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Cantul de Vleuu, 18 «eptembre 
Renta ungara in aur . . . . 44 — 
Bonuri de teoaur ung., I emis. 111 •— 

.  > » I I  » 75 —
îm prum utul austr, In hârtie , 60 441 

» .  .  arg in t . 62 35
Renta austriacă in aur . . .  71 40
Loae din 1866 . ‘ .......................... 110 50
Acţiunile băncel naţionale . . 79o — 

.  .  austr. de credit 232 —
.  „ ungare ,  2o2 75

A rg in t ...........................................100 15
Ducatul ............................  57 46
N apoleonul................................. o 33
100 mărci germane . . . . .  57 35

Cursal de Berlin, 13 septembre 
Acţiunile Căilor ferate române. 82 25 
Obligaţiunile române do/» . . 83 
Priorităţile C. fer. rom. &>/. 84 10 
împrumutul Oppeaheitn . . . 102 60
Napoleonul...................   16 3o
Viena, termen lung ....................— —
Paris ,  scurt . . . .  81 8j
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Duminecă, 3 Sept«t  bre.
Patronul silei : Mart. Antim episc. 
Răsăritul soarelui: 5 ore 36 mm. 
Apusul soarelui: 0 ore 01 min. 
Fosele lunel t Lună nouă.

P L E O A  TIVEISrTJR -IluO IR ,
Maoaresel—Suceava 

Buouresoi . . . . 8.15 n 10.— 
Ploesol . . . . .  9.60 n 12.00 
Brăila 1.53 n 5.46
Tecuci Q................. 4.38 n
R o m an ................. 9.06 d
Şuoeuva, sosire . .12.08 4

7.15 d 
i i .  Od 
4.45 4 
9.66 n

Bncnrese—Verciorova
Rueuresel ....................... 7.40 d 10,40 4
P i t e ş t i ........................ 10.13 4 3.— 4
Slatina . . . . . . .  12.31 4 6.30 n
C ra io v a ...........................2.20 4 3.15 4
Verciorova, sosire . . A —n 6.— n

Sum ara—Bucnreacl 
Suceava. . . .  6.11 4 6.464
Rom an............... 8.45 4 12.30 4
T ecu c i................ 12.30 n 6.10 4
B ră ila ................... 3.08 a 8.10 n 8.68 4
Ploesol. . . . .  7.12 4 2.45 4
Buouresoi sosire 8.80 4 4.30 4

Verciorova — Uaonresei
Verciorova........................11.25 4 6.— 4
Craiova . . . . . . .  3.— d 6.80 j
S latina................................4.45 <1 9.30 a
P iteşti................................. 7.08 4 1.08 d
Bucurescl, sosire . . . .  9.20 4 5.20 4

liacuresol— Giurgiu
Buouieeii..........................  9.15 4 6-05 n
Qiurgiu, sosire . . . . . 11.35 4 8.27 n

Giurgiu—Bocureeol
Giurgiu..............................  7.36 4 4.55 4
Bucureecl, sosire.. , .9.48 4 7*1 *4

Galati—Bărboşi
G a la ţi .................. 1.20 n 8 26 d 7.30 a
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— 4 8.06 n

Bărboşi—Guiatl
Bar b o ţi................ 2.65 n 6.25 n 7.—n
Galaţi, sosire . . . 3.30 n 7.— n 8.25a

, yi (ine e sposiţia, rom ânii mer-e 
l Paris v o r găsi zia ru l .T I M P U L *  

[rands M agasins du P rin te m p s. 
fard Haussmann 7 0 . *

lEPEŞI TELEGRAFICE
U i  . T I M P U L U I *

(Agenţia Haras)
(13 «eptembre 4 ore ceara.)

P âris, l3  «eptembre. 
,tao al insntginţilor din Nona Ca- 
A fost rvspine. Insurgenţii aB fos* 

lle o pedeapsa esempiară.
Atena, 13 septembre. 

miemarea oficierilor ţ i  so ld a ţilo r  d in  
[ţi activă, eari a u n t  iu oongedid , n ’a re  

caracter provocato r c ă tre  T u rc ia .
Viena, 13 «eptembre. 

tiagjUtncetnn a părăsit, ieri, Viena 
tril a se 'ntoeice la Kucnreţti.

(II «eptembre, 8 ore seara.)
Viena, 18 septembre. 

¡ala). D iv isia  a  36  a n n n ţă  d in  B an
ca d a ta  12 s e p t : .D esarm u rea  

1 în a in tează . L o c u ito rii ţ in u tu r i lo r  
ck en dervacouf, S ta riiu a id a n  şi K a- 

'ţikă fo s t d eearm uţi fă ră  resis ten ţă .

H  (H Ssptembre, 9 ore dimineaţa.)
Viena, 13 «eptembre.

.Abendpost* desininte egomotnl că cnar- 
II Ani goneial al armatei se va transporta 

Brod.
Hi P | cit timp vor dara operaţiile in 
^ jjpnL d» miază noapte o parte din cnar- 

“erul general se va Btiămnta la Brod şi 
fi wdas de an locţiitor al generalului 
pn:

Roma, 18 septembre. 
falia* annnţă sosirea notei Greciei 

lire cere mijlocirea paterilor. Toate 
:Je fiind faotărite a nrmu punctelor 
mini din Berlin, prin urmare ele na 
fosa mijlocirea lor; dar nici o pu

pil va incnrrja pe Grecia d’n trece 
marginele nneî acţil diplomatice sus- 

H-şI cererile prin arme.
Philadelphia, 12 septembre. 

[«¿nu, corabie ru să , a  sosit. Ea aduce 
hginl destinat a arma patra vase noi 
Itrolă.

I

BUCUREŞTI
K m  b á t a  3  ( 1 4 )  s e p t e m b r e

/U toate câ trebuinţa linei con 
Ijuante pentru cedarea Basara- 

| I  este vădită pentru ori-cine cu
li, şi cu toate că oamenii de la 
«ern şti fi bine câ o provincie a 

t  ni nu poate fi înstrăinată de către 
i  berile ordinare, interesele lor per 
I bale şi dorinţa de a rămânea la 

tere él împinge a face pe lumea 
crează câ el cn came rile lor sunt 

IpâDl absoluţi asupra pământului 
Iii şi câ T pot da după plac. Zia- 
II guvernamentale nu încetează 
Ine cita autori strâini şi discur 
Iri stranie pentru a ne dovedi câ 
Jiuână de oameni cari din intém 

Hre se numeşte câmerâ, poate sâ 
kpunâ in mod discreţionar de pâ 
fentnl ţârii.
[Aşa nnmiţil liberali cari de a lt  
jaterea, când le convine, adică 
iul e vorba de. a se folosi de ne-

x p e rie n ţa  poporului, ştiâ sâ ţină 
a tâ t  de ta re  la co n stitu ţiâ , caută 
acum a se folosi to t de aceeaşi neex- 
perienţâ pentru  a dovedi câ sfinţenia 
păm ântului strămoşesc nu este ga
ran ta tă  prin constituţie.

Până acuma am discutat şi uol 
teoreticeşte această c-estiune. Pentru 
astăzi ne vom mărgini a da citito
rilor noştri un exemplu simplu şi 
foarte lesne de priceput.

Ţara fiind baza constitu ţiunil, se 
înţelege de sine câ o bucată a ţârii 
eBte de o mie de ori mal scumpă 
decât o bucată a constituţiunil.

Acuma sâ presupunem câ guver
nul radical, dupâ ce a instiâ inat trei 
ţinu turi cu cameriie cari le are la 
dispoziţie, trebuie sâ se re tragă din 
cauza unei împrejură» I oare care şi 
câ ar fi cu pu tin ţă sâ vie atuncea 
la putere un a lt guvern care ar avea 
şi el cameriie sale la dispoziţie şi a r 
face socoteala u rm ătoare; In timpul 
guvernului trecu t ţa ra  a avut trei 
zeci şi tre i ţinu turi ; constituţia 
noastră  a re  o sută tre i zeci şi 
pa tru  articole, adică de patru ori 
a tâ tea  articole cât aQ fost ţinuturi 
n ţa ră , in câ t vin patru  articole 

pe fie care ţin u t ; guvernul trecut 
şi-a luat dreptul de a şterge trei ţinu
turi, fără a întreba mal întâi na
ţiunea, ed am prin urmare cel pu
ţin  dreptul de a şterge proporţional 
to t a tâ te a  articole, adiiâ 12, din con
stitu ţie . Sâ presupunem mal departe 
câ acel guvern ar fi a tâ t de bun 
încât să nu şteagâ tocmai 12 arti 
cole, la câte ar avea dreptul dupâ 
calculul lui exact, ci câ s’ar mulţumi 
numai cu ştergerea a douâ articole din 
constitu ţie  şi anume: a art. 5 şi 128.

Ce s’ar întâm pla atuncea ? Dacă 
s’a r  auzi numai câ guvernul are o 
asemenea intenţie, .Rumânul*, care 
a r fi atuncea In opoziţie, a r apărea 
a doua zi încadrat In negru anun
ţând urbi t l  orbi câ România este 
m oartă. S’ar face Întruniri la  circ 
unde domnii C. A. Rosetti şi I. Brâ- 
tianu s’ar a ră ta  mulţimii In haine 
de dolifi mare, cu ] acri mele obli
gate In ochi, declarând câ sfârşi
tul lumii se apropie, câ s’a întâm 
plat fărădelegea cea mal Îngrozi
toare, câ nenorocirea e a tâ t de mare 
In cât nici nu poate sâ încapă In 
mintea unui cetăţean patriot şi nici 
nu poate fi exprimată In cuvinte şi 
altele de alde astea. D ior ar invita 
pe popor, ca suveran suprem al 
statu lu i, să restoarne pe un guvern 
care In rătăcirea lui atentează la 
pactul fundamental al ţârei. Atun
cea ar declara câ numai o consti
tu an tă  are dreptul de a schimba 
constitnţiunea, câ naţiunea Întreagă 
trebue în trebată etc.

Toate acestea le-ar scrie şi le-ar

zice, se înţelege cu multe fraze bom
bastice şi cu patosul stereotip, când 
ar fi vorba sâ se şteargă donâ a rti
cole din constituţie, iar acuma de
clara cn to t a tâ ta  patos şi to t atâ
tea fraze câ cameriie ordinare ah 
competinţa de a instreina trei ţinu
turi cu zecimi de mii de locuitori ro
mâni, adică cu o parte chiar a su
veranului suprem, a poporului.

