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27 Decembre 9 ore dimineaţa,
Paris, 26 decemvrie.

1 ca Frauţ i î  a fixat dividendul se m e
ii al doilea la 50 franci tocm ai pe 

ja re .
I  scale d’Audiffret-Pasqnier, prezidentul 
Ijulnl, a fost ales academic.
Ijrnl »l’Univers* anunţa logodna a- 
mtS a prinţului moştenitor de Austria 

Sfinţeşti nepoată a regelui Saxeî.

BUCUREŞTI
II V ineri, l o  (&'7) d e c e m b re .

1 fu ştim pentru a câta oară sun-
I fc nevoiţi a intreba pe guvern,
1 re ţine ascunse toate neajunsu-

II ce le intimplnâ in Jlobrogea.
> ] ţie de mal jos, pe care le-a pri- 
ii |ziarul gâlăţean „Vocea Covur- 
ii iul“, in genere foarte bine im- I
j pat, sunt de o îngrijitoare gra 
1 te.
•I iu toate misiunile militare ce s’ah

fi is şi retrimis prin Dobrogea— 
foaea citată—totuşi cunoştinţa 

tă de situaţiunea localităţilor , 
nijloace de aprovizioanare, a lip— 

gi lipseşte cu desăvârşire, iar pre
ia organizare a nouel provincii 
e cât pe coloanele „Monitorului 
ial*, in realitate insă cea mal 
¡bă expresiune.
'a să venim la fapte, vom spune 
prefectura ce se decretase la 

ia Silistrâ a trebuit prin forţa 
orilor să se retragă şi să se a- 

3 la Cernavoda, căci in locul 
ntâih impiegaţii, începând de la 
fect până la cel din urmă , nu 
ah, nu o casă unde să şeazâ, dar 
1 chiar un bordeih. Nici o masă, 
¡1 un scaun, nici un registru, nici 
sigilii!, uimic nu ah autorităţile 
cari sâ'şl poată incepe lucrările 
Pânea chiar şi carnea lipsesc cn 

liâvărşire. La o parte din trupe 
se trimite pentru hrană pesmeţl 
a Rusciuc, dar şi aci fatalitatea 
trebuit să ne lovească; vaporului 

H| dl, ce era însărcinat a transporta 
/j 3viziunile, i-a crăpat maşina,
[(Jd In atare mod, lumea ce ah tri 

b acolo se găseşte In condiţiune 
sesperată; cu banii in mână in 
ilte locuri nu 'şl găsesc o pâne 
o ştreaşină unde să se adăpos 

3scă. Casierii şi perceptorii n’ah 
ladă şi un registru spre a incasa 
ţinele taxe de pe unde ah de luat, 
î 1 prefecţii se găsesc in cea mal 
[plină încurcătură, neştiind reioa 
lo cercului lor de administrare şi 
manele ce le aparţin. 
Corespondenţa se face cu cea mal 
*re anevolnţâ. Bulgarii, aroganţi 
ingraţi, nu vor Bă recunoască li-

■ 1!
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nia de demarcare fixată de «omisi
unea europeană; el amerinţâ şi se 
zice că sentinelele noastre ar fi pri
mit ordin să se retragă cu 10 ohi- 
lometre imlârăt de la linia însem
nată de comisiune.

Din toate aceste vedem, că starea 
de dincolo este din cele mal deplâns, 
şi neprevsderea in organisare a fost 
din cele mal neiertate.

Dacă, in loc de a perde timpnl 
cu atâte parade de misiuni, guver
nul s’ar fi pus să facă baratce, să fi 
deschis in căte-va locuri brutării şi 
debite de carne, astăzi trupele noas
tre u’ar sta sub corturi in luna Ini 
decembre, şi impiegaţii n'ar umbla 
rătăcind din loc in loc, flâmănzl şi 
lipsiţi da locuinţă. Ce9tinnea este 
serioasă, şi guvernul, fără o oră de 
intărziare, trebue să se pună in 
dată pe lucru spre a remedia lu
crul, că ne compromitem de tot.

Fie cine ’şl adace aminte starea 
ngrozitoare, in care s'ah intors sol
daţii noştri din campania trecută. 
Mantalele, povestea cântecului, pos
tav de trei parale şi aţă de cinci 
galbeni, nemal pomenind că in pu
terea iernel nu mal avea nimic pe 
el, de cât numai ferfeniţă d.î manta, 
care ajunsese scurteicâ. Cine nu i-a 
vâzut pe acel bieţi soldaţi cu pi
cioarele goale in opinci rupte, şi cn 
pârul eşit prin căciulă şi cine nu 
8’a indignat de criminala negligenţă 
a oblâdnitorilor noştri, cari porni
seră resboiu cu uşurinţa, cu care 
s’ar face o paradă la Capn-podulul 
Mogoşoail — toate acestea, nu pen
tru a da ocazie armatei române ca 
sâ’şl arate vitejia, ci pentru ca sub 
umbra steagului, incârcat de glorie, 
să se poată lustrui, pieptăna şi 
decora D-lor, fraţii liberali, această 
sectă de deturnatorl de bani pu
blici şi de incapabili.

Şi luarea Dobrogel s’a făcut cn 
aceeaşi criminală uşurinţă şi lipsi 
de prevedere. Nu’l vorba: misiuni 
şi paramisinnl, toate cu diurne în
semnate, răspunse până la un ban 
fraţilor căusaşl, s’ah făcut se inţe- 
lege. Căci şi in afacerea Dobregel, 
ca in toate celelalte, diurna e pen
tru roşii totul, iar datoria nimica 
toată. Fumând o ţigară pe malul 
drept al Dunărei şi-a inplinit mi
siunea, şi bând o cafea turcească la 
Babadagh, conştiinţa misionarului 
apostolic al rabinatulul universal se 
linişteşte dimpreună cu spiritele po
pulaţiei transdanubiene.

Şi de astă dată misiunile ah fost 
. ed căpetenie. Ba auzim, că până şi 
' ministerul instrucţiei are de gând 
j a trimite ’n misiune pe mal mult 
de cât vestitul domn Pseudo-Ure- 

' chia, ca să aranjeze instrucţia pu
blică in Dobrogea, după cum l’a-

jnnge capul şi ştim deja la câte 
l’ajunge capul pe acest domn.

