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Patronal eilel : Hart. Marnant. 
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I i l e  .t i m p u l u i *

(Agenţia Havae)
(12 septembre 4 ere seara.)

Londra, 12 septembre. 

nSja telegrafiat delà Viena către .Daily-

ÎLs Constnutinopol a iebucuit o conspi-

Ilin favoarea lut Mu rad. S’afi făcut o 
lie arestări. Sultanul e’a închis in pa- 
¿eü.

Londra, 12 septembre.
^^Misbucnirea unei mine de cărbuni ah 

ţ A  290 mineri.
08 Septembre, 9 era dimineaţa.)

Paris, 12 septembre, 

meatul ziarului *le Pays, a fost con 
^Jet li 2,000 franci amendă ; d. Rogat 

JiAbltorui acestui ziar, la trei lnnl inchi 
JjsMitl şi 2,000 franci amendă.

Viena, 12 septembre.

Ss serie Iul «Fremdenblatt, că generalul 
>tîcï va strămuta in 28 ale lnneî, 
rul general delà Sarajevo la Brod 

k  comunicaţiile din Brod ar fi mai 
ş atăt cu Viena cat fi cn toate cor 
ufvV. ta armată.

Viena, 12 septembre.

lm >ratu\ a priimit pe d. Cogălniceann. 1 
Constantlnopol■ 13 septembre. 

Gesüa cheltnelelor intreţinerel priso- 
ierilor i's regulat. Prisonieril din Asia 
1 vor reda după cel din Enropa.
88 tieetă Poarta va trămite pentru im-' 

|oirea Albaniei pe Osman saă Derviş

Ei n grămădi la Cosovo 32 batalioane. 
Hirile din Albania annnţă nonă măcc- 
|| in diferite puncte. 25 batalioane vor 
It spre Iacova.

12 format o comisie pentrn a esami* 
noi ec tul creărei unul fond anual de 

||P0 lire), destinat la răscumpărarea 
Milelor.

Viena, 12 septembre.
Bi telegrafiază din Belgrad către ,Poll. 
n. cn data 11 septemvrie: 
llbrbia, la etărninţele Rusiei, ar fi sns- 
Jdat liceriţiarea miliţielor. Rusia se zice 

I i-a promis d'a nuna cn plata ajntoa- 
ţj, Serbia ar fi refuzat d’a evacua, ina- 

d'a se constitui oficial principatul 
lnneî, ţinuturile ocupate de ea, şi cari 
tce parte din Bulgaria.,BUCUREŞTI
V in e r i 1 (13 ) se  p tem  b re

i i  Nu ne pâre Vine, că suntem atraşi 
H  terenul teoriilor elementare ale 
Şi ţii statului, căci discuţiunl aen- 

la unor asemenea materii dovedesc 
Itd'auna nematnritatea politică a 
llor ce le pnn pe tapet. Politiceşte 
fcmature e ori cine susţine adevărul 
bsolut al unor teorii aplicabile la 
h ţa  statului, căci acele teorii de- 
brte de a ii absolut adevărate, nu 
mt decât resultatul, cristalizaţiu 

m , formula matematică oare cum 
{unei stări certe a societăţii, care 

[are iarăşi e condiţionată prin o 
Lnlţime de factor! economici, clima 
ţel, etnologici ş. a. m. d.

Precum haina se indreptează după 
|imâ şi e in ţările calde un obiect 

lux, supus unor schimbări foarte 
Imtastice, pe cănd hi nord devine

un apărător foarte neschimbat con- 

,ra frigului, adaptăndu-se agenţilor 
naturii, to t astfel legile şi institu
ţiile  nu sunt decăt espresia acelui 

instinct de oonservaţinne al popoa
relor , instinct in toate popoarele 
acelaşi şi totuşi manifestat in sute 
de forme deosebite, căci un po
por, ca societate organizată prin na
tură contra agenţilor destructori al 
naturii, are a se lupta ici cu arşiţa, 
dincolo cu apa mării, colo cu nefer- 
t ilita tea  pămăntulul, colo iar cu iu- 
vaziunl repeta te , şi avănd toate a- 
celaşl scop, adecă conservarea exi
stenţei proprie, popoarele se folo
sesc pentru ajungerea lui de cele mal 

deosebite mijloace.

Greutatea cu care viaţa organică 
se desface din moartea statornică a 
naturii arorganice, mulţimea de con 
diţiunl pe care o are cea d’ăntâl şi lupta 
pentru căştigarea lor, confirmă teoria 
neuitatului fisiolog B ich at, despre ca 
racternl negativ  al v ieţii fiind o luptă 
contra m orţii ca ceva pozitiv şi sta 
tornic. T o t ce vedem viu pe pâmănt 
incepănd de la cele de ’ntăiii forma 

ţiunl organ ice cu condiţiun! puţine 
pănă la organismul cel mal 'nalt cu 
o mulţime de condiţiunl de exis 
tenţă, omul, ne reprezintă m iile de 
form e ale acestei negaţiunl. Ceea ce 
o fiinţă nu vrea e lesne de ştiut 
ceea ce vrea pozitiv  e f6rte greii de 
hotărlt. T o t ast-fel e, se înţelege, şi 
cu popoarele, căci natura e una şi 
aceeaşi pretutindenea şi de a pururea, 
cu toate formele el atăt de deosibite.

De aceea insă e clar, că nici un 
popor nu e destul de selbatic saă 
destul de civilizat, pentru a nu 
mal şti ce nu vrea. Deosebirile 
m ari se nasc abia acolo, unde e 

vorba, ca in faţa negaţiunil făcute 
să se stabilească o voinţă pozitivă, 
bine formulată. Aci quot copita tot 

sen sus.

E in orl-ce caz ciudat, ca un or
gan de publicitate care se numeşte 
libera l şi democrat ca R om ănia-li- 
beră să de nege Dobrogenilor pănă şi 
această formă infimă a instinctului 
lor de viaţă, a voinţei lor libere.

Trebue oare să-’I aducem exem
ple pentru a dovedi că suveranita
tea unei popnlaţiunl e pe calea ne- 
ga ţiu n it to t  dea-una sigură şi hotâ- 
rltă, şi nehotfirltă, numai pe calea 
a firm afiun il ?

Germania nu vrea slăbiciunea, 
nu vrea impftrţireaj in state mici, 
nu vrea infinenţa franceză in poli
tica el din lăuntru. Această vo
inţă negativă, existănd in popor de 
mal bine de o sută de ani s’a ma
nifestat intr nn mod strălucit prin 
resboiul de la 1870. Ştia insă Ger
manii cn aceeaşi siguranţă, ce vor! 
N ici un parlament nu e ată t de îm 

părţit in bucăţi şi nuanţe de bucăţi 
ale voinţei pozitive ca cel german.

Exemple mal apropiate de cer
cul nostru găsim in proximă veci
nătate. Romănil din Austro-Ung&ria 
nu vor să fie absorbiţi de elemente 
străine. Ştift el insă cu atăta sigu
ranţă ce vor? Pe terenul voinţei po
zitive intălnim activişti, pasiviştl, 
deakiştl etc.

Noi n ’am vo ita  trece de rasă slavă. 
G’o uşurinţă foarte mare negaţiunea 
8*aă introdus in scriere, prin alun 
garea cirilelor, in limbă prin alunga
rea elementelor lex cale slavone. Ştim 
insă ce voim? Din contra , căţl oa
meni,atâtea ortografii— saă mal drept 
vorbind cacografil.

N i se pare deci, că .România li
beră* renegă cu desăvârşire princi
piile e l liberale şi democratice, cănd 
binevoieşte a 'mpârţi neamul omenesc 
in rase ce afi privilegiul de a-şl 
putea exprima voinţa, şi rase săl
batece , cari n’afi acest privilegiu 
Fie-cine ştie mal bine, unde '1 doare 
şi Tatârul din Dobrogea ştie mal 
bine de cât confraţii noştri, dacă 
vrea saă nu vrea unirea cu Româ
nia.

Cât de puternică şi sigură 

voinţa negativă se dovedeşte in 
mod foarte pipăit in Bosnia şi Er 
zegovina. Poporul musulman nu vrea 
unirea cn Anstria şi indatâ vedem 
cum cel mal vechi şi aristocratici 
begl mână in mână cn H o g i Loio  
conducătorul fanatic al masselor ş. 
a. m. d. Exemplele se pot înmulţi 
in infinit, pentru a dovedi că orl-ce; 
popor, sălbatec saă civilizat, e foarte 
sigur despre suveranitatea lui şi se 
crede in drept, cu deplin cuvânt, a 
o manifesta pe cale negativă.

Toate cele zise dovedesc insă, că 
admiţând chiar, cum că populaţiunea 
e sşlbatecâ— ceea ce noi, protestând, 
nu admitem— totuşi ea este consul- 
tabilâ şi cu siguranţă consultabilâ.

Acum vom cerceta mal de aproape 
afirmarea sălbăticiunii populaţiei.

Populaţia Dobrogel consistă din 
rom ân i. bu lgari, ruşi, tătari nogai. 
turci, (parte osmani, parte pomaci), 
cerchezi ; germani din Basarabia şi 
ţinutul Odesei, greci, ţigani, armeni 
şi evrei (numai in oraşe).

Aceste populaţinnl foarte ames
tecate trftiaâ sub regimul aşa nu

mitului patent de colonizaţiune al 
îna lte i Porţi, una din legile cele 
mal liberale şi mal democratice nu 
numai a Împărăţiei otomane, ci a 
Europei In genere.

