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/Un numfir In Capitali 10 bani. .

- A . N T T 3 S r a i T T I * I
8e prii meto tn itrfciaktats: La D-nil Hmmmm- 
iiein é  Vogler la Vienna, WalfliehgMM 10 
A. Opptlik ta Vieaaa, Stabeabaetei St Badal 
JCmm Ia Fieaaa , Seilenfaltte 8 i Fia n u  
Hrdicka Ia Vienna, Teiafaltatrame 17 j F%Uipp 
LSh ta Vienna, Eieheabaehgaue 11 ¡ L. Vm> 
é  Comp. ta Peyt* |i Bm m T.nfJU» Bulliw é  
Comp. la Paris. ______

Boriior! aefraaeate no te primeao.
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCKÜ.

B iu r o u l  R e d a c ţ ie i  şi A d m in is t r a ţ ie i :  P a la tu l  JDaoi»"
Articolele nepnblioatfl M vor ard«.

(Jn număr In DUtriote 15 bani.

Cursul <le Bnonrosol, 26 Auguat
Iblig. Rurale . . . . . 8S Vi 811 2! Domeniile . . . 751/j 75'redit funciar rural . . 71 Vt 71» » urban . 68
mpr. municipal al Capifc,. 73
Iblig. Pensii , , , , , 115 _.
iblig. Dacia . # , 200 _
» Romania , , 40 L

mpr. municipal cu premii — —
lenta HomânA . . . # _
'ari8 3 luni , , , . .9925 —*
ondra 9 . . 25021/2 —
lena » _ —
1er lin » 1221/4 — ‘

Canal de Tleaa, 6 Septembre.
Metalice . . .  .  ..................... 64 20
Naţionale.................................  67 80
Renta în aur .............................  74 70
Loso.........................112 60
Aofiunilo b&noel . . . . . .  850 —
C reditori................. .... 801 85
London ......................................119 25
Obligaţi uni rurale angare . . 75 75 

» temoşvar . . . .  75 —
> transilvane . . .  74 __

Argint In m & r fu r l................. 104 45
Duoatul ...................................... 5 0 9
Napoleonul.................................. 9 56
Maro 100 . . . . . . . . .  58 60

Canal de Iterlln, 6 Septembre. 
Acţiun. C&ilor ferate române . 15 10 
Obligaţiunile rom&ne 6 % .  . 58 25 
Priorităţile O. fer. rom. 8»/o 60 50
împrumutai Oppenheim , . . 1 0  __
Napoleonul . . . . . . . . .  16 26
Viena, termen lung. . . . .  __ _
Paris » sourt . . . .  81 85

CalendaraI ^llel 
Slimbuţii 27 AngUbt (8 Septembre). 
Patronul £ilel: Cuviosul Picmon. 
Răsăritul BÓrelul : 5 ore 82 mia. 
Apnanl sörelal : 6 ore 24 mia. 
Faaele lunel : Dltim Quart

Bncnresol—SocéTa 
Buouresol. ' .  . . 8.15 n 10.—
Ploesol...............9.50 n 18.06
Br&ila...............1.58 n. 6.45
Teeucifl . . . . .  4.88 n
Roman , , . . , 9.05 d
Sueéva, sosire . . 12.08 d

P L E C A R E A  T R E N U R I L O R
Bacaresol—ölnrgla

Buouresol..................... . 9.16 d
Giurgiu, sosire . . . . .  11.85 j

«larri« —Baearesel 
Giorgifi . . . . . . . . .  T.î6c
BuoarescI, sosire . . . .  9.48 q

7.16 
11.40 
4.54 
945 b

Bncnrescl — Terclorora
Bacaresol.........................8. -  d 6.05 n
P iteşti......................... , 11.21 ţ 10.15 a
Slatina  .....................8.—
Craiova . . . . . . . .  4.17
Vírciorova, sosire . . .  9.01 n

Saeéra—Bncareecl 
8uc(5va . . . . .  5.114 6*46 j
Roman.................8.45 n 12.10 <
Tocucifl................ U.30 a 5.10
Br&ila . . « , . 3.08 a 8.10 n 8.68 <t
Ploesol.................7.18 d 8.46 <
Buouresol, sosire 8.80 d 4.80 <

TercUreva—Bacaresol 
Vêroiorova . . .  . . . • 6.45
C ra io v a ........................ 11.44 ţ
Slatina.............................141
P itejtl.............................4.48
Bacaresol, sosire

7.16 1
7.404 11.80 ţ

Galaţi—Barbeţi
G alaţi...................1.80 a 8.85 \
Barbojl, sosire . . 1.65 a 9.— 1

Barbeţi—Gala fi
Barbosl...................... 2.55 a 6.85
Q al aţi, sosire . .  . 8.80 a 7.—

6.05 n 
8.87 a

4.66 d
T.17a

7.80 4
8.05 a

a 7.85 
a l -

Armata română cu Domnito- 
*ul nostru în frunte se bate peste 
Dunăre.—Rugini, somăm pe gu- 
reru a publica zilnic buletine 
[>rin .Monitorul oficial* despre 
•aptele şf actele, despre starea 
•anilară a oştirii noastre şi a 
Domnitorului.—Rugăm şi somăm 
>e guvern a publica liste ofi
ciale a bravilor co vor cădea 
au se vor răni In rftsboitt.

trn Viena nn s’a fScut încă nici o coma 1 
nicare.

Londra, 8 Septembre.
«Oficiul Reuter, comunică din Constan- 

tiaopol ştitoft, ca Soleiman Paşa ar fi a- 
şozat tnnnrî pe înălţimile care domineazS 
fortul NicoIaQ.

Constantinopol. 8 Septembre.
Soluimnu Paţa raporteacS despre o re

cunoaştere pe care trapele nale aH fScnt’o 
Vineri spre Gabrovi» şi Baltici. Roţi! sont 
in satul lehilogatş. DaminocR, Solei ma n- 
Paţa anunţă, 08 in trecStoarea de la Şipka 
focal de artilerie se urmea/a fSrli de cur-

S C IR I  T E LE G R A F IC E
din

F O I L E  S T B A I N B .

St. Petersbourţ, 8 Septembre

Se comunica oficial din Gornistndeni de 
a 2 Septembre: Perderile noastrein lnpta 
lO-a avat loc la 31 August lângă KsdikSf, 
iu fost 7 morţi |i 30 rSniţl. La Plevna 
i& fost ca total 40 ofiţeri şi 1020 soldaţi 
morţi şi răniţi. Perderile turcilor aunt gro- 
',ave; numai la Pelisat s'aii uumSrat 300 
trupuri moarte. La 31 August, a avut loc 
3 încăierare Intre bateriile noastre din Giur
giu şi cele turceşti din Rasciac.

Noi na am avut nici perderl, nici pa
gubă. —  In aceea-şi zi monitoarele tur
ceşti s’aii apropiat de Chiustendje, dar poate 
puţin s’a iotors la Vama.

La 1 Septembre dimineaţa, o ceată de 
Baţibuzuci şi Cerchezi a intrat in satul 
SclenedrOwo din Balcani, dar peste puţin 
a fost gonită de către trapele npasţre. —  
Restul zilei s’a petrecut în deplină linişte.

Londra, 8 Septembre.

Corespondentul, din cuartierul marelui 
Daco ereditar, al ziarului * Daily News,» 
care a fost de faţa la lupta de la Kara- 
hassankoi comunică din Guguno: Lupta na 
fost o  bătae, tn oare doă pateri egale se 
măsoară, oi o simplă ciocnire, tn oare o 
ceată mal mică se susţine contra anal ini
mic de o preponderenţă desăvârşită. Gene
ral nl Leoneff na avea de cât 3000 infan-' 
terie, 5 0 0  cavalerie şi 10 tonuri; turtit tratt 
ia mimăr de 12,000 şi metfett nfi remas su
periori la număr.

Recoltatul luptei, adică perderea posi- 
ţiunilor ruseşti, e fără de importanţă, dacă 
turcii nu ar forsa în urmă înălţimii», pe 
care le v a l ocupă ruşii. Perderile !«  morţi 
şi răniţi «fi fost de ¿00  oameni.

Dop« «Daily Telegra’ph , tuircil »’a« re
tras din Sacham-Ealeb, câ'nd se apropia« 
ruşii-'

Constantlnopol, 2 Septembre.

Cel 70,000 mnstebafizl din nofl recro- 
taţl nu se vor aşeza în lagîîr aici lângă 
Conatiintinopol, ^¿¿nW  ‘aii W&iJa, eÎ se vor 
despărţi tn trai. O parte rem&ne ăicî, alta 
merge la Ieni-Saghra, iar a treia )• Var-' 
na. La Ieni-8aghra sunt până acum rre-
o 10,000 trape iregnlare. — Korzil care 
s’att depărtat din laurul lui Ismail Paşa, 
afi declarat că iarăşi se intore după ee 
vor fi gonit pe nomazii persienl ee a fi dat 
năvală in ţara lor.

Coastantlaapol, 2 Septembre.

Aarifi Paşa a foit numit ambasador Ia 
Paris. Publicarea oficială s a făcut azi. 
Relativ la numirea noulnl ambasador pen-

SCIRI TELEGRAFICE
A L E  « T I M P  O L O I ,

(Agenţia Huthb).

—  Serviciul ds la 6 Septembre 9 ere seara —

Constantlnopol, 5 Septembre.

(Oficială). — Membrii couailinlnl de res- 
bel aveud alte funcţiuni pe care ar fi ne
voiţi să le neglige, ceea ce aotoalmente, 
ar avea inconveniente mari* rBuliaiaul a de
cis ca sentinţele acestui eOn aiiii ‘hS fiej 
date după resbel. Până atuncî^iAbdul Ke- 
rim paşa şi cel-lalţl generai!!aaapra eărora 
apasă o acnsaţiune, aii fost transportaţi 
astăzi in insula Lemnos, oare le este des
tinată ca reşedinţă provisori«.