Când ne-am arătat indignarea 
asupra stării triste a armatei, în
toarsa din campanie, ni se tot cânta, 
că aşa’I râsboiul, că in aşa stare 
cată s’ajungâ eroii pentru a face 
impresie asupra — demoazelelor; 
„dar oare mal e şi acuma resboih, 
pentru ca soldaţii noştri să fie ne
voiţi a sta in puterea iernii sub 
corturi ? Soldaţii noştri pot avea 
speranţa, că prin iulie viitor li se 
vor trimite din Bucureşti cojoacele 
şi lemne de durat case: iar până 
atunci să se ’nvâlească cn aţele, să 
tremure sub cort şi să roazâ pes
meţl din Rusciac, pesmeţf de sigur 
incepuţl de şoareci vr’o rămăşiţă 
ale oştirii ruseşti.

Dar cine’I cunoaşte pe roşii poate 
oare să s’aştepte la alt ceva din 
partea lor? Vorbă multă şi lucru 
nimic iată caracterizarea lor in două 
cuvinte. Repetăm din noh cererea, 
ca guvernul să dea publicului lă
muriri asupra neajunsurilor, ce le 
întâmpină şi să nu ne lase sub sar
cina de-a ne ’nchipui răul şi mal 
răh i’e cum e.

In cât depre misionarul apostolic, 
d. Pseudo-Urechia, cestiunea e atât 
de interesantă, incât promitem a 
ne intoarce asupră-I şi a descrie pe 
acest domn cu toate calităţile sale, 
care ’1 fac proprih şi bun pentr’o 
asemenea însărcinare.

* cere şi călduroase ale MajestăţiI Sale 
( pentrn bunele şi compătimitoarele 
'lor expresiunl de simpatie.

General Pousouby. (Aplause).

Biuroul cameril a exprimat Maie
stăţii Sale reginei Marel-Britanil, 
prin următoarea telegramă, senti
mentele de vine durere ale Came
ril pentru perderea fiicei reginei.

Generalului Pousouby

La Windsor.

Pentru Majestatea Sa Regina.
Adunarea deputaţilor din Româ

nia a exprimat in unanimitate do
rinţa de a supune Majestâţel Sale 
Regina admiraţi unea lor pentru Su
verana Regatulnl-Unit şi sentimen
tele lor de viue durere şi de regret 
sincer pentru moartea principesei 
Allice a Marel-Britaniel şi Irlandei, 
Mare Ducesă de Hessa Darmstadt.

Preşedintele Adunării deputaţilor 
din România, C. A . Rosetti.

La această telegramă biuroul a 
primit următorul răspuns, care s’a 
citit in Cameră in şedinţa de ieri, 
14 decemvrie.

Preşedintelui Cameri deputaţilor din 
România.

Regina a fost adânc mişcată prin 
telegrama ce aţi transmis’o şi'ml 
comandă să vâ rog să comunicaţi 
onorabililor deputaţi mulţumirile sin-

R E V I8 T A  Z IA R E L O R

Citim in „Vocea Covurluiului*:
Se împlineşte o luptă de la des

chiderea Corpurilor legiuitoare, şi 
in tot acest interval nu ne puturăm 
alege de cât cu răspunsul la mesa- 
giul tronului. Peste c&te-va zile vor 
veni sărbătorile, şi Camarile se vor 
împrăştia f&râ măcar a da ţârei bud
getul pe anul viitor, şi a incepe 
marea lucrare pregătitoare pentru 
chemarea Camerilor de revisuire. Din 
acest punct de vedere, nuol deplân
gem iutărzierile ce s’ah pus şi se 
pun şi cari sunt de natură a aduce 
ţârei prejudiţie inlâuntru şi afară. 
In lâuntru, unde situaţiunea uoastiâ 
financiară e destul de delicată, in 
loc să o ajutăm in limpezirea el, 
vom avea a ne presinta chiar in 
ântâiul an al nouel ere, in care in 
trăm, prin credite suplimentare de 
toată natura, din causa lipsei unul 
budget regulat.

De duol ani de zile, Camera ac
tuală se munceşte a stabili un bud
get, ba in anul 1877 numise o co
misiune ad-hoc şi cu caracter per
manent spre a intocrai un budget. 
După o lucrare insă de multe luni 
perdute, finiră prin a recunoaşte toţi 
că greşit eta dramul pe care intra
seră de a modifica legile organice 
cu ocasiunea formârel budgetului, ş i! 
toţi inţeleserâ că trebue mal ântâih 
modificate legile diferitelor servicie 
şi apoi a se regula budgetul in spi
ritul acestor nuol întocmiri. De a- 
tuncl lucrul a rămas in părăsire şi 
calea vechie urmă bătâtnirea el. Fu
sese o scurtă perioadă in care ţara 
începuse să aibă, conform Constitu- 
ţiunel, budgetele votate cn un an 
inainte. îndată insă se uită şi a- 
ceastâ obligaţiune constituţională, 
şi eatâ-ne astăzi din noh aduşi la 
capătul anului, fâpâ a ne fi îngrijit 
de prevederi financiare pentru anul 
următor. Dacă acum Camera ar cău
ta să inceapâ o lucrare serioasă, ’f 
va fi imposibil să o realizeze din ca
uza scnrtimel timpului; de va voi să 
dea un budget cu orl-ce preţ, va 
trebui să facă o lucrare pripită şi 
votarea in bloc ar fi expedientul la 
care se va putea recurge.

Dacă ânsâ in Stat este această 
sitnaţiune in părţile lui constitutive, 
in comune, se oglindeşte aceeaşi sta
re de lucruri. Ca să nu vorbim de 
alte comune, vom vorbi de comuna 
noastră, una din cele mal fruntaşe. 
Suntem la 11 Decembre, şi ea nici 
până astă zi nu 'şl are terminat bud
getul anului viitor, nici până astă
zi nu sunt încheiate corupturile a- 
nnlul trecut, nici până astă-zl nu 
are un recensimânt sigur de pupu- 
laţiune şi averea mobilă şi imobilă, 
şi, cu toate acestea, ne mal mirăm 
că mergem d’avâlmâşeala, şi că nu 
mal ştim unde avem să eşim , nici 
cum o să eşim. Sistema intreagă 
este pe deplin greşită şi nefastă.

