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Cartai de Tlena, 5 Septembre. 
Metalice................................ **
.................................................  O»
Renta Ia aur.........................  «
Loge • 11-2 “ r.
Acţiunile bâaeel . . . . . .  851 —
CrediturI............................. *00 25
London . . . . . .  . . . . 1 1 9  20
Obligaţiuni rurale nngaro. . 75 75 

,  tomeşvar . . . .  75 —
t transilvane . . .  74 — 

Argint In m&rfurl . . . . .  104 50
Ducatul.................................  568
Napoleonul....................................9 55
Mare 100 ..............................  58 65

Canal de Berlin, 5 Septembre. 
Aoţiun. Cililor ferate romftne . 15 10 
Obligaţiunile romllne 6 %  . 
Priorităţile 0. fer. rom. 8%  
împrumutai Oppenheim . .
Napoleonul. ......................
Tiena, termen lung . . . .
Parii » scurt . . .

51 25 
68 —  
18 — 
16 25

Calendarnl flle l 
Tinerl 26 Angatt (7 Septembre). 
Patronul $ilel: Mart. Adnan |i Nathalia. 
RCs&ritul sdrelui : 5 ore 81 min. 
Apnsul sdrelnl : 6 ore 27 min.
Faselo lunel : Ultim Quart
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Buourescl . . . .  8.15 n 10.— i
Ploeael...............9.50
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BncnresclTerclorora 
Bacareaol . . . . . . .  8.— 6.05 n
P iteşti....................11.21 10.15
Slatina.....................2.—
Craiova.....................4.17

I Têrciorova, aosire . . . 9.01 a

Sncéra—Bocnrescl 
Saodva • • • • . 5.114 6>46 d 
Roman • • • • . 8.45 n 12.10 a
TeouoiS............... 12.30 n 5.10 4
B r à ila ...............3.08 n 8.10 n 8.68 ţ
Ploesol...............7.12 d 2.45 ^
Buourescl, Maire 8.80 j  4.80 j
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Irmata^română cn Domnito- 
[ nostru în frunte se bate peste 
mitre.—Rugăm, somăm pe gu
rii a publica zilnic buletine 
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S C I R I  T E L E G R A F IC E
din

■’ O I L E  S T R Ă I N E .

St. Petergbourg, 2 Septembre 
Se comunică oficial din Gornistudeni 
la 1 Septemvrie: In flancat drept al co
rnel de la Rnacinc, pe şoseaua despre 
man-B’tzar şi în trecătoare de la Şipca 
urneşte [linişte. La SJ Augast dimineaţa, 
t batalioane, eşind \ftn Bascinc, au go- 
I ; avant-posturile rusesc! din Kadikiol.
Ia urmi raţii aS primii ajutor fi afi 
ipins pe tarei. Lupta, ce a avat la 31 
■gnat. loc lingă Plevna, s’a petrecut pre- 
m urmează: Pe la 6 oeasurl dimineaţa, 
ant-posturile rusesc! aii fost respinse de 
.tre cavaleria turcească. Pe la opt cea- 
irl, inimicul şi-a desfăşurat atât infan- 
ria, cât fi artileria şi a deschis focul. In 
rină el a făcut mal multe atacuri intre 
ţalenţa şi Owrog fi intre S'galeviţa fi 
elişat. Cel din urmă sat a foit ocupat 

reocupat in mai multe rânduri. După ce 
ii respins toate atacurile, ruşii afi luat 
fensiva fi aii gonit pe turci la potiţim- 
ile lor. Numărul turcilor era de 25,000.
’e la 4 ceasuri dupe amiazî, lupta era 
ir minată. Parderile noastre sunt do 600 
amenl.

Constantlnopol, 2 Septembre. 
(Oficial) Osman-Pafa comunică urmă- 

parele: la urma unei recunoaşteri, ce a'a 
ăcut erl spre satul Pelişat, a avat loc o 
aptă înverşunată. Dapă o luptă de doue: 
easurî, ruşii ad fost bătuţi fi g'aQ retras 
1 dosul fortificaţinnilor lor. Trapele noas- 
re insă, în ciuda focurilor inamicului, afi 
lat năvală asupra şanţurilor inimice şi afi 
aat trei dintre el#. Ioimicnl, Intr’un uu- 
per de 30,000 oameni s’a retras cu mari 
»arderi, lăsând pe câmpul de luptă nn tun 
:a carul de muniţiunî, trei cal fi un mare 
înmer de pusei şi de alt? arme.

Constantlnopol, 2 Septembre. j

După ştirile sosite dip Cairo, guvernul 
egiptian a luat măsuri pentru ca ia caşul 
c&nd ar trebui să aibă loc o a doua cam
panie turco-rusă, să ^voace o par,te din 
trupele de pe câmpul de răsboifi, î'nlocu- 
indu-le cu altele: Chedivnl a comunicat
Porţ.I că este gata a da emigraţilor turci 
din Bulgaria fi Cancas pământuri in E- 
gipet.

Constantlnopol, 2 Septembre.

(Oficial) Mehemed AU Pa,» comunică 
armătoarele : 1“  Qrma operaţiunilor ofen
siva pe oare le.-ail făcut trupele din Ras- 
grad fi din Sar Naaauhtar, a avut loc la 
30 August lingă «atol Karahaaeankiol o 
luptă ¿ângeroasn- D.opă ce acest sat a fost 
luat fi reluat, armata imperială a rămas

in superioritate pe oftmpul dc luptă. Iui* 
micul, bătut pi deplin, a fost gonit de 
către trupele noastre, oausftudu’I prin a* 
ceasta noi perderl. După ce, în spre seară 
deruta era deplină, două ooloane detafate 
afi eşit din lagărul de la Sar Nassuhlar, 
aii trecut Lomul fi printr’ nn foc da arti
lerie fi de pusei afi silit pe enimic a pă
răsi satele B&ldar fi Ayar fi a as retrage 
la satul Pop. Trupele noastre aii Inat de 
la inamic un tan, patru cure de muniţiunî, 
2000 pusei şi tot atâtia tuuice fi alte e- 
fecte militare. De asemenea am luat câte
va care Încărcate cu pesmeţî. Perderile ru
şilor trebuiese să fi treent peste 4000 
morţi şi răniţi Al« noastre de asemenea 
sunt relativ însemnate.

SCIRI TELEGRAFICE
A li K « T I M P O L O l »

(Agenţia Haras).

— Serviciul de la 5 Septembre, 9 ora seara — 

Constantlnopol, 4 Septembre.

Poarta nn are intenţiunea de a adresa 
Serbiei o somaţiune safi nn ultimatum. 
Dacă prinţul Milan va intra în acţinne, va 
fi simplu destituit printr’ un firman şi 
trupele turcesc! vor ocupa Serbia.

Gorniatadeni, 4 Septembre.

Prinţul Jeremetinski raportează că la 
3 Septembre, dnpă 12 ore de luptă, Lov- 
cea a fost luată cn toată forţa naturală a 
posiţiei fi cn toată râsistenţa înverşunată 
a Turcilor. Eroul zilei este generalul Sko- 
bileff, fiul. Perderile Bufilor nn s'ail cons
tatat încă. Din nefericire, în numărul ră
niţilor, se află şi generalul Bozgiedejeffl
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Publicar&merl decretele domneacl 
prin care s’a pref&cut Cabinetul; 
această prefacere se resumă. ast-fe l: 
D. Brâtianu, bărbatul uniTersal al 
¡erei Rom&nescl ne-mulţumit a fi 
numai preşedintele de consiliü, mi
nistru de interne şi ministru de fi- 
nance, iea asupră’I şi ministerul de 
resbel; prin urmare trei ministere, 
cele mal importante, plus presiden
t a  consiliului; tot acelaşi decret nu
meşte pe general Cernat, pe fostul 
ministru de resboiü, comandant al 
armatei Romane de operaţiune şi In 
flne un alt decret Împlineşte lacuna 
M. de lucrări publice, véduv de mal 
bine de dofi luni de titular, prin nu
mirea d-lul Aurelian(î).—Mărturisim, 
că dacă timpurile n'ar fi aşa de tri
ate, ar fi trebuit să rldem şi Bă cre
dem că poate rédactorul »Monitoru
lui oficial* şi-a permis o glumă api- 
rituală (după d. Kiţu) crezGndu-se 
Încă redactor la Nichipercea. Şi in 
adev&r, aă analiaăm cn sănge rece şi

cu deamenuntnl acest replatragift al 
cabinetului actual şi vom fi nevoiţi 
a mărturisi că d. Brâtianu In juve
nilul d-sale elan, a Început a trece 
şi limitele unei a doa tinereţe.

Nenorocita aceasta ţară se află In 
cele mal triste condiţiunl, In cele mal 
grele vremuri ce aft avut a traversa 
vre odată şi viitorul et n'a fost nici 
odată mal ameninţat; toate resur
sele băneşti sleite pentru un timp 
foarte Îndelungat, recolta anului com
promisă, braţele de lucru distrase şi 
aflăndu-se tot odată In un crăncen 
resboiă cu Turcia, ceea ce nu s’a 
mal Întâmplat de dofi trei sote de 
ani şi In asemenea timpuri grele d. 
Brătianu dirige trei ministere şi În
treaga politică a ţfirel.

Acestea lasă nu satisfăcea destul 
ambiţia d-lnl ministru; d-sa Îşi adu
cea aminte că acum patru-zecl şi 
mal bine de ani a fost iu n că r şi 
aceasta fu destul ca să se facă şi 
ministru de resboiâ. Nu ne-am 
mira a citi măine un decret, prin 
care demonstrăndu-se că d. Brătianu, 
fiind cel mal vechili iuncăr din ar
mată, să’l numească generalissim sad 
serdar ekrem al armatelor romăne.