Essad-bey a fost numit ambasador la 
Viena.

Na s'a publicat nici o depeşe astăzi pri
vitoare Ia operaţionile militare.

Viena, 6 Septembre.
Mebemet Aii ca corpal principal al for

ţelor sale înaintează spre Nord. El a bă
tut cavaleria rusească lângă Pezanca, a 
luat Eadikioi, a trecut Lomul lângă Bu- 
zioma şi a ocupat Oberstenik fără a da vre 
un foc.

El se sprijină actualmente pe Rusciuk, 
intre Dunăre şi ruşi şi în spatele cuartie- 
rulul general al marelul-duce Nicolae. Ca
valeria taroească a fost trimisă la Pyrgos.

Şnmla, 4 Septembre.
Un adjatant al marelui duce Nicolae a 

sosit aici cu o misiune specială.

Viena, 6 Septembre.
ţ)iarele fac să reeară importanţa lnărel 

Iiovcel. Este foarte probabil că Turcii na 
l ’sH retras până la Plevna, ci că ocupă 
idălţiml spre nord-vest de Lovcea.
1 Se crede că Ruscinonl nu ar resista la 
o bonlbardnre a o l l t i  de turnuri krnpp 
de calibno mărie. Dacă ar cădea această 
fortăreţă, atunci o parte din armata ru
sească ar putea să ierneze in Bulgaria.

DepeşI din Orşova anunţă că o mare 
parte dil» larţtţţa 1|I Spţeiinns-paya ocupă 
posiţiunl intre Kazaniik şi Ieni-Sagra, sub 
comanda Iul Nehochir-paşa şi a lai Rasim- 
p**a.

I Ajutoarele urmează d’a sosi acestei ar
mate.

U ltim e Hdrî pe pagina I l I - a

B D C O R E S C I  ”6 Septembre.

Românul, de azi începe revista sa 
prin a pune iar pe tapet chestia u-

nel alianţe cu Rusia, un tractat ce 
e’ar fi încheiat cu marea lmp&r&ţie 
şi singur respunde c& tractat nu e 
sist&; de aci aiurează ca tot-d'anna: 
vorbeşte de naţiune (?) de Domnul 
Tudor etc. şi fineşte prin a comenta 
ordinul de zi dat de M. 8 . Domni 
torul, pe care ’1 numeşte manifest 
ctUre naţiunt.

Mărturisim că, şi noi am avea multe 
de zis asupra acestui manifest saâ 
ordin de zi —  ne oprim ins& din doâ 
puncte de vedere, IntCiO că forma 
lui oficială fiind un ordin de zi pe 
armată,  nu este permis presei a'l dis 
cuta mal ales In timp de resbel; al 
doilea, chiar dacă ar fi un manifest 
către naţiune, oum II place Romănu 
Iul să’l califice, totuşi fiind un act 
necontrasemnat de un ministru res 
punzâtor, el nu poate fi nici comen 
tat nici lăudat, nici criticat. Credem 
că ar fi fost mal cuviincios ca ş 
,  Homfl.au 1* să observe asupra acestui 
ordin de zi, tăcerea, ce a observat 
ţoată presa şi a nu pune In disca 
ţiune un act care nu poate fi dis 
cutat.

Citim In Resboiul de azi :
Am citit In ziarul frances L'Orient 

din 18 August, pe cănd d. I. Bră 
tianu nu era Încă spătar:

,7 »  momentul când armata trecea pe 
,  dinaintea Domnitorului, înconjurat de 
^statul sSă major, d. Brătianu a in 
,naintat şi a ţinut trupelor un discurs 
,magnific.....*

Acest fapt este foarte caracteris 
tic şi de un ridicul ne mal pome 
nit; d. Brătianu a făcut mal lnt&iti
o necuviinţă din cele maf neauzite 
harangănd trupele pe cănd Domni 
torul era present la defilare. D-nu 
Brătianu caută a Întuneca, a nimici 
pe Domnitor chiar Iu faţa armatei 
al cărei cap suprem este Măria-Sa 

Apoi d. Brătianu a ar&tat prin a- 
ceastn că chiar tn momentele cele 
mal grave, domnia sa nu poate fl 
serios, căci ce Însemnează ca d. Bră- 
tianu, ministru de i n t e r n e d e  finance 
36 ţie discursifrl ^âfirîtitîfib' (f) solda
ţilor, pe cănd aceştia merg să ’ şl 
terse săngele pentru p/atriel Pentru 
Dumneteâ, fiţi mal serioşi, şi In a 
ceste momente solAome» lăsaţi glu
mele la o parte. Qăndiţi-vS că soarta 
acestei ţâri este In mănele voastre, că 
rftiptrtMbrea ’te "¿ătiAîkţl ăfcttytă-ve 
este imensă.

Nu cu discursuri patriotice se căş- 
tigă biruinţele, şi dacă aveţi milă 
de tfinfira noastră armată, Îngrijiţi 
mal bine să aibă cele necesare, să 
nu’l lipsească lucrurile cele mal ne
apărate. Timpul discursurilor a tre- 
out, acum este timpul faptelor, Cănd 
tonul începe a vorbi, este timpul ca 
d. Brătianu să tacă!

In privinţa impntărel ce face Ro 
mânui ziarelor romăne că ar fi re 
produs după el ordinul de zi al M 
8 . Domnitorului către armată, iacă 
ce zice chiar L'Orient :

Suntem acusaţl că ne-am Însuşit 
binele altuia. »Românul* este acu 
satorul; binele ce ne-am Însuşit este 
ordinul de zi al M. 8 . Domnitorului 
către armată. Se pare că acest or 
din de zi, îndată ce s'a făcut, a deve 
nit proprietatea aceBtuI ziar.

Ar fi bun „Românul" să ne spue 
Cât l’a costat această proprietate?

Trebue să-şi facă despre proprie 
tate o idee In adever ciudată, pen 
tru a cuteza să numească al siă, un 
document oficial, un document ce a 
parţine Statului ce este al tutulor 
prin urmare.

.Românul* se necSjesce că nu este 
citat. Are curat aerul— erte-ni-se com 
paraţiunea— unul hoţ ce strigă : ,Pu  
neţi mâna pe hoţi* pentru a Înşel 
urmărirea justiţiei. Apoi atunci toate 
şiarele din capitală aă dreptul de a 
se supăra, şi toate ar trebui să se 
supere că ySd documentele oficiale 
venind publicului prin organul unul 
jurnal privilegiat.

Un asemenea lucru nu esistă in 
nici o ţară.

In Franţa, unde ordinea morală 
au este In adever prea iubitoare de 
ziarele republicane, toţi redartoril 
— fără deosebire—  şl aă intrarea li 
beră la ministerul din intru, unde un 
biuroft funcţionează şi comunică tot 
ce este. oficial ori cărui jurnalist ce 
i se presintă.

In Serbia, anul trecut, un biuroti 
al presei să Înfiinţase spre a da 
fără părtinire tnsciinţărl ziariştilor 
din Belgrad şi corespondenţilor.

In România numai, se vede pri
vilegiul dominând şi oameni politici 
ţ— pe cari aminterl li respectăm şi 
pe cari tl vom respecta tot-d'a-una 
pentru opiniunile lor —  coborfcndu- 
36 de pe treapta unde II pun princi 
piele lor pentru a nu se ocupa de 
cât de ordinare interese de speculă

Toate acestea sunt desgnstătoare

„Pressa* in numSrul sëü de Joi 
•e plânge cum că noi am fi repro
dus un articol fără a arăta că este 
luat din .Pressa*,—  .Pressa* ne-a 
mat f&cut asemenea imputare nu 
écim in care ocaziune, acuzându ne 
Că ne Împodobim cu pene strfiine, 
că căutăm a ne folosi de munca al
tora etc. eto. etc.— Asemenea ftraae 
le-am fi priceput In jurnalele ca 

alde .Românul*, .Telegraful* şi 
altele, dar mărturisim că de la 

Pressa* nu ne aşteptam la ase
menea imputări. Cu toate aceste( 
chestia fiind pusă de a do i oară pe

tapet, vom respunde astăzi o-dată 
pentru tot-d’a-una.

Am pricepe o asemenea acusare 
eând un jurnal ar reproduce după 
altul un articol de fond, un studiu 
oare care, o idee noi, In fine ceva ori
ginal, dar când se reproduce un ar
ticol copiat safi traduc după un jur
nal strfin, dar când se reproduce
0 faptă diversă, pe care toate jurna-
1 ele o reproduc, nu înţelegem a se 
face un casus belii.

Ast-fel, In cazul care ne ocupă 
.Pressa* pretinde că am fi reprodus 
după dânsa un articol tradus de 
dânsa din .Fremdenblatt.* Nu cre
dem că articolul din .Fremdenblat* 
să fi fost reprodus din .P ressa . şi 
dacă traducţiunea dată de .Timpul* 
n'a fost corectă precum n’a fost nici 
cea de la .Pressa,* aceasta dove- 
desce că traducţoril de la ambele 
jurnale nu sunt destul de forţl in 
limba lui Qâthe.

Terminând, asigurăm pe .Pressa* 
că nu noi vom fi aceia care să nu fa
cem distincţiune intre al meii şi al tiu 
şi chiar dacă s’ar întâmpla, cea ce 
nu credem, a reproduce după .Pressa" 
vre un articol original, fără a indica 
şi isvornl de unde l’am luat, aceasta 
ar fi o scăpare de vedere regreta
bilă şi involuntară pe care ne-am 
grăbi a o îndrepta imediat; nu nof 
vrem a ne folosi de munca altuia 
safi a ne împodobi cu pene streine.'