Pământurile se daă locuitorilor- 
gra tis . In cel de'ntâl şase ani al pose
siunii, locuitorii era fi liberi de ori
ce dare fondară, ba chiar de darea 
numită a rescumpârâril serviciului 
militar. După douâ-zecl de ani co

loniştii devin proprietari definitivi 
al pământurilor ocupate. Trăind sub 
regimul unei absolute libertăţi a 
conştiinţei, puindu-li-se la dispoziţie 
pământuri roditoare fără de nici o 
plată, neavând a plăti de cât 0- 
dată pe an darea pentru turme, 
Dobrogenii după a lor proprie măr
turisire, aă avut. sub guvernul Porţii 
traiul cel mal fericit cu putinţă! 
Daca aceasta n'ar fi fost astfel, n’ar 
fi em igrat moldoveni, ruşi, germani, 
tătari cu miile In acele ţinuturi. 
Iată dar sâlbătâcia afirmată de R. 
L., redusă la o organizaţiune foarte 
liberală şi la o stare de lucruri fe

ricită.

Românii (moldoveni 33,000 plus 
câte-va mii de ardeleni) cuprind şi 
oraşe şi Bate. In  Tnlcea sunt 5,000 
şi asemenea In număr mare sunt In 
Mâcin(lOOO), Mahmudie, Isacce, (Va
dul lui Isac). In  frumosul sat G recii 
sunt 400— 500, apoi aproape neames
tecaţi sunt In marile sate N icu life l, 
Topală ţ i  Rasova. Aproape neames
tecaţi mal sunt In sa te le : Saranns, 
Caraibel, Sarighiol (Lacnl galben) 
A g igb io l (Lacul amar), Calica, Sa- 
bangi, Câtâluiu, Nâlbant, Câşla, Sa- 
rnova, Pârcbiş, Răchel, Lungaviţa; 
la munte In Ţufirca şi I a l ţ a : In 
faţa Galaţilor In VăcârenT, Garbina 
şi J ijila ; spre sud de Macin 
In Turcoaea, Satu-nofi şi Pece- 
neaga. Amestecaţi cu Mocanii sunt 
moldovenii in marele sat Doie- 
nil, la Fântâna berbecelnl (Kolhn- 
bunor), la Igrnmat, Cemşiler, Ara- 
klar ş. a. m. d. împrejurul Rasovel 
sunt curat româneşti Cocârlenil şi 
Satul-romăn (Oklakioi.) Apoi se în
tind departe in ţară amestecaţi mal 
mnlt saă mal puţin cu Tătarii şi 
Bulgarii.

In fine ardelenii (mocani) intru 
cât sunt aşezaţi şi nu umblă cu tur
mele, ocupă satele Vâruş, Gârlice şi 
Groapa-Ciobanulul. Pe lângă multe 
biserici şi o seamă de şcoli române 
aâ două mănăstiri : Cucoşul şi N i- 
cu ţiţeiul.

T a ta rii formează majoritatea re 
lativă a populaţiunil din ţară. Parte 
sunt aşezaţi de mult, partea mal 
mare insă (60.000) aă fost isgoniţt 
din Rusia la 1856, şi aă ocupat in 
Dobrogea un teritoriă de vr'o pa
truzeci de mile pătrate. El se ocupă 
cn plugâria, creşterea de cal şi că
mile şi sunt chirigii pentru mărfuri 
din lâuntrul ţării spre ţărmul Mâril- 

Negre.
Osmanii sunt in paşalăcul Tulcel 

abia vr’o 3500.
CercbejiI fuseseră aduşi in număr 

de 20,000; Germanii locuiesc in pa
tru sa te ; la Malcociă vr’o 30 de 
fam ilii catolice din Germania de sud, 
la Cataliuiu 20 fuiuilil. la Ciucarova

30 famili l amestecate cu Români 

Ruşi şi T ă ta r i; la Falkenhain (A t- 
raagr) 50 de familii cu biserică nouă 
şi preot din Prusia.

G recii nu sunt plugari decât in- 
tr ’un singur sat, Alibeikiol. cam 
30 —  40 de familii. Cel lalţl sunt 
negustori, cârciumArl, cafegii in o- 
raşe şi prin sate.

RnşiI de toate cultele şi Bulgarii 
vor fi asemenea in număr de 22 —  
23,000 ; Bulgarii se ocupă cu nego
ţul şi plugâria, Ruşii in mare parte 
ou pâscnitul morunilor şi prepararea 

icrelor.

Şi o ţară, in care atâtea elemente 
trăiesc paclnic lângă o laltâ, sub re
gimul unor legi mnlt mal liberale, 
decât cele din restul împărăţiei, o 
ţară unde n’aă fost conflicte sân
geroase, nici revoluţii, unde popu
laţiunea e in parte foarte bogată, 
R. L . o numeşte o ţară seibatecâ. 
Dobrogea e o ţară pustie şi nesănă
toasă, insă e departe de a fi seiba
tecâ. Pustie din cauza ml&ştinelor, 
mocirlelor, din cauza frigurilor, cu 
un cuvânt o ţară unde omul e mal 
mult decât in alte locuri expus 
agenţilor destructori al naturii. Dar 
acest om care locueşte acolo, nu e 
de loc selbatec.
.România Liberă* ştie regula : a f- 

firm a n ti obstat probalio. Să probeze 
sâlbâtăcimea locuitorilor Dobrogiel; 
noi o negăm şi susţinem din noă, 
că populaţiunea este consultabilâ, şi 

că trebue consultată.

De nu va voi1 să se unească cu 
noi, nn e de loc probabil, că va voi 
să se unească cn Rusia safi Bulga
ria. Nu e îndoială, cum că formu
larea unor voinţe pozitive e cu mnlt 
mal grea şi mal şovăitoare, decăt 
aceea a voinţei negative, insă nu 
credem, că nagaica ce domneşte in 
Bulgaria, împreunată cu fanatismul 
unei popnlaţiunl reînviate la exis
tenţă proprie, să exercite o atra
gere tocmai mare asupra Dobroge
nilor.

Părăsind terenul general al cea- 
stinnil, suntem siliţi a ne intoarce 
la discuţiile p ro  domo.

Puntul de vedere pe care ne-am 
pus in articolele noastre, neavând a 
face numai cu interesele partidului 
conservator ci cu acelea ale tnturor 
românilor, era natural ca să nu pă
cătuim prin reticenţe pentru a ne 
cruţa pe noi, ci să spunem adevă
rul întreg. Dar cănd l’am spus şi cu 
ocazia, in care l’am spus, am fi avut 
dreptul de a aştepta, ca şi adver
sarii noştri, cari ne reproduc şirurile 
1, să ni le reproducă în tregi şi nu 
numai părţi cari le convin; 2 , să nu 
facă deduceri pripite şi forţate, cari 
nici sunt cuprinse in şirurile noastre, 
nici ne-afl trecut prin gând. Nu a-
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ceasta insă pare a fi linia de pur 
tare a confraţilor noştri de la ,R o 
mânia »Liberă,*, cari cu o fericita 
grabă, folosindu-se de pasage di 
articolul nostru, stabilesc indată, că 
»Timpul nu neagă ororile electorale 
comise de conservatori,* drept care 
»Romănia Liberă* se miră din noă 
cum noi cari am nesocotit voin ţ 
cetăţenilor din Romănia, profesăm 
faţă cu Dobrogea principiul oonsim 
ţimăn tulul poporaţiunilor, apoi zia 
rul liberal mal afirmă monstruosi 
ta tea, că noi ne am fi manifestat 
preferinţa pentru reteveiă şi bătă 

Mal ântâiă ce am avea de negat 
in privirea aşa numitelor orori elec 

to ra le ) Cum că cutare ori cutare 
cetăţean liberal n’ar fi măncat bă 
tae de la cutare saă cutare cetăţean 
conservator 1 Nici prin gănd nu ne 
a trecut una ca aceasta. Oameni 
din popor, şi unii şi alţii, deosebirea 
e numai că sub d. Brătiana conser 
vatoril eraţi trataţi cu reteveiul, pe 
cănd in urmă liberalii ati fost tra
taţi cu băta. Am spus insă că toc
mai existenţa unor asemenea mij 

loace electorale ne dovedeşte, că nu 
individualitatea şi voinţa cetăţenilor 
e ceea ce n’am respectat noi. Daca 
»Romănia Liberă* ar fi binevoit a 

reproduce intreg articolul, ori cine 
ar fi văzut, că importaţiunea cu de- 
ridicata de legiuiri organice strttine 
in mijlocul poporului romănesc, a 
introdus o corupţiune, care nu poate 
fi atribuită intru nimic partidului 
conservator şi anume nu i se poate 

atribui ca faptă pozitivii. Vina par
tidului nu este alta, de căt că nu 
s’a opus cu toate puterile la intro
ducerea inoiturelor, ci cedând fără 
improtivire, au contribuit fără de 
voie, prin pica t de omisiune, la sta
rea deplorabilă de astăzi. Cat des
pre preferinţa ce am da-o reteveiu
lui, aceasta e o aserţiune cu totul 
gratuită. Comitetele de salut public 
sunt culmea inmoralităţil, pe lângă 
cari bătă şi reteveiul sunt mijloace 
naive. Atâta am susţinut —  nimic 

mal mult. Amândouă mijloacele insă 
sunt condamnabile. A deduce din z i
sele noastre preferenţa pentru vre 
unul din aceste mijloace este a im
puta unul iurist că preferă furtul 
in locul tâlhăriei, dac’a stabilit că 
cel de ’ntâifi e o crimă mal mică 

de cât cea de-a doua.

cel mal mare, arestat ca rebel, şi să’l 
proclame iar de moştenitor. Se zice 
că aceasta se desface in urma mij 
locirel Ţarului. Schimbarea sorţel lui 
Iacub Khan, cunoscut ca ruso-fil, ar 
fi de însemnătate pentru viitor.