Dacă respectaţi aşa de puţin pe 
Domnitor, In căt ne permiteţi a’I 
da asemenea consilii, dacă respec
taţi atât de puţin ţara, căreia II 
daţi spectacolul cel mal lptristător,: 
fie-vS cel puţin ruşine de armatele 
streine, de guvernele streine, al că- 
câror ochi sunt aţintaţl cu mare 
băgare de seamă asupra a tot ce se 
petrece la noi, şi după purtarea 
noastră vor judeca ţara, cănd se vor 
strânge In mare aeropagă) şi vor 
hotărî despre destinele noastre.

Ce opinie poate să'şl facă Europa 
de noi, când va auzi şi va vedea că 
In România nu se poate găsi un 
ministru de finance, că Intre toţi 
militarii de grade superioare nu se 
poate găsi un ministru de resboitif

Ce idee poate să’şl facă streinii 
de noi, vSz&nd că lntr’o ţară de 5 
milioane locuitori, nu se găsesce de 
cât un singur Brătianu, care după 
drumurile Nicopolil şi a Tfirnovel 
conduce patru ministere? —  Dar d. 
Brâtianu a decretat, că este geniul 
României, şi că singur d-sa este ca
pabil a face fericirea el, a asigura 
viitorul el.

Suntem siguri că dacă d. Brâtianu 
ar fi să facă vr’o transacţiune cu 
via d-sale de la Dealu-Mare, s’ar 
gândi matur, ar consulta advocaţii 
şi oamenii de legi şi In urmă s’ar hotărî 
a iscăli un act oare-care ; dar când 
este vorba nu de o vie, nu de o mo
aie, ci de moţia cea mare, când de8- 
tinele unei ţfirl Întregi sunt In joc, 
d. Brâtianu se mulţumesce a nu con
sulta pe nimeni şi atât este de mare 
pvesumţia acestui om, In cât ia asu-

pră’l a hotărî singur despre viito
rul el.

Nemulţumit pe atâta, d. Brătianu 
consiliază Tronului^ consiliaza şefu
lui suprem al oştirilor noastre, a În
credinţa comandamentul lntregel ar
mate d-lul general Cernat, genera
lul cel m al......... pacinie; d. Brâtianu
găsesce că d. general Cernat est« 
incapabil a dirige un minister, pe 
care i-’l retrage şi spre a *1 con
sola, II dă comanda bravei noas
tre armate In aceste momente de
cisive. Nu seif, d-le Brătiene, că mal 
ânt&ifi de toate soldatul, ca să se 
bată trebuie să aibă Încredere, şi o 
Încredere oarbă In şeful sfift şi când 
această Încredere lipsesce, armatele 
se demoraliseazăt Luaţi exemplul 
micului principat vecin, şi vedeţi 
cu cât patriotism, cu câtă cumpă
nire a lucrat, c&nd a fost vorba de 
a intra In luptă. —  Fiţi serioşi, pen
tru Dumnezeă, cel puţin In aceste mo
mente solemne; sunt greşeli care se 
pot repara, care costă pe ţară câte* 
va milioane şi ţara le plăteşte; dar 
In aceste momente, grejdde sunt 
crime, căci peclitaţl viaţa a zecimi 
de mii de oameni, căci peclitaţl ec- 
aistenţa chiar a statulu ' Român.— 
Nu scrim aceste rtndurl din spirit 
de oposiţie, nici pentru a v6 descre - 
dita, nici pentru a v6 lua locurile; 
le scrim numai spre a v6 d/aştepta, 
dacă va mal fi timp, din vârtejul care 
v'a coprins, le scrim pentru că ne 
este jale de a vedea floarea ţârei, 
o generaţiune Întreagă, espusă a fi 
nimicită. —

Ce se mal zicem de d. Aurelian? 
— D. Aurelian este un bărbat care 
din tinereţe nu s’a ocupat de cât 
cu theoria agricultutil şi care de vr’o 
doâ-zecl de ani, conduce prima şi 
unica noastră scoală de agricultură, 
a căreia rezultate practice, trebue să 
o mărturisim, n'aâ prea corespuns 
cu aşteptările publice.— O vie discu
ţie ce s’a urmat In vara aceasta In 
Senat asupra direcţii scoalel de agri
cultură de la Hergstrăii şi asupra 
directorului el, d. Aurelian, n’aă făcut 
de cât să ne Întărească In aceste 
credinţe.

Afară de aceasta, d. Aurelian n'a 
ocupat nici odată funcţiuni publice 
şi ne Îndoim că va putea conduce 
cu succes lucrările ministerului ce i 
s’a Încredinţat. Dar fie d. Aurelian 
chiar un bun administrator, era oare 
timpul a se numi ministru; In aceste 
vremi, nu este vorba numai de un 
ministru care să conducă lucrările 
corente din departamentul sSfi, In 
aceste vremi de mare cumpfinâ, un 
ministru trebue să fie consiliarul tro
nului, trebue să fie bărbat cu greu
tate, cunoscut prin antecedenţele sale 
politice care să inspire încredere na
ţiunii, In aceste vremi un ministru

trebue să poarte partea sa de ră
spundere, şi d. Aurelian nn are nici 
una din aceste cnalităţl; d-sa până 
acum n'a avut nici nn rol politic In 
ţară; greutatea d-sale ca bărbat po
litic este nulă şi este prea puţin cu
noscut In ţară spre a insufla acea 
Încredere, de care trebue să se bu
cure un ministru, mal ales In timpuri 
de turburărl şi de resboifl.

D. Brâtianu a adus un r§fi ser
vicii! amicului d-sale, şi Încă un mal 
r&fi servicii! ţârei.

In resumat d. Brătianu este In capul 
unul cabinet lipsit de doul membri 
şi compus de consilieri cari nu vid 
de cât cu ochii d-lul Brătianu şi nu 
aud de cât cu urechile d-sale. Con
siliul de miniştri se compune din : D. 
Brătianu, preşedinte al consiliului. 
D. Brătianu, ministru de Interne. 
D. Brătianu, ministru de finance. 
D. Brâtianu, ministru de resboiti. 
Prin urmare d. Brătianu are deja 
majoritatea tn consilii).

Dar d. Cogălniceanu, ni se va zice, 
d-sa este o individualitate marcantă, 
un personagii pnblio Însemnat. —  
La aceasta vom respunde ; d. Co
gălniceanu este ministru de externe 
şi nimic mal mult, — căuşele care 
reduc pe d. Cogălniceanu la un rol 
atât de secundar, atât de şters, Bunt 
multiple : recunoscutul d-sale patrio
tism mal ântâiâ şi pe urmă, —  pe 
urmă........... , tăcerea este de aur*.

Sflrşind, «cem  : d-le Brătiene! 
Pentru Dumnezeii, fie-’ţl milă de a- 
oeastâ ţară!

Mulţumim P. S. S. Părintelui Mi
tropolit Primat, care a ordonat a se 
face privigherl şi rugăciuni In toate 
serile, In toate bisericele Capitalei 
pentru a implora bine-cuvântarea 
cerească asupra oştirilor noastre şi 
a oştirilor aliate. Sperăm că această 
mâsurâ bine-făcătoare se va Întinde 
In ţara întreagă. Este o mare oon- 
solaţiune pentru sufletele Întristate 
a se putea întări prin rugăciune tn 
aceste momente de grele Încercări. 
Durerile vor fi mari şi trebuie să ne 
pregătim prin rugăciuni spre a le 
putea suferi. Incâ o-dată dar, adu
cem respectuoasele noastre mulţu
miri înaltului Prelat.

DIN AFARA.

Francia este In dolifi ; cel mal 
mare bărbat politic al el, Thiers, 
este mort. Şi nici o dată Francia 
nu a avut mal multă trebuinţă de 
acest om, de cât acum, când el 
moare. Acum câţi-va ani, când Fran
cia, mândra naţiune francesă, popo-
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porul, ce se simţea podoaba ome» 
nirel, era înjosit şi călcat In pi
cioare de către oştirile Împăraţilor 
biruitori şi când, după atâtea ne
norociri, lepădaturile societăţel eu
ropene mal stârniseră răsboiul civil 
In inima ţărel, In aceste zile atât 
de grele Francia era mare, fiind-că 
găsise un om, împrejurul căruia să 
se aratt unita. Astăzi acest om nu 
mal este.

îmbogăţit şi stăruitor, Întinerit 
prin lucrarea sa, dar despărţit In 
două cete vrăjmaşe, poporul frances 
pare a fi astăzi gata, să săvârşească 
munca, pe care inamicii săi seculari 
nu a fi putut-o săvârşi.

In secolul XIX, nici o naţiune nu 
a produs atâtea stărpiturl ca cea 
francesă, nici o ţară nu a suferit 
atât de mult de destrămarea cape
telor ca Francia, nici o societate nu 
risipit atâtea puteri preţioase în za
dar ca cea francesă; astăzi Franeia 
e ameninţată de a cădea, cel puţin 
pe un timp mal Îndelungat, pradă 
stărpiturelor şi capetelor destrămate, 
pe care le-a produs. In o parte şi 
In alta, sufletele sunt înverşunate, 
iar oamenii cumpătaţi, care ar sta 
In mijloc şi ar putea să lnpace pe 
unii cu alţii, sunt puţini şi lipsiţi 
de Inrlurire In viaţa public^.

Singur Tiers era omul, cure nu 
era prea depărtat nici de unii, nici 
de alţii, Tiers, istoricul frances, de 
care se leagă o mare parte din ia* 
toria Franciel, omul, al cărui nume 
a putut o dată să unească partidele,
Şi In crisa de astăzi, el era spe
ranţa doritorilor de bine, de oare-ce 
biruinţa lui Cassagnac e pentru Fran
cia deopotrivă cu biruinţa lui Gam- 
betta.