D IN  A F A R Ă

In capitala Turciei se ivesc pre- 
semnele unul chaos. Duminecă seara, 
afiându-se urma unei conjuraţii in 
favorul lui Murad, s’afi făcut o mul
ţime de arestări. Gât poate fi ade
văra t şi constatat in privinţa con- 
spiraţiunel, ştirile de până acum nu 
ne pot lum ina, dar ele 6unt de a- 
juns a ne ară ta  limpede situaţia 
desperată a lu) Abdul-Hamid. El nu 
se sim te signr nici ihiar in palatul 
săfi; se teme ca nu cumva in fie
care minut 8â’l ajungă soarta pre
decesorilor sâf. Cu fiecare zi ce trece 
e silit sâ recunoască neputinţa sa, 
faţă cu mişcările to t mal amenin
ţă to a re  din provinciile Iul mal de
părtate.

Afară de greutăţile şi a lte rnati
vele ce i se opun Porţii in urma 
stării deplorabile, mal măresc in- 
curcala şi partidele influenţelor ruse 

j şi engleze. D’ocamdatâ, dupâ cuui 
ne spune o corespondenţă din 2 Sep
tembre din Stambul, influenţa amba
sadorului englez a invins cu reche
marea Iul Midhat-paşa, silind pe prin
ţul Labanof a se retrage cu încer
carea lui d’a aduce la guveru pe Mah- 
mud Nedim-paşa.

in  cercurile guverua mentale sâr
beşti nu se privesc fără temere e- 
veniinentele am erinţâtoare ce se des- 
fâşu râ in provinciile turce ihârgi- 
naşe. Mal mulţi membri din corpul 
diplomatic ceiând congediu de la 
guvern, li s’a respins cererile ordo- 
nându-li-se a rămânea la postul lor.

In urma unor paşi făcuţi de mi
nistrul afacerilor esterne la pleni
p o te n ţia r i  Turciei din Atena, in 
privinţa rtgulârel cestiunel grece, a 
fost insârcinat ministrul regelui Geor- 
ge la Constantinopol să înceapă tra 
tă ri cn Safvet-paşa. Ministrul Greciei 
incunoştiinţâ pe marele vizir despre 
o telegram ă a guvernului său, in 
care se zice că in faţa redeschidere! 
ca merilor, guvernul Greciei se vede 
silit sâ ăşl desfâşure politica înain
tea Adunftrel naţionale, şi astfel tre 
bue să ceară informaţii de la Poartă, 
cum are de gând a împlini art. 24 
diu tra ta tu l de la Berlin. Telegrama 
mal adaogă că guvernul grec nu

poate aştepta mult timp răspunsul 
guvernului Sultanului; in caz când 
răspunsul nu ar fi mulţumitor, ca
binetul. Greciei va fi silit a apela la 
mijlocirea Poterilor.

Safvet-paşa răspunse câ va inru- 
noştiinţa despre aceasta pe consiliul 
de m iniştri; dar nu se poate hotărî 
până ce nu va primii un răspuns o- 
ficial la circulara Turciei cu data de 
8 August. In tr’aceasta Marele Vizir 
poate asigura pe guvernul regelui 
George că va cerceta cestia cu toată  
băgarea de seamă, şi va ţin ti la îm 
păciuire.

REICHSTAGUL GERMAN

DU cur sul ilt deschiderea tesiuml.

D. comite Stolberg, înlocuitorul ma
relui cancelar, a deschis parlamen
tul german, in zioa de 9 Septem
bre, prin următorul mesagifi, pe care 
ăl reproducem după .Nord. Alg. Zei- 
tung :*

.Onor. dom ni! Alteţea Sea impe
rială şi regală, principele moştenitor 
al imperiului german, a bine-voit a 
rnâ însărcina ca, in numele guver
nelor confederate, sâ deschid şedin
ţele Reichstagului

.Când s’a inchis sesiunea din urmă, 
poporul german se afla incâ sub pre
siunea adâncelor agitaţiuni provo
cate de atentatul indreptat in con
tra  persoanei M. S. împăratului.

.Puţine zile după aceasta, s’a ră 
dicat din noâ, şi c’un succes mult 
mal nenorocit, mâna unul criminal, 
in contra capului imperiului. Mila Iul 
D-zeâ a păstrat insă şi d’astâ dată 
viaţa împăratului; dar gravele rane 
ce a suferit ah nevoit pe M. S. a se 
abţine, până Ia deplina însănătoşire, 
de la afacerile guvernului, 'transm i
ţând conducerea lor Alteţei Sale im
periale principele moştenitor.

.Chiar după ăntâiul atentat, gu
vernele confederate erau convinse 
că crima a luat naştere din influenţa 
simţimintelor ce se plămădesc şi nu
tresc, in cercuri foarte întinse, prin 
agitaţiuni indreptate in contra sta
tului şi actualei ordine sociale.

„D’aceea, guvernele confederate 
afi supus Reichstagului un proiect 
de lege, care era destinat a pune un 
capăt acestor tendinţe periculoase.

.Proiectul a fost respins.
.Acum, când o nouă crimă, care 

e un pericol ce ameninţă imperiu] 
şi intreaga societate civilă, a deştep
ta t in genere din ce in ce mal mult 
conştiinţa naţiunel, sunteţi chemaţi, 
onor. domni, prin col alegeri, ca, 
pe calea legislativei, să esaminaţl 
din noâ, dacă legile in fiinţă ofer 
destule mijloace pentru a face ne- 
pericnloase acele tendinţe.

„Guvernele confederate nu ş’aâ 
schimbat convingerea. Ele sunt con
vinse, ca şi până acum, câ trebue 
luate măsuri extraordinare pentru a 
pune capăt lâţirel răului şi a pre
găti încetul cu incetul tărâmul pen-j 
tru o vindecare. Ele sunt asemenea 
convinse că mijloacele ce caută sâ 
alegem trebue să ocrotească in ge-1

nere libertăţile cetăţenilor şi sâ ştir 
peascâ numai abuzurile care, printr’o 
agitaţiune vătăm ătoare, ameninţă 
temelia statului şi Viaţa noastră cul
turală. Un proiect intocmit pe te 
melia acestor vederi se va presinta 
fârâ amânare d-voastrâ.

.Guvernele confederate speră câ 
nouil aleşi al naţiunii nu le vor re
fuza mijloacele ce sunt necesare pen
tru propăşirea paclnicft a imperiului 
şi pentru asigurarea lui in contra 
atacurilor, a tâ t din intru, cât şi din 
afară. Ele speră câ, punându-se o- 
datâ capăt propagărel publice a a- 
celet mişcări vătămătoare, din a- 
ceasta va rezulta întoarcerea celor 
seduşi la calea cea adevărată.

.In  urmarea unul inalt ordin, şi 
in numele guvernelor confederate, 
declar Reichstagul deschis.*

REVISTA ZIARELOR ROMANE

l u  fior adânc sguduie inima gu
vernamentalilor, şi o descurngeare 
vădită trădează toate păsurile lor. 
Cu cât conştiinţa cetăţenilor sâ lu
minează şi întăreşte, cu a tâ t cuge
tul partisanilor guvernului îngălbe
neşte şi tremură. Imagina acestei 
detnoralisârl a sufletului lor se zu
grăveşte in toate colţurile ţâ r e i ; 
pretutindene partisanil lor aâ amu
ţit, acoperiţi de păcatele oblăduirii 
lor; unii fng şi desertează, alţii se 
retrag speriaţi de opera io r : o parte,

; cel mal părăsiţi, sta fi incâ pe sche
letele budgetelor comunale şi jude
ţene, rozându-le cu lăcomiâ, privind 
spre oara sfârşitului când popopul 
le va cere seamă.

In judeţul nostru cel puţin acest 
portret este leit poleit al celor, ce 
se poroclesc liberali, ajunşi la o de
bandadă complectă. In comună, ca 
şi in judeţ, n’afi mal rămas de cât 
câţi-va omuleţi de afaceri, absolut 
fârâ nicl-o conştiinţă de mandatul lor; 
inşişl impiegaţii cancelarielor abia 
’şl ţin  risul de nemernicia acestor 
oameni.

Clubul lor sgomotos de altă dată 
s’a inchis, clădindu’şl de mult timp 
deja painjenii majestoasele lor pa
late. Gălăgia ce o fâceafi prin ma
halale, făgăduind naivilor plugari 
şi cârciumarl câ le vor rădica licen
ţa , monopolul, timbrul, etc., etc, s’a 
transformat in o mormântalâ tăcere, 
iar farsorii de altă dată abia mal 
afi curagiul a trece pe dinaintea ca
sei ver unul locuitor.

El cari ne vorbiaO de popor, n ’afi 
curagiul acum a da ochii cu e l ; il 
mustră cugetul pentru înşelăciunea 
cu care l’a exploatat; se ruşinează 
siugurl de câtă netrebnicia afi să
vârşit. Din comună s’a retras to t ce 1 
a fost mnl cu greutate şi onestitate, 
puţinii cari mal a fi simţimântnl dem
nităţii sunt pe punctul de a se re
trage şi el.

Opiniunea publică pe fie-ce zi işi 
manifestă efectele sale, şi deja un 
însemnat număr de cetăţeni ştim 
că afi luat hotârlrea de a provoca 
întruniri publice, a desbate cu ce
tăţenii cestiunile capitale ale zilei 
şi a face pe deputaţii acestui judeţ

■
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să, înţeleagă cari sunt adevăratele 
siuiţiminte şi cugetări ale alegăto
rilor in faţa nouef posiţiunl ce s'a 
creat Rom&niel prin tra ta tu l de 
Berlin.

Duminecă va vorbi d. Resu, in te
ligentul nostru avocat; nu ne indoim 
că in curând şi alţi bărbaţi ca d-nil 
Ventura, veterani de lupte polit'ce 
ca d-nil Popasu, Pagoni, M. loan ; 
bărbaţi de specialitate ca d. A. Câ- 
linescu. tineri cu inimă ca d-nil Bo- 
ţan , Gosticâ Vârlan ; cetăţeni comer
cianţi de diferite ocupaţiunl vor o- 
feri concursul lor, se vor intruni, 
vor desbate, si se vor lumina fie 
care in parte, şi apoi toţi inpreunâ 
vor spune poporului unde ne aflăm 
şi ce este de făcut spre a eşi cu 
demnitate şi legalitate din greaua 
situaţiune in care ne aflăm.