O telegramă din Calcutta a zia 
rulul .Tim es* dă alarmă despre a 
mestecarea Ruşilor in afacerile A f
ganistanului, cerând ca Englitera să 
ia măsuri imediate de a ’şl asigura 
patronatul acelei ţări vecine cu In 
dia. Se mal vorbeşte că Şir A ii t 
cerut ca EnglejiI să deşerte Belu 
cistanul, retrâgftndn-se peste Ind 
Dacă această ştire s ar adeveri, nu 

s greă a ghici cine a putut'o dicta

Consideraţiim! asupra tratatului 
de Berlin articolil 43—51

(Urmare).

B IN  A F A R Ă

Deputaţii radicali din Paris în 
frunte cu Louis Blanc s’a ii Întrunit 
ea să esprime ministrului de in
terne, d. de Marcâre, părerea lor de 
răă pentru arestările făcute la des
chiderea congresului socialiştilor. A- 
ceştl deputaţi aă declarat to t d’o 
dată ca prin aceşti paşi nu se ali
pesc nici decum la doctrinele con
gresului.

Ministrul de interne a înmânat 
deputatului Eduard Lockroy o adresă 
a Prefectului poliţiei, din care se 
vede că afacerea socialiştilor ares
taţi este în mâna judelui de in
strucţie şi astfel această instanţă va 
hotărî soarta lor.

In opt ale lunel curente s'a nu
mit printr’un decret vice-regesc noul 
minister egiptian. Nubar-paşa e mi
nistru prezident, ministru de interne 
şi justiţie, englezul Rivers Wilson a 
priimit portofoliul Pinancelor. Nu
mirile aceste aft fost primite în 
Cairo cu vie mulţumire.

După cum ne spun ştirile din T e 
heran, Emirul Afganistanului, in ur
ma morţi! fiului celui mal mic, ar 
avea de gând să libereze pe fiul lui

Aşa dar şi cestiunea p rim ire l te r i
toriului de pe malul drept, dat Româ
niei prin art. 46, precum şi determi- 
naţiunile articolilor următori 47— 51 
ale tratatului de la Berlin, nu staû in 
legătură cu cestiunea neatărnâril 
Românie). După priimirea celor doă 
articole condiţionale 44 şi 45, Ro
mânia recunoscută neatărnată de 
de către Europa, stă formal faţă cu 
articolele următoare ca in faţa u- 
nul pac tu m in ter tertios, cari pentrn 

deveni obligator aü nevoie de a- 
probarea liberă a României. Iar 
dacă clasificaţiuuea articolelor nu tre- 
bue înţeleasă ast-fel, precum a con
ceput-o şi inţeles-o deja principele 
Milan, atunci ea n’are nici un in- 
Ijeles. Pentru interpretarea princi
pelui Milan, mal vorbeşte şi spusa 
citată deja a contelui Corti, care i 
denega tratatului de la San-Stefano 
obligativitatea pentru România, pen
tru că ea nu luase parte la înche
ierea acelui tratat. Nici la tratatul 
de la Berlin n’a luat parte.

Conform cu constituţia principele 
arol nu poate împlini de sine nici 

actul cedării, nici actul luării in po
sesiune, fără aprobarea prealabilă a 
Camerelor. Pământul ce e a se ceda 
pe baza articolelor 43 şi 45 ale 
tratatului de la Berlin poate să se 
ia cu de-a sila ; obiectul de compenza- 
ţie nu i se poate impune cu de-a sila.

Până acuma nu s’a dat âncâ o ho- 
târîre formală pentru executarea art. 
45 şi 46.

Dacă România trebue a se con
forma cu dispoziţia art. 45 şi va 
câta a se conforma şi cu dispoziţia 
art. 46 atunci resultâ următoarele 
proporţii pentru teritoriul şi popu- 
laţiunea sa : Ea dă teritoriul de peste 
Prut de 150 de mile pătrate cu vr ’o
135.000 de locuitori şi primeşte Do- 
brogia de-a lungul mării Negre, in
clusive Mangalia, insulele Deltei Du
nărene şi insula Şearpelul cu 240 
mile pătrate şi 175,000 de locuitori. 
Posesiunea el de până acuma se 
ridică delà 2,201 mile pătrate cu
5.073.000 locuitori la 2,290 de mile 
pătrate cu 5,110,000 locuitori. Cu 
acest sporiü de teri tor şi populaţie pe 
cari Romănia nu le-% dorit nici o 
dată, voind din contra, precum se 
esprimâ lordul Beaconsfield, ca drept 
recompensă pentru cooperarea la sco
purile ruseşti, să păstreze numai ceea 
ce are —  Rusia caută a înfrumuseţa 
sila ce o face României, conştiinţei 
de drept a intregel Europe şi acelor 
preocupaţiunl de conştiinţă (préoc
cupations de conscience) a celorlalţi 
plenipotenţiari din congres, decla
rate şi trecute la protocol.

înainte de a trece dispoziţia a- 
ceasta a Rusiei, sub o formă invâ- 
luitâ, in tratatul de'a San Stefano 
şi 'nainte de a deveni faptă apro
bată de toată Europa prin tractatul 
delà Berlin, am cercetat mal de a- 
proape natura acestui obiect de com
pensaţie, dovedind că deposedarea 
României de teritoriul de peste Prut 
e un râQ mal mic, iar câştigarea de 
teritoriü pe malul drept al Dunării 
e din contra un rëû mal mare.

Discompunerea rasei române prin 
elemente străine slave şi mohame- 
tane va produce frecări, earl.vorda 
Rusiei nn pretext bine-venit de a se 
amesteca in ceartă. Infectarea Ro

mâniei cu stări de lucruri, din care 
va résulta neimpăciuire, întrebuin
ţarea resurselor şi stării naţionale 
economice pentru oprimarea unei 
populaţiunl îndărătnice şi rare pe un 
pământ foarte neroditor, toate a- 
cestea trebue să reducă statul român 
şi să paraliseze germenul puterii sale. 
Iată ce a voit Rusia şi pentru care 
a şi căpătat in Berlin aprobarea Eu
ropei, de şi cu aversiune ascunsă.

Dar scump a cumpărat Rusia a- 
probarea Europei : cu pierdera a ori
ce încredere in sfinţenia tratatelor, 
pe care le încheie, cu adânca părere 
de rëü morală, esprimatâ in con
venţia anglo rusă de la 30 maiü, pre
cum şi cu pierderea respectului din 
partea Europei, adânc-atinse in sen
timentul el de justiţie. A  cumpărat’o 
scump şi o plăteşte incâ cu turbu- 
rarea conştiinţelor şi cu nimicirea 
simţului de drept, semănat in mase, 
cari văzând despreţul dreptului şi 
proclamarea din partea guvernului a 
puterii in locul dreptului, să cred 
asemenea îndreptăţite a uza de forţa 
brută in contra guvernului. In  ce
darea siluită a teritoriului basarabian 
e o bucată de barbarie, care stă in 
legătură morală ou împrejurările nu 
numai din Rusia, oi şi din alte părţi 
şi cari, nu credem, că vor putea fi 
pe deplin înlăturate nici prin as 
primea măsurilor poliţieneşti, nici 
prin pedepse mal grele.

Art. 47 al tratatului in cestiune 
nu ne dă motive la nici o observa- 
ie : el dispune ca cestiunea parti

cipării la ape şi pescuitul in Dunăre 
să fie supusă hotârîrit de arbitrii a 
comisiei Dunărene a Europei, comisie 
n care şi Romănia va fi reprezin- 

tată, precum vom vedea mal târziü.
In privirea art. 48, cu totul iden

tic cu alinia a 2-a a art. 37, pri
v itor la Serbia, conform căruia nu 
se pot percepe in România taxe de 
transit, reamintim cele spuse cu 
altă ocazie.

Art. 49 zice : »Des conventions 
pourrons être conclues par la Rou
manie pour régler les privilèges et 
attributions des consuls en matière 
de protection dans la Principauté. 
Les droits acquis resteront en vi- 
gueure tant qu’ils n’auront pas été 
modifiés d’un commun accord entre 
la Principauté et les parties inté
ressées.*

Daca comparăm stilizarea aces
tui articol cu alinea 3 art. 37, pri
vitor la Serbia, aflăm că im m u
nités et priléges des sujets étran
gers, ainsi que les droits de ju rîs d ic - 
hon et de Protection consulaire, citate 
espres pentru Serbia, sunt eliminate 
pentru Romănia, în cât pare că con
gresul n’a voit să accentueze în a- 
celaş mod hotârltor existenţa mal 
departe a acestor drepturi în R o
mânia, precum a voit s’o facă pen
tru Serbia. Cu această ocazie s’a 
mal pomenit în congres că Romănia 
nu s’a ţinut pe deplin de determi- 
naţiunile dreptului străinilor în Tur
cia. Am  fi în drept a crede, că e 
în natura statelor neatărnate de 
a-şl regula relaţiile lor cu străină
tatea după libera lor chibzuinţă. 
Dar când un stat cu totul creştin, 
după ce l’aü declarat neatărnat, to 
tuşi e ’ncârcat cu ficţiunea, de a fi 
un stat islamitic, de unde se derivă 
apoi droits acquis, ce nu se pot 
schimba de cât cu învoirea reciprocă 
a amândoror părţilor, atunci acel 
stat nu mat e neatârnat, ci —  a- 
târnat, precum fusese mal nainte, 
încărcat cu servitutea amestecului 
arbitrar a statelor străine în su
veranitatea şi justiţia sa, iar decla
rarea neatărnâril e ca şi la Serbia— 
un cuvânt gol.