Este dar de datoria oamenilor 
cari cugetă şi se pot rădica d'asn- 
pra mizeriilor presentulul să se gân
dească la mijloacele de asigurat vi
itorul. O comună ca atât este mal 
garantată in desvoltarea sa, cu cât 
conţine in sinnl el mal mulţi fac
tori producători şi mal multe mij
loace de comunicat. Când o comună 
este redusă nuidal la 2 sah 3 fac
tori cari âl fac toată producerea 
şi transacţiunile sale, şi când ca 
mijloace de comunicat cn alte cen - 
trurl n'are de cât căi anevoioase, 
costisitoare şi pline de ocoliri , a- 
tuncl, oricare ar fi poziţinnea sa 
fizică, e condamnată la stărpicinne 
şi sărăcie.

De la aceste consideraţinnl ge
nerale plecând, no) cerem ca oa
menii ce sunt chemaţi a lua direc
ţiunea vieţel nnel localităţi să aibă 
priceperea şi prevederea misiunel 
ce ah *de îndeplinit. Trebue ca toată 
pornirea acţinnel loc să se inspire 
de aceste vederi, şi toate mijloa
cele ce le pune sub mâni o adtni- 
nistraţiune publică să fie întrebuin
ţate spre direcţiunea realizărel a- 
cestor consideraţinnl.

înmulţirea factorilor de produ
cere in o localitate, atârnă de la 
facilitatea ce se dă diferitelor ra
muri de activitate a locuitorilor, 
şi de la siguranţa şi ocrotirea ce 
se acordă întreprinderilor muncel 
lor. In aceste condiţiunl se ascute 
interesul, se stimnlează gustul mun
cel şi s prodacerel şi se ajunge la 
bunâ-starja tuturor, adică la pros- 
perarea comunei, care acnm, având 
cetăţeni avuţi, de sigur va fi avută. 
Apoi produsele şi averea odată for
mate, trebue garantate şi inlesnite 
a circula cu uşurinţă din un loc in 
altul, dând loc schimbului, care e 
sufletul comerţului. Iu acest plan, 
căi bune de comnnicaţiune sunt 
prima datorie ce se impune unei 
administraţi uni pnblice.

Zioa de 11 Decembre la Romănil 
din Austria.

„Telegraful Român* din Sibih vor
beşte despre însemnătatea zilei de 
11 decembre pentru romănil de rit 
răsăritean din Austro-Unngaria şi 
in deobşte pentru biserica acestui 
rit, in chipul următor:

Sunt patru-spre-zece ani de când 
prin graţia Maj. Sale împăratului 
şi regelui Francisc Iosif I, in urma 
neobositelor stârninţe ale neuitatu
lui Mare Archiereh Andreii* Baron 
de Şaguna, romănil diu Transilva
nia şi Ungaria ah fost introduşi in 
metropolia, care li s’a deschis după 
un interval lung de suferinţe, după 
o sută-şease-zecl şi patru de ani.

Ziua aceasta estea aşadar o zi 
memorabilă pentru toţi românii or
todocşi diu Transilvania şi Ungaria, 
o zi, care ar trebui să fie o sărbă
toare naţională bisericească de bu
curie pentru toţi, câţi se află sub 
scutul sufletesc al reînviatei metro- 
polil.



T I M P Ü  L /

Pentru oin&ni! ortodocşi din 
Transilvania ziua aceasta a fost Iu 
ceafărul cel neinşelâtor şi vestitor 
de z:ua unei vieţi noué. Pentru cel 
din Ungaria a fost încetarea doini 
naţiunii ierachiel sârbeşti asupra ce 
lei române. Pentru unii şi pentru 
alţii, ziua aceasta ne-a a deschis 
calea, prin care am ajuns, ne in* 
truni in sinoade şi in congrese, un
de să putem ca oamenii liberi s& 
discutăm despre mâsurile cele mal 
bune pentru prosperarea moralităţii 
şi a culturii noastre.

însemnătatea acestei zile, acum 
după o viaţă constituţională biseri- 
ceaşcă de opt ani, este netăgăduită. 
Viaţa constituţională a bisericel noa
stre şi instituţiunile, ce aû râsărit 
din această, pot ăncă să nu ne mul- 
ţâmească. Insă dacă cugetăm, că a- 
ceste sunt începuturile vieţii noa
stre celei none şi dacă facem ase
mănare intre noi şi acei ce de vea 
curl s’aü bucurat de asemenea in- 
stituţiuni, putem să ne măngăiem 
cu idea, că din începuturile aceste, 
mal curând saü mal târziü, se vor 
desvolta instituţiunile, cari să satis
facă mal mult aspiraţiunilor noa 
stre.

Nu este nici timpul nici locul, a 
intra in amânuntele acestor aspira- 
ţiuni. Pe aceste au a le apreţui cor 
poraţiunile chemate a le da fiinţă 
in interesul moralităţii şi a culturii.

Dar fiindcă putinţa de a ie săvâr
şi s'a dat prin reînfiinţarea metro- 
poliel şi fiindcă prin aceasta ni s'a 
dat mijlocul da a lucra pentru bi
nele nostru temporal şi etern, cre
dem a fi o datorinţă de pietate, ca 
in ziua aniversară a acestui eveni
ment important, să ne aducem a- 
minte de dânsul, inălţănd rugăciuni 
de mulţămită cătră Părintele lumi
nilor pentru nemărginita s'a bună
tate, prin care ne-a reintrodus in 
locaşul cel sfânt al metropoliel noa
stre, pentrucă ne-a dat un monarch 
cu simţiminte atăt de nobile părin
teşti, şi că ne-a trimis in mijlocul 
nostru pre acel neuitat „Moise* al 
nostru, care ne-a reintrodus in noul 
pământ al făgăduinţei.