Toţi cel ce n’aă inimele putrezite 
şi sufletul vestejit de patimele de 
partidă vor merge la aceste intru- 
niri cu bună credinţă şi cu inten- 
ţiune de a ne lumina cum este mal 
bine de făcut, şi apoi a hotâri ce 
să spunem deputaţilor, ca nu el, 
unii din ademenire, alţi din alte 
inprejurârl, să voteze violarea Con- j  
staiuţiunîi, şi prin urmare pângârirea 
ultimului bun ce mal rămăsese ne 
atins in această ţară.

Cetăţenii să fie cu privegbiare, 
căci mari lucruri aă a se petrece 
in cur&nd şi insemnate învăţăminte 
vom fi chiemaţl a culege.

“Vocea Covur..

Domnule redactor,
Mulţâmindn-vă cu recunoştinţă de 

bunâ-voinţâ ce aţi avut a da publi
cităţii proiectul, că v’am inaintat. 
pentru o nouă organisare a arm a
tei. permiteţi, vă rog, d-le Redac
tor, a mal abusa de aceasta bună 
voinţă şi a vă ruga să inseraţi in 
coloanele stimabilului d-voastră ziar 
şi următorul proiect de organisare 
considerată din alt punct de vedere, 
de cât acela in care am elaborat 
primul meă pro:ect. De astă-dată insă 
voiţi fi mal scurt, căci toate prin
cipiile, pe cari trebuia să mă inte- 
meez pentru o nouă şi serioasă or
ganisare, le am espus deja, In trea
căt, in proiectul publicat, şi astă-zl 
nu ’ml rămâne, pentru a intra in 
modul de vedere al altor ordine de 
idei, de cât a enumera oare-carl mo- 
difiârl, ce se pot introduce fără a 
se altera legea actuală, şi fără a se 
spori mal mult cheltuelile ordinare 
de întreţinere.

Circulă două curente de opiniunl 
d iferite : Unul este pentru o revi- 
suire radicală a legel actuale de or
ganisare [şi, cu sacrificii mal insem
nate, a se forma o armată bună şi nu
meroasă, pe care ţara să se poată re- 
zimacu încredere in situaţiunea creată 
de împrejurările de fa ţă ; şi in acest 
sens am elaborat primul meă proiect; 
cel l'-alt curent constă in in înlo
cuirea teritorială adăogită menţi- 
nendu-se numai armele speciale in

FOILETONUL „ TIMPULUI“

PESTE CAP
de

■EPOCILE O A B O R I E A U

PARTEA A DOA
Generalul 1-elorge

(Urmare)
Sa zicea insă că castelul coprinde in sine 

multe lncrnrî de cea mai mare valoare, 
nul cn seamă mobilele fi tablourile, dar 
bătrânul colecţionar mai bine se lăsa să 
moară de foame, de căt să se desfacă de 
locrnl cel mai neinsemnat.

- Nu fii aşa rea ! zicea el tot-d’a una 
către domnişoara Rochecordean.

Ba nici că ar fi fost, dacă nepoată-sa 
na ar fi foBt aşt frumoasă.

Dar strălucitoare, ea zicea revoltătoarea 
frumseţe a Eliiabeteî o umplea de furie şi 
nimic n’o mal putea domoli.

Taliei pline şi rotunde a tinerel ii şedea 
bine şi cu un sac. Păru-lei, deşi lipsit de po- 
madâ, tot era des, fin şi strălucitor. Ma
nele el silite să indepliniască serviciile osie 
mal grele, deşi spălate cn cel mai ordinar 
săpau de Marsilia, to '.uşi era li albe şi de
licate. Forma aleasă a piciorului el se ve- 
Je-i sub cele mal diforme ghete.

— [au să vezi! zicea domnişoara de

oare-carl proporţiunl, insă între
ţinerea armatei in general să nu 
treacă peste limitele budgetului 
actual.

Despre mine unul, trebue să vă 
mărturisesc, d-le Redactor, că această 
din urmă opinie, ori căt de atră  
gătoare s’ar părea la prima espu 
nere, ’mi e teamă insă că coprinde 
in sine anihilarea ori cărei idei de 
inarmare serioasă: căci, a se des
fiinţa toată infanteria şi cavaleria 
permanentă, in întregul lor, este a 
nu mal avea cadru ; iar a se ţine 
strict in restrinsele limite ale chel- 
tuelelor actuale, este, pe de o parte, 
a nu putea trece, iu acelaş an, şi 
ţine mal mult timp sub arme pe 
to ţi soldaţii unul corp, din causa 
reducerilor peste măsură a efective
lor ; iar pe de altă  parte, a nu a- 
vea scoli suficiente, deposite, mate- 
rialurl. şi, in fine, nici una din con- 
diţiunile a tă t de esenţiale pentru o 
nună armată. Afară de acestea, 
ţara noastră posedă cămpil intinse, 
şi ar fi o greşeală dacă nu s’ar da 
oare-care atenţiune cavaleriei, astăzi 
mal cu seamă, cănd rasa căilor este 
in cea mal mare degenerare.

Aşa dar, pentru a intra oare cum 
şi in această ordine de idei, adică 
sporirea armatei prin arm ată teri
torială, cu cheltuiala cea mal redusă 
posibilă, iată, dupe mine, d-le Re
dactor, to t  ce crez că se poate face, 
fără a vătăma arm ata in condiţiu- 
nile esenţiale de folositoare esis- 
te n ţă ;

a) A se măuţiue cele 4 batali
oane de vânători, ca centruri de in
strucţie in fie-care divisie;

b) A se desfiinţa cele 8 regimente 
de linie şi a se indoi regimentele de 
dorobanţi, dăndu-li-se cadre com
plecte permanente şi infiinţăndn-se 
căte o companie de deposit perma
nentă la fie care regim ent;

c) A se mănţine pompierii, cel 
puţin astfel cum sunt astăzi orga
nizaţi ;

A se adăoga incă două regi
mente roşiori şi a se spori cu două 
escadroane fie care regiment. Aceste 
regimente vor servi asemenea ca cen- 
trurl de instrucţiune pentru arma 
cavaleriei, in fie care divisie;

e) A se mal adăoga patru regi
mente de călăraşi, şi a se spori cu 
căte două escadroane toate regimen
tele, dănduli-se toate cadrele perma
nente şi căte un escadron de depo
sit perm anent;

f )  A se adăoga căte două baterii 
la regimentele actuale de artilerie, 
şi a se spori cu două tuuurl fie-care 
baterie. Iu timp de resbel, bateri de 
de munte şi de asediQ se vor alipi 
to t la aceste regim ente;

£■) A se mal iufiinţa, cel puţin, 
un • batalion de geniO.

Căt despre miliţii, ele vor conti
nua a figura cu aceeaşi organizare, 
ca şi iu present, păuă cănd mijloa
cele vor permite ca să se formeze 
dintr’ănsele al 8-lea batalion la re
gimentele de dorobanţi.

Pe aceste baze, arm ata se va com
pune precum urmează :

Rochecordean, să vezi că n’o să se bolnă- 
viască nici măcar de pojar!...

Intr’nna din acele serate ca plăcinte şi 
sirop de fragi la această caritabilă femee 
apăra înaintea 1 ni Pani Delorge pentrn 
ăntăia oară Elisabeta de Leeperau.

Intr’adever »apăru* căci putem zice că 
fa mal ăntăiii cn total nimit ca de o ve
denie cerească, apoi fermecat şi încântat* 

Dnpă ce işi mai veni puţin in fire, fu 
isbit de graţiele modeste a e germanei or
feline, de dulceaţa el neclintită şi nobila 
simplitate cn care primia atribuţiile ser
vile de cari o grămădia mătuşe-sa. El su
feri mult, văzănd'o tratată de ospeţi ca o 
servitoare. Fu mişcat, el, a cărni simţibi- 
litate nu avea£nimic eaagernt, văzând in 
ea reeerva nepotrivită acelora, a căror viaţa 
e un chin lnng.

Astfel că eşind de la domnişoara de 
Rochecordean in loo d’a se dace acasă, se 
duse să se plimbe singur pe malnl Loirei, 
deşi era aproape de mieznl nopţel şi la 
cinoi ore trebnia să fie in şea pentra ma
nevră.

Simţia trebuinţa s’a văntnra in mintea 
sa o idee, de care cn o zi înainte işi ar 
fi bătnt joc :

Idea căsătoriei.
— Ei! şi de ce, găndia *1, 8ă na mă 

însor ?...
Nu era el aonm o fi cer superior, şi signr

а) Pe picior de resbel.
NB. Următoarele efective sânt luat drept 

normă in termen de mijloc, insă ele pot fi 
sporite, in timp de resbel, incă cn i/, din 
nnmărnl rezervelor, rămăind celei’alte două 
părţi disponibile, pentru a împlini treptat 
golnrile produse la corpuri in timpnl cam
paniei.

Infanterie. 4 batalioane vănători a 4 com
panii şi o companie de deposit; compa
niile a 200 oameni. Trapa, 4,000 oameni. 
— 32 regimente dorobanţ), a 2 batalioane 
şi 1 companie de deposit; companiile a 200 
oameni. Trupa, 57,600 oameni.

Cavalerie. 4 regimente roşiori, a 6 esca- 
droane şi 1 escadron de deposit; escadroa
nele a 180 oameni cn 160 cai. Trnpa, 5040 
oameni şi 4480 cal. — 12 regimente călă
raşi, a 6 escadroane şi un escadron de de
posit ; escadroanele a 160 oameni, cn caii 
lor. Trnpa, 13,440 oameni, şi 13.440 cal.

Artilerie. 4 regimente, a 8 baterii a 8 
tunuri, 1 companie de deposit, şi parcul 
respectiv. Trnpa, 5,400 oameni, 256 tnnnrl 
şi 5,040 cal.

GeniiI. 2 batalioane a 6 companii, 1 com
panie de deposit, şi parcol respectiv; com
paniile a 200 oameni. Trnpa, 2,800 oa
meni şi 900 cal

Diferite servicinri generale, trope de ad 
minigtraţie, uvrieri, infirmieri, etc. Trupa 
1,200 oameni şi 400 cal.