In art. 50 se zice: »Jusqu’à la 
conclusion d’un traité réglant les 
privilèges et attributios des Consuls 
entre la Turquie et la Roumanie, 
les sujets Roumains voyageant ou 
séjournant dans l'Empire Ottoman, 
et les sujets Ottomans voyageant 
ou séjournant en Roumanie jouiront 
des droits garantis aux sujets des 
autres Puissances.*

Şi aci e o stilizare deosebită de 
analogul art. 40. privitor la Serbia.

In acest din urmă se zice numai : 
că supuşii amândoror părţilor seront 
traités suivant les principes généraux

juri-
pome-

du d roit des gens. Dar dreptul stră
inilor din Turcia nu se bazează pe 
principes du d roit des gens, ci tocmai 
din contră pe escepţiunl de la acest 
drept. După art. 50, Poarta câştigă 
pentru supuşii el din România drep
turile garantate supuşilor celorlalte 
puteri şi stipulate prin art 49 ; deci 
acelaş drept de jurisdicţiune, pe care 
’1 aü puterile străine pentru supuşii 
lor din România ; Poarta particip; 
aşa dar la ficţiunea, că România ar 
fi rămas turcească, când pe de altă 
parte România câştigă asemenea 
dreptul de-a avea o jurisdicţiune con 
sulară In Turcia. Aceasta e o re 
ciprocitate, care nu mal există între 
a lt stat şi Turcia. In amestecul de 
drepturi, care caracterizează comu 
nicaţiunea străinilor şi juridicţiunea 
consulară din România, se mal abili 
teazâ acum elementul justiţiei tur 
ceşti, pentru a mări incnrcâtura de 
de pân'acum.

Credem, că cu to t articolul 50 
jurisdicţiunea consulară nu va mal 
ţinea mult in România. Prea stă in 
in contrazicere cu mintea sânâtoa 
să, cu autonomia şi neatârnarea sta 
tulul .pentru-ca chiar un stat slab 
să n’o poată scutura cu uşurinţă.

Dacă azi Romănia ar declara de 
abrogat dreptul jurisdicţiunel con 
sulare a statelor streine, de sigur 
că nici unul din statele interesate 
nu l ’ar susţinea cu armele in mână 
ele ar fi bune-bucuroase să intre 
in tratative pentru incheiarea con
venţiilor consulare, puse in perspec- 
tivâ  şi ’n acest inţeles, nu insă in 
acela al maţinerel drepturilor vechi 
credem că trebue a se lua art. 49 
şi 50.

Art. 51 zice : »En ce qui concerne 
les entreprises de travaux publics 
et autres de même nature, la Rou
manie sera substituée pour tout le 
teritoire cédé aux obligation de la 
S. Porte.* Acest articole in puntul 
de vedere al unei contraziceri in
terne in privirea caracterului 
dic al cesiunii teritoriului 
nit la art 46.

Cesiunea s’a fă cu t, incontestabil, 
de Turcia câtrâ Rusia, deci ter ito 
riul ar trebui să fie, ca toate teri
toriile  celelalte cedate R usiei, liber 
de ori ce sarcină, ca şi cele trecute 
la Rusia prin drept de cucerire, con
form principiului: accessorium sequitur 
suum principa le . Congresul a admis 
insă aci o abatere, ale çàreia ur
mări nu se pot pevedea incâ. Poarta 
de ex. amanetase oare cari v en i
turi ale împărăţiei deci şi ale teri- 
torinlul cedat R usie i, şi in urmă 
trecut Rom âniei, pentru a garanta 
datoriile drumurilor de fler, deci ră
mâne întrebarea, dacă intre acele 
entreprises de travaux publics sunt 
cuprinse şi aceste obligations ale da
toriilor pentru drumurile de fler.

Congresul a trebuit, se inţelege, 
să renunţe, de la mutarea in favo-‘ 
rul creditorilor a unei părţi propor
ţionale din datoriele statului tur-| 
cesc asupra nouel achisiţiunl a Ro
mâniei, precum a făcut-o aceasta 
pentru Bulgaria, Monténégro si Ser
bia, pentru că atunci objectul s’ar 
fi complicat cu intrebarea, dacă şi 
Rusia nu trebue să ia asupră-şl c 
parte a datorielor statului român 
pentru teritoriele ce se ia de la 
România. Membrii ftancejl şi englejl 
al congresului n’aü putut intinde re
prezentarea intereselor creditorilor 
otomani şi asupra ţării aceleia, unde 
acele interese sunt privite numai 
din punctul de vedere al unul triste 
agiotage.

E caracteristică maniera de a ve
dea a congresului in privirea inda- 
torirelor inherente teritorielor cedate, 
şi résultats din relaţiele lor de până 
acum, căci aceea manieră de a ve
dea se schimbă tot-dea-nna, când e 
vorba de o cesiune câtră un stat 
mare, şi e alta când cesiunea se face 
către un stat mic. Pentru teritoriu l 
trecut de la Romănia la Rusia, tra ta 
tul din Berlin nu are stipulaţiunl 
mârginitoare, pe când in Art. 51 el 
crede de necesare asemenea stipu
laţiunl pentru teritoriele adaose Ro
mâniei.

(Augab. allg. Zeitnng).

REVISTA ZIARELOR R O I»
Sunt cestiunl cari, cu câf J  

cută mal mult, cu atât prod. 
mult. Ele hrănesc mintea ş l 
zesc conştiinţa, fiind-câ, lăsu* 
parte personalităţile şi parii-, 
rădică pe culmea înaltă a pb 
lor, singurele capabile de a j í  
in inimi de bună credinţă. 1 

Cestiunl de atare caractel 
şi acele ce s’aü resolvat pip 
tatul de Berlin cu referen ţi}: 
noastră.

Le am desbâtut in numeróle r  
duri prin coloanele ziarului!«* $ 
şi am avut fericirea a ne c i  ţ* 
că vederile noastre nu eraü a<\» 
ci împărtăşite de foarte mul| 
ţenl luminaţi şi independenţi 

Sunt insă persoane cari g fL  
aü pe deplin convicţiunea f  'a 
cu toată buna credinţă şi le>i» ¡o 
cu cari sunt dispuse a arin 
desbate cestiunea.

Pentru această raţiune ai 
zut necesar a pune din n o ü l4  
terea inaintea publicului, şai 
piănd faţă in faţă stipulaţiuniţ 
tatulul de Berlin cu textele iei 
a Constituţiunil, să cercetări 
Camerile ordinare pot să zio 
un cuvânt in cestiunea Basici 
Dobrogel şi Jsraeliţilor, sad • 
numai o Cameră cu pu teri e l I 
( ionale, venită conform art. 1II 
Constituţiune, ar fi singură ini 1 
şi competentă a ’şi rosti cuvânt! j 

Să examinăm.
—  Ce a hotă r it tratatul d ’ l 

in privitor la noi ?
—  A  hotărit 3 lucruri; a )1ăl 

trocedăm Basarabia, b) să a sjag 
Dobrogea şi c) să acordăm drj o 
politice evreilor.

In faţa acestei hotârîrl a E ’ 
avem 2 drumuri de urmat, s(| 
primim, şi atunci cată să o punţi] 
legătură cu viaţa organisăril n i 
interioare, saü să o răspingeml 
tunel să ne batem cu Europa infaji] 
Înainte insă de a urma o cal' 
a lta , vine intrebarea de a s*M 
cine este in drept de a ’şl da cjh 
tul séü final in cestiunea tratiF“  
de Berlin ? Sunt oare in drep' 
merile ordinare să ia verl-una 
aceste hotârîrl, saü numai o Ca , 
cu puteri constituţionale ?

—  După noi am susţinut şi l 
ţinem că numai o Cameră cu p 
constituţionale are legale corn pe r 
de a se i oşti.

—  De ce?
—  Fiind că Camerele actua| 

toate Camerile ordinare, sunt p»' 
al Constituţiunil şi aü ca pun] 
plecare tocmai Constituţiunea Ic 
locuesc in tr ’ănsa, legiuiesc ţara I 
dânsa şi conform e l ; dar nu pţ 
dispune de dânsa, de Constituţia: 
nici a o repara, modifica saü indr Jb 
fie ori cum şi in ori ce sens.

Acum să vedem ce s’a intâmls 
cu Constituţiunea, in un mod t U  
fără voia şi consimţimântul ţipa 
nici a representanţilor el.

—  Ce s’a întâmplat?
1 —  Tratatul de Berlin a spart (|>
stituţiunea in 4 puncte şi a rupţi] 
sus până jos 4 art. din ea.