Credem că prih această francă espe- 
diţie, va fi satisfăcută .Pressa.*

DIN AFARA.

După zvonul, pre care l'att făcut 
eu succesele lor din săptămâna tre
cută , turcii ar fi trebuit să dea 
pâna acum, dacă nu o luptă decisi
vă, cel puţin câte-va lupte de oare-şl 
care importanţă. Din ce in ce Insă 
ne Încredinţăm, că suooesele lor nu 
sunt de vre-o deosebită importanţă 
şi că adevăratul lor resultat este 
mal mult ori mal puţin convingerea, 
pe care trebue să şi-o fi câştigat ge
neralii din aceste lupte, că ofensiva 
contra posiţiunilor ruseşti este o tn- 
drfisneaţă încercare. Ef trebuesc să 
simţă, că făc&nd un p*ts înainte, pot 
să puie in joc soarta ţărel lor şi to- 
tu-şi fie-care zi perdută II duce mal 

proape de catastrofă. înţelegem dar, 
Că Înainte de a cutesa să facă pa
sul, staâ pe găudurt şi ee perd in 
nedumirire. Şi cine ştie, dacă nu 
cum-va această nedumirire va dura 
până atunci, când ruşii, primindu-şl 
toate ajutoarele, vor începe diu par
tea lor ofensiva.



T I M P U L
Mareşalul Mac-Mnhon se pregătea 

pentru o ooui c&lfttorie, p® care ar 
fi avat să o înceapă de la Bordeax. 
Credem oft moartea aeaşteptatft a 
Ini Thiers va am&na acenstă călă
to rie .Ia  tot caşul ea va avea insft 
loc. Depft , 8oleil* Mareşalul va ţi-

mor&fc de vfttftşeil prefectului din Te- 
cucifi. Daca şi acest fapt este ade
vărat, apo( teroarea regimului oabi- 
netulul radical este ajunsft la culme. 
S& veghi&m dar cu toţii, c&cl grele 
sunt lmpregiur&rile de astft zi.

Domnule ministru-preşedinţe %
nea ia uorue&ux un discurs politic. 
Unele «are Busţin, cft acest discurs 
ar avea importanţa unul manifest. 
Se asiguri lnsft cft mareşalul va pu
blica un manifest In Monitorul ofi
cial al Franţei cu c&te-va zile înainte 
de alegeri.

Reiaţi* la terminul fixat pentru 
alegeri, nici plnă asum nu se ştie ni
mic positiv. Se crede lnsft cft ele vor 
avea loo la 14 Octomvrie.

Dupft ştirile, ce ziarul .Times* 
primesce din Caş mir, Iacub • Chan 
stăpănitorul Caşgarulul, ar fi fost 
ucis de cfttrâ Kakin • Chan - Torah, 
fiinl fostului Chan din Sarcand, Bu- 
znng.

Comunicasem In zilele aceste şti
rea, cft Sultanul a dat un pr&nz, la 
care afi luat parte şi ambasadorii 
Layard şi Zkhy,

»Times* comunică din Constantă- 
nop.ol ştirea, cft tot la acest pr&nz 
ar fi luat parte şi soţia ambasado
rului Layard. Intru c&t această ştire 
ar fi adevărată, D-na Layard ar fi cea 
d’&ntâifi femeie europeană, care a 
şezut la masft cu Padişahul.

Ziarele din Viena primesc din Bel
grad nişte ştiri, din care s’ar putea 
conchide, cft acţiunea Sftrbiel a fost 
de o cam-dată am&natft. Causa a- 
cestel em&nftrl ar fi. cft guvernul sfer- 
besc s’a încredinţat, cft Înainte de 
lupta decisivă, ce pare apropiată, 
nu va putea sft înceapă acţiunea.

După informaţiunile ziarelor din 
Viena, luftnd marele Duce ereditar 
comanda gardel imperiale, marele 
duce Vladimir va comanda ftntftia 
divisiune de infanterie, corniţele P. 
Şuvaloff a dona, iar baronul Saeo- 
melski a treia divisiune a gardel. 
Fie-care regiment de infanterie e 
compas din 4100 oameni şi toate 
trei divisiunile represintft la un loc 
un efectiv de 48,000 oameni. Ge
neralul Gurko va comanda cavale
ria de gardft, compusă din 5000 cft- 
lăreţl. Artileria Gardel este de 168 
tunuri.

Patru divisiunl de reservft din 
nofi formate vor ocupa posiţiunile 
de pe ţermuril Mării Negre, Înlo
cuind pe al zecelea corp de armatft 
care a plecat la Dunftre.

Fortificaţiunile, ce se fftc Împre
jurul Romei, ar avea sft coste peste 
6,00,000 lire (italiane). Ele vor fi 
armate cu 240 tunuri, care afi şi 
fost transportate la Roma.

Dupft .Standard* s’ar fi adeverit 
cft Abdul Kerim Paşa, In Înţelegere 
cu Redif şi Mahmud Damad Paşa 
ar fl vândut pe turci. S ’ar şti chiar 
suma ce a primit, şi persoanele ce 
ar fi mijlocit această vânzare.

Sub-semnata, Snfta lui Dobrea E- 
nachi, ce II zic şi Caramal&u, domi
ciliată In BuceştI, vifi plecată cu a- 
ceastft jalbă sft mft pl&ng măriilor 
voastre, oameni mari şi luminaţi, 
Împotriva d-lnl procuror şi a d-lul 
prefect al judeţului Tecucifi din pri
cina cftrora, ucigaşii b&rbatulul med, 
stropiţi de s&ngele lui, sunt slobozi, 
spre dispreţul legilor ţârii :

In Mercurea Pascilor, anul acesta, 
vfttftşeil d-lul Tacbe Anastasii), afi 
venit de a luat pe bărbatul med la 
muncft la prefect. Acolo, fărft de nici 
o vină, afi Început a'l bate şi tr&n- 
tindu’l jos, afi Început a’l cftlca cu 
picioarele, lovindu’l In cap ; de acolo,
II puseră lanţuri In picioare, 11 si
liră, âămftnd şi pe arşiţă, sft mun
cească (ă te z io a d e  mare, iar noap
tea 11 Închidea şi 11 bătea. Aşa afi 
schinjuit pe iubitul mefi bărbat 6 
zile, p&nft ce a murit. Nici jidanii 
n'afi schinjuit aşa pe Domnul Christos.

Cftnd ’l-a adus acasă, de ţipetele 
mele şi ale copiilor m ei, s’a seu 
lat satul In picioare; efi plftngeam 
şi arfttam ce ne fac v&taşil prefec
tului. Te lua jalea cftnd vedeai 6 co
pilaşi pl&ngând In jurul tatălui lor 
ucis de vătăşeil prefectului. Iar efi 
mfthnitft, ’l-am lăsat mort In casă şi 
am plecat prin sat răcnind şi ble- 
Bte ftnd pe cuconu Tache. Şi pri
marul satului, auzindu-mâ, a alergat 
la sub-prefecturft şi de acolo la Te- 
cucifi şi aduseră procuror şi docto
rul, cumnatul celui d’ântfiifi. Aceştia 
spre mal mare dispreţ al omenirel 
şi spt*e a’şl bate joc de mine şi de 
mort, spuseră cft a murit „găftuit 
de mâncare“, măcar cft trupul sdfi 
era peste tot vŞngt. Iată dar, mă
riile voastre, cft dreptatea din ju
deţul nostru face glume cu noi, şi'şl 
arată duhul.

Luminările voastre! Dar vfi veţi 
milostivi, dacft nn asupra mea, care 
d’lmpreunft cu răposatul mefi soţ, 
am purtat o parte din p< ara ţârei, 
şi cari ne-am supns la tot ce ni s’afi 
cerut: şi la biruri grele, şi copil la 
oaste am dat, şi la podvezl, şi la 
şosele, şi >a beilicurl. şi la cftte alte 
angarale. Dumnezefi mal ecie ce, cel 
puţin milostiviţi-vâ asupra celor 6 
copilaşi cari afi râmas sârmanl de 
tată.

înălţimile voastre! Oamenii ace
ştia n’afi nici frieft de Dumnezefi, 
nici teamft de legi, nici bagft In sea- 
mft dispreţul lumel, ci cautft sft faeft 
schingiuiri spre a’şl potoli setea de 
sftnge. Şi dacft legile ţârei nu’I vor 
pedepsi, mustrarea de cuget U va 
face sft umble ca Cain cu capul sblr- 
lit, rătăcind prin păduri şi pustiind.

Prefectul m’a chemat la el, şi ’ml-a 
făgăduit mult.... numai sft tac. Dar 
„s&ngele nevinovat*, al prea iubitu
lui mefi soţ, , striga dreptate.* La 
mormântul lui, pftru cft aud acest 
glas jalnic şi singuratic : .Copilaşii 
mei!* am reclamat la Tecncifi şi di
rectorului de minister.

PriimiţI, etc. etc, —  Efi, Safta lui 
Dobre Enachi. —  Srisft de mine, Ri- 
pan. —  Martor. —  C. G. Robescu.

{Presta)

BKCH1ZIŢIELE
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ABUZURILE SUB D-nul I. C. BRATIANU

Ni se comunicft următoarea peti- 
ţiune ce i s’a dat primului ministru 
de cfttre vâduva unul nenorocit, o

Á S I N Ü S  A S 1N Ü B  F B I C A T .
Citim urm&toarele In Pressa :

Cilmpu-Lung, 18 Aogost, 1877. 
Domnule redactóte,

O Întâmplare neaşteptatft ’mi-a 
procurat ocasiunca de a poseda o

copift fidelă dupft o adresă oficială 
a directorului „Monitorului* către 
un jude de pace din acest district.