Coloane de muniţie şi de snbsietanţă, am 
balanţe, etc., (cn miliţieni). Trnpa 4,000 
oameni, 2,400 cai şi 3,600 boi.

Totalul general: 93,480 oameni, 256 ta 
nari, 26,660 cal şi 3,600 boi. Din cari 
uptători: 61,600 infanterie ; 17,920 cava 

lerie; şi 5,400 artilerie, cn 256 tnnnrl.
Totalul luptătorilor: 84,920 oameni, cn 

256 tnnnrl.
б) Pe picior de pace 

NB. Toate nniţăţile snnt menţinute pe
picior de pace întocmai ca şi pe picior de 
resbel, fiind deosebire nnmai de efective, in 
oameni şi cai, cari s’aă redus la cel mai 
strict necesar şi astfel ca armata terito
rială, împărţind n-se in patra schimbări, să 
poată fi chiămat fie-care schimb, snb arme 
cel pnnţin de trei ori pe au, căte o lnnă 
in fie-care rănd.

Infanteria. 4 batalioane vânători, a 70 
oameni compania; trupa 1400 oameni, — 
32 regimente dorobanţi, a 60 oameni com 
pania; trapa 17,280 oameni.

Cavaleria. 4 regimente roşiori, a 60 oa 
meni şi 50 cai eecadronnl; trapa 1680 
oameni şi 14 cai.—12 regimente călăraşi 
Escadron ni a 60 oameni cu caii lor; tru 
pa 5040 oameni şi 5040 cai.

Artileria. 4 regimente a 70 oameni şi 
50 cai, bateria (a tnnnrl); trapa 2520 on 
meni şi 1600 cai.

Gemă. 2 batalioane a 70 oameni compa' 
nia şi 80 cai de batalion; trnpa 980 oa' 
meni şi 199 cai.

Diferite servicii generale, trnpe de ad' 
minietraţie, uvrieri, infirmieri, etc; trapa 
600 oameni şi 200 caî.

Total pe picior de pace: trnpa 29500 
oameni şi 8400 cai.

Din cari:

4480, Cadrele permanente şi oompaniile 
de deposit ale dorobanţilor;

1440, Cadrele permanente şi 1 escadron 
de deposit ale călăraşilor.

Total 13100.

Cu drefl numai la hrană: 
12800, Dorobanţi cn schimb, 
3600, Călăraşi cn schimb.
Total 16400.

Cu drept la soldă ¡i hrană: 
7180, armata permanentă;

a fi general înainte de zece ani!

Leafa lui, care mergea crescănd, putea 
ajunge pentrn o căsnicie modestă şi eco
nomică, şi pentru cheltuială in primele zile 
avea şase mii de franci economisiţi in 
Algeria.

AtuAcI, intorcăndn-se acasă, pentru ăn
tăia ţi fără indoială unica oară se pnse 
inaintea anei oglinzi, cercând a afla ce 
efect putea prodnce persoana lui.

Mare, bine făcut, atingeu acel grad ho- 
tărlt al desvolt&rel care arată limpede per
fecţia formelor. Părul negru strălucitor, 
tone, mărunt şi peptănat in sas arăta mai 
mult paloarea de brocz a feţei sale ener
gice. Lealitatea ini mei ei strălucea in ochi. 
Mustaţa lui ca mătasea umbrea, fără să le 
acopere, nişte buze spirituale, atăt de roşii 
ca şi săugele pe care ăl vărsa cu liberali— 
tate pe cămpnl de bătae.

Toată modestia la o parte, i-se părea că 
întruneşte toate condiţiile cari fac pe băr
batul inbit şi ban.

Dar ăşi simţea inima prea prinsă pen
trn a se avântară, ten ândn-se de oare-oare 
crudă decepţie. A doa zi începu să cerce
teze lucrai.

Iutr'nn cuvânt âi defini starea domni
şoarei Elisabeta de Lesperan un bătrân 
burghez din Vendome.

— N ’având nici para, va rămănea fată 
bătrână oa mătuşi-sa.

Încântat zise in siue bravul cap de ev*
cadrou :

Toată această arm ată va fi înca
d ra tă  pe picior de pace ca şi pe pi
cior de resbel, in 4 divizii active , 
fomând două corpuri de a rm a tă , 
având fie-care divizie câte un ele
m ent permanent de fie-care a rm ă , 
scoli divisionare pentru producerea 
ofiţerilor de infanterie şi de cava
lerie, precum şi deposite cu mate- 
rialuri de to t fe lu l, in proporţiunl 
corespondente necesităţilor sale. Re
crutaţi a pentru corpuri se va face 
chiar iu raionul circonscripţiunel 
divisiel respective. Reservele vor fi 
contracentrate la corpurile l o r , de 
două ori pe an, câte 15 zile cel pu
ţin  in fie-care rând, pe care t im p , 
pentru a nu se inpovâra budgetu l, 
ce concediază de la partea activă un 
egal număr de oameni. Se vor în
fiinţa scoli m ilitare speciale pentru 
formarea ofiţerilor de genifi, artile
rie şi statm ajor. Toate celealte dis- 
posiţiunl generale, prevăzute in pri
mul p ro iec t, sunt menţionate şi in 
proectul de f a ţă , intru cât ăl sunt 
comune.

În treţinerea acestei arma te,cu toa
te cele necesarii şi cu cadrele com-1 
plecte, costă aproximativ 20 mili
oane lei pe an , afară de ceea ce 
trebue inflinţat din nod, odată pen
tru  to td ’auua, şi care in budgetele 
tu tu lor statelor, nu sunt prevăzute 
la cheltuelile o rd inare , de cât ca 
întreţinere, iar înfiinţarea lor for
mează obiectul cheltuelilor estraor- 
dinare.

Aceasta cred că este singura com
binare posibilă, pentru a avea o ar
m ată bună şi m ult mal numeroasă 
de cât cea actuală, in raport cu cele 
mai râstriuse mijloace posibile , şi 
este ultima expresiune a to t ce se 
poate face mal puţin pentru îmbu
nătăţirea şi sporirea acestei arm ate.

In fine, domnule redactor, ca să 
termin, voi aminti aci aceea ce este 
bine cunoscut de to ţi oameuil com 
petinţl In asemenea m aterie, că 
ori ce arm ată, care posedă şcoli bune 
şi suficiente, cadre instruite şi nu
meroase, staturi majore capabile şi 
biue organizate, depozite cu mate- 
rialurl de to t felul, muniţie şi a r  
m ătură b u n ă ; şi, daca, prin orga 
nizarea el, poate trece repede de 
pe piciorul de pace pe picior de 
resbel, ast-fel ca să poată fi mo- 
bilisată în timpul cel mai scurt 
posibil şi cu un efectiv cel pu
ţin  în treit de cel ce a avut In 
timp de pace, iar sosirea reser- 
velor şi a recruţilor la corpuri să 
se facă cu Înlesnire şi fără confu- 
sie ; şi dacă, pe lăngă acestea, În
treţinerea el, în timpuri ordinare,

n’ar costa cheltuieli prea mi 
povârătoare pentru s ta t ;  ati 
asemenea arm ată se poate 
are organizare bine condi d r  
Prin urmare, orl-ce o rg an izaş i 
presinta şi adopta In asuf 
condiţiunl, va spori şi va-'l 
nătăţi cu m alt armata 
puind’o In stare a corespac 
seriositate gingaşei posiţiunl d  
in tră  ţa ră  de acum Înainte. I

Cunoscând capacitatea, i l  
tinge a tă t  de mult pe camaraiŞ 
cari, Iu comitetul consultat A 
fi chemaţi a se ocupa iu cm 
noua organisare a armatei, j  
gur că el vor avea In veder 
aceste consideraţiunl şi că, |  
pera ce vor crea,, numele loivi 
măne, cu drept cuvânt, lega. 
tru  totd'auna de Înflorirea t 
române. — Cât despre mine, 
m’am frăm ântat oare cum la i |  | 
chestie, rog a fi bine ln ţeli 
aceasta am fâcut’o, nu că a: 
pretenţiunea să formulez o 
zare perfectă, ci numai peis 
provoca mal din vreme cl 
publice ale celor mal conte ii 
de căt mine, menite a luni 
conduce discuţiunile şi dec.i 
acelora ce sunt chemaţi a 
Intr’un mod definitiv, în copfpJ 
legiuitoare, asupra unei ehest! < 
atâ ta  însem nătate pentrn ţari! k t  
o operă de cabinet, adeseaţia- 
surprinde, daca discuţiunl p iir 
nare n ’aü procedat'o in publi I  .

Sigur că’ml veţi acorda ¡jefia'i 
bună voinţă ca la  trecut, trmi. 
domnule redactor, reluoindu- Jjlf 
presiunea sentimentelor m e jU

s[t

« a

plină şi perfectă g ra titud ine .-M
P rV

y
Discursul procurorului generAţa

cu rţii de apel din C r a i o v a |li i
(Urmare).

Aceste reflesiunî mi Vad părut s in i  
puternice, că m’aii îndemnat de J gţjl 
pune in practică, şi mă cred datoiun- 
pnne inaintea onor. Curţi resulta li 
am obţinut intr’o afacere deja celeb
tru Parchet. i)

VII. Nicolae Marculescu, dupe ce
•nm

— Iacă soţia ce ămi trebue.
De atunci îl deveni un oaspe nelipsit a 

trnnirilor săptemanare ale domnişoarei 
de Rochecordean.

Drace 1 Nu prea erau vesele aceste in 
trnniri, fiind compnse mai nnmai din fetei 
bătrâne tot atât de cuvioase ca şi nobile 

in neputincioşi holtei tom naţiei de prin 
prejur şi din preoţii parohiei.

Dar comandantul Delorge na credea nici 
decnm că răscumpără prea scump prin par 
idele fără sfârşit de boston, dreptul d’a 

privi dnpă plac pe domnişoara Lesperan..
De două saă trei ori a găsit ocazia d’a 

vorbi cu ea, dar nu cuteză să adncă vorba 
a marea şi cea mai scumpi întrebare, n- 
ioa Ini preocopaţie.