—  Cum?
—  Iată cnm :
—  Ne-a luat Basarabia şi ne-aj) 

Dobrogia, măcar că art. 2 din Conţi 
tuţiune zice că p ă m h itu l Romămetik 
inalienabil, adică nu se poate instrâin 
apoi prin acest fapt a mal rupt i b  
62 din constituţiune, care arată 
deputaţi să dea fie-ce judeţ, şi lui 
du-ni-se 3 judeţe (Bolgrad, IsmJI 
Cahul), ne-a luat şi 12 deputaţi, ‘d>> 
dică a prefăcut art. 62 din cons.-j 
tuţiune; apoi a mal spart şi art. (J  
care zice ca fie-care judeţ să deal 
senatori, iar Bolgradul, Cahul şi ]R 
mailul d’acum nu vor mal da n l 
unul, şi dar 6 senatori din 76 va 
fi mal puţin ; in urmă a mai ru l 
cu totul art. 7, care spune că : »n l  
mal străinii de r it creştin pot d|] 
bândi inpăm ăntenirea. * Tratatul t 
Berlin a hotărit insă ca şi evre 
de r it necreştin, să poată fi impi 
mănteniţl.

In faţa acestora, întrebăm pe o 
ce român cinstit să spună dacă tri 
tatul de Berlin a spart safi nu i 
mod fatal constituţiunea in mi
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iffictP ! Şi dacă este spartă, 
drept să o repereze şi 

ffi la loc pe temeliele e l f  
A i  stâp&nul cel adevărat, 

T i l  cel drept. Dar cine este 
rtafk proprietarul cel ade- 
[rept al constituţiunil? 
porul român direct, acela 
a dat, zidii şi intocmit 
mea la 1866. 
ii dar, chiriaşi, camerele 
¡s& facă bunătate să se dea 
căci aci este rolul st&pă- 
ţoprietarulul cel adevărat, 

J t t  rom&n direct. El numai 
uHsotnţ stăpân pe destina 

pe pâmăntul, pe dreptu- 
poate să zică daă, saO nu 
[iese, safi nu primesc tra- 

irlin. Orf-cine altul ori-ce 
irl-ce Cameră ordinară ar 

atingă aceste suverane 
e a poporului român, se 
Iţi Constituţiunil şi blaste- 

|ltea posterităţii, 
de aceasta apoi, să ne pu- 

iW . moment in ipotesa că 
gjwtuale ne ţiind nici o 

aici una din aceste ra- 
teni la 15 septemvrie, şi 
[şl dreptul de a da solnţinne 
r din tratatul de Berliu , 

[tea face? Negreşit că ori 
limi, ori ăl vor respinge, in

Î_ riveşte pe noi.
|ă ăl vor primi, atunci tre- 

odiflee şi să inlocuească cu 
cuprinsul art. 2, 7, 62 

Constituţiune, şi atunci 
iţeze in Constituantă , sa ti 
|is in Cameră cu puteri 

lonale.
să facă aceasta? Să ne răs- 

ffit-se organ de publicitate şi 
Itmăn cinstit şi de bună

96 P °a ^e 8ati Du > Ş' 
^^Lne atunci cu art. 129 din 

ffiţune, cate prescrie că : pen 
modificări de Constituţiune 

\emnâ o expresă Cameră, cu 
■ constituţionale. Dar să ad- 

otesa că camera actuală nu 
li tratatul de Berlin, prin 

va respinge.
[ini atunci pe ori-ce Românce 

ţara să ne răspundă: poate 
jjptnlsăti răspund- rea morală 
frială.inîaţageneraţiunilor v i
de consecinţele ce pot de- 

de aci /

Îm fine — aci mintea ni se cu- 
iră — cine ne gărantează dacă 
¿menea cas nn ni se va face 

Liai mare insultă de a ne in- 
m|iml să respectăm Consti- 
H  noastră : Grav, cumplit de 

engetăm de o mie de o r i ! 
p ne mal punem Încă in o

supunem că Camerile ac- 
îzelul lor de a evita cu ori- 
alegerile pentrn o consti- 
r aleiga la expedientul de 
din discnţinne tratatul din 

fără a avea aerul nici de 
linge, se vor mărgini pur şi 

b se lăsa la soarta faptelor 
ite. Vor lăsa fără să zică ni— | 
10 lua Basarabia şi nu v o r1 
(Dgea.
[prin insuşl acest fapt nu pre
mie voinţa poporului ? Stih 

ieste adevărata găndire a 
> şi ce ar fi ea dispusă să facă 
'e ceatiune î

[arcâlca ele in picioare cel mal 
1 mal inalt, cel mal sf&nt 

mare drept al ţerel, de a dis- 
şingurâ şi direct de viito- 

Nu i-ar insulta suverani- 
u care i-a rădicat şi nu 'I ar 

litoral ?
odată dar repetăm :

«te altă soluţinne de căt con- 
1 la poporului romăn, expres a- 

acestor cestiunl; ori-ce altă 
te rătăcire, rătăcirea cea mal 

M 4! rătăcire fără pildă in is- 
j  êr unul popor.

«Vocea Covur.,

•mandănd cetitorilor noştri ur
ii discurs, pronunţat de d. 
ar general al on. Curţi din 
a cu ocasiunea deschidere! no- 
[i judiciar, pe care ăl dăm a- 
i In Întregul Iul. 
şe ocupa de tin subiect tot

atăt de delicat In doctrina pe căt 
de Însemnat In practică şi după pă
rerea noastră; dă o soluţinne com
plectă.

D. Pretor arătă mal ăntâifi cum 
In faţa dreptului ce şi-a Însuşit so
cietatea de 9 pedepsi pe aceea cari 
lnfrăng regulele necesare pentru 
existenţa şi djsvoltarea el, se r i
dica dreptul individului pentru bu
nul traift al căruia societatea însăşi 
este constituită căci desvoltarea so
cietăţii nu este de cât mijlocul şi 
scopul este desvoltarea individului, 
şi cum din această ideă naşte obli
gaţiunea pentru societate de a nu 
pedepsi de cât atnncl când prin
cipiile de dreptate recunoscute şi 
interesul conservaţii şi al desvoltâ- 
rif sale o cer şi numai atât căt acele 
principii şi acest <a interese o ceru.

Pentrn astăzi, subiectul nostru Ta fi 
studiul trecere» dreptului sooiale peste 
fruntariele dreptului individuale. Căuşele 
şi efectele acestei treceri vor fi studiate pe 
acte, Iu unicul scop de a provoca amelio
rare în institnţiunile noastre juridice.

La pluralitatea infracţiunilor urmărite, 
regula din art. 40 cod. penal aplici uni
tatea de pedeapsă. Nu se întâmpină niol 
un obstacol, căud toate infracţiunile co
mise sunt introduse în aceea-şl urmărire. 
Dificultatea se ridică, eăml infracţiuni 
anterior! condemnaţiunilor irevocabili se 
deeeoper ţi se nrmăreso în nrmă. Dificul
tatea creşte cănd la judecata acestor in 
fracţiuni se ignoră condemnaţinni irevo
cabili. Ea devine insolubile, cănd există 
mal multe condemnaţinni irevocabili pro- 
nunciate de juridicţiunl diferite şi on pe
depse de natură, clase şi măsură diverse.

Legea nn prevede de căt concursul in
fracţiunilor. Nu prevede concursul con 
damnaţiunilor, şi nici nn trebuia sâ’ l pre
vadă. Cănd pedepseşte. Necumulul pedep
selor este un principiu superiore, care, 
pentra aceasta, n’are necesitate de a fi 
scris. Art. 40 nn e de căt aplicarea aces
tui principii!.

Nu e vorba aci de acel cumul care să 
pronunţă de judecată in virtutea diferite
lor dispoziţiuui ale legai, spre exemplu, 
cănd la o pedeapsă corporală să adaoge 
or! amendă, ori incapacitate, safi inter- 
dicţinne.

Asemenea nn e vorba aci, niol de acele 
pedepse suplimentare, ce se aplică in oare- 
cari situaţiunî determinate, cum este in- 
tr ’unul din cazurile prevăzute de art. 44, 
şi cel din art. 195 cod. pen.

Este vorba pur şi simplu de concursul 
condemnaţiunilor, deoiziunl eafi sentinţe.

Pentru înlesnirea studiului şi pentru le
gitimitatea concluziunilor ce avem să tra
gem, vom proeede prin esemple.

I. George Dinu Turturică este condam
nat la 1 an de zile închisoare corecţională 
prin deciziunea Curţii ou juraţi din distr. 
Vâlcea No. 15 anul 1870, şi prin aplica
rea art. 310 şi 60 din cod. pena), pentru 
că s’s recunoscut culpabile că, iu auul 
1860 a luat bani şi obiecte cu circumstan
ţele agravante de efraoţiune şi servire cn 
chel mincinoase.

In nrmă, tot acest Turturică mai este 
eondemnat la 10 ani de reclusiunp, prin 
deciziunea No. 38 anul 1870 a aceleia-şî 
Curţi, pentru o tâlhărie şi o tentativă de 
tălhărie, ou circumstanţa bătăilor, relelor 
tratamente şi casnelor.

Infractorele n’a declarat înaintea in
stanţelor de urmărire şi judecată că a mal 
fost odată eondemnat, şi acestea, se vede, 
n’afi avut nici o cunoştinţă de condemna- 
ţiunea lui anterioară,

IL  Ion Badu, este eondemnat la trei ani 
de zile închisoare corecţională prin deci
ziunea CnrţiI de Apel secţia I, No. 360 
anul 18f5, pentru că, in Ianuarie acel an, 
a furat bani prin spargere, şi a comis şi
0 tentativă de tălhărie. I s'a aplicat art. 
310, 318, 38 combinate on 40 codu pe
nal. ( I ) .