Acest act curios meritft a fi publi
cat, c&cl ne aratft Incft o-datft mo
dul de a vedea al d-lul Orăşianu. 
Acest act ar fi mal nemerit de ar 
fi figurat In vre-un numâr din zia
rul umoristic „Nichipercea* de c&t 
In archivele direcţi unei „Monitoru
lui*. D. prim-ministru, prin numirea 
unul asemenea b&rbat ca d. Orft- 
şianu Intr’un post Înalt iar d. Chiţu 
prin medaliarea nemeritatft a direc
torului „Monitorului*, ambii consi- 
liarl al tronului afi comis o adâncă 
eroare.

Iatft acea piesft caracteristică :

B uoure jtl, 7 Iu l ia , 1877. 
Direcţiunea Monitorului oficial, No. 1174.

Domnule Jude,

Estractul de sentinţă Înaintat cu 
adresa d-voastrft, nu se poate In
sera In „Monitor* nefiind adevârat 
estract.

Daca nu ştiţi carte, in c&t s& 
înţelegeţi cuvântul de estract atunci 
nu ne mal trimeteţl asemenea tar
tine, ci ar fi mal bine sft răsfoiţi 
„Monitorul*, unde o sft gftsiţl es- 
tracte făcute de alte autorităţi, şi 
de acolo veţi lua lecţii, ca apoi 
să faceţi estracte ade vârâte. Vâ Ina- 
poiez estractul In cestiune.

Primiţi, d-le Jude, asigurarea con
sideraţiei mele.

Director, N. T. Orăşianu.

Tonul acestei adrese este caras- 
teristic. El dovedesce lipsa celei mal 
elementare noţiuni de bunft-cnviinţft. 
Un vechifi ispravnic de sub regula
ment, nu ’şi-ar fi permis a scrie 
ast-fel, nici chiar unul p&rcftlab 
de sat.

Astftzl, s u d  regimul egalit&ţel, cum 
il numesce d. Or&şanu, vedem dis
preţul aruncat cu cu te zare asupra 
unul judec&tor de pace, de fostul re
dactor al unei gazete umoristice; 
astftzl ajuns In capul foiel oficiale.

Sft nu uitftm, cft judecătorul de 
pace este un magistrat, având pu
tere şi atribuţiunl mult mal însem
nate de c&t directorele de „Monitor*; 
cft el este, tot de-o-datft, sub-prefec- 
tul unul plaifi, pe care’l adminiatrft 
ca representant al puterel centrale 
şi locale.

El bine, ce prestigifi, ce respect, 
ce autoritate va mal avea un ase
menea funcţionar, c&nd subalternii 
sâl vâd In archiva locală o aseme
nea insultătoare adresă! Din noro
cire, acest fapt nu se produce, În
dată ce vede cine-va jos semnătura 
d-lul N. T. Or&şanu : verl-ce om se
rios z&mbesce de milft la vederea 
unei asemenea adrese, şi pl&nge 
biata ţar&, care a ajuns sft aibă In 
funcţiuni Însemnate nisce aseme
nea oam eni, cari calcft In picioare 
regulele ierarchiel şi ale bunel-cre- 
dinţe.

D. Or&şanu, prin acest act, a arâ- 
tat c& bine-meritează de ziarul 
umoristic „Nichipercea*, şi cft d. Bră- 
tianu nu s’a mal tndreptat! . . .

A.

Societatea academică româna.
Şedinţa din 19 August 1677.

Membri presenţl: N. Cretiulescn, G, 
Sion, N. Ioneaou, A. Odobescu, V. A U- 
rechie, I. Ghica, V. Mania, A. Treb. Lan- 
rian, Q. Baritin, Gr. StefSnesca, D. Stnrza, 
L Caragiani.

Vice-preşedinte; G. Baritin.
La lectura şi verificarea procesului ver

bale al şedinţei precedente, fiind presenţl 
nnmai 10 membri, fi făcftndn-se observa- 
ţlunea sa na este îndestul de fidelă, yi nn

eoprinde toate detaiele şedinţei, s’a ridi
cat cestinnea dacă procesal-verbal se poate 
verifica nefiind în şedinţa nnmărul rega- 
lamentar al membrilor. S’a oprit puntru 
c&te-va momente verificarea ; dar venind 
doi din membri! întârziaţi, dapB verifica
rea şi aprobarea procesului-verbal, preşe- 
diaţa cere să se pronnnţe societatea în 
planul seS asupra procedural acestea : dacă 
adică proaesnl-verbal treboe să se veri
fice numai de membrii presenţl la deschi
derea şedinţei, safi de maioritatea regula
mentară.

D. I. Ghica, vorbind în thesă generale, 
zice că nn nnmai verificarea proceselor- 
verbale, dar ori şi ce alte lucrări s’ar cu
veni să se eseente de membrii presanţi ; 
căci ar fi o pagnbă şi morale şi materiale 
pentrn societate de a paralisa din cansa 
absenţei unuifi safi doi men bri.

D. Laurian, observa că statutele pres- 
orifi şi cer o majoritate anume determi
nată pentru ca sa se ţină şedinţe şi mai 
ales ca să se ia deoisinnî. Cât pentru ve
rificarea proceselor-verbali mărturisesce oă 
in adevăr aşa a fost usnl până acuma : 
că adecă să se veaifice de către membrii 
presen ţi la deschiderea şedinţei. Recu- 
noasce cu toate acestea că procedura no 
este stabi'ită prin statutele societăţel nici 
prevăzută prin vre un regulament speciale: 
ea însă se poite justifica ou eaemplu tu
turor corpurilor legiuitoare, cari in ooa- 
sionî analoge nn cer ds cât număral mem
brilor presenţl.

In*hrma mai mnltor disensiuni, socie
tatea se pronunţi a stabili că verificarea 
prooeaelor-verbale se poate face de către 
membri presenţl la deschiderea şedinţei, 
remânend în drept cel absenţi a reclama 
şi a cere rectificări, oare să se Insereze în 
prooesele-verbali posterioare.

Se comunică o scrisoare a d-lnl Dr. 
Vasile Glodaru din Braşov, cu cn Voca
bulare lucrat pentru operile Ini Cain I. Ce
sare, prin care cere protecţiunea societăţii 
spre a se putea iutrodnoe în scoalele pu
blice.— Se recomandă seoţiunel philolo- 
gioe.

D. Creţnlescu, cerând cuvântul, arată că 
în annl 1875 admiţând ca membri onorari 
pe d-nii Max M&Iler, Tobler, Lepsins şi 
Mac DnJF, aşteaptă să vază în analele so
cietăţii respunsnrile acelor domni, după 
cnm s’a mal făcut în caşuri analoge.

D' Laurian crede că în adevăr aceasta a 
fost o scăpare din vedere din partea De- 
¡legaţinueî gŢîfcă bine este să se îndrepteze 
publicându-şe acele respunsurl prin ana
lele annlnl curent.

Membrii delegaţiunel intîmpină că a- 
Ceasta n'o pot admite nici ca scăpare din 
vedere, niol oa eroare. D-lor n’afi crezu 
oă simplnl ns al delegaţiunilor precedenţi 
eonstitnia o lege safi o procedară indis
pensabile ; că armarea aceasta nn e pre
văzută nică-ierî nici în statute nici în re
gulamente ; pe de altă parte nn socotesc 
oă epistolele cari n’afi nici nn interes sci- 
inţific, safi cel pnţin administrativ pentrn 
societate, ar merita să figureze în anale, 
chiar când ar fi subscrise de nume mal I 
mult safi mal pnţin ilnstre.

După mal multe disensiuni, se admite 
oa ori ce corespondenţa din parte* mem
brilor onorari safi corespondenţi, care va 
citită, nn va fi tipărită în anale de cât după
o specială decisinne a societăţii.

D. Laurian observă că tn analele annlnl 
precedente nn s’a trecut în lista membri
lor onorari nnmele distinsului profesore 
din Oxfort, Max M&tler, şl oă printre mem
brii donatori cn nedrept s’afi înscris nn
mele reps. Archimandrita Radian şi V. 
Mateasen, cari na se află în condiţinnile 
art. 9, lit. c. din Statnte.

Membrii trec in lucrările oomisiunilor 
speciali, ou cari se ooupă până la 5 ore 
p. m.

Vice-Preşedinte: G. Baritin.
Secretar ad-hoc: Sion.

ÎNALTA GURTE DE JUSTITIA 

C A S A Ţ I A

Diiouraul pronunţat de d. procuror O. Filiti# 
tn calitate» aa da looo-ţiitor de proouror gene- 
ral, In sloa de 16 August, dinaintea secţiunilor 
unite ale înaltei Curţi de oa**ţiune şi juitiţi&, 
ou ooasiunea redeschidere! ourţeî pe anul jude- 
efitoroao 1877 1878 :

(Urmare.)

IU . Despre căsătorie.

Codnl civil, prin capitolele 1, 2, 3 şi 4 
de sub titlnl V, Cartea I, a prescris cali
tăţile de însnşit şi formalităţile de înde

plinit spre a se contracta o căsătorie in 
mod valabil, arătând tot-d’odată care este 
consecinţa violăral regalelor acolo sta
bilite.

Ca să intrăm îndată ia materia ce ne 
preocupă, vom aminti că acţianea minis
trului public nn privesce de cât nulităţile 
absolute, create ia interesai societăţii în
tregi şi al ordine! publice.

Aceste nulităţi sunt prevăzute in art. 27 
180, 143 şi 144, combinate cn art. 66 co
dnl oivil. De cftte ori o căsătorie este a- 
fectată de nna din nulităţii« coprinse Sn 
aceste articole, de atfttes ori procurorul are 
dreptnl a cere din oficifi disolnţinnea el. 
Aceasta resnltă, intr’ un mod olar şi ca
tegoric, din dispoziţiile art. 172.