Dar, văzând pe tânăra fată roşind in' 
dată ce ăl vedea, şi incnrcăndn-se indată 
ce ăl vorbea; de căte ori trecea pe strada 
călare i-se părea c& se ridică pnţin colţul 
unei perdele, şi aşa spera că nn va fi pri
mit prea răâ.

Nn mal cănta deci decât ocasia d’a se 
deolara, cănd pe la sfârşitul lanel Ini Faur, 

se păr a că teintnl atăt de frumos al 
domnişoarei de Lesperan se usca, obrajii 

ingălbineaă şi că nn cero albaştrii! tot 
mal pronunţat ăl inconjnra marii el ochi 
albaştri.

■ $M l

condemnat la 6 ani de recluziune d 
tea Juraţilor din Gorjii! pentra tSUSi 
şi la alţi 7, de Cartea din Mehediii 
pentrn nn asemenea fapt, cade in 
de mal multe falsuri: al unei decist jl * 
Cnrţeî de apel, al nnel telegrame d mu 
ciare şi al unei adrese a Directoreli Iţe 
nitenciarnlni Pangaraţî, mijloace pri «ar< 
eşi procurase evasinnea.

Prins şi trăinis inaintea Cărţii Jal

1 «BTI

4
i) Pentru ci această thesă are de obiect nt 

principielor raţionali cu jurisprudenţa ŞwS,
tica, m’am determinat a o şi da pnbliaA
Sum incurugiat la aoeasta şi prin nume 
scrisori ce mi s'afi adresat, in urma disoţ ■fc 
din anal trecut, ou sumai de unii din oc Iu 
distinşi şi eminenţi amici al mei ie profl 
magistraţi şi ad voce ţi, dară şi din parte1 
b&rbaţl din cel mal profanii şi renumiţi * 
consulţi romănî, oultorl al soiinţel şi pr& 
dreptului, pe catedră, in barou, in presăţ{ 
corpurile legislative.

1

Neliniştit cercetă şi află cánsele acestei 
hin: barí.

Domnişoarei de Rochecordean ăi v i l  
nonă fantasie.

Snb pretext că nn pntea dormi, j«l . 
pe nepoata ei si ăl citiasoă mal 1 t 
noaptea.

Către zori, egoista bătrână se intj 
in perinl şi,dormia păuă la prănz. 1

Pe cănd biata Elisabeta, silită ij h 
scoale odată cn servitoarea, a cărei si 
cil le impărţia, nn putea dormi deoăă 
mult trei patru ceasuri.

Sigur de asta, oomandantul Delorgă" 
necăji a tata de răii, iuoăt ofiţerul d» 
donanţă o lnă la fugă galbin de spa

— Aşa ! strigă el, hoaţa asta de băt 
mi-o va noide!

Iată de ce a doua ei dnpă prănz, lti 
uniforma Ini cea mal etrălnoitoare se >{f 
la domnişoara Rochecordean, şi fără vfj 
multă, zise:

— Domnişoară, am onoare a cere n» 
domnişoarei Elisabeta de Lesperan, 
poata d-tale...

Şi fără a ăl lăsa timp să răspunzi, 
espnse repede originea Iul, starea de a*, 
şi speranţele in viitor.

Uimită de tot, bătrâna fată ee uitiA 
acest peţitor oa la nn fenomen.

•— Hell domnule, zise ea, biata oo|ll 
'are zeetre!

Dar comandantul strig i:
— Hei 1 domnişoară, ştiam !



TIM  P U L

deoizinnea No. 35 anal 
féondemnat la 20 de an! de

R  Salinele Mari spre a'şî eee- 
L  cearcă in Rămnio su maţ 
finfiSţişiind acte falşe, de che* 

■alte locar!. De astă dată, mij- 
linţat na l’a ajutat, căci 51

create to a te  de Maronlesou în penitencia- Dreptnln! sociale se opone naturalmente 
rol Craiova In timpul recursului. í dreptul individuale, in virtutea legeî so-

Prin acesţ escmplu şi prin desvoltSrile J ciubilitSţoî. Dar opoziţi unea acestor drep- 
cu care l’am însoţit, cred, eminenţi domni {tnri este mal mult artificiale şi snperfi- 
magistraţl, că sunt autorizat a conchide, I ciale şi am introdus o numai pentru de 
cft absorbţiunea pedepse! se impune raţi-1 monstraţiune. In realitate, dreptul sociale 
unei juridice, ca şi unitatea el în cumu-1 coprinde şi pe cel individuale; ciicl socie- 
lul de delicte, ca şi agravaţiuuea în caz 1 tatea este de o potrivă interesata la apli

'rt

Saline, priimim o cerere de 
Curtea Juraţilor din distr. 

intru falşnrl, comise inaintea 
roţilor din DoljiCL şi a fopte- 
leonsera.
agere cu onor. med coleg d. 
Ural al Curţei din Iaşi, espu- 
itele şi actele, şi susţin 6n- 
leapsa maximă ce merita Mar- 
lot aceea la care fusese con- 
(ljifi, am recşit să obţinem 
isgistratureî Curţtî juraţilor 

In 4 Aprilie 1877, prin care 
¡judecata de acolo. 
p«rdut ou această mijlocire ?
, pentru că, in cazul in care 
ijlor Bacoani ar fi recunoscut 
Mte faptele pe Marculescu, in 

Kt ii» şi chiar fără circumstanţe 
Ifţdeapsa nu era să fie mal 
4e ani. Numai daţi oondem- 
fi fost ceva maţ in urmă. 

intru acest mio interes n'am i 
Rrebuinţă, nici d. Procuror Ge-1 
[laşi nici ett, a ne juca ou omni- 

pgei, şi a cere judecata spre a a- 
1» o absorbţiune de pedeapsă, 

deja câştigată o decişi une, in 
pacă partea publici este intere- 
lepsire, ea se poate abţinea de 

când faptul n’ar merita o pa
lmare. Juridic, se poate argu- 
combinaţiuuea art. 40 c. p. şi | 

da a contrario: ceea ce este 
Knteresul acusatuluL 

atât mai mult susţinem opiniunea, 
xa-M armări do fel un condemnati 

il intuesal părţi i publice, când pe- 
âplkabilă «le inferioare celei apli- 

Pre scot Una am pus couolusiunea 
sa Tribauhlalul de Mehedinţi prin 
^pocorore de acolo intr’un fort 

era chemat Mărculescu, şi a- 
it sens sentinţa de absorbţiune 

il Tribunalului din 22 Noem-

de recidivă, şi că ea, absorbţiunea, trabne 
¡nălţată la rangul unu! principie, peste 
termen! strimţi cn cari începe art. 44 din 
codul penal.

carea penalităţel delictului, ca şi la trium
ful inocenţe! individului, factorele săfi 
primitiv. Imperiul forţei trebue su se iu- 

|  chine imperialul raţi unei dreptului. Ilu- 
Comnlnl ce am demonstrat că se gă- j siunea unei idei au trebue să ne facă a 

seşte în cele alte esemple nu provine,—nefperde realitatea, 
place a recunoaşte,—nici din cauza cur- J Sperănd in mai bine, şi penirn că co
ţilor şi tribunalelor, nici din aceea a Par- j geta rea nu are limite, mă opresc aci. 
chetelor, ci numai din nişte lipsuri de | Ic virtutea acestui studiu , din psrte- 
carî sufere azi administraţiunea dreptului I mi şi in ce mă (¡oncerne, voifi pune toate 
nostrn penal. j stăruinţele trebuitoare, pentru micşorarea

Scopul nostru este, — şi l’am atins — 
de a constata că aceste situaţiunl anor
male se pot produce împonemente, şi de 
a ajunge să conchidem la găsirea reme-

ktia, suni de opininne ca, atunci 
Eh i o parte civilă, urmărirea şi 

it# Vabuesc făcute chiar când faptul 
uita o pedeapsă inferioară, snpnsă ab- 
luad. Ast-fel s’a făcut la Cartea Ju- 
Wr Dojolni tot cu Nic. Mărculescu 
tu A lţi crimă de tâlhărie judecată in 

BitnoSrel sale de 20 ani, fapt 
p iR n au merita de cât reclusiunea. 

ifmlrit de fel, conform argumeute- 
pifi ce am espns, pe Nicolae Măr- 

Nentru mal multe falsuri comise 
wpgşiipr con damnaţiuni şi absorbţi- 
II cm văzut că nu esistă nici un 

Lsocial aafi part:cular. Ast-fel 
Ivite: unei decisinnl a camerei 
Ijinne din Iu şi, a mandatelor in 
litrei ale Parquetulni Tribunalu- 
piţn, a actelor făcute din partea 
lini nnni penitenciar inventat cn 
la  Bnhalniţa, şi alte asemenea,

dinlnl. El nn e de căi crearea şi ţinerea 
actelor stărei penale, esistenţî deja in alte 
ţări, şi cari se numesc tu Francia:
»Casiera judiciaires*.

Pănă astăzi Un esistă la noi de căt două 
registre la Parchete, unul de deschiderea 
acţiunilor publice şi altnl de executări; 
iar la grefele curţilor şi tribunalelor nu 
se află de căt un registru de numele con- 

j demnaţilor. Insă toate aceste acte par me
nite numai de a fi scrise fără a fi ntile: o 
simplă nomenclatură necesară statisticei şi 
înlesnire pentrn căutări înarchire. Cănd 
are să se pronunţe o condemnaţiune, nu 
se caută nici odată în ele trecutul penal 
al infractorelul. Este şi imposibile a se 
face, căci aceste registre nu sunt insocite 
de altele alfabetice, ţinute in bnnă regală, 
nn sunt centralizate uicăiri şi nu sunt 
comunicabile de căt numai în biuronl unde 
afi văzut nascerea.

Păuă cănd actele stărei penale nu se 
vor ridica din poziţinnea rudimentară in 
care se găsesc şi nn vor Ina o organiza- 
ţinne complectă, în tribunalele şi curţi, 
cu nn centra mai departe, Btarea de re 
cidivă va rămănea scrisă iu lege, fără altă 
agravaţinne de căt a intămplărel.

Şi fără o organizaţinne a stărei de nas- 
cere penale in parchetele tribunalelor, | 
mal departe, principial carnalului delicte
lor, care cere esclneiunea cumulului pe 
depselor, nu va avea o aplicaţ uue sigură 
şi ştiinţifică, ci numai contigentă cum este 
astăzi.