Să nu uidâm insă pe lăngâ îm
plinirea acestor datorinţe de pietate 
a ne mal aduce aminte, că mal sun
tem datori, asemenea evenimente 
a le transplănta generaţiunilor vii
toare in curăţenia şi sfinţenia lor, şi j 
aşa, după ce ne implim către dân- 
sele dorinţele noastre, fiind activi 
in corporaţiunile legislative şi ad
ministrative bisericeşti, să căutăm 
ca să le improspătăm in tot anul in 
memoria noastră, pentru ca să ră
mână vil in memoria generaţiunilor, 
ce ne vor urma.

Aceste sunt postulatele imperative 
ale adevăratei pietăţi, şi pietatea 
cea adevărată este puterea cea mal 
binecuvântată intre singurateci şi 
in societăţi.

„ Niella vis major pietate veraa, 
zice un poet antic.

Gestiunea ruso-chinezii.

86-Pela anul 1870, mal multe 
minţii apusene ale împărăţiei chi
neze, nişte populaţii musulmane, cari 
trăiafi din jaf, se răsculară şi arun
cară jugul chinejilor. Oştirea chine
zească se puse in mişcare spre a 
năbuşi rescoala; insă. fiindcă in par
tea locului lipsesc mal de tot mij
loacele de comunicaţie şi de trans
port, oştirea impărăţiel umblă foar
te incet şi greii; treboe să se oprea
scă acolo unde o apucă iarna, şi să 
stea astfel pe loc până la întoarce
rea primăverii j când se întoarce vre
mea frumoasă, oştirea se pune iar

pe drum; prin urmere se vede de 
aci căt de intârzietor este chipu 
acesta de mişcare militară, şi căt 
de incet trebue să iasă la un fel 
resboaiele făcute cu aşa marşuri 
Astfel, şi in cazul răscoalei din Chin 
apuseană, seminţiile răsvrătite aü 
avut destulă vreme, unele să cază 
sub un jug străin, altele să incapă 
pe măna cine ştie cărui aventurar 
indrăsneţ, pănă să ajungă la faţ 
locului oştirea imperăţiel chinejilor 
Cele d'ăntăl seminţii, şi in deosebi 
Dunganil, ocupai! valea lli, şi eraü 
vecini alăturaţi ai Ruşilor: atâta e 
destul să spunem, ca să înţeleagă 
oricine ce aü păţit bieţii resvrătiţl 
in potriva chinejilor; săriseră din 
lac in p u ţ: scăpaseră de chineji ca 
să incapă pe măna ruşilor. Ruşii de
clarară că turburârile ce se petre 
cuseră la graniţele lor le ameninţa 
propria siguranţă, şi prin urmare 
fără să mal stea la multă vorbă ş 
socoteală pătrunseră in valea Ui, 
se aşezară acolo framo3, nu pentru 
a lua ţara aceea in stăpânire,— nu, 
Doamne fereşte! gândul acesta, spu- 
neaü dânşii, nu le-ar fi putut trece 
nici cănd prin minte! — ci pentru 
a pacifica lumea turburată şi a adu
ce o slujbă desinteresată omenirii 
mal ăntăl —  că Rusia este umani
tară, cine nu ştie) — şi apoi Chi
nei. Astfel aü intrat Ruşii pe teri- 
torul Kulgea. Intraseră să pacifice 
şi să aducă slujbe desinterésate o- 
meniril şi Chinei, ceea ce dădea 
să se înţeleagă că, după îndeplini
rea acestei frumoase şi creştineşti 
sarcine, ce 'şi luase ea singură, aşa 
din chiar senin, aveaü să se retra
gă lăsând in urmă le amintiri ne
şterse şi din punctul de vedere uman 
şi din cel chinez. Cine nu ştie că 
Rusia e umanitară şi îndatoritoarei 
cătră vecini) — Dar, ce şi-afi zis 
Ruşii?... „De ce să lăsăm noi in ur- 
mă-ne amintiri numai) amintirile 
se şterg repede din m inte: împără
ţiile asiatice sunt necinstite şi bru
tale, şi omenirea mal ales cea cal
mucă este ingrată; aü să ne uite 
slujba desinttresată ce le-am adus, 
indată ce vom pleca din Eulgea, 
căci ochii ce nu se vâd se uită: mal 
bine remănem, ca să nu fim uitaţi 
de îndatoraţii noştri.* — Şi sunt in 
Kulgea până in zioa de astăzi, şi nu 
vor să mal iasă d’acolo nici de mila 
omenirii nici de sila împărăţiei chi
nezeşti.

In vremea aceasta, de cănd aü 
intrat tuşii in Kulgea, un anume 
Iacub-Han înfiinţase la Kajgar un 
soiü de împărăţie, a cărei trăinicie 
aparentă a amăgit pe mulţi călători.

riel, adică ţinutul numit Kotan, şi 
pănă acum nici chinejil nu o pot 
supune şi băga iar in graniţele îm
părăţiei lor.

Astfel dar, de o parte chinejii sunt 
in hărţuiala cu Kotanu), iar de cea
laltă intâlnesc pe ruşi statorniciţi 
in ţinuturile din valea Ui. Cea d'ân- 
tăi treabă a chinejilor fu să zică 
către ruşi: „Vă foarte mulţumim 
de slujba ce ne-aţl adus in lipsa 
noastră; dar acuma iacă, am venit 
noi; vă rugăm faceţi-ne loc, să in
trăm in casa noastră.* — Aşi! ţi- 
ai găsit! Rusul să înţeleagă de aşa 
vorbe chinezeşti!

Ruşii vor să păstreze stăpânirea 
văiel U i; Chinejil vor să le-o ia ; 
aci stă conflictul ruso-chinez deocam
dată.

PROIECT DE LEGE
pentru Judecătoriile comunale aflător in

desbaterea Camerit.

Despre judecătoriile comunale 

TITLUL I
Întocmirea judecătoriilor comunale

Proiectul guvernului şi modificările 
comitetului.

Art. 1. In fie-csre comună rurală şi in 
târgurile, cari nu vor fi reşedinţe de ju
decătorie de ocol, se înfiinţează căte o ju
decătorie comunală, compusă din prima-

vor şti să subscrie. In tot cazul el va fi 
subscris de primar de notar şi de preot.

Modificările comitetului. — Art. 6. Alege
rea sa va face in cele d'ăntăifi opt zile 
ale Iun el lui Ianuarifi, prin îngrijirea pri
marului şi după regulile coprinse in legea 
comunală.