Această speranţă nu mal este. 
Dea cerul, ca republicanii fran

ce si, simţind ce afi perdut, să moş
tenească o parte din bunul cumpăt 
al celui mal mare republican.

Despre întrevederea, ce se anun» 
ţase că va avea loc Intre principele 
Bismarck şi corniţele Andrassy, nu 
se mal vorbeBce. Ori această scire 
era scornită din senin, ori, fiind a- 
teDţiunea Europei Îndreptată asupra 
câmpului de răsboiti, diplomaţii pot 
să’şl facâ pregătirile de întrevedere 
fără a fi supăraţi de către rapor
torii ziarelor.

De o cam-nată se urmează In 
Viena negociările relative la trac
tatul comercial de încheiat1 lntreî 
Germania şi Austro-Ungaria. După 
informaţiunile ziarelor din Viena,; 
lucrările snnt foarte Înaintate şi se: 
crede Încă In cursul lunel Septem- 
bre, ele vor fi terminate.

De asemenea s'afi Început nego- 
ciărl privitoare la lncbeiarea nnul 
tractat comercial Intre Austro-Un
garia şi Italia. Până acum Insă, nu 
s’ati luat de cât nisce Înţelegeri pre
liminare iar transacţiunile formale 
se vor Începe, poate pe la finele lu
nel ourente tot In Viena.

Pe câmpul de resbol In cele din 
urmă doe zile pare a fi fost o pa- 
usă de încordare. Lupta de la Lov- 
cea, care s’a terminat precum ni se 
anunţă, cu luarea acestui punct de 
către ruşi, pare a signala reîncepe
rea atacurilor atât din o parte cât 
şi din ceea-l-altă. Până astă-zl nu 
se scie lusă, care este adevăratul 
obiect al operaţiunilor turcescl şi 
care e direcţiunea, In care vor să 
Înainteze. Intru cât Insă el ar voi 
să Înainteze spre Tărnova, ocuparea 
Lovcel de către ruşi a fost o mare 
perdere.

In ştirile, care ni-afi sosit astăzi e 
vorba despre o Încăierare, ce ar fi

avut loc la Gabrova şi despre fap
tul, că turcii ar fi dat foc satului 
Babova. Credem că aceste ştiri sunt 
inesacte, de oare-ce Îndată ce In a- 
devăr trupele lui Soleiman Paşa ar 
fi In intat pe căi lăturalnice până 
Ia Gabrova, posiţiunile ruseşti din 
trecătoarea de la Şipca ar fi cu de
săvârşire expuse.

.Times* comunică din Ostrog de 
la 30 August următoarele : Astăzi 
cartierul general muntenegrean a 
fost mutat la Gnrniepage, pe şesul 
dintre NicsicI şi trecătoarea de la 
Duga. S  ̂ crede că turcii înaintând 
de la Gatzko, vor face o Încercare pen
tru deblocarea fortâreţel NicsicI. Tru
pele muntenegrene sunt bine dispuse 
şi se crede, că ele vor învinge, dacă 
ar găsi pe turci In posiţiunile de la 
Krstaţ şi dacă VucoticI nu ar primi 
comanda. £  Insă probabil că Vuco
ticI nu va primi comanda* de oare
ce Principele Nichita ia comanda 
supremă. Căldurile sunt grozave. 
Muntenegrenii zic că de 30 ani nu 
afi mal fost aşai călduri.

B I S E R I C A

Biserica mal In toţi timpii a ju
cat un mare rol In toate societă
ţile şi In toate statele; —  densa 
chiar a dat npscere la multe eve
nimente, cari afi fost tot atât de 
mari şi sângeroase ca şi resbelul;—■ 
densa n'a lipsit să nu ia parte In 
orl-ce Împrejurări, de acea biserica 
a fost In tot d’a una snsţinută şi 
prelaţii el respectaţi.

Constantin cel mare, Imper&torele 
Bizanţiulul dede cel mal mare res
pect feţelor bisericesc! şi primea cu 
Încredere consiliul lor, cum şi alţi 
imperatorl. Chiar Atila al Ungurilor, 
care devenise spaima Italiei, numin- 
du-se şi biciul lui D-zefi, venind a- 
supra Romei şi fiind Întâmpinat de 
Papa Leon, însoţit şi de alţi preoţi 
Îmbrăcaţi In sacrele vesminte, a 
rămas lnspăimăntat văzănd pe papa, 
căci vedea In facia acelui prelat 
ceea ce el nu putea vedea In facia 
altora nici In a sa care era destul 
de mare, nici In a altora mal mari 
de cât dănsul şi umilindu-se de pre- 
senţa lui, a ordonat ca Roma să ră- 
mâie ne-atacatâ.

Frideric al Germaniei a susţinuţi 
şi cu cuvăntul şi cu fapta gloria 
bisericii şi puterea prelaţilor.

împăraţii Franţei afi apărat bi-î 
serica In toate circumstanţele şi 
afi respectat pe prelaţii e l , pentru 
puterea cu care luorafi In împreju
rări grele.

Nu mal puţin şi astă-?.! Încă se 
găsesc domni şi Împăraţi cari sus- 

in şi proteg biserica lor, şi nu nu
mai In stat, ci merg mal departe 
chiar când biserica lor trece mar
ginile statului lor.

Aşia, biserica creştină ortodoxă 
care de şi persecutată din timpii 
primitivi, dar s'a răspândit pe tot 
universul şi acum voesce să se re
unească şi să formeze un corp com
pact şi ne-destructibil la ori ce e- 
venimente, care ar tinde la desu- 
nirea sa.

Pentru acest scop, capii biserici
lor creştine, spre a scăpa de perse- 
cuţiunea bărbaţilor, de profanaţiu- 
nile lor, de nelegiuirile lor, se rog 
lui Dumnezefi, nu cu aceleaşi rugă
ciuni cu care se rugafi până acum, 
ci cu altele acum inventate, cari 
cred că vor fi mal bine primite şi 
va Îmblânzi pe D-zefi, care acum 
privesce numai, ear nu şi ajută. 

Aşia înalt Prea Sfinţitul Mitro

polit al insulei Creta, d. Sofronie, 
îndată cenuşia  a declarat resbel 
Turciei pentru eliberarea creştinilor 
de sub jugul musulman; a compus o 
rugăciune specială lui D-zefi. care 
rugăciune cu o scrisoare enciclică, a 
fost trimisă fie cărui preot din E- 
parchia sa, cu ordin special, ca după 
terminarea sf. leturghil, să se ci
tească şi acea rugăciune.

Asemenea rugăciuni s’afi compus 
şi de alţi capi al bisericelor de sub 
dominaţiunea musulmanilor, care se 
roagă pentru Sultanul lor Abdul Cha- 
mid şi pentru armata lui. însuşi 
patriarhul de Constantinopole a emis 
o noă rugăciune care să se citească 
In fie care biserică şi eparhie, pen
dinte de patriarchie.

Vedeţi dar cum capi al bisericel 
creştine, se roagă pentru păgân! con
tra creştinilor. Pentru ce oare a- 
ceastaî Pentru că se vede In mijlo
cul lor ? Afi nu afi arme puternice 
cu care să resiste In contra impu
nerilor ce li s’ar fi făcut? Nn! nu; 
afi trecut timpii când creştinii ’şl 
apăra biserica şi religiunea lorfi, 
cu sânge şi cu moarte, afi trecut 
timpii de martirisare; astă-zl pre
feră mal bine a-şl vedea biserica şi 
lucrurile sacre violate şi profanate, 
de cât a o apăra cu sacrificii şi vi
aţa lor, ca prin virtute şi curagifi să 
doblndeascâ gloria nemuririi, oi chiar 
el concură la nelegiuirile păgânilor.

Cum ar fi preferat patriarhul din 
Constantinopole să sufere tortnrl 
safi să moară pentru apărarea bise- 
sicel creştine, când cu condiuita ce 
ţine In faţa Sultanului duce o viaţă 
plină de fericire şi nemuritoare, În
cărcat de glorie şi mărire şi cu 
toate decoraţiele imperiului Oto
man.

Cum se vede, mal toţi capii bise
ricilor din statele ce acnm se răs- 
boesc, ajut pe ori ce cale pot, pa
tria lor şi susţinerea bisericel şi a 
religiunel lor.

Dar la noi ce s’a făcut şi ce se 
face din partea clerului pentru a- 
părarea patriei şi a bisericel de in- 
vaziunea barbarilor, cate căută In 
tot d’auna momentul poprice, ca să 
ne distrugă după faţa pămăntulut ? 
S’a făcdt ce-vă, ba chiar şi mal 
mult de cât a făcut toţi bel-l-alţl; 
capi al bisericilor, fie creştine or
todoxe, fie de ori c6 alt rit...

Clerul înalt cum şi cel alt afi des
chis liste de subscripţiunl şi prin 
influenţa lor morală afi atras mila 
tutUlor de patrie, de biserică şi de 
fraţii lor, cari -se luptă pentru in- 
dependinţă, şi fie-care afi ajutat In 
raport cu meziile de cari dispun.

înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Pri
mat al României, n’a căutat ca cu 
ocasiunea gravelor împrejurări în 
care se găseşte ţara, să alcătuiască 
ca cel-l'alţl o nouă rugăciune către 
a-tot-putintele pentru ca suveranul 
nostru Domnitor să se Întoarcă vio- 
torios şi să supue pe inimic sub pi
cioarele sale, ci a dat numai ordin 
către toate bisericele laice şi mo- 
nastirl ca să citească la Serviciul 
divin şi rugăciunile destinate pen
tru asemenea Împrejurări; acum a 
dat un alt ordin ca cu începere de 
Miercuri 24 August curent, să se 
facă In timp de o săptămână pri
vegheri In toate serile şi a doua zi 
leturghie, pentru ca a-tot-putintele 
D-zefi, să proteagâ pe domnitor şi 
să poată conduce armia sa cu bi
ruinţă In contra vrăjmaşului.