Tot aşa va fi şi cu principiul abaorb- 
ţiunel. Dacă el s’a aplicat in complicata 
dramă jucată de Mărculescu, cauza n’a 
fost de căt importaţa personagiului , câş
tigată, in faţa parchetului, prin multiplele 
şi ingenioasele mijloace cu cari s’a servit 
in Batisfacţinnea ce găsia, prin eyasiune, 
de p-şi ride de instituţiunile noastre so

ciale.
Cn organisarea actelor stărei penale, ju

stiţia sociale nn va mai fi supusă fluctua- 
ţiunilor intămplărel. Cele trei principii ge 
nerale: al cumulatul delictelor, care re
clamă unitatea pedepsei, al recidivei, care 
impune agrovaţiunea şi al absorbţiune! 
care relamă tx  post factd necumulaţiu nea 
pedepselor, vor fi observate cu rigoarea 
matematică ce pretinde dreptul societăţei 
şi dreptul individului.

răului produs din necnmulul delictelor, din 
neagravaţinnea pedepsi in caz de recidivă, 
dm ne.ibsorbţinnea el in cea mare.

Prin înalta! Decret No. 1310 din 26 
maiii 1873, publicat iu »Monitorul* No. 
119, M. S. Domnitorul redă drotului im
periul raţiune! sociale, graţiănd pe Tur
turică şi Hereecu de pedepsele cele mici, 
ram&năod a suferi numai pe cele m ari, 
conform principiilor de unitatea pedepse
lor.

Şi,—terminănd, — urez Viteazului Glo
riosului şi Marelui nostru Domnitor, Ca- 
rol I., viaţă indeluugată pe Tronul Romă- 
niei, a cărei independinţă ne-a căştigatn-o 
prin sublimul devotament al M. S. către 
Patrie, devotament ce a comunicat şi glo
rioasei armate romane

Urez prosperitate şi maro viitor, acestei 
viteze Oltenia, ai cărei fii bravi ne-afi în
frumuseţat gloria ţărei, fie, prin descin
dere in morminte, fie, trăind ou bravură 
şi cn destincţiune intre noi, pentru inde- 
pendinţa, gloria şi viitorul scumpei noa
stre PatriL

Urez şi onoratei Curţi, cu distinşii săi 
magistraţi, prosperitate in toate lucrările, 
pentru binele comun.

[jţăpăci şi găngăvi căte-va vorbe 
»sfârşind cn declararea că nn se 

R tlr i atăt de uşor, că se va mai 
■  n  răspunde mal tării8..?

Şfllecă fata bătrănă credea că ne- 
numal la singura idee că va per-

ga deveni ea, doamne sfinte I dacă ăi 
pe această sclavă supusă, această 
resemnată a tutulor furiilor şi oa- 

«r ei? Cine o va îngriji, o va purta 
ti şi O va veghia la cea mai mică 

|p  ine ii va pregăti acea rnfărie admira- 
care se impodobia ea şi cari părea 

Idin măna zinelor? Trei servitoare 
putea înlocui pe această nepoată 

amăn, care servia chiar fără leafă! 
|eî odată n’o voi da! strigă fata 

îndată ce plecă generalul.
Bată se pase (cu toată activitatea 
ti el, cum va putea impedeca că

lind afli.
Ini unul meseriaş din Poitiers, un 
iorocos, să ia pe fiica nobilului 

Il de Lespsran !...
[ici odată, ţipă ea, ar fi monstruos, 

lorel mele s’ar cutremura in mor 
el!
nefericire pentru veritabilele pro- 

Me domnişoarei de Rocbecordeau, pă 
■nepoatei sale nu era aceaşl.

C R O N I C A

Văzănd pe comandantul Delorge venind 
la mătuşe-sa in o oră neobicinnită şi in 
mare uniformă, domnişoarei Lesperan el 
şopti unnl din acele presimţiri cari sont 
ca îngeri păzitori pentru o femee ce iu
beşte , şi cari nn inşală nici odată, mo
tivul visite!.

—Vine să mă ceară I strigă ea cu o în
fricoşată bătae do inimă.

Şi domnită de nn bold de a afla, ea 
s’a dna, ea măndrie peraonifieată, ea pe 
caro b asemenea idee ar fi revoltat’o un 
minnt mai ’nainte, să asculte la nşa sa
lonului şi auzi totul.

Atăt de mare ăi era zăpăciala, in căt 
mai că era să o surprinză şeful de esca
dron. Acesta, dacă nu ar fi fost atăt de 
mişcat ar fi putut’o vedea fugind şi in
trând in camere ei, unde se baricadă.

Ea zicea in sine:
- C e  va decide mătuşe-mea ?... Ce va 

răspunde mai tăziQ ?...
Acest răspuns—-Elisabeta ăl ounoştea prea 

bine pe domnişoara Rochecordeafi ca să 
nu ăl ghicească.

—Mătuşe-mea ăl va respinge, strigă ea 
in prada celei mal violente desperări ; el se 
va crede despreţnit, şi nn ăl voi mai ve
dea.. . Ce fă fac ? Doamne lumineazn-mă !

(Va nrma)

Iarăşi birjele. — Cererile noastre necon
tenite d’a ae lna măsuri, pentru ca bir
jele să nu mai măne ou atâta iuţeală şi 
ca gă se conforme regulamentelor deeicu- 
ranţâ publică, afi rămas păn’acnm fără 
efect. Cu toate aceetea nepăsarea »ginţilor 
inferiori ai poliţie! nu va birui stăruinţa 
noastră; vom striga necurmat pănă cănd 
se vor lua măsuri, mal cu seamă că ma! 
in toate zilele se intămplă c\ să fiă călcat, 
schingiuit şi chiar omorit cate un om, de 
birje. Ast fel, ieri, a fost călcat copilul. 
Coatache al lui Ioniţi Macovel, din strada 
Păunilor. Copilul a fost dus la spital, unde 
a şi murit.

Mal stimulaţi d-le prefect al poliţiei, 
zelul aginţilor inferiori; faceţi şi pe bir
jari eă înţeleagă că regulamentele sunt fă
cute spre a fi păzite şi pedepsiţi aspra, 
pentru ca să nu se mai vază in toate zi
lele oameni călcaţi de birje, ba şi omoriţi.

Tot ieri afi fost căleaţi şi doul sergenţi 
de oraş.

#

Jaf. — Ieri, fiind afărşitnl lnneî, socie
tatea căilor ferate a trămia pe linie, ca de 
abiceifi, nn funcţionar, ca să plătească le- 
fila agenţilor liniei. Acel funcţionar făcea 
călătoria c’o droaină.

Ajuns in apropiare de staţiunea Periş, 
el ae văzu atacat d’un număr oare-cere de 
indivizi, care opriră dresiua şi ăi luară 
suma de 21,000 lei ce avea asupră’i.

Aflăm acum că faptul s’a petrecut intre 
kilometrele 32 şi 33.

Dintre persoanele aflate in dresină, se 
zice că două afi fost rănite.

•

Accidente. — Pe podul de pe Telega s’a 
intămplat un accidinte foarte dureros. Uu 
om trecea p’acel pod, cănd machina unul 
tren in mergere l’a ajuna şi l’a sdrobit. 

S’a deschis o anchetă asupra faptului.
»Romănul.*

•

— Duminecă cetăţenii gălăţeni vor da 
o masă ofiţerilor şi soldaţilor dela cele 2 
baterii ce afi sosit in urbea noastră.

— Astă seară aflăm că va avea loc o 
reuniune politică intre mai mulţi cetăţeni 
la d. avocat Nioolafi.

— Parchetul a pus măna pe 2 tâlhari 
din banda lui Ţandurl, pe G. Smărăndescu 
şi L. P. Arghir, cari comiaeeeră chiar in 
luna aceasta mai multe omoruri.

— Suntem informaţi că guvernul a dat 
ordine autorităţilor din Basarabia a inpa- 
cheta archívele, a trimite lucrurile de va
loare şi a sta gata de plecare la al doilea 
ordin.

— Bioroul tecnic şi de administraţiaue 
a liniei ferate Bender-Galaţi, ce pănă acum 
se afla in Galaţi, a primit ordin de stră
mutare şi a şi inc<*put deja a pleca pen
tru Bender.

— Arhiva şi mobilierul seminarului şi 
şcoalel normale de Ismail afi inceput deja 
a se strămuta in Galaţi. *Voc. Cov.»

*

Călăraşul Nicolae Marin, din comuna 
Glămbocata, judeţul Dămboriţa, in zioa 
de 20 August anul curent, voind a trage 
cu puşca in tr’un căine, şi neluănd foc, a 
dat cu pătai pustei in căine, şi atoni slo
bozi ndn-se in păntecele aăfi, a incetat din 
vieaţă.

*

In comuna Frăţeşti, din judeţul Vlaşce, 
a făcut eaplosie o oca earbă de puşca ce 
se afla intr’o prăvălie, cauaănd moartea 
unul individ şi răuind un altul.

* Monitorul.»
*

O crişmă din comuna Mironeasa, plasa 
Stavnicnl, districtul Iaşi, afi fost in zina 
de 21 a cnrentef, teatrul unei certe, is- 
vorite de bună seamă din beţie, care afi 
avut de rezultat omorirea lui Mihalache 
Dumitracbe, primăriul numitei comune.

Iată eum a’afi petrecut lucrurile;
Doi locuitori din Mironeasa, anume Co- 

stache a Marandeî şi Gheorghe Ruau, 
aflăndn-se in acea crişmă, după ce afi băut 
cite-va pahare, s’afi apucat la ceartă in
tre dănşii. Primarul Mihalache Domitrache, 
fiind faţă la această ceartă, afi intervenit 
intre dănşii şi nn s’afi mărginit numai de 
a-i mustra şi despărţi, ci afi incepnt a-i 
palm ni chiar pe amăndoi. Atunci nn al 
patrulea locuitor, Dumitru Mează-Noapte, 
care asista aaemine in crişmă, văzănd mal
tratarea de cătră primar a celor doi să
teni nnmiţi mal sns, i-afi adresat obser
vaţie că pentrn ce ee face şi el la răndn-i 
bătăuş, şi pentrn ce înveninează cearta. 
Primarul, înfierbântat, afi socotit cn cale 
a aplica şi admonestătorinlni său aceeaşi 
corecţinne ca şi celoralalţi doi, aderă a-1 
pălmni şi in nrmă a-1 şi da afară din 
crişmă.