Art. 7. Orice contestaţiune contra ale- 
gerel sa ii a prooesnlul-verbal se va în
drepta in termen de opt zile dela data lor 
la judecătoria de ocol respectivă care le 
va judeca de urgenţă, cerănd actele de la 
primar.

Alegerea se socoteşte definitivă , dacă 
pănă la 15 ianuariii inclusiv jndele de o- 
col nu a primit nici o contestaţie in po
triva el, sau daci judecănd contestaţia o 
va fi respins ca nefundată.

Art. 8. La caz cănd s’ar constata că 
procesul-verbal coprinde arătări neadevă
rate, safi că voinţa obşte! nn a fost res
pectată, atudcl judecătorul de ocol pe de 
o parte va ordona o nonă alegere iară pe 
de alta, de va fi loc, va constata fasifica- 
rea şi va face să se urmărească făptuitori! 
conform legel penale.

Art. 9. Aceeaşi persoană poale fi aleasă 
şi consilier comunal şi jurat.

Jaraţii aleşi pentru un an, pot fi realeşî 
in ani! viitori, dacă vor fi dat dovezi de 
destoinicie şi de bune purtări, 

ţ Pănă ce alegerea cea nouă va rămânea 
! definitivă, juraţii anului trecut, vor urma 
cu indeplinirea funcţie! lor.

Art. 10. Orice prigonire de căderile ju
decătoriei săteşti se va judeca safi iinpă- 
ciui de primar impreună cn juraţii satu 
Ini unde locuieşte părătnl; iară dacă pri
gonirea este pentru călcare saă pacinică 
stăpănire a locurilor saă bunurilor nemiş-
cătoare, se va jadecea de primar imprennărnl comune!, ca preşedinte şi din don! ju - . 

raţl aleşi precum se arată ma! jos. I cn juraţii satului unde se află locul de
Notarul comunei va servi de grefier saii prigonire, 

scriitor acestei judecătorii. I Dacă prigonirea este intre juraţi! unu!
Art. 2. In fiecare sat saă cătun avănd sat saă a două sate diferite din aceiaşi

prigonire isvor&nd din invoelele n j  
mnncă agricolă, deacă suma cera^  ̂
trece peste suma de 50 Ie! in tot 
actul chiar al invoelel na este cofl 
saă tăgăduit.

La cas contrarii cererea se va ini 
1 a judecătoria de ocol saă la tribu 
jupeţulul, după competinţa fie-căruiaJ

Cănd este vorba de desfiinţarea 
contract de Închiriere saă arendare) 
scoaterea afară a chiriaşului saă arn 
şuiul din local arendat saă casa închin 
judecătoria comunală nu vajputea ju 
cât dacă chiria saă arenda anuală nu «  
peste 50 le! şi atunci numai cu drept, 
apel.

Art. 17. Jndecătoriele comunale vcp 
deca asemenea toate abaterile prevfl 
de legea poliţiei rurale, conformănff F 
formelor prescrise de acea lege şi faii 
amenzile ce ar pronunţa să fief 
mari de cat cele prevăzute de densa, pj 
despăgubirea părţel vătămate să treacă |
50 lei.

Ori-ce solidaritate intre locuitori 
ceastă privinţe este desfiinţată

Art* 18. Judecătoriele comunale vi 
vea asemenea a judeca abaterile de si] 
poliţie întâmplate iu coprinsul comă 
când făptuitorul se prinde asupra faptnl 
saă când atât el cât şi mar-tori! se 
sesc In acea comună. (Art. I64p. peni

Iacub-Han era un om deosebit, om
din aceia de cari se intâmplă ade
sea să se vază eşind la iveală din 
revoluţiile asiatice: resboinic noro 
cos, administrator dibacii!, şi diplo
mat şiret. In scurtă vreme el ştiu 
să dea împărăţiei sale o prosperitate 
reală deşi trecătoare, şi începuse a 
se crede că împărăţia Kajgariel ar 
putea fi intr'o zi o stavilă intre chi
neji şi ruşi, ba chiar intre Ruşi şi 
Engleji, când iată in sfârşit că ajun
ge la faţa locului şi oştirea chine
zească, şi in aceeaşi vreme moare 
şi minunatul împărat Iacub-Han. Toc
mai după moartea lui se văzu că 
impărâţia nu exista decât prin omul 
care o născocise şi o improvizase : 
toată clădirea se surpă când căzu 
stâlpul temeinic. Lupta Kajgariel cu 
China fiind răă organizată, fără or
dine nici unitate, nu fuse lungă, şi 
chinejil se făcură iar stăpâni pe 
pământurile uzurpate de reposatul 
Iacub. Acest impărat insă, cu toată 
energia şi vrednicia lut, nu putuse

biserică saă o populaţie de cel puţin S0 
de familii, se vor alege la începutul fie
cărui an căte doi juraţi aleşi, cari im- 
prsună cu primarul vor avea a impăca 
saii judeca toate prigonirile intămplate 
intre locuitori, după regalele arătate mal 
jos.

De odată cn aceşti doi juraţi, se va a- 
lege şi un al treilea, care la caz de lipsă 
safi de boală să poată inlocui pe cel 
d’ăntăl.

Modificările comitetului. — Art. 2. In fle
care comună, la începutul fie-cărul an se 
vor alege căte doi juraţi aleşi, cari im
preună cn primarul vor avea a impăca saă 
judeca toate prigonirile intămplate intre 
locuitori după regúlele arătate mai jos.

De odată cu aceiaşi doi juraţi se va a- 
lege şi un al treilea, care la caz de lipsă 
saă de boală să poată 'înlocui pe cel 
d’ăntăl.

Art. 3. Satele saă cătupele, care n’afi 
biserică nici populaţie de cel puţin 30 fa
milii, vor alege pe juraţii lor impreună cu 
satul saă cătunul cel mal apropiat din a- 
cea cOmună, cu care impreună ar insuşi 
aceste condiţiuni.

Modificările comitetului. — Art. 3. S’a 
snprimat.