Tot odată mal invită pe preoţi 
ca să consilieze pe popor şi să ’I 
Îndemne ca pe lângă numeroasele 
sacrificii ce afi adus ţării, prin pro
curare de diferite ajutoare, să pos
tească de două ori la cursul săptâ-

mântl privegherilor, mergănd şi la 
biserică In acele seri.

Pentru ce oare n’a căutat şi înalt 
Prea Sfinţitul Mitropolit Primat să 
inventeze o nouă rugăciune) Cuvăn
tul este prea simplu şi lesne de ’n- 
ţeles, căci înalt Prea Sfinţia Sa, In 
ordinul de mal sus către protoerel 
zice : „Istoria patriei ne dovedesce 
In toate veacurile că Românii şi 
Domnitorii lor la invaziunl de bar
bari safi ori ce împrejurări grele, 
mal ântâl de toate alergafi cu umi
linţă şi cu credinţă şi cereafi aju
torul celui Prea înalt, şi rugăciunea 
lor alesea a fost bine primită şi 
nici odată neauzită*.

Iată dar că ar fi fost de prisos 
o altă rugăciune, când rugăciunile 
noastre sunt bine priimite Înaintea 
Dumnezeului nostru; remâne numai 
ca dănsa să fie cu atenţiune, stă
ruinţă şi Însoţită de credinţă, fiind 
că credinţa este mântuirea, fără de 
dânsa nu putem scăpa de ce fugim, 
şi nu pntem obţine ceea ce dorim.

înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Pri
mat mal recomandă poporului pos
tul, fiind că şi postul este un ele
ment puternic pentru mântuirea 
noastră, căci postul şi rugăciunea 
afi mântuit pe mulţi, poate şi pe noi, 
ce ne aşteptăm libertatea absolută 
a ţării noastre. Rugaţi-vă dar creş
tini, fie la biserică, fie In orl-ce loc 
şi In ori ce timp, numai să vă ru
gaţi cu âni mă ferbinte şi să vă puneţi 
credinţa In a-Tot-Putintele. care 
tot d’auna a ascultat vocea credincio-, 
şilor săi.

Aşa dar patria şi biserica noastră 
se apără pe două căi, una este prin 
sfaturi şi rugăciuni de către înalt 
Prea Sf. Sa Mitropolitul Primat, iar 
alta cu sabia prin Domnitorul nos
tru Carol I. M.

C R O N I C A

Citim !n ‘ Steaua României:
Alaltăerl doS vagoane pline cn prizo

nieri tnrel aS sosit la gara oraşului no
stru unde aii stat namai câte-va ore fi aii 
plecat apoi în Rusia.

Toţi aceşti prisonierl era ii din trapele 
egiptene şi ceea ce a surprins mal mnlt pe 
lnmea care merse să 'I vază, aii fost, îm
brăcămintea lor cea bună, lucra cam rar 
de văzut printre soldaţii fostului nostru 
suzeran..

Representaţiunea dată erl în Grădina 
‘ Chateau-aux-Fleura, de ilnstrnl nostru ar
tist Millo, in folosul răniţilor armatei ro
mâne, a avut unul din cele mai strălu
cite fi neaşteptate succese. Mulţumită stă
ruinţelor onorabilelor doamne din comitet 
precnm şi d-luî prefect de poliţie, spaţi
oasă grădina foarte frumos decorată, era 
plină de o mulţime de lume din toate cla
sele sooietăţel. Intre spectatori figura un 
număr foarte însemnat de ofiţeri ruşi, in
tre cari se aflaO şi din garda imperială.

Această serată aii fost o adevărată ser- 
bătoare pentru concetăţenii noştri. Este de 
regretat însă că nu b’bîI găsit în reperto
riul marelui nostru artist o altă bucată 
mal acomodată circumstanţei de cât * Fu
riile gelosiel,» aceea care s’afl jucat aseară.

Neajunsul acesta insă a fost reparat 
prin cuvintele bine simţite rostite la sfâr
şitul reprezentaţiuuel de d. Millo, în care 
a mulţumit nnmerosnlul public pentru 
că s’a grăbit a lua parte la o serată dată 
în folosul oştenilor români cari pentru 
prima oară după atâtea veaourl, sunt che
maţi a-şl apăra patria. D-luI a adus toc
mai ştirea că românii de la Plevna s’aB şi 
botezat deja în sânge 1

Produsul representaţiunel, după cât am 
putut afla, se ridică peste 2000 franci.

Mulţumind d-nnlnl Millo pentru că a 
bine-voit a pune talentul setl In serviciul 
nnel opere atât de generoase, nu putem 
trece cu vederea nici dărnicia Iaşanilor, 
cari nu lipsesc niol o ocasiune de a con
tribui toţi fără deosebire, fie-care In mă
sura mijloacelor sale, la toate faptele ca
ritabile şi umanitare.

Marele duce de Ssxa-Altenbnrg, nei H 
tul M. S. Ţarului, n’a plecat vinerea t I 
cută, precum am fost anunţat erl, sj 
ouartieral general rus de la Dunăre, i 
teţa Sa, după ce a vizitat laşul, s’a I 
tors vineri înapoi la SculenI, spre a I 
acolo comanda unul regiment de husa I 
oare face parte din gardă, şi care are | 
sosit mâne marţi în oraşul nostru.

D. D. Al. VartolomeS fi Ştefan Voina 
elevi al şcoalel comunale de meserii di 
laşi, întorcându-se ca maiştri din Pam 
unde att fost trimişi pe socoteala d-luî S«4. 
lat Pastia, aii fost nnmiţl prim-maistri pin 
feaorl cel ântâiii la atelierul de cismăcn 
oară al doilea la cel de oroitorie.

Informaţiunile foarte favorabile ce an 
căpătat despre aceşti doi tineri maiştri ro4 
mâni, ne îndrituesc a spera că şcoala nat, 
stră de meserii nu va avea de cât a cffl 
ştiga cn aceşti noi profesori fi că în b c u i  

timp va face simţitoare progrese.

Citim In .Monitorul* de erl:
In ziarul ‘ Telegraful, de la 14 Auguj 

curent, No. 1,603, se zice că ‘ mal mulţ 
săteni din Ilfov, plasa Snagovulul, ni s’ai 
plâns că subprefectul acelei plăfl, în loc a 
a le da câte 6 franci de poştă pentru cai 
ral de transport pus la disposiţiunea Roi 
filor până la Zimnicea, cum s’a stabili 
fi cum s’a plătit fi îa cele-l’alto plăfl, le-i 
dat numai cinci franci.

»Noi ’ l-am consiliat să reclame pentrf| 
aceasta la prefect sa9 la minister. Acea» 
sta ni a’a spus că s’a şi făcut, aii reclamat 
la minister; d. director Mihălescu a pas o 
resoluţiune foarte severă pe petiţiunea \oţ 
şi a trămis’o la prefectură, însă aci 
înomolit, nn s’a luat nici o disposiţiunj | 
spre a se satisface reclamanţii*

Ministerul, pentru a restabili adevărul 
asupra celor de mai sus, publică că platl 
acelor transporturi s’a făcut la gară, msl 
înainte de a porni carele, în faţa delegai 
tulul prefecturei, a primarului care însol 
ţia carele, fi a comisarului d-lnl ministra 
de estern», fi s’a aşternut în tablouri \wm 
regnlă, subscrLe de comisiunea notata 
mal sus.

La minister nu s’a primit nici o recla
mare, fi prin urmare nu s’a putut da or
din sever, la o reclamare ce nu a esutat.]

Ziarul >România liberă* cu No. 80, din j 
19 AuguBt, în primul să8 Buoureacl, lasă] 
a se înţelege că, cu ocasia arendărel mo-j 
şielor statului, s’ar fi comis >traficurl re
voltă toaie.*

Administraţi unea domenielor face c u - l  
noscut că va primi ou plăcere ori-ce de- I  
nunoiare făcută prin presă, într’ un mod ■  
categorie, pentru ca să poată constata a  
faptul fi, dovedind că denunciările sunt 1 
adevărate, să chiăme la răspundere pe cui- . 
pabill.

După aceasta ziarul zice:
,  Astă-zl ne vom margini la un fapt: I
,D. Sihleanu, unul din eforii domenie

lor, ar fi tăiat mal multe parchete din 1 
pădurea Statului de la Epureşcl, într’un 1 
mod neregulat, pentru propriul săi câş
tig. Este aci vorba de zecimi de mii de I 
franci, care n’ar fi mal intrat în casa sta- j 
tulul.

,Ni se spune oă d. inginer Cotrnoiu a 
cercetat afacerea fi ar fi făcut un raport I 
guvernului, care da pe faciă acele abusnr!. 1 

»întrebăm : Ce s'a făcnt ou acel raport* ■ 
In privinţa acestei denunciărl, admini- I 

straţiunea afirmă că este cu totul nefun- 
dată fi ar fi fost mal coreet din partea I 
acestui ziar să se asicure, mal înainte d’a I 
publica, dacă faptele oe dsnnnoia aii oel a  
puţin o umbră de adevăr.

On-oine poate constata următoarele:
I. Că pădurea Epuresci, din judeţul 1 

Vlafoa, nu este parchetată fi nici se fao | 
într’Sasa esploatărl, fie regulate, fie nere- 1 
gulate.