Mează-Noapte nn se împotrivi, ci merse 
a casă, luă şi-şi incărcă puşca, şi in urmă 
se intoarse inapoi la crişmă, unde, cum 
intră pe nşă, fără să zică macar un sin
gar cuvânt, luă la ochi pe primar şi des- 
cărcă arma in pieptul primarului, care 
nu me! căt de căzu la pământ lovit de moarte; 
in acelaşi timp nn haliciu atinse in cap 
pe C a Marandeî.

Mează-Noapte apucă fuga şi iebuti a 
scapa de urmărire de o-camdată; mal târ
ziii insă fu prins şi predat pe mănele ju 
stiţiei, cnre acum este ocupată cn instru
irea crimei.

Coatache a Marandeî a fost adna in 
Iaai la spitalul S-tulni Spiridon.

»Steaoa Rom.*

matei in toate ocaz.!onile, corespunzând 
ast-fel aşteptărilor Mărit'I Tale şi d-vlr^l 
ei de a mari pentru P.itri"^ 9} Domnitor. 

Să trăeştl Măria Ta !
Să trăeaacă M. S. Doamna f 
Ministrul de roabei, genuri 1 .V erii , f

i .  anilor ul

V A R I E T A T I

Gospodărie nouă, —Dndnca Ghitla Joi cn- 
conu Iţic arendaş de moşie, care in cu
rând are să devie proprietar, dă urn,«to
rul ordin chelarulnl *ăfi :

— Bade Ivone, dă fnn la gh-scă.
— Fân la g ă ţt-?  M»i-ă pr-n carată! 

Undea! mal auzit aâ înănăuc gă jt le fân ?
—- Dar ast vară cnm o n-âncut iarbă?... 

ha-i-a ? ? ? *Pace Voi.»

E P IT R O P IA
SEMINARULUI NIF0N M ITP 0 P 0 LITU L

Publicaţieb
In zioa de 25 septambre viitor se va 

ţine licitaţie la cancelaria Epitropief, strada 
Filări tu. No. 2, pentru darea in r ntre
priză, pe termen de un an a cărnii de 
vacă necesară pentru nutrimentul elevilor 
şi personalului de servicii!. Amatorii de 
a se angaja cu această autr -priză se vor 
presenta la arătata zi şi oră la cancelari • 
spre a concura la licitat». Condiţiunile se 
pot vedea in ori-ce zi de lucru la cance
larie.

No. 111. 1878. August 29
__________ (788—3)

Iu zioa de 25 asptembre viitor ae va ' 
ţine licitaţie la cancelaria Epitropi?!, stra
da Filaretu, No. 2, pentrn vânzarea po
rumbului aflat la moşiile Kiajna şi Băţ- 
coveniî din recolta anului trecut. Doritorii 
de a cumpăra aceste producte sunt i: vi- 
ta ţi a ae presenta la localnl canrel iriei in 
zioa arătată, orele 12 spre a concura la 
liaitaţie, fiind însoţiţi şi de cuvenitele ga
ranţii in numerar sau afecte publice.

No. 118. 1878, august 29.
__________ (789—3)

In zioa de 25 septembre viitor 8*a de- 
i cis a se ţine licitaţie la cancelaria epitro- 
piei, strada Filaretu, No. 2, pentru vân
zarea grăolin ce va eşi din recoltă annlni 
cnrent la moşia Băţcovf nil, jodeţnl Vlaşca 
şi după moşia Chiajoa din judeţul Ilfov. 
Amatorii de a cumpăra acesta producte 
se vor presenta in arătata zi la orele 12, 
in localnl cancelariei spre a concura la 
licitaţie, fiind însoţiţi şi de cuvenitele ga
ranţii in numerar sau efecte publice.

No. 119. 1878, august 29.
(790—3)

Telegrama M. S. Domnitorului către d. 
ministru de resbel.

Domnului general Cer nat, m inistru ie  resbel.

Sinaia, 30 angnat,
Este azi nu an de cănd armata noastră, 

prin avântul şi vitejia el, acoperea Dra
pelul romăa cn glorie şi pnnea adevărata 
temelie •  mărire! patriei. Salut dar cu 
respect memoria tutulor acelora cari io 
această zi memorabilă, ’şi-afi vărsat sân
gele cu atăta devotament pentru Ţară, 
şi adresez călduroase rugăciuni celui A- 
Tot* Pater nic pentrn repausul sufletelor 
lor. Ţara întreagă le e datoare recunoş
tinţă, căci, cn vieaţa lor, *I-afi asigurat 
victoria şi ’{-afi sigilat independinţă ei. 
Nn Mă îndosac că armata va fi gata in 
ori-ce ocazinne să urmeze exemplul lor, şi 
vă rog, deci, să fiţi pe lăngă dânsa, în 
această zi aşa de scnmpă inimel Mele, in
terpretul celor mal vine sentimente de iu
bire şi aft o încredinţaţi de domneasca 
Mea solicitudine. CAROL.

Răspunsul d-luî ministru de resbel că
tre M. S. Domnitorul.

M . S . Domnitorului Cat ol /, Sinaia.
Bucureşti, 80 august.

Am adus la cunoştinţa armatei, prin 
ordin de zi, înaltul ordin primit de la 
Măria Voaatră.

Armata nu va uita nici-odată străluci
tele succese căştigate sub brava oonducere 
a Măriei Tale. Solicitudinea şi iubirea ce 
M. Ta a arătat in tot-d'auna armatei, a 
însufleţit pe acel bravi cari udară cu sân
gele lor văile Plevneî, pentru ca să poată 
făifăi d’asupra lor stindardul Independin- 
ţel statului romăn.

Bărbăţia cu care ei se luptară, abnega- 
ţiunea cu care el muriră vor rămănea ne
şterse din inima camarazilor lor.

Acest ■ xempln va servi de normă ar

MINISTERUL DE RESBEL
PUBLICAŢIE*

Pentrn că, la licitaţia ţinntă in zina de 
24 Angnst anul curent 1878, dnpă publi
caţia N. 11984 inserată in »Monitorul 
Oficial N. 172 şi 173, preţurile resáltate 
pentrn predarea forajelor necesare armatei 
in garnisoana Bncureşti, pană la finele anu
lai curent şl pe anul viitor 1879 afi foet 
prea m ari, Ministerul de reaboifi publică 
spre cunoştinţa doritorilor a ae însărcina 
cu această antrepriaă, că la 15 Septembrie 
viitor anul curent se va ţine altă licitaţie 
in localnl Ministerului de Reeboifi, Calea 
Mogoşoai la orele 2 dupe amiazi in confora 
mitate cn art. 40 păoă la 57 din lege- 
comptabilităţi generală a statului.

Caetul de însărcinare, care va servi la 
această licitaţie este publicat in' »Monito
rul Oficial* N. 90 din 1876 şi monitorul 
ostel N. 11 din acelaşi an!.

Eaplicaţionl ee va patea da in toate zi
lele de locrn de la orele 11 de dimineaţă 
pănă la 5 seara la Ministerul de Reeboifi. 
Direcţia II administrativă.

Garanţia, cn care doritorii ee vor pre
senta )a licitaţie, ee ficeează la 60,000 lei, 
care va pntea fi in nnmeraiifi, efecte pu
blice pe valoarea nominală safi ale socie
tăţilor garantate, ori antorisate de stat, 
dope cnrsnl zilei.

Garanţia adjndecătomlni va remăne de
finitivă dnpe aprobare şi nu se va înapoia 
păi ă la achitarea definitivă a contractului.

Cauţiunile depuse de cel l’alţî concu
renţi se vor înapoia pe dată dnpe termi
narea licitaţii.

p. conformitate. Theodorcscu.
N. 12,956, August 26. 786 — (3).

B IB L iO ttK A Flfi
A apărat de sub presă Cieeronis Urat io 

pro Marcel lo, studifi istoric, literar şi cri
tic cu adnotarea textnlni 'a ţin  de G. Dem. 
Theodorescu, profesor de limba latină (curs 
superior) la liceul St. Sa va. Această carte 
didactică e aprobată de ministerul inatmo- 
ţiunei pentru clasele superioare de licee. 
Depozit ta librăria Soceo (1.25 exemplar.).

De acelaşi autor va apărea Tractatul 
despre Form area cuvintelor latine după 

i Schultz şi cercetările filologici moderne. *



T I M P ü L

i ^ a î H î i w ă a l i a i i M i
DE L'ABBAYE DE FECAMP (FRANCE) 

ESCELINTĂ, TONICĂ, DIGESTIVĂ ŞI APERITIIV'a
CEA MAf BUNĂ DIN T6TE LICORILE

A se cere tuJeuna ia josulu fie
cărei sticle, eticheta pătrată pur- 
tăndu semnătura directorului ge
nerale.

Aueveraui iicure ¿JcucuicUuu &u găsesce numai la.

VSuitable uqukur bévédictine
Brevele« eu france et à lXtr&nóer.

, - •

(n Bucur fi el U d-nil Gabier Wirtuorlti à Cp.. M*DP L AthaoMia A I. Ha», A. PlalkowakJ. I. Ornai, J. Ktiwr, negocianţl; Tom* Antonia. Dimitri.* Marinase». 
C. 8anui, Fraţii U A D. Tinisaaen. O. Conalantinsseu, ti. KAdalasco A I. Iodmcu. 
conflnorf ; C, Răcoriţi, farmacist, ţi la tdts timarle mal rsnamito In oolslnlts o raţa.

ARSENIAT de AUR
Dinamizat de Doctorul AD D IS ON

Acest preţios reconstituant, datorit combinării a dotS medi-t 
oamente eroice, combate victorios Anemia şi Bilele sistemulu 

nervos precum şi Lipsa de sânge.
M nlţămită proprietăţilor tonice şi prontitudinel acţiunii sale, n are rival contra slăbi

ciunii organismului ce resultă din b ile  lungi.
Flaconul 6 fr. Farmacia GELIN, No. 38, uliţa Rochechouart şi la  principalele fai macii 

Trimis franoo.
Deposit in Bucureşti la  farmaciile d-lor Ziirner, Hisddrfer şi la d. Ovessa, droghist.

MARE SUCCES.

