J _  i - .  C i -  n.V»«/-*vrrV»î<i 1 « 7 7  n n r i -
a / v  m i*  x o'
arendeijă de la St. Gheorghie 1877. Dori 
ritoril se vor adresa la D-nu N. Bourki, 
Calea Mogoşoaî No. 174. <08. 8—s

G R Ă D I N A
mea cu duoă intrări 
în calea Văcăresci- 

lor, No. 151 şi in Btrada Triumfului, a- 
vând pomi roditori, vie, trandafiri, c6că(}e 
şi un pogon de fragi, domnii doritorii a o

închiria pentru- rodire seii petreceri, pe 
trei şefi cinci ani! , se vor arata la lo
cuinţa mea calea Văcăresc! No. 151 de la 
orele 6 pene la 12.

Locot-Colonel, D. P a p p a z o g l u .

W .  S T A A D E C K E R
BucurescI, S tra d a  G erm ană N o . 8.

S O S I T  A C U M  SI E X P U S1 L A  S U B - S E M N A T U L  S P R E  V E D E R E

Pe l&ng& aceasta m al recomand d-lor agricultori 
mici şi

BATOZE DE PORUMB
MIŞCĂTOARE CU MAINELE

care produce pe ţii 10 chile bine curăţite

DACA MAŞINA ESTE SLUJITA DE fi PERSOANE

EST

Batoze de porumb cu aburi, sistemul cel mal nou perfecţionat.
Construcţiunea cea mal nou& a unei asemenea m sşinl transportab ile , prev&jută cu cur&ţitor, se datoresce renumitei şi 

celebrei faoricc a d-lul M. Hofherr In Viena.
La Batozele de pĂnS acum a, piti va mal g r6 să , fol de porum b, bucăţi de stuleleţl etc., împreună cu ptâva m al m ic ă , 

eşiaâ din maşină in don» părţi opuse. D. Hofherr insă, a  arang iat maşina sa ast-fel, tn cât pldva se gonesce din maşină 
in arcaşi direcţiune, ţi anume către partea  din faţă.

Transportorul cu aparatu l pentru băgare in iaci, se află aşedat nu in lungul, ci in partea dinapoi a  maşinel. Batoza 
se fuce ast-fel mal ingustă şi cutia transportorului este apăra tă  de stricăciune. A paratul pentru băgare in saci nu împie
dică aducerea şi căratul porumbului, şi cele-l-alte lucrări cum este când m anipulaţi unea cu sacii ete. se face pe la  laturile 
maşinel. La cele-l-alte batoze oo aburi, îm părţirea g reutăţii proprie este neegală. P artea  cea mal grea, la care este a- 
şe^ată cutia transportorului, sunt d^ră m al m ult şi se us&ă mal lesne.

La batoza a  lui M. Hofherr batoză cilindrică este aşezată pe un dric masiv de stejar pe osiele dinapoi.
Ea are la un capdt coşul pentru băgarea porumbului, şi se sf&rşesce cu un căpătâi conic; la  acesta se află an oapac de 

tinichea pentru a  lăsa afară stuleţele bătute.
B6bele care se desfac prin toba cilindrică cu ştiftu rl pă tra te  de fer, cad drept pe ciurul de lemn de sus, ou găuri mal 

m ari. Pe c&nd pic va mal gr6să se gonesc inainte prin sguduirea ciurului şi ea acolo afară, bâbele cu pltfva m al m ăruntă 
cad intr'o cutie, in care se află doufi site de tinichea. Un curent tare  de aer produs de arip ile aşezate in fa ţa  acestor site, 
dopărttifjă pleva uş6ră ce a  mal remas, eră b6bele mal m ărunta nedeavoltate trec prin sita  de mal jos eu găuri mal miel, 
şi cad apoi drept pe păm ânt; b6bele curăţite merg printr'un urlol in cutia  transportorului, unde transportorul le duce 
pânfi la  aparatul sacilor.

Partea de sus a  maşinel este acoperită cu un planşei! tare, pentru ca lucrătorii să se p6tă mişca mal uşor fa băgarea 
porumbului in coş.

Dricul de ste jar al Batozei este aşe<]at pe doue perechi de osii de râte, şi m al are un frâii de fer spre a se întrebuinţa 
pe drumuri povârnite.

Acostă Batoză se pune in mişcare printr'o  looomobilă de opt cal, care p6te lucra cu o m al mică tensiune de aburi de 
cât la  treeratul gr&nelor.

Ca dovadă pentru escelinta lor funcţionare voi îl c ita urm ătorii D-nil proprietari, care posed d'acele batoze, şi num iţii 
vu pot da on-ce desluşire despre bunătatea lor.

D-nil 8. Dimciu, in Jiucurercî; Oreste Fotino, in Zimnicea; C. Condeeaco, in Misii; loan MarinovicT, în Alessandrla; I. Har- 
rich Maşinist, In Giurgevo.

Batoza p6te bate 100—120 chile in lo  ceasuri bine curăţat.
Preţul maşinel, la  orl-ce staţiune a Dunărei de la  T.-Severin ponu la Giurgiu este

F R A N C I  12000

Maşina este fdrte solidă construită, având şi pă rţi 
In r ise rv ă  spr£ a se putea inlooui la cas de strică
ciune a unor p ă rţi ale maşinel fără de a fi lucrarea 
în treruptă.

Acestă maşină este de recomandat mal ales agri
cultorilor mici şi arendaşilor cari aă de bătu t quan* 
t i tă ţ l  mici pentru că este f6rte eftină.

Hq esistă pentru scopul m al sus notat o maşină 
mal eftină şi m al bună de câ t aoâsta, a cărei preţ 
este la  orî-ce staţiune a  Dunărei de la  T.-8everin 
p6nS la  Qiurgiu ou tâ te  accesoriile e l

F & A J tr e r L  3 0 0 .

Sistemul cel mal non, neT<4ot încX î n  prodncând pe ţji

5  c h i l e  b i n e  c u r ă ţ i t e ,  s l u j i t ă  f i i n d t i

N U M C I DE 2  PERSOANE
AcăsU maşină, se recomandă atftt prin solida construpţinne cât ?> prin nesn^it* effci- 
nfttate costând Ia ori ce staţia a Dunărei de la T.-Severin p«"fi ,a 6lurSm cu t6te

accesoriile el

N U M A I  1 7 0  L E I  N O I * * ^
Doritorii de a vedea acostă maşină In admirabila el lucrare sunt poftiţi a veni

Dumineca 27 coreul ’
]a 11 ore diminua tn grădina

CAFEULUI BRENNER
spre a asista la Încercarea ce se va face.

W. STAADECKB».

Tipografia Thiel A Weiss Palatul , Dacia .