II. Raportul d-luî inginer Cotruciu, pe J
oare ’1 invoacă acel ziar, este relativ la o ] 
esecutare de hotărnicie, fi, în mod inci- 1
dental, d-lul faoe cunoscut administraţiei !
oă a găsit tăiaţi In pădurea de pe aoea po- j
prietate ca la 7000 arbori de dimensiuni I
mari, pentru trebuinţa ecaretelor de pe 
dânsa, arătând oă cătimea de arbori tăiaţi,
(i aeeea care i s’a spus că ar fi a se mal 
tăia, este prea mare pentru acea lucrare.

Tăiarea acestor arbor! s’a făcut în urma 
autoriBaţiel, după încheerea din 14 Martie 
1877, pe temeiul devisulul întocmit, fi după 
cererea arendafulul, care, prin art. 30 din 
oontract, este tn drept a cere de la admi-

■



T I M P U L
nistraţie şi aceasta obligată a 'I da lem
năria necesară la reparaţiunea ţi consfcruc- 
ţiunea ecaretelor.

In urma denunoiărei făcută da d. ingi- 
ner Cotruciu prin raportul menţionat, ad- 
ministraţinneu a însărcinot pa d. inspector 
silvic sa faci o constatare în facia localul, 
îndată dnpi o ceasta, d-sea a şi mers la 
acea pădure, şi a cerut de la d. gnard ge
neral silvio i i  numere arborii tăiaţi gi să 
calculeze ce piese se pot fasona cn dânşii 
conform devisulul ce se alcătuise mal ’na- 
in.te d’a se autorisa tăiarea, pentru recon
struirea morei şi ezetui î, reparaţia casei 
de locuitori, a nnnl grajd, a unul şopron 
a unei magazii de grâne, înprejmuirea lo
cuinţei şi a ariei.

La 12 Iulifi, cn raportul No. 133, D. 
guard general arată că s’a tăiat 681 ar
bori de diferite dimensiuni, şi că el nu 
sunt suficienţi pentrn a complect» piesele 
coprinse in devia.

Acest raport s’a sapus Ia cunoscinţa ad
ministraţiei de d. inspector cn raportul
No. 108. ( C « w W ) .

ÎNALTA CURTE DE JUSTITIA 
ii

C A S A Ţ I A

Discursul pronunţat de d. procuror Q. Fiii ti, 
In calitatea sa de loco-ţii tor de procuror gene
ral, la sioa de 16 Angast, dinaintea secţiunilor 
unite ale înaltei Curţi de cosiţi une şi justiţia, 
eu ocadunea redeschidere! curţel pe anul Jude
c i toreso 1877 1878:

Domnule prim-preşcdinte,
Domnilor judecători,

Cred că asprim gândirea unanimă a cur
ţel inaugurând această întrunire prin a- 
ducerea tributului nostru de profbnd re
gret şi de respect către memoria re pansa
tului Scarlat Fălcoianu, fostul prim «pre
şedinte. Durerea ce a produs în mijlocul 
nostru această prematură pordere, nu a 
putut, în adevăr, fi cumpătată, de cât prin 
înlocuirea acelui bărbat cu demnul şi res
pectatul actualul seCt succesorii), despre a 
căruia titluri, la suprema posiţie ce ocupă 
astăzi, am avut f  aici ta ocasinne a vorbi 
la instalarea sa ca cap al acestei curţi în 
Septembre trecut.

S'a zis deja în 1871 de Ia înălţimea a- 
cestuî fotolii! şi vom repeta şi noi astăzi, 
că este bine pentrn mândria naţională, 
este util pentrn emulaţiunea oamenilor de 
bine, ca biografia unor bărbaţi, ce prin 
servicióle lor afi bine-meritat de la patrie 
şi pe care curtea cu profundă mâhnire îl 
vede dispărând din sânul şeii, să facă ob- 
jeetul unul discurs de deschidere, această 
sarcină naturalmente va intern ba acelora 
oe va avea onoarea a ocupa în mod defi
nitiv fotoliul procurorului general dupe 
lângă această supremă curte.

Domnilor magistraft,
Datina a se inaugura tot-d ’aunâ anul 

judecătoresc prin o serbătoare ca aceea ce 
ne întrunesce astăzi, şi la care procurorul 
general este chemat a ţine nn discurs, este 
frumoasă, utilă, căci ne dă fericita ocasiune 
a ne pune cu toţii într'o intimă comuni
care de idei şi de simţimânte. Această da
tină a fost introdusă şi la noi dnpă e- 
semplul aeelor ţări, centru de sciinţă şi 
de eivilisaţinne, de unde am primit toate 
principíele sciinţel dreptului modern,.co
piind chiar sistemnrl întregi de legisla- 
ţiune.

Dacă însă această zi este scumpă inimeî 
noastre tuturor, această sărbătoare, sic, 
numai atunci ar bncnra pe acela ce este 
ehemat a îndeplini disposiţiile art. 52 din 
legea noastră organică, când dânsul s’ar 
Îndeletnici a’şl împlini cu succes înalta sa 
misinne; dar pentru nn asemenea succes 
cată să mărturisesc că pe lângă talentul 
ce ’mi lipsesce, se cere mal cu seamă tim
pul material absolnt necesariü în alegerea 
şi studiarea subiectului.

In ţările acelea de unde am luat şi noi 
această tradiţinne, procurorul genera! dis
pune de tot timpul necesario întru pre
pararea materiei, pentru că nrflind silit a 
lua parte la toate lucrările zilnice alé di
feritelor sictiunl ale curţel, şi prin urmare 
pntând a se ţine strict în sfera înaltă á 
atribnţiunilor sale, poate din vreme şi cn 
spiritul liniscit (téte raposeé, enm zice fran- 
eesnl) aă’şî prepare stadial eăfi. Nu tot 
aya însă se petrece şi Ia noi, ande parche
tul nn are numărul suficient de membri 
în raport ou atribnţiunile sale.

Mal cn seamă în timpii aceştia din ar
mă, căci precum ounoaece înalta onrte, de 
un an şi jumătate aproape sunt îusărci-

nat cu atribnţiunile procurorului general, 
acest post fiind vacant, luând insă parte 

in aceet interval la toate lucrările zilnice 
ale ambelor secţiuni; eară de aproape şease 
luni râmâind singurul procuror la parche
tul acestei curţi, neputând prin urmare a 
dispune nici chiar de timpnl vacanţelor, 
’ ml-aü lipsit cu desăvârşire nu numai tim
pnl material riguros necesarii! spre a în
treprinde un studii! serios, dar chiar şi li- 
niscea spiritului oe trebne să domine la 
o atare lucrare, obosit fiind atât de sta
rea precarie în care mă aflu de 18 lunla- 
proape, cât şi de oiupaţiunile ce am avut 
în acest interval în dnbla mea calitate de 
proenror general şi de proouror de secţiune. 
Rog dară ca snprema curte să bine-voiască 
a aprecia aceste cirourastanţ*, şi prin ur
mare a scusa insuficienţa studiulal ce am 
onoare a’l présenta, şi pe oare mai neme- 
n t ’ l-aş nnmi o improvisaţiune a acelor 
din urmă câte-va zile libere de care am 
putut dispune înaintea deschidere!, de şi 
bolnav, nnmAi şi numai spre a nu lipsi 
datinei frumoase introduse şi la noi, pre
cum mai sus am spus, prin art. 82. al le- 
gei noastre.

Materia asupra căria voii! spune câte
va cuvinte este rolul procurorului în ma
terie civilă.

In annl acesta, pentrn motive de o or
dine superioară, fâcendu-se reduceri de 
funcţiuni in toate serviciile publice, era 
natural ca şi justiţia să 'şi plătească tri
butul sSO.

Reducerile făcute în ramura judecăto
rească aii agitat mult cestiunea de a se 
sci care este importanţa ministernlni pu
blic în materie civilă, şi daca nu ar fi mal 
bine a se suprima asistenţa sa în această 
materie.

Să esaminăm dar şi noi din ambe ace
ste pnnete de vedere, această materie de 
alt-mintrelea foarte delicată.

Cadrai nnui discurs de deschidere nu 
ne permite a intra întru desfăşurarea is
torică a institnţiunei ministerului pablic, 
e destul a ne aminti în treacăt că germenii 
el datează din timpii veacurilor trecute, 
şi oă ac-astă institnţiune în Franţa apare 
într’un mod stabil în secolul XIV, că pro- 
onrorii pe atnncl se nunilafi oamenii re
gelui (gens du roi) pentru că’ l représen
tait nu numai ca suveran (materie dome- 
nială sad politică) ci maiou seamă ca pro- 
pristar, obligaţi fiind a susţine interesele 
sale private înaintea diferitelor jnrisdicţi- 
unl. De aci cu încetul li s’a atrjbuit 
dreptul de a interveni şi în alte materii 
civile, ca de esampln succesiunile vacante 
etc. Mal in nrmS procurorii s’ati numit şi 
agenţi ai gnvernuluf.

Starea legislaţiunei în Francia, de unde 
am adoptat şi noi instituţiunea ministe
rului public, o vom împărţi deci In trei 
perioade :

Perioada l-ia : legislaţinnea înaintea re- 
volnţiqnel celei mari;-, v

Perioada 11-a ; legislaţinnea revoluţio
nară; şi

Perioada IlI-a; legislaţinnea contimpo
rană.

Legislaţinnea anterioară marei révolu
tion! din 1789 nu da ministernlni public 
dreptul de iniţiativă în materie civilă dar 
ii recunoscea dreptul de ape) ie  tonte ca
şurile în contra sentinţelor pronunţate de 
tribunale, ca cn modal acesta societatea 
să poată fi salvată contra relei aplicaţiuni 
a legei.