La această regulă generală, art. 167 *- 
duce o eecepţiune care constă intr’aceasta 
oă nulitatee ce isvorasce din art. 127, de 
şi absolută, se poate acoperi după o tre
cere de timp oare-care; că, prin urmare, 
procurornl nn poate cere nulitatea de cât 
nainte de a se indeplini cele două cazuri 
prevăzute de art. 167, şi fără a putea dis
tinge în caşul al doilea dacă sarcina fe- 
meel este anterioară safi posterioară in
troducere! aoţiunel in nulitate. Această 
regulă generală mal sufere o a doua es- 
oepţinne tn privinţa prohibiţinnel ce con
ţine dnsnşl art. 172, şi care este acea oă 
procurorul nn poate esercita acţiunea sa 
după moartea unnia din soci.

Cestinnea care a dat loc la multe şi se
rioase discuţiunî este aceea care resultS 
din diferinţ* textelor art. 172 şi 173. Căci 
art. 172, vorbind de acţinnea ministerului 
public, zice oă procurornl poate fi e dator 
de vrame ce art. 173 lasă acţinnea la fa- 
onltatea procurorului. Majoritatea autori
lor însă şi jnrisprudenţa a admis că cu
vântul >e dator* se rapoartă nnmai la 
timpul în intervalul căruia procurornl tre
buie să urmărească. Că, prin armare, opor
tunitatea de a intenta safi nu acţiune, in 
ambele casări prevăzute de aceste articole 
este lăsată la facultatea procurorului, gă
sind legiuitorul că este mal bine a se re
feri la prudenţa acestnl magistrat, de a 
vedea dacă adevăratnl interes al societăţel 
reolamă acţinnea sa, safi dacă nn este mal 
bine a trece on vederea infracţiunea. A - 
ceasta resnltă, in mod manifest, din ar
matoarele cuvinte ale d-lul Portatis, căci 
iată, în adevăr, cum se esprimă el tn 1802 
prin espnnerea sa de m otive: «Comisarii 
guvernului (procurorii) se pot rădica din 
oficifi contra unei căsătorii infectate din 
vre-una din nulităţile ce am enunciat oa 
aparţinând dreptului public.....* Dară să 
ne ferim de a da acestei censnri, confiată 
ministerului publio, în interesul moravuri
lor şi al societăţel, o întindere ce ar face 
să degenereze în inchisiţinne.... Adese ori 
scandalul devine mal mare prin urmărirea 
unnl deliot obscur, vechifi, ignorat de cât 
prin perpetrarea lui ehiar (Aubry et Rau, 
curs de drept oivil. voi. 5, pag. 91, nota 
23, ediţia 4 din 1872).

Art. 153, 154 şi 155 din cod, a dat na
sc ere la o noă dificultate ; s’a disoutat mult 
cestinnea de a se soi dacă şi ministerul pu
blic are dreptal a se opnne la celebrarea 
unei căsătorii? In oât pentrn noi na vom 
hesita un minut a ne pane alături de au
tori! aceia ce susţin că, de oare-ce procu
rorul poate cere şi obţine disolnţinnea unei 
căsătorii infectată de nulitate, a forţiori 
poate să se opne Ia oelebrarea unei ase
menea oăsătoril, atât după prinoipiul oă 
*oine poate mnlt poate şi puţin,> căt şi 
după maxima *melins este causam intac- 
tam servare qnam vulnerata causa quae- 
rere.,

Şi, în adevăr, prejudiciul ce s’ar aduce 
socilor prin o întârziere oare-care, d o  este 
de comparat cu imensul prejudioiQ oe s ar 
aduce atât socilor chiar, cât fi societăţel 
în oelebrarea unei căsătorii ce ar trebui In 
urmă să se disolve (Aubry et Bau Ibid. 
pag. 34 nota 27).

Ne mal remâne a aminti şi disposiţiile 
art. 282 spre a încheia titlul oăsătoriilor. 
Acest articol, nepreeentând niol o dificul
tate, nn intrăm în niol odesvoltare.

IV. Despre interdicţiune.

Art. 437 zice oă procurornl poate cere 
din oficifi interdicţiunea, dar acţiunea a- 
cestul magistrat numai în două casări se 
poate pune îu mifoare, când interdicţiu
nea unul furios nu este cerută nici de ru
dele sale, niel de soţul sefi, fi când o per
soană atinsă de imbecilitate safi de de- 
menţiă nu are soţ safi rude ounoeeute oare 
să o poată provoca.

In primul oas procurorul este chiar o- 
bligat după art. 437 oitat mal sus a ur
mări interdicţiunea. (Aurbry et Rau voi. I 
pag. 513.)

La aceste observaţiun! mal adăogim eă
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linoritatea persoanei de interzis no ponte 
npedica acţiunea ministerului public ; fi
i respingerea eererel de intwrdicţiune for
ţată de o rudă nu poste să fie opuaămi- 
isterulul public.

Despre succesiunIle_Taeanţî, precum 
şl despre Împărţirea succesiunilor In
genere (art. 725 şl 730 codul civil şl
670 procedura civilii),
DnpS nrt. 725 din codul civil procuro

rul are dreptul a cere numirea unul cu
rator in caşul in care se va deschide o 
ucoeeiune vacanta. Trei sunt condiţinnile 
le îndeplinit spre a se declara o succesi
une vacants conform art.ţ724 : 1) de a 
aspira termenile pentru facerea inventă
ri al ut fi pentrn delibsraţiune fără a re- 
oltma cineva succesiunea ; 8) a nu asista 
nici un erede cunoscut; 3) a se lepăda de 
Bucoesiune hurezii cunoscuţi. Odată împli
nite aceste trei condiţiun!, procurorul!! 
poate interveni spre a cere numirea de 
curator.

Art. 730 dS drept procurorului a cere 
punerea peeeţilor pe efectele succesiune! tu 
cel mal scurt termen in caşul in care s’ar 
afla printre moştenitori, minori satt in 
terzişi.

Dreptul acesta însă de a cere punerea 
peeeţilor este redus de art. 657 din pro
cedura civili numai la caşul când persoa
nele indicate in art. 730 din cod nu afi 
tutore iu regulă. (Vezi Boitard leçons de 
procédure civile voi. 2 pag. 539).

A r i 670, procedura civilă, arată care 
sunt persoanele in drept a cere ridicarea 
peeeţilor; intre aceste persoane trebue să 
fignrese fi procnrorul. (Boitard ibid. pag; 
547 asupra art. 930 proc. francesă din 
care este reprodus art. noetru 670).

¡T I. Acţiunea m inisternlnï publie In 
m aterie de espropiaţiune pentrn causă 

de utilitate publică.
Art. 20 din legea de espropriare din 

1864 zice că procnrorul va cere in ter
men de 3 zile de la primirea actelor de 
la primar saQ prefect, ca tribunalul să 
hotărască esproprierea. Disposiţinnea aces
tui articol fiind o escepţinne la regula co
muni că procnrorul în materie civilă este 
parte alăturată, ca orl-ce escepţinne acea
stă disposiţiune trebue să fie limitată; prin 
urmare procnrorul nu are fi dreptul de 
apei in contra acestor sentinţe; acest drept 
aparţinând esclnsiv persoanelor ce legtl- 
mente vor sta in justiţie; în specie aceste 
persoane snnt primarul fi prefectul.

V II. Despre recursul în interosnl 
lege! despre cererile de anulare pentru 

esces de putere.
Această materie fiind tratată ca toată 

claritatea ce merită de onorabilul d. Di- 
mitrie Vioreanu, fostul piocuror general 
nu ne remâne de cât a ne referi cu totul 
la remarcabilul săft discurs de deeehidere 
din anul 1871.

CONCLUSIUNE.
In faţa textelor precise de lege sus in

dicate asupra acţiune! ministerului public 
in materie civile precum fi a discuţiunei 
la oare a dat loc acele texte in doctrina 
fi in jurisprudenţă in ţară de unde am a- 
doptat noi această legislaţiune, ne punem 
întrebarea dacă puterile ministerului pu
blic în materia ce ne preocupă trebuesc 
restrânse, satt din contra întinse ; prin ur
mare dacă fi numărul membrilor parche
tului de astăzi trebue să sufere ver-o va
riaţi n ne.

Nu esităm a declara că nu credem nici 
că se pot restrânge acele puteri fără a se 
aduce o gravă pertnrbaţiune in ordinea 
sooială ; dar* n ici întinde, deci nici supri
mate în numărul acestor magistraţi nu 
poate încape, precum imediat ne vom con
vinge.

Nu ne este, d-lor, cu putinţă de o c’am 
datl cel puţin, a vă afirma dacă acţiunea 
de care este vorba, se urmă reşce cu sânţe- 
nie de către magistraţii diferitelor par
chete din ţară.

Ne indoim Insă foarte; fi cuvântul prin
cipal este că numărul membrilor ce com
pun întregul minister public abia este su
ficient spre a se ocupa de atribuţiile sale 
in materii penale. Practica de toate zilele 
înaintea acestei curţi ne arată că in ma» 
terie civila in cele mal multe caşuri foto
liul ministerului public după lângă dife
ritele instanţe jndecătoreecl din ţsră se 
oeupă de către un membru al biuroulul, 
carele fiind lnat tot-d'auna de ocasinne 
nici poate să ’f i  dea seama bine de im
portanţa atribuţianilor ce ’i  incumbă după 
lege.

Măsura de a se înlocui fotoliul miniete-

rulul public in lipsă de procuror, cu un 
judecător, şi iu lipsa acestuia cu un ad
vocat, in lege este o escepţinne, eară în 
practică escepţiunea a devenit regală, toc
mai din causa insuficienţei numărului mem
brilor parchetului. E vident dar că o mă
sură trebue luată; că presenţa ministeru
lui publio ia materie civilă aşa oum se 
practică astăzi la noi mai bine este să di
spară ; căci nu numai nu se aduce ver-un 
serviciu eficace, ci încă slăbesce prestigiul 
şi autoritatea ce trebue să inspire glasul 
oe se rădică după acel fotoliti.