V E L O U T I N E
este  o

FĂINĂ DE OREZ
da u deosebită specialitate, fore fină, ne- 
siroţibilă, preparată ou Bistnut, şi posedă 
calitatea cea fericită, a da feţei omului.

f k e s c it a t e a  n a t u r a l ă
a tinereţel.

CH. FAY,
P a rfu m e u r la  P a r i s , 9 , rue de P a i x .

Deposit în Bucuresci la farmacia d-luî 
F. W. Zurtter, şi la d-nii Appel & C ie

CE SE POATE CAPATA

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN  PA N ZA R EA
#

L I N G E R I A  DI N VI E NA

1 ASTMA K ntarrh , strineere de 
piept, se vindecă prin 
T0BE8 LEWA88EDK. 

Oeposite la  tâ te  farm aciile m al bune.

Calea Mogogóieí Palais „Dacia44
Pentru
Ptntni
Pentru
P u tru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru 5
Pentru 8

5 franci :
6 frate! i 
6 franci : 
6 franci :
5
6
5 franci: 
5 franci: 
§ 
ft
ft franci: 

franol :

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru

franci : 
franci: 
franol: 
franci : 
franci : 
franol •

6 franol: I Pantalon séü I Camisón do Pichet de érni.
5 franol: 0 cămaşă de Oxford engles.
4 franol 50 ban i: I păreoh Ismene bărbăteşti.
6 franol: 6 perechi mánchete orí oo fason.

6 gulere pentru bărbaţi do olandă fină.
ÎS gulere engln in ori*oare fason | i  mărime.
0 păreoh! ciorapi patentate.
0 gulere moderne pentru dame, după alegere, 

fran c i: 12 batiete albe de păn iă  adevărată, 
franci: ÎS batiste bine oolorate tiv ite  fi spălate.

6 prosdpe de păniă curată.
6 şervete da masă de pănsă adevărată 

franci: 11 şervete albe de oeaift. *
fran c i: 1 cămaşă modernă, eimplă >éfl brodată.

1 batiete ou monograme fin brodate.
1 batistă france să fin brodată ou dantele.

-8  franol: 1 corset de damă 
Pentru ftty* franol: 0 cămaşă de nbpte de dame- 
Pentru ft franci: 3 pepturl fin brodate pentru o&măşl de bărbaţi.

1 fustă de pichet de iarnă.
1 camisón modern brodat.
I fa ţă  de masă oolorată ou oiuourl, pentru café 
1 cămaşă séü o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
1 fustă costum plisad.
1 bucată Tulpan.

Peatru 25 franci: 42 de coti =  I bucăţi Chifon frenţuzesc.
Pentru 10 fruncí: I bucali Robo d’enfants en lame couleur.
Pentru 18—24 frano l: I bucăţi Tartan onglos do 5 oofI.
Pentru 20 franci: 24 oo|Y Pichel.
Pentru 6—12 franci: 0 flanalâ séü o pereche de ismene de lin i.
Pentru 1$— 16 fran o l: 1 bucată pănsă de Kumburg, de 86—45 coŞl.
Pentru 55— 68 f ra n c i: 1 b u c ţ^  .pjinsă de Belgia de 60 coţi.
Pentru 75—108 fran c i: 1 bucată pănsă Oorona de 58 coţi
Pentru 115—210 franc i: 1 bucată Toile Batiete franoes.
Pentru 12—3ă franci. PlapAmi de lină forte fine.

Alará da articolile menţionate aa găseşte tot-d’a-una truaourl complecta.

Calea Mogoşoiel Palatul „Dacia“.
ContnŞiladln districte înteţite au preţul respectiv aa var aleetua laarta grabnic eonseiineiee

»M >»e i m m »da H » d aaa »aaa « w a M«i«a a M « H a a a e m « i i « y « H m ;i

P H A R M A C IA  JLuA . „SP E B A N T IA ”
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

D EP 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 angajezi a efectua 

ori-ce comande diu resortul medical.
B R I T S .

V E N D A R E
Sub-semnatal in calitate de procurator al 

d-lui Gastner din Pesta, fac cunoscut că în 
4ina de 1 Septembrie a. c. pe la ora 11 a. m. 
voî vinde prin licitaţie In Suburbia Mântu- 

' leasa Strada Mântnleaea No. 17 in curtea 
j D-lni L Laugoşi; 17 diferite trăsuri forte 
! elegante sistemul cel mal noii şi diu fa- 
i bricele cele mai renumite, doi cai de lues 
16'/a pumni, sunt în etate de 5 ani, la păr 

! murgi, şele englezeşti, hamuri, mobile şi 
j altele, nedisf&cănduse la 1 Sept. total, li- 
| citaţia va urma la 2 şi 3 Septembrie spre 
, cunoştinţa amatorilor care vor voi se con- 
' curele se publică acesta de sub-semnatnl.

(787-0 )
L Orovcţl

Btrada Baterielor No. 21.

Dr  I f f  S IT A E ft Moşia Olteni diu 
t  VK la& A ssF ş districtul Teleor
man, plf»«a Tirgniuî, in apropiere de 
Schelele Turnu-Măgurele, Zimnicea şi 
Giurgiii cu 280 0  pogăne tăie arabile, 

pământ de intâia calitate, av end case mari 
on opt odăi pentru locuit, pivniţă, maga
zii , păta ie şi m6ră, fiind hotărnicită şi 
împropietărită fără nici, o prigonire cu 
nimeni, traversată de apa Teleormanul ol 
şi Telfcormanel, arendată cu 2 4 ,0 0 0  Jel noi 
pe fie-care an. —Doritori de a o cumpăra 
se pot adresa la <i-nu Vasile Porumbare 
Strada Sfinţilor No. 4 unde pot vedea pla
nul acestei proprietăţi şi de unde va lua 
cunoştinţe despre priciul şi mijlocul de a 
merge sa vadă acostă moşie.

(784—6)

GALBENI su n t de d a t cu 
dobândă cu hypo tecâ .—  A 
se adresa la adm in istra ţia

a c e s t u i  <Jiar. (7 8 1 -1 )

O trăsură (faeton) uşoră şi 
puţin Întrebuinţată, şi o pe

reche de cal de cinci ani Împreună cu ha
muri. A se adresa în calea-Şerban Vodă 
(Podu Beilik) No. 45 de la orele 2—6 post- 
meridiane.

raT^fl renumită esenţă japoneză, care 
*I1U vindică îndată ori-ce durere de 
cap ee găsesce la farmacia d-luî F. Bros 
vis-â-vis de biserica Sărindar.

16,600 rec o m pen sa  n a ţio n a la  16,600 f

*  ^ E L I X I R  V I N O S
na la rochi este an Elixir vinos conţineaţi 
piele celor 3 8f»ecil de quinquina, 
ja amttraolune plăcuta el este cu mult superior 
lor seu «iroj«urilor de quinquina Şi lucraua ca 
ir, ionic, »au feonfug. in contra affoctiunilor 
•:huln> a slăbiciunilor, u anemiei şl a ¡ri<ju- noccuut, ele.

—  FERBUGINOS 2 7 “
mi labila, Quina Laroche devine unui d 
tuanti cei mai efficaci in contre sărăciei 
a daco lo ral iu net lui, a chlorosei, a Igmph 
eleuziei. a convalescentelor prea lungii 
favoriseaza dijestiunea. elc.

S i  ra d a  D r o u o t ,  ni Ia  p h e r o ia c ls t l .

R O M A N E  I L U S T R A
A p a r e  de tre i o ri pe se p te m â n ă  : D u m in ic ă , M e rc u ri şi V p

JSTo. 1 - S 3  X l S r C 3 L . X J S r v
conţinând

D O M N U L  SC U M P-A l!
de

Ï
Ch. Pani de Eock

se află de vânzare la

TIPOGRAFIA THIEL & WEISK
şi la

1  debitând de diare s i  i i  B u n e i  cât si i i  d is t
Oii No. 24 a început romanul

I  O  A . N  .A i
de

GBORGES SAND. 4
După dorinţa esprimată din mal multe părţi s’a iuceput cu No. 26 interesau Ani

MISERABILII LONDRÎI
DE

PI ERRE ZACCONA.
Aceste diu urmă două romane se vor publica aşa că câte o fasciculă T 

urmarea romadului IOANA şi cea 1-altS urmarea romanului MISERABILII m

r v o  c j A .  rj r  M S  J L ,  I  J E  J H K
DE

FOTOGRAFIE şi PICTUi, |
X. F .  TS/LJ^FTJDT  <5C Comp-

21, Calea Mogoşloel 21; vis-â-vis de cofetăria Capaş.

Se efectuează ori-ce fel de fotografie şi pictură, de ori-ce fel de n li 
modul cel mar nou şi elegant aprobat in cel mai înalt grad prin 

feră un lucru solid frumos cu fidelitatea a uaturei.

MAS b atea i

COMPTOIR DE COMMERCE ET DE C O M M IS S E :
c : .  A  K »  A .  M

à Paris» 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2-
Il se charge de tout*s les commissions commerciales et d’achat des maib: 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en F b  1 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les curiosités de P ari 
parle français, allemand, russe et polonais.

a A A Df i s u r a
MARELE MAGASIN DE HAINE CONFECŢIONATE Şl ARTICOLE DE MODA

B E L L E  _  0 - J L X ^ ü H S r i È K . E-A. L A

J O S E F
FÜRNISGRÜL

2 0 , C O L T I U L  B T T X J E V ^ Ü T D X J X . X J I  S X  

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

Costume complecte de Fantasie 
Redingote Eardington 
Jaq u e tte  Bosphore 
Sacco Coupe anglaise

Pardessus Becaissance çi diferite alte fasône

PREŢURILE CELE
8e priim eşte «1 comăn^I de tote felurile de liaiue cure 

se efectuéda cu mare promptitudine.

« H t l I B A I I M
C Ü R T I E I
MOQOSIO A  IEI, C A SA  OHECfriSTTJ, Î30
actual UN MARE şi BOGAT asortiment de haine din stofelo 
cele din urmă jurnale de Paris şi Londra.

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

IM AI MODERATE
« V O S C S F  « r f t Ü r ^ l K A i J I M I

Fornisorul Curţii, No. 20 Colţul Bule' urdulu! şi Mogoşdiei Casele Grecénn.
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Tipografia, Thiel A Weies Palatul ,Daci