Art. 4. Juraţii vor fi aleşi de obştea sa
tului după chipul cu care se alege şi con
silierii comunali. Ei vor fi luaţi dintre cei 
mai de frunte şi de incredere oameni al 
satului, şi pe căt se va putea mai cu cu
noştinţă de carte.

Art. 5. Ca să poată fi ales oine-va jurat 
trebue să fie romăn, locuitor al satului 
împroprietărit după legea rurală saă însu
şind condiţiile acelei legi pentru împro
prietărire.

Nimeni insă nu va putea fi ales jurat, 
dacă va fi fost osăndit pentru crimă saă 
pentru delictele de furt, înşelăciune, abuz 
de încredere şi atentat la bunele mora
vuri.

Modificările comitetului. — Art. 5. Ca să 
poată fi ales cine-va jurat, trebue să fie 
romăn, locuitor stabil al comunei, împro
prietărit după legea rurală saă însuşind 
condiţiile acelei legi pentru împroprietă
rire.

Urmează aliniatul al IL
Art. 6. Alegerea se va face in cele d'ăn

tăl opt ziie ale lunel lui iannariă pe rănd 
in fie-care sat, saă cătun al comunei, în
cepând .cn satul de reşedinţă, prin îngri
jirea primarului şi după regalele coprinse 
in legea comunală.

Un proces-verbal încheiat de primar 
însoţit de notar şi de preotul satului, va 
constata Voinţa obşte!, numărul locuitori
lor cari au luat parte la alegere şi numele 
acelora ce se vor fi ales juraţi.

Acest proces-verbal va fi subscris de

comună, astfel (căt in satul părătulol să 
fie doui juraţi, cari să judece, primarul va 
complecta lipsa cu un jurat luat [din alt 
sat după învoirea părţilor, saă după g 
sireu sa cu cale la caz de neinţelegere.

Art. 11. Ori de căte ori primarul nu 
va putea lua singur parte la judecată saă 
va fi lipsă, el va fi înlocuit prin ajutorul 
săă, arătăndu-se această împrejurare in 
cartea de judecată saă de împăciuire.

«A

supune partea  de miazăzi a Knjga- ' ţoţî cel ce vor fi fost faţă la alegere şi

TITLU II.
Despre căderile Judecătorielor comunale.

Alt. 12. Judeoătoriele comunale vor ju- 
daca, cu drept de apel către judecătoria 
de ocol respectivă, toate prigonirile in
tămplate in ooprinsul comunei, de ori-ce 
fire ar fi ele şi din ori-ce causă ar isvorî, 
pene la suma de 50 lei capete şi dobănzl, 
cănd prigonirea este pentru pretenţii de 
avere mişcătoare saă pentru datorie saă 
pentru despăgubire de ori-ce fel.

Modificările comitetului. — După art. 11 
se va adăoga un alt articol in sensul ur
mător :

Art. 12. Cănd judecătorii comunali nu 
se pot intruni in număr de trei, doui pot 
judeca şi da hotărirea.
■ Art. 13. Dacă prigonirea este privitoare 
la stăpânirea lucrurilor nemişcătoare saă 
la hotare intre vecini, judecătoria comu
nală nu va avea cădere să judece, de căt 
dacă lucru se petrece intre săteni pentru 
locurile, ‘casele, ogrăzile saă ţarinele lor. 
In acest cas, ea va judeca cu drept de a- 
pel; ori-care ar fi preţul lucrului de pri
gonire, mărginindu-se însă numai a pune 
saă a ţine in stăpânire pe acela care i se 
va părea că are mei mult drept asupra 
lucrului saă care ’1 va fi stăpânit mai 
mult în cursul anului, fără împotrivire 
din partea celui alt.

Cât pentru dreptul chiar de proprietate 
el remăue de competenţa esolnaivă a tri
bunalului de I-ia istanţă, unde partea in
teresantă va avea a .’şl indrepta corerea, 
de va crede de trebuinţă.

Art. 14. Când prigonirea pentru stăpâ
nire (acţiunea posesorie) este intre pro
prietar saă arendaş, saă intre proprietar 
saă arendaş, saă intre moşneni saă intre 
răzaşi, saă intre proprietarii a două mo
şii in vecinătate, atunci cererea se va a- 
dresa d’a dreptul la judecătoria de ocol, 
respectivă.

Ar. 15. Se va urma asemenea conform 
celor doă articole de mai sus şi când 
prigonirea va fi pentru pacinioa folosinţă 
a vre unui drept de robire, saă pentru 
gardurile, ziduriile saă şanţurile despărţi
toare intre prorietăţl saă pentrn lucrări 
făcute pe iazuri saă ape curgătoare spre 
udarea ţarinilor, facere de mori şi altele.

Art. IC. Jud icătoriele oomunale vor mai 
judeca asemenea ou drept de apel ori-ce

lis.

TITLUL III.
Despre cereri in Judecată, cercetarea priĉ  

hoiărăre de apel.
Art. 19. Ori-ce cerere in judecata 

trn prigoniri de oăderile judecătoriei «0 |1 
munale, se va face înscris către primin 
comunei.

Ea va coprinde numele şi locuinţa atât. 
pârâtului cât şi a părâşului, va arăta di 
sluşit ce se cere şi pe ce temeiă, şi va 
subscrisă de reclamant, dacă va sc 
scrie.

Dacâ acesta nu ştie) scrie, cererea’ 
fi subscri-a de reclamant prin purerţ 
deget, şi va fi iscălită şi de scriitor 
In asemenea cas, primarul este dator] 
tunel când i se va da petiţiunea, să 
Ceaşcă reclamantului din cuvânt în cu 
şi să ’1 întrebe dacă aceasta este o 
a voit să reclame.

Cănd reclamantul nn ştie să scrie 
na găseşte cine să ’I scrie jalba, el 
Ba ’şi facă reclamaţiunea şi prin 
Atunci primrnl, ascultând plâdg erea, 
dator să închee nn proces-verbal constea 
cele reclamate şi acesta va ţine loc 
jalbă.

Art 20. Iadată ce primarul va prim; 
reclamaţie va însemna pe dftnsa ziua 
miri! şi zioa ce va fi hotărâtă pentru 
făţişarea pricinel’ va face să se trese 
scart ooprinsul el in registrul de intui 
primăriei şi in urmă o va înapoia reclami 
tulul pentru ca acesta d’impraună cu 
raţii satului să o pne in vederea 
râtutnlui.