Prin urmare, să se suprime asistenţa 
ministerului publio in materie civilă, ou 
escepţiunea caşurilor ce am desvoltat şi 
în oare proenrorul este parte principală.

D«ir menţină idu-se numai in caşul a- 
cesta, să se găsească cel puţin mijlocul 
eficace oa glasul procurorului când legea 
'I impune a vorbi, să aibă toatft autorita
tea, tot prestigiul ce are în ţările în care 
acel glas a resunat pentru prima-oară (a 
vedea pe lângă condiţinnile de admisibi
litate şi rangul ce ocupă procurori în Frau
d a  şi Belgia).

Atunci dar, numai atunci, legea in pri
vinţa materiei in cestiune va înceta de a 
mai fi o literă moartă. _

V oii termina, d-lor, disertaţiunea mea 
prin presantarea ce am onoare a vă face 
a tubloului sumar de toate lucrurile cur- 
ţei pe aunl încetat.

Listă de procesele intrate la carte de la 16 Au
gust 1876 şi până la 16 August 1877.

Secţiunea L

Procese intrate . . • . . • 533
Din acestea s’a casat 52 
S’a respins . . . 201
S’a prim it, . . .  15
S’a retras . . . . 105

Total . . .  378 373
Rămase in lu c r a r e ..................160

Secţiunea II.

Procese intrate . . . . . . .  761
Resolvate 556
Rămase in lucrare . . , . • 235

Cele resolvate se împart după materii în 
modul următor:

Criminale intrate 193, din acestea s’a 
casat 24, s’a respins 145.

Corecţionale intrate 183 id id id 
24 idem 156, retrase 4.

Contravenţiani intrate 59, din acestea 
s’a casat 8, respins 30.

Regulari de eompetinţă intrate 18, ad
mise 10.

Cereri de strămutare intrate 30, admise 
11, respinse 18.

De la camera de acnsaţie intrate 6, ca
sate 2, respinse 4.

Vânzări intrate 169 casate 15, reepinse 
41, retrase 11.

Esproprieri intrate 11, casate ( 3, res
pinse 6.

Comerciale intrate 19, easate 2, respin
se S.

DivorciurI intrate 7, respinse 2. 
SeparaţiunI de patrimonii intrată 1, 

respinsă.
De la curtea de compturl intrate 21, 

casate 3, respinse 3.
Electorale intrate 74, casate 16, res

pinse 9, retrase 1.
Procese militare intrate 5, respinse 3, 

retrose 1.

Secţiunile unite.

7 procese intrate, resolvate din care 
3 civile, 1 contra decişi unei onrţel de 
compturl, 1 espropriatio şi 2 regulari de 
eompetinţă.

C R O N I C A

Noi ziare. AO eşit doă ziare >Naţinnea 
română şi drapelul român, amftndoă redi- 
giate de d. Friderio Dame. A calculat d. 
Chiţn, ministrul învământnlul publio, să 
vază dacă acest profesor de liceii îl mal 
rămâne timp pentru a se ocupa şi de ca
tedra oe’i a încredinţat?

A l doilea om orâtor al doamnei Ale- 
sandrina Nlcolaldl-Orgscu.— ţ>îarul >8ie-
benburgisch-Deutsches Tageblatt* din 8i-
bifi, de la 21 ale curentei, ne aduce ur
mătoarea soire :

Omora torni doamnei Alesandrina Nioo- 
laidi din BucurescI fi al fiicei sale a fost 
arestat la Gyergyo-Ditro. El este din Esa- 
toBseg. Se numesce Ştefan Pazakaf fi ve
nise de câte-va cile din România.

Fiind bănuit d’această crima, a fost a- 
restat de sub-prefectul Iosif Nagy din E- 
Esikaereda. Mnlţămitft energiei acestuia, 
s’a constatat că este adevăratul omoritor, 
fi ast-fel l’aft înaintat justiţiei din Brafov.

Inima ne sângeră şl totnşl trebue să 
rîdem — Un ziar din oapitală ne anunţă 
acă d-nu Fundeacu a plecat la cuartirul 
general de la Plevnat, — Cu un ministru 
de resboiă ca d. Brătianu, fi cu strate- 
giftl încercaţi ca d-nil Carada fi Fnndescu, 
de ne ne-a oi mal putea oare teme? — Prin 
urmare, Români, fiţi liniştiţi.

(Resboiul).

Citim In .Steaua României* :
Consiliul comuual In fsdinţa din 22 Au

gust, aprobă procesele verbale comunicate 
de şeful serviciului de percepţie; hotărăşte 
a se intenta proaes antreprisei vidanjelor 
pentrn rezilierea contractului; fi decide a 
se publica un noB termin pentru între
prinderea ridicare! gunoaelor de pe strada.

Se admite a se da israiliţilor locul ce’ l 
vor cere pentru cimitir, sub condiţie ca 
el să plătească aceleafl preţuri pentrn lo
cul de ingrop xre, dupe cum se plăteşte la 
cimitirele comunale, şi primăria să iea mă
suri pentru garantarea preţurilor. Apoi 
votează regulamentul pentru mărginirea 
animalelor care vagabondează pe strade, 
pe pieţe fi pe locurile libere din oraf.

In fedinţa din 23 Augast la care a luat 
parte numai 4 membrii, din 17, a'all ho
tărât ca să se înfiinţeze un al doilea ad- 
jator la hală eu acelaf salar ce'l primesce 
adj ut or ul de astă-a'.

De asemenea s'afl votat îu unanimitate 
propunerea d-lul Primar de a se înfiinţa 
o piaţă în Păcurari pe cui bisericei Toma 
Cozma, dându-se o concesiune pe 2 —3 ani 
aceluia care se va insărcina cu facerea es- 
proprierilor, precum fi facerea unei fântâni, 
să paveze piaţa de se va putea şi la ex
pirarea termenului acea piaţă să rămâe 
proprietatea bisericei, cu toate Îmbunătă
ţirile ce s’a făcut.

S’a votat de asemenea e'iberarea de cer
tificate conform art. 8 C. C. d-lor Sache- 
laridi şi Gustav Dreser.

Epuisându-se paragraful prevăzut în bu
get pentru repararea stradelor, consiliul a 
votat deschiderea unoi credit suplimentar 
de */s din § reparărel stradelor.

Alaltă-iari aft trecut prin oraşul nostru, 
generalul Dragomiroff, rănit la un picior 
în memorabilele bătălii de la Şipca. El 
merge in Rusia spre a se curarisi de glo
rioasa rană de care suferă.

Regimentul de lănoieri din garda impe- 
perială a căruia sosire in laşi o anunţa
sem erl, a plecat astă-zl dimineaţă, stră- 
bătind oraşul cu musica tu frunte şi lu> 
înd drumul BerladulnL

Acest regiment a fost inloouit cu un 
alt regiment de usarl care a venit şi, ni 
se spune că în toate zilele detaşamente din 
gardă, mal mult trupe de cavalerie, vor 
trece un timp prin Iaşi, indreptându-se spre 
teatrul luptei.

^ T o t  astăzi mercur!. 50 de pompieri, re
cruţi din oraşul nostru destinaţi pentru ar
mata de la Dunăre a plocat către corpul 
lor respectiv.

Ţara noastră etn resbel cu turcii, bravii 
noştri pompieri ştia că merg in foc, dar 
el in loc de a se întrista, intona cântece 
patriotice de vitejie şi ’şi lua zioa bonă 
de la soţiile, surorile şi mumele lor cu 
acea siguranţă pe sine, inherentă rasei la
tine şi mângâind pe 'fiinţele cari le erafl 
scumpe cu cuvintele de : *n’aveţl grijă că 
românnl nu piere I.

Citim In „Curierul Balasan* :

Şcoala fiilor de m ilitari. — Concursu
rile pentru această scoală fixate mal întâii! 
pentru zioa de 1 August, amânate apoi 
pentrn 15 a aceleiaşi luni, aflăm că acum 
s’ati reamâuat pentru 15 Septembre, iar 
cât pentru deschiderea oursurilor nici se 
pomenesoe măcar ceva. Am dori să seim ce 
gândesce guvernul ou această scoală pen
tru ca părinţii se scie ce aQ de făcut.

Recruţii. — Cn câţi-va ani în urmă 
clnd se aduceai! recruţi! trebuia o escortă 
aproape tot atât de nnmeroasă cât fi nu- 
mărnl lor, pe lângă acestea 0 vedeai triftl, 
abătuţi fi pe unii chiar plângând, ou toate

acestea seinii că nu merg in resbel. Astăzi 
din contra, când recruţii sciţi oă snnt luaţi 
pentru a fi trămifl să’fl verse sângele iu 
apărarea ţării, ii vezî venind cântând fi 
jucând, fi abia dacă Ia un număr de 50 
se zăresce fi vr’ un gendarm saQ dorobanţ. 
Cel mai mulţi insă vin singuri; destul nu
mai oa primarul să le facă cunoscut că 
sunt chemaţi.

SOCIETATEA ACŢIONARILOR 
CĂILOR FERATE ROMÂNE.

Onorabilul public 86 înaoiln- 
ţeazfi prin aceasta, cit cu înce
pere de la 2 6  August (7 Septem
bre) a . e., traficul întreg al înâr- 
f’urilor pe toate liniile noaNtre, 
se suspendă pani la o altă dis« 
posiţie.

BncurescI, 5 Septembre 1877.

D i r e c ţ i a  G e n e r a l a .

RECTIFICARE. —  In revista noa- 
str& de erl am zis, c& pe la anul 
1835 d. Br&tianu era IU N CÂ R ; ni 
se afirma de contimporani vrednici 
de toată credinţa, că d. Brătianu a 
fost pe acele timpuri Înaintat p&nă la 
gradul de PRAPORCIC. Fncem dar 
cu plăcere această rectificare.