Legislaţinnea revoluţionară însă a res
trâns aceste puteri ale ministerului public 
at&t în materie penală cât şi în materie 
oivilă ; în adevăr art. 2 titlul VIII legea 
din 16 (24) August 1700 zice : «Au ci
vil, lee commissaires dn Roi exerceront leur 
ministère non par voie d’action mais seu
lement par celle de réquisition, dans les 
procès dont les juges auront été saisis.» 
Plecând legiuitorul din 1790 din pnnctul 
de vedere, cft dacă în procesele civile inte
resul societăţii poate fi une ori pns în joc, 
interesul privat predomină tot-d ’anna, că 
prin nrmare părţile private snnt cei mai 
bnni judecători al intereselor lor; deci aii 
dat comisarului guvernului (procurorul) 
numai dreptul de rechisiţinne, eară nu şi 
de acţinne.

Practica însă a dovedit cât de per’nici- 
oas a fost inspirat legiuitorul din 1790, 
şi eată cansa pentru care a venit legiui
torul codului civil cu procedura sa şi a •- 
mendat acea lege fără a se depărta de 1b 
principiele el generale; aşa in cât legiui- 
torul modern dând ministernlni public drep
tul de acţine in caeurile grave cari inte
resează direct ordinea pnblică, a împăcat 
acele principii, de alt-mintrelea foarte sa
lutarii, cu exigenţele societăţei.

Sub codul dar civil şi procedura sa, sfera 
acţinne! ministernlni public a luat o în

tindere destul de mare. De aci insă nu re
unită că procurorul are această putere în 
toate caşurile cari interesează ordinea pn
blică.

Pentrn că a nu pune nici o limită ace
stei pnterl, este a ajunge la efecte contrarii 
cn totul de acelea la care a ţinut legiui
torul; cu alte cuvinte de multe ori or
dinea publică s’ar turbura sub pretextul 
salvărei sale.

Aşa dar este mai bine a se trece cn ve
derea unele violaţiunl ale legei civile de 
cât a interveni, sub pretextul ordinel pu
blice, în afacerile private ale cetăţenilor.

Legiuitorul nostru modern în prudenţa 
sa, prevăzând prin disposiţinne espresă ca
sările în care ministerul pnblic poate ur
mări din oficiă , a dat ordinel pnblice 
toate garanţiele necesare întră conserva
rea echilibrului săă fără a inspira veri o 
temere serioasă cetăţenilor, şi fără a tur
bura interesele lor private.

Casnrile pe cari le-a prevăzut legislaţi- 
unea modernă, şi cărei legislaţiuni vom da 
toată atenţinnea, oa afiânda-ne sub impe
riul el, sunt mal on seamă cele urmă
toare :

1. Actele stărei civile ;
2. Absenţa ;
3. Căsătoria; .
4. Interdicţiunea;
5. Succesiunile vacanţei ;
6. Exproprierea pentru causă de utilitate 

publică;
7. Recursul în interesul legei şi anula

rea pentrn esces de putere.
8ă esaminăm pe rând acţiunea ministe

rului public în fie-care din aceste caşuri.

I. Despre actele stărei civile.
Art. 35 z ice : *ln toate caşurile, c&nd 

urmonză a se face menţiune despre nn act 
privitor la starea civi ă, pe marginea unni 
alt act deja înscris în registre, acea men
ţiune se va face, dnpă cererea părţei in
teresate, de către oficerul stărei civile pe 
registrele silnice, sa ii pe acelea cari vor fi 
fost depuse la archivele comunei, şi de că
tre grefierul tribunalului de ăntâia instanţă 
pe registrele depnze la grefă. Spre acest 
sfârşit oficerul stărei civile va vesti, în 
termen de trei zile, despre menţiunea de 
el făcută, pe procurorul tribunalului res
pectiv, care va priveghia ca menţiunea să 
se facă într’un mod uniform la ambele 
«registre.*

Art. 36 asemenea zice : *Or!-care aba
tere din artioolele precedente din partea 
funcţionarilor în ele arătaţi, va fi urmă
rită înaintea tribunalului de ânteia in
stanţă şi pedepsită cn o amendă care nn 
va putea trece peste una sntă lei.*

Iar art. 38 adaugă : * Procurorul tribu
nalului de ântâia instanţă va fi dator a 
verifica starea registrelor, c&nd ele se vor 
depune Ia 'grefă; el va încheia proces-ver- 
bal samar despre a sa verificare, va arăta 
abaterile satt vinele comise de ofiţerul stă
rei civile şi va cere osândirea aa la amen
zile preveznte de lege."*

Disposiţiile aoeetor articole ne arată im
portanţa ce leginîtornl a dat actelor stS- 
rel civile, şi prin urmare esactitatea cu 
care trebneso ţinute registrele în cari se 
înscrii! ele. Art. 35 şi 39 obligă pe pro
curor a verifica actele stăreT civile spre a 
nu se trece în ele de către oficerii stărei 
civile, lucruri prohibite de lege, saQ a o- 
mite pe cele necesarii. Cand dar din esa- 
minare* registrelor procurorul se va eon- 
vinge că a comis contravenţinni penale de 
lege, el trebne să le denunţe tribunalului 
şi să ceară în contra autorului penalita
tea cuvenită; de natura aceasta sunt dis- 
posiţiile art. 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 
29 şi 35 din codul civil.

Aceste contravenţinni însă se aduc de 
procuror înaintea instanţelor civile, din 
causă că se presupune că autorul a lucrat 
cu nebăgare de seamă, cu negligenţă; deci 
şi toate dificultăţile oe s’ar ivi în urmări
rea de către procuror a oficerilor stărei c i
vile, pentrn caşurile prevăzute în citatele 
artioole, trebne deslegate dnpă regulele sta
bilite în materie civilă; şi prin urmare şi 
prescripţiunea ce curge în contra nrmări- 
rel de către procuror a esesuţinnei, în cas 
de condamnare, este acea civilă de 30 ani, 
iar nu acea ce se aplici în materie coreo- 
ţională.

Nici o dificultate dar în fcât privesce 
disposiţiile art. 35 şi 39, că procurorul 
poate lucra din oficifi.

Dificultate s’a ivit numai asnpra art. 84 
care prevede rectificarea acestor acte. La 
FrancesI art. 99 cod. civil, din care s’a 

Jbras art. nostru 84, aii dat loc la mari 
disenţiuni şi controverse, atât în doctrină 
cât şi In jnrisprudenţă,şi aceasta din cansa 
aviselor consiliului de Stat din 13 Nivose 
annl X şi 12 Brnmaire anul XI.

Cei ce susţineau că minuterai pablio na 
poate din oficii! provoca reetifioarea ac
telor, pretindeaQ oă starea oivilă a persoa
nelor era proprietatea lor, şi această pro
prietate, inviolabilă ca toate cele alte, tre- 
bue să fie supusă la aceleaşi regali, la a- 
celeaşi formalităţi, oă, prin armare, regis
trele ce conţin această proprietate a cetă
ţenilor sunt un deposit sacro ce *l-ar viola 
oine-va, făcând cea mal mică alteraţiune; 
că ceea ce este scris in ele este scris. Că, 
prin urmare, nnmal tribunalele, şi nnmai 
după cererea părţilor, ascultând şi con- 
clnsiunile comisarului guvernului (procu
rorului), pot, în deplină cunoscinţă de causă, 
ordona rectificarea.

In nrmă insă, atât doctrina cât şi jn - 
rispradeaţa, aii oonvenit că, de oâte ori 
ordinea publică este inseresată, ministerul 
pnblic in limitele art. 9*1 cod, civil. 84 
al nostru, are drept de acţinne din ofi
ciu, argumentând oă acele avisuri ale con
siliului de stat nu numai oă nu sunt in 
contra acestei din urmă doctrine, dar incă 
că ele e’aii dat în nisce timpuri şi cir- 
oumstanţe politice ou totul opuse stărei 
de mai din nrmă. şi atunci pe când se 
propunea rectificarea acestor acte pe calea 
administrativă, că aoeastă rectificare ad
ministrativă a voit a combate acele avi
suri, precum şi cea-altă propunere de a 
se provoca rectificarea de procuror, dar a 
se ordona numai prin o simplă apostilă a 
preşedintelui tribunalului. Că prin urmare, 
rectificarea cerată de procuror şi ordonată 
de tribnnal, după îndeplinirea formalită
ţilor neceeare, nu a înţeles nici o dată a 
o atinge consiliul de stat; că, din contra 
avisai din 12 Brnmarifi, anul XI (3 Nov. 
1806), încuviinţează această rectificare din 
urmă când ordinea pnblică este atinsă. Şi 
în adevăr, eată cum se esprimă acest nvis 
asnpra ceetiuailor ce s’afi adus in disen- 
ţiunea consiliului do stat, şi annme asu
pra cestinnei a doa, care era aceea de a 
se soi dacă nn era mai bine, spre a scoţi 
de spesele procedare! pe părţile interesate 
între rectificarea actelor, ca comisarul gu
vernului să provoace din oficiti sentinţa 
tribunal uluî, şi consiliul a a visat ce ur- 
mează: »Sur la seconde question, qn’ il est 
»plus convenable de laisser aux parties 
»intéressé« à faire reparer l’omission des 
»actes de l’ état civil le soin de provoquer 
»les jngements, sauf le droit qu’ont in - 
»contestablerent les comissairee dn gouver- 
»nement d’agir d’offee en cette matière 
»dans les circonstances qui intéressent 
,1’ordre publie.* Că, dacă nici codul civil, 
nici procedura sa nu conţine an articol 
espres In specie, aeeasta provine din causă 
că aviaul de mai sus era incă recent in 
spiritul legiuitorului, şi că, prin armare, 
a8 considerat cestiunea ca tranşată deja.