Prin deeiziunea No. 423 anul 1877 a 
seeţ. II, a’n eondemnat acelaşi Iod Radu,
Ia inohisoare pe termen de un an, pentru 
că in Decembre 1874, adioă înainte de co
miterea faptului eondemnat, a furat doi 
bol şi a voit să’ I vănză on un bilet falş.
1 s’a aplicat art. 308,132 şi 40 cod. penal.

Aoeeie două eeemple sunt loate spre a . abuz. Cănd legea a găsit de cuviinţă 
dovedi oum cumulul de condemnaţinni se I condemnaţinuile să sa esecute una după 
poate intămpla la aceiaşi jaridicţiane. I alta, in cazurile excepţionale in cari sun 

Esemple următoare vor dovedi cumulul I permite, ea a prevăzut’o, cum a făcut In 
şi diferinţa de pedepse prin acte emanatei art, 44 şi 195 codu penal, 
de la deosebite juridicţiunl. I In lipsa unei organizări de juridicţinne

III. Costache Herăscn este eondemnat la | ou menirea de a se pronunţa asupra cu 
muncă silnioă pe termen de 20 ani, prin }  mulul condemnaţiunilor , reclamaţiunile
decisiones Curţf-I juraţilor din Distr. Doljifi 
No. 39 an. 1877, pentra că in unire on 
alţii şi prin intrebuinţare de răniri a co- { 
mis două crime de tălhărie.

Ia Parchet devin numeroase. Aci se ridică 
incă insolubila cestiune: ce autoritate pro 
nunţă asupra cumulul? Art. 40 c. p. na 
respande la aceasta cestiune. El presupu-

Pe cănd era in recurs, care i s’a respins I ne c i oel tradus înaintea justiţieieste^ur- 
tocmal la fevruarie 1878, Costache Herescu I mărit pentru mal multe fapte , cărora a» 
era şi in apel la Curte contra nnei sen-1 plică o unică pedepsi. Dispoeiţinnile ur- 
tinţe a tribunalului Doljifi,__ pentru faptul I mătoare relative la agravaţiune in caz de 
oă, priu spargerea unei cutii, făraşe o sa -I recidivă, incă presupun o situaţiune olari 
mă de bani. Prin decisinnea No. 750 an. I ş» determinată, trasă din irevooabilitatea 
1877, a'a respins apelul ca nefandat, şi I unei oondemnaţiuul; aşa efi atăt regula 
condemnaţiuuea la un an de zile inchi-1  relativă la cumulul delictelor, căt şi re- 
aoare, a remas irevocabilă. I gulele recidivei,tind a reduce toate infrac-

Cestinnea necumnlaţiunel pedepselor nu I ţinnile la legea penale la o nnieă condem- 
s’a agitat înaintea Curţei de apel cu a-1 naţiune.
oeastă ooasiune, din :ausa diferinţel de ja 
ridicţiane şi menţiune de această infrac
ţiune nu s'a făcut in verdictul juraţilor, 
pentra că urmăririle eraţi separate şi nea- 
junae la termin.

IV . George Radu este oondemnat Ia 7 
an! de reclusiune priu decisinnea No. 2 
an. 1876 a Curţii Juraţilor din Doljifi

In van condamnaţii invoacă acuitatea şi 
raţiunea art. 40. EI sunt respinşi de la 
parchet, pentru motivul puternic al res
pectului Incrnluî judecat, şi pentrn că a- 
cest articol nn coprinde o regulă de exe
cutare.

De aci naece incă o eituaţiune grea. 
Când instanţa de judecată, la care se adre-

pentru că in innifi 1875 a comis nn fort I geaîlg art. 40. un este pusă in măsură de
de nişte cal, preenm şi că, prin bătăi şi 
rele tratamente, ajutat şi ds complici, a 1 
răpit bani şi obiecte.

Tot el, prin decisinnea No. 369 an. 1875 I 
a Curţei de apel eecţ. I, este condamnat 
la 3 ani de închisoare, întocmai şi pentrn

a cunoaşte tot comptul penal el delicuen 
tulul oa să-i facă suma; când na - cu
noaşte toate urmările la cari poate fi şu 
pus el in diferite timpuri şi locuri, chiar 
regala cumulului delictelor remâne afară 
diu aplicaţiune, şi ast-fel, avem atâtea

aceleaşi fapte ca Ion Radu din esemplul I condemnaţinni căte infracţinni vor fi fost
II-lea, adecă pentru fapte anteriori celor 
pentru care l’afi condamnat Juraţii din 
Dolji fi.

O particularitate agravează posiţiunea 
acestui eondemnat. Ducăndu-se in casa- 
ţiune contra decisinnel Juraţilor şi respin 
găndu-i-se, decisinnea Curţei de apel re- 
utăsise, in interval, irevocabile; aşa că a- 
tunci cănd s’a emis mandatul in eaecuta 
rea decisinnel Juraţilor, condamnatul s’a 
găsit încarcerat cn cel emis in eseentarea

urmărite : résultat, contrarii! dreptului in 
diridului. Mal mult incă, chiar regalei 
recidivei vor sta afară: résultat, contrarii! 
dreptului sociale, care reclamă o mai grea 
pedeapsă pentru perversul deliquent. Pro
ba o face exemplul următor :

V. Ioan L  Crăciun este urmărit şi con 
demnat de Tribonalnl Gorjifi la trei an 
şi jumătate inohisoare, pentra că, eervin 
dn-s* cu chef mincinoase, a spart o pivniţă 
şi a furat vin, preenm şi pentra că 

O eapă in altă ocazinne.deoisiunei Curţii de apel ; şi capii parche- f „ rat 0 ^ 5  jn a|tft ocazinne. Cur
tului de pe atunci aii dat ordine să no se | tea gecţ_ jj prîn ¿«cisiones No. 877 an 
esecute decisiunea Juraţilor, decăt dupa es- 
pirarea termenului de 3 ani. Prin efectul 
acestei măsuri, George Radu va face 10 ani 
de espiaţiune.

Io  căte patru eaemplele, dreptul sociale, 
limitat de dreptul individuale, reclama o 
singură şi unică pedeapsă corporală. Prin
cipiul necnmulnlnl nn-şl găseşte fuudamen-

1876 aplicănd a rt 308 şi 310 combinate 
ou 40 şi 60, i reduce pedeapsa la 6  luni 
de închisoare.

Tot el este urmărit şi condamnat de a- 
celaş Tribunal la 6 luni inohisoare, pen
tru că a comis adulterii! cu o cumnată 
sa, şi Curtea secţ. I prin decisiunea N. 65 
an. 1877 i respinge apelul, remăind bine

tul numai in justiţia morală, ci este mal eondemnat la acele 6 luni. 
mult inspirat de justiţia sociali, de ra-1 Acelnş Ioan I. Crăciun mai este nr»na
ţiune şi echitate, cari nu pot cere a ee I ja ^celaşi Tribunal, pentru trei for- 
trece peste limitele penalităţii ce a avut in I ţarţ boi şi de oal şi eondemnat la doi 
vedere infractorele la comiterea faptului. | anţ ¿e închisoare. Curtea eecţ. II  prin dr- 
Alegăud răul, el V - *  prevăzut pedeapsa. I cisinuea No. 524 an. 1877, reduce pedeap 
Cănd delicnentul a comis o înfrângere la I ga pentru aceste trei delicte la alte şease 
legile penale pentru care n’a fost jn - 1. lnnî.
decât, sau cel puţin urmărit, ele se poate I p rj n efectul acestor urmăriri şi condem- 
crede scăpat, şi beneficiul safi satisfacţia- I ngrj aparate, Ion L Crăciun se găseşte con» 
nea trasă din faptul săfi, formează pentru I ¿0n,nat de trei, ori, şi pentru un compt de 6 
el o primă de încurajare la alte fapte rele. I infracţiuni penale, Ia un an şi jumătate in- 
viitoare. Cănd n’a fost judecat safi n’a foet I chiaoare corecţională. Mandatele de aree- 
urmărit in cel de al doilea fapt, speranţa! gg execută unul după altul. Agrava- 
lui se întăreşte şi curajul creşte. Iată pen- | ţ innea pentru recidivă nn este pronunciata

(1) De cănd avem onoare de a fi procuror Ge
neral, tentativele de orime ca şi crimele cari 
prin admis-uvea unei scuze, se pedepsesc ea în
chisoare eorecţionelft, precum şi toste incendiele 
se trămit înaintea Curţii cu Jaraţl.

tru ce art 40 face delicuentulni un compt 
general penal şi ’ ( aplică pedeapsa cea 
mai grea safi maăimum. Violatorele lege! 
'şi-a găsit legitimitatea faptelor sale rele, 
in nenrmărirea lor. Societatea are să im
pute numai organelor sale, că din negli
jenţa lor a scăpat delicnentul. Cănd, pre 
de altă parte, delicnentul, după o primă 
condamnare irevocabilă, se află in condi- 
ţinni de-aşT vedea pedeapsa agravată prin 
aplicarea principilor recidivei, el are 
tot interesul de a ascunde prima condem- 
naţiune. Dacă autoritatea de urmărire safi 
de jadecată nu desopere in trecotul Ini 
nici o condemnaţinne irevocale, infraoto- 
rele n’are de căt să ee măndreasoă de slă
biciunea organelor sooiale, cărora le-a scă
pat descoperirea. Aceste argumente de ra
ţiune socială şi de drept individuale con- 
demnă cumulul pedepselor, in toate ca
şurile, chiar şi atunci cănd infractoral ar 
fi recidivist. ..