PENTRU RÂNIŢÎ

In privinţa seratei literare anun
ţată In folosul răniţilor, priimim ur
mătoarea scrisoare:

Domnule redactore,

Din causa timpulnl, temdndn-mâ că 
onorabilul pnblia nu va veoi asfcâ- 
seară la conferenţa ce s’a publicat 
prin stimabilul d-voastră ziar, m6 
rog cu respect a da publicităţii, că, 
această conferenţă va avea loc tot 
la Atheneul român, duminică seara 
la 28 ale corentel, şi toţi domnii 
cari ati luat bilete pentrn intrare 
sunt rugaţi a le conserva pentrn zioa 
ar&tată, care, atunci sunt valabile.

PriimiţI, v6 rog, Încredinţarea di
stinsei mele consideraţii ce mfi gă
sesc obligată a vS conserva.

EUtmbeta Soreanu

U L T I M E  S C I RI
TELEGRAFICE

(A|*n|la Havat).

— tsrvlelil dt ta 6 Septembre, 9 ere dimineaţa.— 

Paris, 6 Septembre,

In urma pretenţiunilor doamnei Thiers 
de a voi însă-fl să hotărască ordinul cor
tegiului, s’a decis ca înmormântarea fbs- 
şedinte al Republicel să va face chieltniala 
Statului.

Belfrad, I Septembre.

Toţi membrii corpului diplBmatie afară 
de representanţil Austriei fi Busiel —  aB 
făcut representaţiel separate prinţului M i
lan relativ la preparativele de resboifi ele 
Serbiei.

Prinţul a răspuns evasiv.

Berlin, < Septembre.

Dnpă nisce opiniunl semi-oficiale, Aus
tria fi Germania att declarat oă ele nu 
eonsideră situaţia actnală oa preaeutând o 
ocasinne favorabilă pentru o mijlocire din 
partea lor intre beligeranţi. Totnşl aceete 
două imperii ar aproba ori-ce oferire de 
mijlocire a căreia iniţiativă s'ar lua de 
alte puteri.

Landra, 6 Septembre.

Ziarele engleze socotesc căderea Loveil 
oa o lovitură foarte seroasă dată armatei 
turoesol.

«T im es, cere de la Anglia de a se pune

între beligeranţi şi a face cn concursul ce- 
lor-l’alte puteri neutre, oferiri de mijlo
cire ce ar putea fi bazate pe recomanda- 
ţiunile conferenţel din Constantinopol.

SAMHATA , «  AUGUST, 1877.

S 1 L U  THEUEDLOI B O U I .  
C O N G E  Z R . T

dat de • ororii«
SABINA şi IULIA 8CHMITZER 

cu binevoitorul ooncara al d-lor C. DIMITRESCU 
şi F. L0 RENTZ0.

P R O G R A M A
PARTEA I

1) Reber. Bolero, pentru vioară unisono, 
esecutnt de ambele concertante.

2) Mendlssohn. Concert, partea ânttia 
pentrn vioară, eşec. de Sabma Schmitzer.

3) Meyerbeer. Cavatiaa din opera »R o
bert Diavolo* pentru voce, esecută de Ju
lia Schmitzer.

Ch. de Beriot. Fantaisie de Balet pen
tru vioară, esecutată de Julia Schmitzer.

PARTEA II.

5) Rover. Sérénade des Savoyards pen
tru Violoncello, esecutată de d-nu C. Du- 
mitrescu.

6) a) Arie naţională rusească (Sarafan 
Roşin).

b) «Eşti departe.,  Romanţă naţională ro
mână pentru voce esecutată de Iulia Schmitze*

7) Léonard. Fantasie militară pentrn 
vioară, esecutată de Satina Schmitzer.

Maurer. «La source» pentru vioară uni
sono, eseeutată de Ambele Concertante.

Preciurile locurilor : Stal 1 10 fr. Stal II 
5 fr. Galerie 1 fr.

Începui la 8 ore seara precis.

A eşit de sub tipar şi se află de 
v&nzare la magasin^le de musică 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la autor : .

CÂNTECUL ROS'ORILOR
I D E  I L A .  V E D E .  

Dedicat Măriel-Sale

DOMNITORULUI ROMANILOR CABOL L

Poeaia de
Loeeteaeat de stat major X. C. ■ANl'IULESCU 

PENTRU VOCE SI PIAIfO 
de

C A R O L  P A Ş I L L  jnn.

Preţul 1 left şi 50 bani.

GEOGRAFIA ROMÂNIEI

TERILOR ÎNVECINATE
pentrn oral

Clamelor primari urbani şi rurale dt ambe-sexe 
prelucraţi

DUPK NOUL METOD
de

ZAHA&IA AimXEflCU 
Vechifi institutor ta Ploescl, director şi profesor 

al eeoalet normale a societăţi! pentrn 
Invjţ&tura poporului român, sesţiunea de Prahova.

Se află depusă spre vânzare în Bucureşti 
la librăriile: Sooeo, IoaniţiO, Grceve şi 
SzSIlOfi, iar în Ploescl la librăria Kârjan 
şi la autor.

Preţul anal esemptar 65 le  bani.

INSTITUTUL
C. 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 fao la Direcţiunea 
institutului, strada Scaune No. 9 ,!n  
toate silele de la orele 8 — 12 dimi
neaţa.

(6*5—11).



T I M P U L
ANUNCIU IMPORTANT

Sentimentele de recunoştinţă ale naţiune! 
Române sunt cunoecnte de t6t& lumea ci- 
vilisată prin darea din parte-! a ospitalităţi 
la toţi Btrăin! oe ii visitogă. Ca atât mai 
mnlt fiind dator! a arăta acel sentiment 
către Prea înalta familie a Imperatnln! 
tntolor Roţilor pe care am avut fericirea 
a o priimi in s&nnl nostru şi a coopera 
in resbel cn bravele ef armate, am litogra
fiat nu tablou mare ou 16 portrete ale a 
ceste! (nalte şi glortâae familii. Românilor 
le vor place negreşit a avea în pereţii lo
cuinţelor lor acest tablou frumos, oare aii 
a’ I găsi tot-d'a-nna la mine, Calea Văoă- 
rescl No. 151« on preţul nnma! de dno! lei 
noL Iar prin districte se vor trimite fără 
plata de transport. A 3-«a parte din fondul 
strâns este destinot pentru ajutorul cruce! 
roşia.

Editor: Loct.-Colon«! D. Pappazoglu.

Sărata,M o ş i a  o a i a  I t e l ,  o jumătate oră 
de BnzăO, pe calea ferată între staţiile U1- 
menii şi Monteornl, având ca la 1000 po- 
gone arabile, vie de vre. o 40 pogţSne, vii 
cn otaştină, de la care să iâ paste 500 
galbeni anual, han, cârciumii şt alte' ma! 
mnlte calităţi, se dă in arendă de la Sf. 
Gheorghe viitor. Doritorii se pot adresa 
in Bucureic! la D-nu N, I. Lahovary şi 
la Craiova la D-nn Costică Bengescu, pro
prietarul.

Di MU  ie facilitato, care cnnâsce 
li bine şi a prac

ticat mal mulţi an! studiele programului 
liceal, doresce a preda lecţiunl particularei.

A să adresa la admenistraţinnea aceetui 
4>ar, Palatnl »Dacia4.

\ eşit de sob pronft:
N O U L  M E T O D  

de
[C A L IO B A F11IK ELE MNTAl l A

pentru osol claselor II, m  şi IV primari
de 6. Al. Zamphirolu profesor de desemn şi ca

ligrafie.
PREflTL 20 BANI.

De vindare la Wte Libriiriele. iară deposital se 
afift la Libr&riele, L. Alcalai calea Mogosrfiel No. 
18 şi L. Steinberg strada Carol I Ho. 40.

£foria Bisericel Creţalesca.
Ne oferindu-se de concnrenţ! preţul cu

venit al arenjii moşie! CREŢULESCI, lingă 
Buftea Judeţul Ilfor, se va ţine o altă 
licitaţie Dnminecă la 28 August curent. 
Doritorii vor veni la localul din curtea 
Bisericel Oreţulescu. 606—*1.

A eşit de sab Litografie :

CHARTA RESBELULUI
ia limba RomAaft lucraţi in 6 culori, fie care sta 

In deosebită culdre ca crtţtujirile lor
<1 vti0are la ttt* Librăriile ea preţul ie

00 BANI ESEKPLABUL
D-nii cumpărătorii din provincie «unt regaţi a 

se adresa la Libr&ria Comercială a Iul
E L I A  G R A S S I A N Y  C- n i e  

Strada Şelari No. 10 Baoaresol 
inaintăad şi costul pentriţ câte esemplare doresc 
a avea. Cumpărătorii de la IÖ esemplare in sus 

&Ü rabatul de 80 la sati.

ANUNCIU
Călătorii In Braşov pot afla la institutul

Băilor de abnrl de acolo, în dosul 
gimnaslulul român,

locuinţe cnrate şi bine mobilate, on privirea 
spre grădină, preenm şi grajduri de cal şi 
şopron pentru trăsuri, ou preţuri f6rte mo
derate.

Dîrec(iunea băilor de aburi din Braşov.

4.Y I S
Din causa apelor mic! pe Dunăre, Soci

etatea Vap6relor c. c. a înfiinţat la Ver- 
ciorova o Agenţie undo snb-semnaţl ca 
Spediterl menţionatei Societăţi aQ des
chis o Sucursală.

Recomandăm dar serviciurile nistre onor. 
pnblic Comercial, şi asigurăm o propitttă 
expediţiune a mărfurilor cu preţurile cele 
mal moderate.