Nicj o prigonire nu se va soroci, afi 
de cazuri de neapărată trebuinţă, de 
în zilele de Duminică saă de serbătaorl 

Art. 21 Juraţii, îndată ce reclamanB^ă 
le va înfăţişa petiţie cu sorocirea făclii L 
de primar, vor merge împreună cu dâaşd 
la casa părintelui şi ’I vor pune 
vedere atăt ceea ce se cere căt şi z| 
infâcişărei.

Modifică', ie comitetului. — (Arfe. 29  
Juraţii indată ce reclamantul le va în
făţişa petiţia cn sorocirea făcută 
primar vor merge impreună cu dansul pS 
casa părătulul şi ’I vor pune in vedweJţ 
atăt ceea cea se cere căt şi ziua infăţil 
rel. Iar negăsindu-se i se va lipi o ţid 
arătătoare de cerere şi ziua iofăţişărel.

Art. 22 şi 23 se suprimă, in veda 
art. 2 cum s’a modificat de comitet.

Art. 22. Dacă parătul locueşte in sal 
in care se află reşedinţa corn anală, ju 
cata se va face chiar in localul primări 
unde atăt juraţii acelui sat căt şi părţ) 
prigonitoare vor fi datoare să se adu) 
impreună cu primarul şi notarul in zii kW 
sorocită indată după eşirea uisericeL 

Art. 23; Dacă părătnl locueşte intr’uni 
din eele-alte sate saă cătune coprinse 
acea comună, atunci judecata se . a urm 
chiar in acel sat şi primarul cu notară 
vor fi datori ca la ziua hotărită pentr 
înfăţişare să se transporte la faţa looullm 
pentru a judeca afacerea de prigonire. B iv 

In asemenea cas, judecătoria se va Jh  
duna la casa consiliului safi a unuia dll 
uraţi saă la casa preotului.

Art. 21 Părţile nu se vor putea iod- Im 
ţişa de căt in persoană. Dreptăţile şi 1*
vor sprijini singure. Nimeni, afară de tatl,
fifi, soci fi, frate nu se va putea infăţţH



I
J finele altuia aub titlu de procurator, 
J  aht, vechil eatt cumpărător de drep-
] !
Î  edificările comitetului*. — Art, 24.

le ou se vor putfin înfăţişa de cat in 
J  j|anu. Dreptăţile şi le vor sprijini sin

ii imenl afară de tată, fiii, soţ, frate 
ie va putea înfăţişa in numele altuia, 
ftitlu de procurator, advocat, vechil 
:nmpărător de drepturi. Cu toate a- 
proprietaril şi arendaşii se pot pre- 
prin oamenii lor de servicii!. 

j |  tjt. 25. Cea d’ăntâi« datorie a joraţi- 
I aste de a căuta sa impăciuiască pe

1 11I ică el isbuleac la aceasta, atunci im- 
I pă cn primarul vor încheia un pro— 
'a ţerbal, care se va numi »carte de im- 
li sire,* şi in care se va arăta desluşit 
I >1 împăciuire!. Procesul-verbal se va 
l din dosul petlţiunel. El va fi snb-

ţfa atSt de primar, juraţi şi notar, c&t
j $ părţile prigonitoare, dacă ştiti să 

La din contra cel ce nu vor şti să 
vor iscăli prin punere de deget in 

tul numelui lo r, făcăndn-se vorbire 
Ince acearta in procesul-verbal.
Iv*t, 20. Dacă judecătoria nu isboteşte 

Fpiciueassă pe părţi, atunci ea va ju- 
pricina şi ’şl va da hotărirea sa chiar

i s’a d&ţ ţidula s’a« cănd I s'a lipit pe 
uşa casei,precum s’a arătat mai sus.

După art. 32 se va adăoga un alt ar- 
tiool fu sensnl urm ător:

Modificările comitetului. — Art. 83, Ju 
raţii se pot recusa pentru motive de ru
denie cu vre una din părţile prigonitoare 
până la al 4 grad inclusiv, şi pentru vrăj
măşie (inimiciţie).

TITLUL IV,

Despre eS(cutarea cărţilor de judecată.

A ri. 33. Nici o carte de jadecată a ju
decă tonelor comunale nu se va patea ese- 
cuta de cât din zioa când ea va fi remas 
definitivă şl se va fi incuviinţat eseeuta- 
rea de judele de ocol.

Cartea de judecată se socoteşte remasă 
definitivă’ cănd nu s’a făcut apel contra el 
in termenul de o lună arătat mal sus, sa ii 
cănd fiind apelată, a fost întărită şi prin 
hotărârea judecătoriei de ocol.

A rt 34- O rî-cine va voi să esecute o 
carte de judecată, se va infăţişa cu dânsa 
la jueecătoria de ocol respectivă şi cu o 
adeverinţă din partea judecătoriei comu
nale purtând pecetea primăriei şi consta
tând ziua când ţidală după acea carte s’a

:ea zi, ţiind socoteală de dreptăţile fie- dat ,a mâna !*»**» condamnate sa« s’ali-

I a

■ ia şi dovezile ce vor fi.
tgea lasă la sufletul şi la cugetul pri- 
lllul al juraţilor ca să nu judece şi 
tu hotărască de căt pe fiinţă de ade- 
tşi să nu dea dreptatea de căt numai 
I ce o are. *
Jrt. 27. Hotărirea judecătoriei comu- 
I se numeşte carte de judecată. Ea se 
scrie din josul petiţiei reclrq autului 
a procesulul-verbal care ’I ţine locul, 
i datată şi subscrisă de toate părţile, 
att luat parte la judecată fie ca jude- 

rî, fie ca părţi prigonitoare safi mar
ţi va arăta pe scurt aceea ce a ho-

f  judecata şi cuvintele pe care se in- 
jiază.

ersoanele cari nn şti« carte vor sab
ie prin punere de deget şi vorbire se 

face despre aceasta, 
r t  28. îndată după aceasta, cartea de 
cată va fi citită tare de primar sa«
¡r in auzul părţilor şi a juraţilor şi 
a da chiar atunci la măna fie căria 

părţi cate o ţidală pe scurt după ho-

f :«a judecătoriei, conform modelelor ti- 
te, ce se vor trămite intru aceasta fie-