In toate aceste condamnări cumulative, 
onestiunea oare se pune este aceasta: oum 
oseoută Ministerifi public multiplelecondem- 
naţinnl ce apasă pre .nfractorl ou pedepse 
diferite? Cănd prin art, 398 din proce
dura penală se impune ministerului pu
blic obligaţiunea dea eseenta in termen de 
24 ore condemnaţinnile ajunse la irevoca- 
bilitate, oum ee vor esecute, in două pe
nitenciara diferite, două condemnaţinni e- 
snpra unei şi aceleiaşi persoane?

Directorii penitenciarelor esecută man
datele unul după altul. Dar osul aci esto

nici prin a 3-a dicisinne, cn toate că de
licnentul era eondemnat prin cele alte doă 
anterioare la un an de închisoare. Niol s’a 
fica t vorba despre dânsa atât la Tribunal 
cât şi la Curte.

In eturea in earene găsim astăzi, această 
slăbiciune a penalităţii este inevitabilr, pre
cât timp eonstatarea recidivei este numai 
efectul intemplărei şi al acelui infidel con
silier, al memoriei, şi cum amţzie dilicuen- 
tele are tot interesul de a tăcea asupra 
condemnaţiunilor anterioare.

Dar aceeaşi raţiunne care v in e jn  favoa
rea daiicuentulul pentru aplicarea unei 
singure pedepse la toate înfr&cţiunele ur
mărite, şi raţiunea care vine in favoarea 
societăţii pentru agravarea pedepsei la sta
rea de recidivă, nu mal esiasă şi pentru a- 
plioarea unei pedepse mal uşure la delicte 
comise inaiutea unei grele condemnaţinni 
şi neurmărite safi nejudecate de cât m 
timpul «secatorii pedepsei. Argumentul in
teresului social, care a motivat dispo- 
siţiunea art. 402 din procedura penală, 
aplicaţinne intr’ au caz a art. 40,— nn are 
nici nn loc aci. Din contra absorbţiunea 
pedepsei celei mal uşoare, este impusă de 
art. 44 cod. pen. Ca toate acestea, ano
malia ee poate produce, şi cel mai însem
nat din cazurile aflate la parchet, in a- 
ceat sens, este nrmătornl :

VI. Constantin Moacă este eondemnat 
prin decisiunea curţii juraţilor de Mehe
dinţi, No. 61, an. 1876 la recluziune pe 
termen de 10 ani, p eu tru căţ in ţnnn Mar

tie acel an, a comis nn furt de vitedppe 
c&mp, şi trei tălharil, fie-care cu căte doă 
circumstanţe agravante.

înainte de această eondemnare, Constan
tin Moacă fusese urmărit pentrn alte cinci 
fapte comise in anul 1875 : a) că, prin 
întrebuinţare de violenţă in contra custo- 
zilor, a scăpat diu penitenciarul Bucovăţo, 
unde se afla arestat; b) că, după scăpare, 
a comis trei furturi, din cari unnl cn e- 
fracţinne; c) oă, a rănit on cnţitnl pe nn 
consilier din Vărciorova, cănd Ia prins. 
Tribunalul de Mehedinţi, prin sentinţa No. 
630, an. 1876 aplicănd art. 105, 239, 309 
şi 310 combinate ou 40, l’a eondemnat la 
închisoare de cinci ani şi la amendă de 
2000 lei.

Neficănd recurs in casaţi ane in coutra 
decisiunii juraţilor, devenită a-tf-l irevo
cabile. Constantin Moacă a format apel in 
contra sentinţei Tribonalalnl, şi secţ. I, 
prin decisiunea No. 601, an. 1877 a res
pins apelul oa nefnndat; aşa că, pe lăngă 
oel 10 ani de reclusiune, Const. Moacă 
mai are in sarcina sa şi aceşti 5 ani de 
nchisoare 1).

Aceasta a doua pedepsă, pentrn fapte 
anterioare primei, justifică ou prisos re- 
flesiuuile ce făceam Ia început. Nu este 
just in raţiune din punotul de vedere al 
societăţii, care a determinat pedepsele şi 
fixat limitele, ca organele sociali se mai 
pună în sarcina unnl eondemnat şi o altă 
pedeapsă« pentru un delict anterior safi 
pentra ori-căte altele, pentrn care el scă
pase de snb urmărire înaintea condemnă- 
r i grave, ce i s’a aplicat pentra faptul 
cel mal important; şi nu este de Ioc uman 
a se adăoga această pedeapsă, fie căt de 
mic, la ce» mare, ia care este condam
nată, numai pentra oă infractorele a scă
pat vigilenţii şi energiei organelor socie
tăţii.

In ipotesa chiar, in care delictele ar fi 
fost urmărite şi introduse, desbătute şi ju 
decate înaintea juraţilor, şi verdictul lor, 
afirmativ asupra tutelor punctelor, pedeapsa 
Ici Const. Moacă n’ ar fi fost ia nici in- 
tr ’an cas mai mare de căt riclaaiunta de 
10 ani ce i s’a aplicat. Pentra ce, jade- 
căndu-se in urmă, poziţiunea condemna- 
tnlni e’ar mai agrava ? In cazul de faţă 
şi ori care ai fi punctul de vedere care 
s'ar lua, starea lui Const. Moacă reclama 
absorbţiunea pedepselor, dnpă regala sta
bilită de art. 44 codnl pena).

Conclnsinnea este, că aceasta secundă 
eondemnare de 5 ani, trece presta limitele 
asignate de lege cuantulul pedepselor, şi, 
din pnnotul de vedere al principielor, se 
poate considera ca o condetnnalio post mor tem.

Legea nu opreşte urmărirea unui deli
quent pentrn un fapt comis de densul 
iusinteu unei condemnaţiunL Se zice că 
această ar pretinde o respectul pentra om
nipotenţa ei. Consideraţi unea na me con
vinge. Negreşit, dacă . justiţia sociale nn 
a r  fi de căt numai copia justiţei absolute, 
care cere pedepsirea fie-cărui fapt, şi care 
poate propune chiar un amendament pen
tru ştergerea art. 40 din cod, —  spre a 
pnne atătea pedepse căte delicte iu sarcina 
celei abătut, — n’aş avea nimic de zis 
contra acestei consideraţi uni.

Dar, cănd, justiţia penale este jnstiţiă 
umană, mărginită la faptele cari lovesc 
in esistenţa safi eonservaţinnea societăţeî, 
nu înţeleg cum se poate justifica, in ra
ţiona sociale şi pentru minime delicte, ur
mărirea din noi! safi judecata unul deli
quent eondemnat grei! ?

Vreafi să zic că absorbţiunea pedepsei 
celei mici in cea mare, este ordonată de 
acelea-şl principie, ale unităţii pedepsei in 
cumul şi in recidivă. Merg mai departe 
ncă şi zio: pentrn ce această nrmărire, 

in toate easurile, ca să ajungă la resulta- 
tnl absorbţiunil pedepsei? Interesai legai?

Dar ce are a face numai acest interes, cănd 
societatea nu poate aplica nici o pedeapsă. 
Interes al legei va să zică, aci, interes mo
ral, aplicarea comandamentelor ei. lasă 
cum se conciliază majestatea şi puterea 
legei eu declaraţiunea de neputinţa ei con
statată de organele sociali ?

(Va arma.)

1) Curţii i se pusese in vedere condemnarea 
la reclusiune ji i se trimisese şi actele relative 
insă confusiunea pedepsei nu s’a discutat.

BlBLlOttKAFIE
D. MirOSCn. — Aritmetică cu mici 

ieprinderl de raţionament cuprin
zând peste 1000 exerciţii de calcul 

probleme rezolvate şi enunţate, 
pentra uzul claselor primare şi I-u 
secundară. Un voi. in 80 de 163 

ag. Preţul 1 1. şi 50 b



T I M P U L

Ac el care con osc Hapu 
rile  purgative ale doctorala! 
întreba in ţa în.lată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele nn produc desgost nici 

slăbiciune, căci, în contra celor-alte cu 
răţenil, acesta nu lucreză bine de cât când 
este luată cu alimente bune şi băuturi în
tări tore, precum: rin, cafea, ceai. Fie-care 
’şi alege ora şi prânzul când 'i convine 
mai bine să le ia, în conformitate cu ocu 
paţiunile sale. Ostenela pnrgaţiunei fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrane bune. 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă.

Cutii de 5 şi 2 fr. 50 b. la Paris la doc
torul Dehaut şi la t6te farmacopeele. Să se 
căra cu fie-care cutie cărticica de 72 pagine, 
tare conţine instrucţiile în t6te limbele. Să 
se ceră şi manualul în limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit în BucurescI, Ia farmacia d-lui 
F. W. Zurner, calea Mogoşăiel, şi la d-nu 
Ovessa drogistul.

DOCTORUL ELUUENFELD’tâa mu
tat Ca

lea Moşilor No. 27 vis-a-vis de Pomu-Verde 
(Tamis.)

locuiesce Strada Lute
rană No. 7, vis-à-vis de

biserica Calvină.

Societatea A cţionarilor Căilor 
ferate Române C A S S E  IDIE3 F E R

P U B L I C A T I U N E  
Reintroducerea termenilor regulamentari de

Predare la Timp
Anularea restrictiunilor in Exploatare

Avem ondre a aduce la cunoscinţa onor. 
P oblic, că cu începere de la ’*/»4 August 
până la alte disposiţiunl se derâgă tote 
restricţiunile in Exploatare de până acum 
şi se introduce ărăşi termenul de predare 
la timp conform regalamentelor pentru 
T 6 TE LIN IILE  cu esoepţiunea liniei Ro- 
man-Bacău.