In sensul acesta eată şi doctrina ee zioe 
Marcadé asnpra art. 99 (84 a! nostru No. 
2 ): »Mais il nons parait ne pouvoir pas 
»en-principe agir lai mâme (le procureur 
»de la république) pour reqaerir d’offee la 
»rectification ; aussi notre article dit il 
»simplement, qu’ il donnera ses conclusions. 
»Ce principe toute fois souffre esception 
»dans deux cas ; 1) si la rectification & 
»faire »intéressait l’ordre pnblic ;* car il 
»est de principe que le ministère peut 
»agir toutes les fois que l’ intérêt de la 
société le demande.*

Idem Demolombe, code Napoleon V. III, 
No. 312.

Idem jurisprndencé géaérale de MM. 
Dalloz, les codes annotés, cod. civile, tome 
premier, pag. 65, No. 78.

II. Deepre absenţe

Articolele 98, 100, 102, 104, 109 şi 111 
din codul civil, despre absenţe, sunt ace
lea ce ne interesează mai mult in causa 
oe armlrim. Din combinarea aoestor arti
oole resultă că procurorul în aceste mate
rii are dreptul de a figura ca parte prin
cipală înaintea justiţie!; că, prin urmare, 
poate cere de la tribunal luarea măsurilor 
necesare spre conservarea avere! abdnte- 
lni şi numirea unul ourator; că , dacă în 
casai când absintele a lăsat un procura
tor, acesta nu ’şi tndeplinesce mandatul 
ou sânţenie, saii nu’I stă prin putinţă a’ l 
îndeplini, procurorul poate interveni din ofi
ciu. Asemenea el este dator a cere inven
tarierea averei de snocesiune a absintelul 
şi onvenită herezilor săi; a fi presinte la 
oeroetarea prealabilă ce trebne să preoeadă 
declararea de absenţă şi a se opnne ei 
când va crede de cuviinţă. Bl trebue să 
ceară deschiderea testamentului absintelul 
dnpă ce se va declara absenţa în mod de
finitiv, în caşul in care herezil vor fi pri
mit posesiunea provisorie. De asemenea 
el trebne să fie presinte la inventariul ce 
urmează a face aceşti moştenitori saQ so
clul oe administresză, precum şi să pro

voace acest inventării! când persoanele de 
mai sus il vor negligea. Procurorul mal 
trebue să disente atât cauţiunea oe tre
bne să depne moscenitori! presnmptivl pen
tru bnna administraţie a averei ee posedă 
in mod provisorii! art. 106, cât şi aeeea 
ce trebue să depne aceea ce voeec a eser- 
ceroita drepturile prevăzute la art. 109. In 
fine el trebne să fie faţă la revisuirea es- 
pertului prevăzut de art. 111 eod. civil. 
Acestea fiind in resumat casările de ab
senţă pe care ministerul pnblic le urmă- 
resce din oficii!, cată să vedem care este 
triuunalul competinte de a declara absenţa. 
Această cestiune nn presintă nici o difi
cultate; tribunalul domiciliulnl este cel 
competinte de a pronuncia absenţa. Cer
cetarea insă, prevăzntă de art. 102, trebue 
să se facă atât de tribunalul domiciliului 
cât şi de acela al reşedinţei, prin urmare, 
ambii proenror! dup lângă aoeste doă tri
bunale snnt obligaţi a interveni in favoa
rea absintelni.

Diacaţiunea a armat nnmai asupra ces- 
tiune! de a se sci care este procurorul com
petinte de a provoca măsurile ce justiţia 
trebne să ia în virtutea art. 98 din eod. C. 
şi s'a stabilit că nnmai proonrorol tribu- 
nalnla! domiciulul, pentru euvântnl simplu 
că nnmai în locul celui din urmă domi
ciliu al absintelul se poate informa mal 
cu succes şi lumina justiţia asupra ade
vărate! posiţiuni a persoanei dispărute.

(Va urma).

U L T I M E  SCIRI
TELEGRAFICE

(Aiesţia Havas).

— Servioisl Se la 6 S eptem bre. 9 ere dimineaţa.—

Paris. 5 Septembre.

Consi.iul de miniştri ţinnt in dimineaţa 
asta snb preşedinţa mareşalului Mac-Mahon 
a luat hotărîrea ca imormântarea lui Thiers 
să se facă Sâmbătă cn chiltniala Statului 
şi va avea loc la Hdtel des luvalides.

Constanttnopel, S Septembre.

Ahmed-Ehiub-paşa şi comandantul Rua- 
ciulului ai! atacat eri din noB pe Ruşi ia 
Kadikeoi şi i-aii bătnt. Turcii afi perdut 
150 de tunari in această bătae.

Soleiman-paşa continuă a bombarda for
tificaţiile rusesc! de la Şipka. Ismail-paşa 
oontinuă a nelinişti pe Ruşi prin reen- 
noascer! în provincia ErivanuIuL

Rnşii snnt concentraţi la Igdir.

Constantine pol. 5 Septembre.
Lupta s'a incăerat foarte tare la Şipka.
Toate corpurile otomane şi minează mi

şcările ofensive.
Foştii comandanţi de la Şipka (In tim

pul espediţiuni! generalului Ourko) cari 
şi-afi părăsit posiţiile fără o resistenţă sa
tisfăcătoare, afi fost arestaţi. EI vor treee 
trace înaintea unul consilii! de resboii. ■

Qornl-Stnden, 5 Septembre.

Eri, 17 batalioane eşind din Rnsciuc fi 
din Rasgrad afi atacat Kadikeoi şi l’afi o- 
cnpat momentan, dar afi fost gonite on 
mari perderi. Din partea Rnşilor afi fost 
în luptă 7 batalioane, 8 sotnii şi 23 to
nuri. Ruşii ai! perdut 30 morţi şi 150 ră
niţi. Printre aceşti din urmă se află şi 
comandantul regimentului de Ukrania, co 
lonelul Nemila, contusionat la cap.

INSTITUTUL
O. T R O T E A N U

Cursurile primare din acest Ins
titut vor reîncepe la 16 August, ia- 
cele Comerciale la 1 Septemvrie via 
tor. înscrierile se fac la Direcţiunea 
Institutului, strada Scaune No. 9, In 
toate zilele de la orele 8— 12 dimi
neaţa.

(605-11).

D a vAndarft cuoonditiunlmn‘JL/O V t 3 l i y . c i l  O  tagiâee, donă locuri 
de oase de diferite mărimi, strada Verde in 
faţa caselor D-lui Plagino şi oâţi-ra paşi de
parte de Podnl Mogoşil.

Doritorii se vor adresa la administraţia 
•cestui <liar.
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C O S T U M E  C O M P L E C T E
RED1NG0TS şi JAQUETE CU GILETCELE LOB || P A R D E S I U R t  IN DIVERSE FASOANE
din stofele cele mal moderne ale sesonulul de faţă, şi croite dupâ jurnalele cele mal noue. Preturile sunt espuse In Galantarele Magasiel pe Strada Mogoşdiel şi Bulevardului

şi se p6te convinge orl-cine c& am remas fidel devisiel acestui magasin:
o o n srsT jrn vr s i  p r e t t c j r i  f o a r t e  m o d e r a t e .
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,A  LA BELLE JARDINIÈRE*, 20 Colţul Bulevardului fi Stradal Mogoşoieî, Casele Grecénn 20.

PENTRU PĂRINŢI

D-nu profesor Mihalescn, la Liceul din 
Craiovo luând un noii local, primeşte în 
familie câţl-va elevi dându-le pe celelalte 
îngrijiri preparaţinnea din obiectele mal 
grele.

finalitatea cea mal bună numai tufan fi fag 
t i ia t  f i  adus la domioiliO ou 

r e  m .  s t e t t  t e i s t t t x .
a magasia de lemne a lui Lessel, lîngS gara 
Târgovifte, vis-â-vis de fabrica tutnnnrilor 

Comănijile se priimesc fi la Typografia 
Thiel & Weiss, palatul Dacia.

Di Mii ie facultate, cnnosce 
ia  prac

ticat mai mulţi ani studiele programului 
lioeal, doreece a preda lecţiunl particularei.

A bS adresa la admenistraţinnea acestui 
4iar, Palatul >Daoia*.

T T n  vkwA-pAa<iM  din Germania de Un proiesor Nord, oare a absol-
vat academia se oferă a preda

în următ6rele sciinţe:
Desemn fi pictură, geometria, matema

tica şi îngenere tote sciinţele necesare pen- 
trn pregătirea de a putea intra în fc61ele 
«uperiore. Afară de aceste va putea da lec
ţiunl de piano, de limba franceeă fi englesă. 
A se adresa Strada Virgiliu No. 6 bis, «eB 
la Tipografia Thiel & Weiss.

A Pţit de «oh pre«&:
N O U L  M E T O D  

do
( 'A L I G R  A P H IE  E L E  .M NT A lt A

pentru asal claselor II, III 91 IV primari
de 6. A l. Zamphirotu profesor de desemn şi ca

ligrafie.
PREŢUL 20 BANI.

De vţndare la Wte Librăriele iară deposital se 
află la Librăriele, L. Aloalai oalea Jfogoş6iel No. 
18 ţi L. Steinberg strada Carol I No. 40.

£foria Bisericel Creţnlescn.
Ne oferindu-se de concurenţi preţul cu

venit al arenijil mofiel CREŢDLESCI, lingă 
Buftea Judeţul Ilfov, se va ţine o altă 
licitaţie Duminecă la 28 August curent 
Doritorii vor veni la localnl din curtea 
Bisericel Creţulescu. 606— 1.