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

Ecspediterl a I prîv. Societăţi c. c. Vapdrelor pe 
Dunăre in Turnn-Severin, Craiova si Verciorova. 
________________________________ (616 - 8 1.______

(6 1 7 -^ ) '. .

PENTRU PĂRINŢI

D-nn profesor Mihaleacn, la Liceul din 
Craiova luând nn noi local, primeşte in 
familie c&ţl-va elevi dândn-le pe lângă cele
lalte îngrijiri şi preparaţiunea din obiec
tele mal grele.

FORTE IJÍP0RTANT
pentru

POSESORII OE MAŞINE CU ABURI.

ULEI DE MAŞINE
de calitatea cea ma! bună şi cn preţul ffirte 
eftin, se găsesoe în depon la mine, Strada 
Germană, Hotel Concordia Nouă.

Philip Birman.

A EŞ IT DE SUB T I PA R
şi se afli de vânzare

L A  T I P O G R A F I A  T B I E L  & W E I S S  
(i

LA TOATE LIBRĂRIILE:

STAREA FINANCIARA

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

I Ţ I /  de! I J I T / HV

DIMITRIE A. STURDZA 
Preţnl 2 Leî n.

LuuuinuuiLQ . ru iohei ud o CM
este de vênijare cn

preţul fórte eftin prin Domnu
C .  8 I E B H E C 3r ï  T  

Bncnrescl.

Harta Câmpului de Res- 
boiü în Reliev

da ROBERT MEINHARDT, 1877

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

Acesta harţi se póte recomanda ca nea 
din céle mai exacte hărţi despre ţerile din 
Orient şi îndeosebi despre România.

F A B R I C A  

CHARTIE MECHANICA
de la

ZARNESCI, lângă braşov
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari usitate 
pentru 4>are A se adresa la direcţiunea 
numite! fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

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

vale îngustă a munţilor, unde sublimita
tea seriâsă a Carpaţilor se uneşte cn gra
ţioasa simplitate a văilor cn aerul pur şi 
sănătos şi cn fântânile sale minerale, cari 
aii puţine rivale peste tot globul: Fân
tâna do Iod, fdrte plăcută la bont; isrornl 
fontânel Ini Ludovic, cât se pote de lim
pede, şi bala de fer şi acid carbonic, 
cari de 35 de ani aft dat cele mal nne 
mer6se resnltate escelente de earft. Ele 
aB îmbrăcat astăzi toaleta lor cea mal ni
merită pentru a priimi on demnitate pe 
âspeţil săli Atât la isv6rele de bănt cât şi 
la scaldele reci şi calde- s’aQ făcut din nofl 
reparaţinnl, şi sub-semnatul are on6re a 
invita pe onor. public a cerceta acest folo
sitor şi plăcut stabiliment, unde de sigur 
va fi intru tote mnlţămit, — Informaţinni 
mal de apr6pe la d. f. Weiss, proprietar 
de Tipografie în Bncnrescl.
Zaizon lîngă Braşov. J. LATZIN,

arendaşul băilor din Zaizon.

d e sf a c e r e  t o t a la

Recomand bogatul meii asortiment de 
felurite Pianur! şi Pianine din cele mal 
renumite Fabrici ale Europei cu preţnr 
fdrte scăzute.

Wilhelmine Schreiber 
(613). Calea Mogoş6ie! No. 23

LE PORTEFEUILLE 
DIPLOMATIQUE & POLITIQUE

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

et des principanx travaux parus dans 1 a 
presse périodique européens* a apărut fi 
se află deja }cele d'intâiü 4 livresône in li
brăria nâstră spre probă.

Onorabilii amatori de ştiri diplomatice 
şi politice, eşite din sorginte sigură, le a- 
nunţăm că numele redactorului acestui 
uvragiă periodic, J. E. Delannoy, destul 
de cunoscut in sfara Ziaristicei, ne garan
tez? nn conţinut nn numai bazat pe do
cumente oficiale dar şi ştirile neoficiale aQ 
să fie bine apreţiate de opininnea publică, 
fiind că redactorul este in relaţiile cele 
mal întinse on cercurile înalte.

Acest nvragiS va eşi în 50 pănă la 60 
livresône pe an, şi se primesc abonamente 
în librăria nâstră cn preţul de fr. 31,26 
pţ termen de un an, trămis acasă direct— 
fără întârziere ■— prin poştă.

Tot o dată mai a visăm pe D-nii amator! 
de ştirile <}iln.ice ca se află la noi ^iarul 
frances La France de vânzare cn 20 bani 
numărul.

(615).
E, Graeve & Comp. 

Podul Mogoş0iel No. 40.

O prăvălie de circiumă
cu cinc! camere şi pivniţă inare pentnr 
60 bnţi, este de închiriat de la St Dimitrie 
viitor, Calea Văcăreşti No. 57 (Jicniţă). 
Doritorii se pot adresa la sub-semnatul 
proprietar acolo în orî-ce oră,

604— 0. Gr. GSlişescu.

C E L  IsÆ J L I  M A R E  I M lA -G -A -S I I s T
DE

H A IN E  CONFECŢIONATE şi de ARTICOLE DE MODA
„ A  L A  B E L L E  T A R D H T I È R E “

4 0 S E F  e R U H B J L U M
20, Colţul Bulevardului Şl Stradeî Mogoş6ieI, Casele Greeénu, 20

EŞPOSITIUNEA DE HAINE
invi? pé"Onor. Public s& bine-voiescă a visita magasinul med, unde va găsi o E spo s i ţ i une  de ha i ne oon f ac ţ i ona t e  cum n’a fost Încă In Bncnrescl, şi anume 9

C O S T U M E  C O M P L E C T E
REDINGOTS şi JAQUETE CU GILETCELE LOR || P A R D E S I U R Ï  IN DIVERSE FASOANE
dm stofele cele mal moderne ale sesonulul de faţ&, şi croite dupé jurnalele cele mal none. Preturile sunt espnse In Galantarele Magasiei pe Strada Mogoşdiel şi Bulevardului

şi se p6te convinge orl-cine c& am remas fidel devisiel acestui magasin:

C O N S U M  M A R E  S I  P R E T I U R I  F O A R T E  M O D E R A T E .
J O S C I F  & R Ü I V B A I J M

>A LA BELLE JARDINIÈRE*, 20 Colţnl Bulevardului şi Stradei Mogoşoieî, Casele Greeénu 20.

ANUNCIU IMPORTANT.
NOUAI Là EÜNDIÉL MAGTsÍH 

L i A
Sah fir v a

SAL. W EISEEM Airir
Strada Carol I No. « 

(curtea veche) 
vlg-àrTU de (ţt'inacia 

Rissdörfer.

Strada Carol I  No. (> 
'(eurtea recite) 

vis-A-vio de farmacia 
Risadörfer.

?

bl
ü

.HAfi sosit, pentrn hoto noi de veră un bog&t asortiment de incăl 
ţăiniite pentrff BSîRBAŢI, DAME şijCOPII. i i

Cu deosebire PANTOFI DE DAME In tâte formele după cele Ţ  
mal din urmă fasóne şi efectuate din! primele fabrici din Europa. L

' Asemenea un mare transport de cisme lungi de Incht, de Lak r 
i rusesc .yi 4« vaca ca şi Mantale (cauciuc) de pióte prima qualitate. H  

Sub-semnatul mulţumind onor P, T. Public dé încrederea oe 
aQ dat susijissei firme, care până acnm afl depus proba de fina H-J

1 calitate a Mărfel cât şi de eftinătatoa preţurilor, speră ca şi d'aonm L. 
înainte va bine voi- a ’ i da concursul sod, găsind in tot-d’a-nna 
atăt mărfuri fine şi fasonate cât şi ca preţurile cele mal moderate.

Cn t6ti stima(5 88 -0 ) SA L . W EISERM ANN.
Si

DROIIOJOWSKI
profesor de limba

FRANCESĂ, GERMANĂ ŞI ITALIANĂ

Teoria tot de o dată aplicată la practică, 
prin 'scris şi prin o conversaţiune gradată. 
' '  Esrcnteijă şi tot felul de compunere, tra- 
ducţiunl şi frnmâse prescrieri. Strada Şe
lar! No. 9, alături on hotel Fiesohi, în curte 
la mâna Btângă in colţ. 608— 0.

Librăria Socec & Cnie
Are onore a annncia că priime^oe Abona
mente la publio'aţinnea literară illustrată

„4 L B I N Â  D A  C I  E  r
pe preciQ de lei n. 20 Jie an, 11 pe '/• 
an şi 6 pe trei lnnl. Abonamentul pe pe
riodul de 4 '/ ,  luni, adecă de la 15 August 
până la 31 Decembre 1877, este de lei n. 8.

600-0.

LECŢIUNI P A R T IC O L A R E
de

M A T E M A T I C I  
C. Brailoiu, fiul 

47 Strada**Scaunele 47.

LE8 TENTES ET LES LITS
F A B R I Q U E

3 vE - L I T T I M I  A  ~KT 1ST

Rue Germaine No. 19

B U C A R E S T

} la ' t y p Ôg r a f iÂ’ thÏel  &"w eFss I
•  PALATOI. »DAOIA.« i

şi la töte librăriile din ^érà 
aflS de vtnjare :

METODA DE COBA NATURALA
drept oonfcrasfc 1»

VĂTĂMĂRILE PRACTICEI MEDICALE
Singura fi sigxira p u l  contra ̂  

morţsl premature ji l&ngeiireï oronioe de
Aug. Wilb. König.

P R E Ţ U L  a L E I  NCJOI.

REGULILE
CE T R E B U E  P Â Ç I T E

pentru a

AJUNGE LA 0  BATRAKETA ÎNAINTATA
PREŢUL 50 CBNTIM.

Tipografia Thiel & Wiess, Palatul „Dacia*