Direcţiunea ie  Exploatare.
Bucureacl, August 1878.

ENGLEZESC1
CU OŢEL

MILNERS’ SAFE C™p
LIVERPOOL SI LONDRA

CELE MAI SIGURE

CONTRA FOCULUI SI SPARGGREI.
A se adresa la agenţii noştri generali

Bernh. Hornstein
Moritz Marc Hornstein

Strada Lipscani No. 41 ji 88.

BIUROU DE INF0RMAŢIUNE

Don! tineri bine educaţi caută două 
Domnişdre plăcute ptntru conversaţie care 
să vorbescă limba francesă săă germană, 
însfi să preferă limba francesă, dintre care 
una să cundscă şi la Piano la cas decă 
nu se p6te amândouă.

Cu condiţiune forte avantagidse.
F. BINDER,

BiuroO de informaţiune, strada Stavro- 
poleos (Piaţa Constantin Vodă) No. 9.

(785-1)

/<;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7\
x  a t r i T T H i i R
X â la V ILLE  DE BRUXELE8

w  Podul Mogoşdiel No. ltt vie - & - vie de Coneulatul Rnsseso

J ţ  Recomandă magazinul «e i  asortat în tot-d’a-una fdrte bine cu rufirift de bftrbaţl |i de 
a ţ  dame, gulere, manchete, batiste de lino, olandă |i mătasă, ciorapi pentru bărbaţi şi dame.

flanele fine (crêpe de santé) oamisóne, grogette, broderie dantele,
fe cele mal noi forme gi culori, umbrele de sóre gi de pléie etc, etc. Atrăgând tot
de-o-dată atenţiunea onor. Clientele că din oausa crizei am redus fârte malt preţurile.

X
X
X
X
X
X
X
X
Xwrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^

V É N D A . )
Sub-semnatal in calitate de|r 

d-luî Gastner din Pesta, fac d 
<)ina de 1 Septembrie a. c. pel (ri 
voi vinde prin licitaţie in Sulr 
leasa Strada Mântnleasa Noi 
D-luI L LangoşI; 17 diferit« »■ 
elegante sistemul cel mal nl 
bricele cele mal renumite, do 
16'/a pnmnl,snnt în etate dE 
murgi, şele englezeşti, ha mii. 
altele, nedisfăcăndnse la 1 Si\t 
citaţia va nrma la 2 şi 3 Sajk 
onnostinţa amatorilor care vr 
carele se pnblică acesta de i

L  Oijv
(787-2 ) Strada Bateri

r

HOTEL W1B
B R A S I O ’U  

Sub-semnatal am onóre a (ţi
Onor. Pnblic voiagior, că am I i i  I 
acest hotel, şi mă v6iă sili a r 
în privinţa curăţeniei cât şi pre ir

Se găşesc odăi de la 60 k'
r...fiorin. Cu deoseB 

Ion Hau
antri)

R O M A N E  I L Ú S T R A T E Fon der ia de Tuciü

Apare de trei ori pe septemână.- Duminică, Mercurl şi Vineri.

3NT°. 1 - Î3 Q  U S T C L X J S X ^ r
conţinând

D O M N U L  SCUMP-AMIC

E. KEILHAUER ANUUCIU  IMPORTAITTi'E
S T R A D A  1 8 V O R

efectuédd ori-ce lucrare de fondăric după 
modele, desluşiri séü desemnurl date.

de

Ch. Paul de Kock
se află de vendare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISS
şi Ia

detitami di diara atât in B ocoim i cât si in districte.
Cu No. 24 a început romanul

I  O  A . N  A
de

GEORGES SAND.
După dorinţa esprimată din mal mnlte părţi s’a început cn No. 26 interesantul roman:

MISERABILII LONDREI
DE

P I E R R E  Z A C C O N A .
Aceste din urmă donă romane se vor publica aşa că c&te o fasciculă va conţine 

urmarea romadului IOANA şi cea l-altă urmarea romanului MISERABILII.

FHAIFtiM IAOIA . L-A. „ S P E B A N T I A  
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

D E P O U L  M E D I C A M E M T E L O R  F R A N C E S E .
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. —- Asemenea se angajăză a efectua 

ori-ce comande din resortul medical.
Z B X tT T S .

Se asigiirczâ buna esecutare cu 
m aterialu l cel m al bun.

Ori-ce comandă pentru conducererea a- 
peî, instalarea băilor ca tote atenansele lor, 
puţuri de curte, pompe pentru diverse tre- 
buiuţi, stropitori de grădini, ş. c. 1. se 
efectueŞă grabnic şi bine Ia

P. Kli!
Asemenea se găsesc tot-d’a-una in de

posit: Ţevi de vlnmb, ţevi de fer şi de 
taci in diferite dimension?, precum şi bu
căţi confecţionate de tuci pentru diferite 
eonstrucţiunl.

Transmisiuni, curele ş. o. I., un mare <L - 
posit cu preţurile cele mai eftine.

(777— 1)

E a f r M V f l n E  Moşia O.teni din 
V I  f l L A n t i  districtul Tehor- 

plasa Tîrguiul, în apropiere de

D Schelele Turnu-Măgurele, Zimnicea şi 
Giurgiu cu 2800 pogone t6te arabile, 

pământ de întâia calitate, având case mari 
cn opt odăi pentrn locuit, pivniţă, maga
zii , pătule şi moră, fiind hotărnicită şi 

impropietărită fără nici, o prigonire cn 
nimeni, traversată de apa Teltormannlul 
şi Teleormanel, arendată cn 24,000 lei noi 
pe fie-care an. —Doritori de a o cumpăra 
se pot adresa la d-nu Yasile Pornmbaru 
Strada Sfinţilor No. 4 unde pot vedea pla
nul acestei proprietăţi şi de unde va lua 
cunoştinţe despre praciul gi mijlocul de a 
merge sa vp<)ă acesta moşie.

(7 8 1 -6 )

CIL HAI VECHIO SI BENDI1I0 MAGASIN
LA  S T É U A  A L B i

SUB FIRMA

mmm m i m b u í
Strada Carol I  No. 5.

(Curtea Vechie) 

vis-à-vis de Sig- Prager 

Am onóre a insciinţa pe onor,

Strada Carol I  No. 4 f  

(Curtea Vechie) ' a 

vis-à-vis de Sig. Praúrttj

rn
Í )  Am onóre a insciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pebiif 
w  sesonnl de iarnă un bogat asortiment de Încălţăminte pentru Bărbţljpi 

Dame şi Copil, după fasónele cele din urmă, — precum şi un h m m  
transport de Cisme lungi de Lak rusesc, de lucht şi de Vacs, cijiiâfl 

/ i  Mantale de Cauciuc pentru plóe, prima calitate; asemenea şi 6aI i i '(1 
de Gnmi.

p i  Sub-semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Public pentru ÉiB 
IT | credere ce a dat menţio atei mele firme de nn interval de 
* * care pană acuma a depus probe suficiente de fina calitate 
a ca şi de eftinătatea preţurilor, sperând că şi de acum înai

bine-voi ai da concursul şefi găsind tot-d’a-nna atât mărfuri flJ

eu iru  i i»  
le 12 i i i  
a măili »  ■: 

ainte, g n

Î şi fasonate cât şi preţnri forte moderate.
Cu tót& stima

P H IL IP P  GOLDSTE1N.J

LA TYPÖGRAFIA THIEL & WEBf

Tln Trnnnnpn O trăsură (faeton) uşoră şi 
Du lull/ifllu puţin Întrebuinţată, şi o pe
reche de cal de cinci ani Împreună cu ha
muri. A se adresa In calea-Şerban Vodă 
(PoduBeilik) No. 45 de la orele 2—6 post- 
meridiane.

PALATUL .DACIA.«

şi la tó te  lib ră r iile  din ţâră

se află de vômjare :

METODIA DE CUBA NTDBALA
drept contrast la

VĂTĂM ĂRILE  PRACTICEI MEDICALE
Singura ţi sigura pază contra 

morţel premature şi l&ngesirel cronice de

Aug. Wilh. KSnig.
P R E Ţ U L  8 L E I  N U  OI .

REGULILFtt
CE T R E B U E P A Ç l J f

pentru a

AJUNGE IA  0 BATEA NETA \M
PREŢUL 50 CENTIM. ,, I

MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA
v T - A - I R - I D I I t T I I È I R E

« Ü I J N B / U J M

- A .  I , _ ô _  B E I X jX í E
ü r

FERNISORUL
530, C O L T IU L . B U L E V A R D U L U 1 S I  

Face cunoscut onor. Clientele, ca i a sosit pentru sesonul 
cele mal moderne, fasGne elegante croite, dupe

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Hardington 
Jaquette Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Beraissance şi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
Se prllmeşte şl coin Audi de tóte felnrileţ de haine care 

se efectuóla eu mare promptitudine.

CURTIEI
M O Q O S IO A IE I ,  C A S A  Q R E O Ê N U ,  530

actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofele 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

Cămăşi franţuzesc!, albe şi colorate 
L in gerie  de tête felurile 
Cravatte Plastron, Régate etc. negre şi colorii 
Umbrele şi objecte de fantasie 
Mânuşi şi tôte lucrurile de modă

MAI MODERATE
J o s f i F

Fornisornl CnrţiI, No. 20 Colţul Bulevardului şi Mogogóiel Cásele Grecénu.

Tipografia, Thiel & Weiss Palatul „Dacii*.