A egit de sub Litografie :

CHARTA RESBELULUI
tu limba Bom&n& lucraţii în 6 culori, fie oare a ta 

In deosebiţi cul6re cu desluşirile lor
da vSnţlare la tt le  Librăriile ca preţul de

60 BANI ESEMPLARUL
D-niT cumpărătorii din provinoie sunt rugaţi a 

ae adresa la Libr&ria Comercială a lai
B L I A  G R A S S I A N Y  C -n ie  

Strada Şelari No. 10 Baoaresol 
Înaintând gi costul pentru c&te esemplare doresc 
a avea. Cumpărătorii de la 10 esemplare in sus 

ad rabatai de 20 la sută.

ANUNCIU
Călătorii la Brafov pot afla la institutul

Băilor de abnrl de acolo, în dosul 
gimnastului român,

locuinţe curate fi bine mobilate, cu privirea 
spre grădină, precum fi grajduri de cal fi 
fopron pentru trăsuri, ou preţuri f6rte mo
derate.

Direcţiunea băilor de aburi din Braşov.

m k
Din causa apelor mici pe Dunăre, Soci

etatea Vaporelor c. c. a înfiinţat la Ver- 
ciorova o Agenţie unde sub-semnaţl ca 
Spediterf menţionatei Societăţi aQ des
chis o Sucursală.

Recomandăm dar servicinrile nostre onor. 
public Comercial, fi asigurăm O propmtă 
expediţinne a mărfurilor ou preţurile cele 
mal moderate.

Turnu-Sevcriu, 1 Septembrie st. n.
Fraţi Strass,

Eeipediterl a I priv. 8ooietă(t o. c. Vaptfrelor pe 
Dunăre In Turnn-Severin, Craiov i şi Veroiorova. 
_____________________ (616-3 .
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FORTE IMPORTANT
pentru

POSESORII DE MAŞiNE CU ABURÎ.

ULEI DE MAŞINE
de calitatea cea mai bună fi cu preţul f6rte 
eftin, se găsesce îu depou la mine, Strada 
Germană, Hotel Concordia Nouă.

Philip Birman.

OMORA TRANSPORTABILA T-
tile, cu locomobilă fi cele-l-alte unelte, bună 
de aplicat pentru trebuinţele oştiri este 
gata, fi de ven4are la fabrica

C. 8IEBRECHT 
Bucuresci-Calea Moţilor No. 11.

A E Ş I T  DE SUB T I P A R
gi ae află de vânzare

LA TIPOGRAFIA THIEL & WEISS 
(i

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA

R O M Â N I E I
Discursuri rostite In parlamentul român

de

DIMITRIE A. STURDZA 

P r e ţ n l  2  L e i  n .

0 IMMOBILE PUTERE DE 8 CM
este de vên4are cn

preţul fórte eftin prin Domnu 
O .  8 I E B B E C H T

Bucuresci.

F A B R I C A  

CHARTIE MECHANICA 

ZARNESCI, LANGA braşov
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru 4iftre A se adresa la direcţiunea 
numitei fabrice in Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

Harta Câmpului de Res- 
boiu în Reliev

de ROBERT MEINHARDT, 1877

mes. 1: 15,000. Preţul, 1 exemplar 50 
Pfennig. —  100 ex. 20 mărci imperiale 
germane. — 1000 ex. 150 m. — 5000 ex 
600 m. — 10,000 ex. 1000 mărci.

Acostă hartă se p6te recomanda ca nea 
din cele mai exacte hărţi despre ţările din 
Orient şi îndeosebi despre România.

Băile din Zaizon!
Plăcutele băi de la Zaizon se află intr’o 

vale îngustă a munţilor, nnde sublimita
tea seri6să a Carpaţilor se uneşte cu gra
ţioasa simplitate a văilor ou aerul pur fi 
sănătos fi on fântânile gale minerale, cari 
aQ pnţine rivale peste tot globnl: Fon- 
tflna de iod, f6rte plăcută la beat; isvorul 
fontftnel Ini Ludovic, cât se pote de lim
pede, şi baia de fer şi acid carbonic, 
cari de 35 de ani aii dat cele mal nne 
merose rusul ta te eacelente de cară. Ele 
aQ îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mal ni
merită pentru a priimi cu demnitate pe 
âspeţil seî 1 Atât la isvârole de băut cât fi 
la scaldele reci fi calde s’afi făcut din no8 
reparaţi uni, fi sub-semnatul are on6re a 
invita pe onor. pnblic a cerceta acest folo
sitor fi plăcut stabiliment, unde de sigur 
ra fi întru t6te mulţumit. — Informaţinnl 
mal de aprfipo la d. I. Weiss, proprietar 
de Tipografie în Bucnresci.
Zaizon lingă Braşov. J. LATZIN,

arendaful băilor din Zaizon.

d e s f a c e r e  t o t a l a

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurit« Piannrl fi Pianine din cele mai 
renumite Fabrici ale Europei cn preţur 
f6rte scăzute.

Wiihelmlne Schrefber
(613). Calea Mogoş6iei No. 28.

LE PORTEFEUILLE 
DIPLOMATIQUE & POLITIQUE

(Blue-Boock Européen).
»Recueil de documents internationaux 

et des prinoipanx travaux parus dams la 
presse périodique europeane* a apărut fi  
se află deja cele d'intdiü 4 livresône in li~ 
brtţria nostră spre probă.

Onorabilii amatori de ftiri diplomatice 
fi politice, eşite din sorginte sigură, le a- 
nnnţăm că numele redactorulnl acestui 
uvragiQ periodic, J. E. Delannoy, destnl 
de cunoscut (n sf;ra Ziaristicei, ne garan
tez? un conţinut nu numai bazat pe do
cumente oficiale dar şi ftiri le neoficiale aQ 
să fie bine apreţiate de opininnea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal intinse cn cercurile înalte.

Acest uvragiQ va eşi în 50 pană la 60 
livresône pe an, şi se primesc abonamente 
în librăria nâstră cn preţnl de fr. 31,35 
pe termen de un an, trămis acasă direct— 
fără întârziere — prin poştă.

Tot o dată mai avisfim pe D-nii amatori 
de ftirile ^ilnice ca se află la noi ^iarnl 
frances La France de vânzare cu 20 bani 
numărul.

E. Graeve & Comp.
(615). Podul Mogojâieî No. 40.

O prăvălie de circiumă
cu cinci camere şi pivniţă mare pentnr 
60 boţi, este de închiriat de la Sf. Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jicniţă). 
Doritorii se pot adresa la sub-semnatnl 
proprietar acolo în ori-ce oră.

604— 0. Gr. Gălăşescn.

ANUNCIU IMPORTANT. 
M A I  LA BSK011TDL MAGASIN 

V U I j T I  J SF®
Sub firma

SAL. WEISERMAHIT
Strada Carol I  No. 6 

(curtea veche)

S
t i

fel
b

. H

Strada Carol I No. 6 
(cortea veche)

vig-â-vis de farmacia vis-â-vis de farmacia
Rbeddrfer. Rissdorfer

A0 sosit, pentru şoşonul de vâră un bogat asortiment de incăl 
ţăminte pentrn BĂRBAŢI, DAME fi COPII.

Cu deosebire PANTOFI DE DAMF. !n tóte formele după cele 
mai din nrmă fasóne fi efectuate 4in primele fabrici din Europa. L.

Asemenea un mare transport de cisme lungi de Iucht; de Lak r 
rusesc fi de racs ca şi Mantale (cauciuc) de pióte prima qualitate. L_J

Sub-semnatnl mulţumind onor JP. T. Public de încrederea fie 
aQ dat au«<}issei firide, care până acum aQ depus probe de fina r~f 
calitate a Mărfel cât fi de eftinătatea preţurilor, speră ca fi d'acum L 
inainte va bine voi a ’ i da concursul seQ, găsind in tot-d’a-una 
atăt mărfuri fine fi fasonate cât fi cn preţnrile cele mai moderate.

Cu t6tă stima

(588—0) 8AL. WEISERMANN.

D R O I I O J O W S K I
profesor de limba

FRANCESĂ, GERMANĂ Şl ITALIANĂ

Teoria tot de o dată aplicată la practică, 
prin scris şi prin o conversaţiune gradată.

Esecutâ^ă fi tot felnl de compunere, tra- 
ducţiuni fi frumâse prescrieri. Strada Şe
lari No. 9, alături cu hotel Fieschi, în curte 
la mâna stângă în colţ. 608— 0.

Librăria Socec & Cnie
Are onore a anuucia că priimeice Abona
mente la pnblicaţiunea literară illnstrată

„ A L B I N A  D A C I E I “

pe precifi de lei n. 20 pe an, 11 pe */» 
an fi 6 pe trei Inul Abonamentul pe pe
riodul de 41/,  luni, adecă de la 15 August 
până la 31 Decembre 1877, este de lei n. 8.

600—0.

LECŢIUNI PARTICOLARE
de

Ts/L A T E  :ts/L A . T  X O  I  
C. Brailoîu, fiul

47. Strada Scaunele 47.

LES TENTES ET LES LITS
F A B R I Q U E

HVC- L I T T M A U I T

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
p a la t u l  , dacia.« 

şi la tóte librăriile din ţâr&
ae aflS dé vín jare :

IET0DA Dg CDSA NATOBALA
drept contrast la

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
Singura |i sigura p u l oontra 

morţaî premature yi l&ngesirel oronice de
Aug. Wilh. KOnig.

P R E Ţ U L  2 L E I  N U O I .

REGULILE
CE T R E B U E  P Â Ç I T E

pentrn a

AJUNGE Lâ 0 BATRANETi MâlffATi
PBBŢUL 50 CKNTfM.

Tipografia Thiel & Wiess, Palatul »Dacia*