Âa comune de la minister ; iar petiţia 
originalul hatăriril se va păstra la oan- 

şria comunei drept temei«, iusemnăn- 
e şi in registrul do intrare, la locul 

le s'a înregistrat petiţia, aceea ce s’a 
irit asupra el; de exemplu : »s’a apă- 
"I partidul de pretenţie sa« »s’a inda- 

1  nt la atâta sa« la cutare lucru.*
I  Art. 29. Ţidulele vorbite mal sus se

Î da la măna părţilor chiar in ziua a- 
n îndată după citirea hotăririi şi vor- 

ei despre aceasta se va faca din josul 
inaluluî cărţii de judecată, ateBtăn- 
-se atăt de părţi căt şi de primar şi de 
aţi. Dacă partea osândită nu voeşte să 
mească ţidula sa« nu este acolea jura- 

1 vor lipi-o pe uşa casei şi vor da 
1 ipro aceasta o adeverinţă la măna par
care a câştigat, scrisă, datată şi sub- 

isă de ei safi de primar, dacă el nu şti«
W * '

Adeverinţa va arăta ziua cănd s'a lipit 
nla şi de care jurat anume.

4Vrt. 30. Cănd datornicul nu e de rea 
dinţa şi nu tăgădueşte datoria, dar zice 
M  nu poate acum să plătească, judecăto- 

*  i ’I va putea da un soroc de p la tă ; şi 
ă nici stanei nu va plăti, va împlini 
im niî conform regalelor de mal jos. 
l i  Art. 31. Dacă părătul este in sat şi nu 

i î  ;şte su vină la înfăţişare, juraţiţil ’1 voi 
ace. Iar dacă nn este in sat şi juraţii 

spune că n’aü avut cănd să’i pue ter- 
in in vedere, atunci judecata se va a- 
na pentru duminica sa« sărbătoarea vii- 
rg» .̂
riţ Dacă părătn) lipseşte şi juraţii declară 
’I afi pus in vedere termenul, atunci 
decata se va urma in lipsa Ini şi ţidula 
va lipi pe uşă, cum s’a zis mal sus. 

M odificările comitetului. — Art. 31. Se 
idifică astfel : »Dacă părătul lipseşte şi 
A  raţii declară câ ’I a« pus in vedere ter 

A unul safi prin grai« ea« prin ţidulă cum 
™ arată la rrt. 21, atunci judecata se va 

ma In lipsa lui şi ţidula de predarea 
rţ*I de judecată i seva lipi pe uşă cum 
s zis mal sus.

A rt 32. Drept de opoaiţie împotriva 
rţilor de judecată nu există; partea ne 

■ ulţăm ită va avea numai drept de a face 
•el la judecătoria de ocol respectivă

ñ  s

1

J  r men de o

pit pe uşa casei sale. Judecătorul va veri
fica totu1 şi dacă de la ucéa dată până iu 
mamentul când secere eseoutarea, va con 
stata că a trecut o lună fără să se fi făcut 
apel, sa« că apelul s’a« respins ca neîn
temeiat sa« ca făcnt peste termen, atunci 
el va ordona esecutarea puind in josul 
cărţii de jadecată formala esecutorie pres
crisă de lege.

Modificările comitetului. — La art. 34 se 
adaogă următorul aliniat.

»Cănd va fi vorba de invoell agricole, 
judecătoria comunală va putea executa ea 
însăşi şi indată cu titlu provizori« hotă
rârea el, şi a îndatora pe locuitori la fa
cerea mancei la care s’a« obligat.*

Art. 35. Orice carte de jadecată pur
tând formula executorie, conform artico
lului de mal sus, se va executa dupe stă
ruinţa părţii care a câştigat, de primarul 
comunei respective sa« ajatoonl se«. Spre 
acest sfârşit, el se va transporta Ja locu
inţa datornicului, va deosebi lucrurile, vi
tele sa« productele cate se vor crede de 
ajuns spre despăgubirea creditului, va face 

listă de ele şi le va da in păstrarea ere 
ditorulul sa« a unuia din juraţi pană in 
zioa venzerei.

Vânzarea, se va face; cel mai tărzifi in 
zile după aceasta, dándose de ştire in 

toate satele acelei comune.
Banii ce se vor prinde se vor da credi

torul spre a sa despăgubire, iară lucru
rile ce ar prisosi se vor inapoia debitoru
lui. inchiindu-se despre toate acestea, un 
proces-verbal, oare se va pune la dosar 
alăturea ou originalul cărţei de jadecată.

Fiind insă vorba de stăpânirea lucru
rilor, esecutarea se va face .prin punerea 
in stăpânire a celui oe a câştigat pe lu- 
orul sa« locul de prigonire.

Art. 36. Nu pot fi urmărite şi secués
trate:

1) . Lucrurile trebuincioase pentru cul
catul datornicului şi familiei sale, care, 
trăeşte ou dânsul in casă;

2) . Vestmintele sa« straele cari slujesc 
familiei datornicului pentru trebuinţa de 
fie-care zi si objectele indispensabile bu
cătăriei.

3) . Instrumentele de arat şi uneltele 
cari slujesc la arat, semănat, secerat sa« 
cosit, grăpat sa« treerat.

4) . Seminţele şi ingrăşemăntul pentru 
cultura pământului datornicului.

5) . Făina, mălaiul şi alte miel producte 
trebuincioase pentru hrana datornicului 
şi a familiei ce locueşte împreună cu dân
sul in timp de o lună.

6) . O vacă, duol bol, 5 capre, 17 ol 2 
rimătorl. Asemenea şi nutreţul trebuincios 
pentru hrana acestor vite in timp de o 
lună.

7) . Uneltele lucrătorilor şi meşterilor. 
Cărţile sa« instrumentele trebuincioase 
pentru ştiinţă, artă sa« meserie datorni
cului până la preţul de 200 lei.

8) . Carul, căruţa, sacaua.
9) . Stupii cu miere, gândacii de mătase, 

frunzele de dud pe tiiqpul creşterii lor.
10) . Iooanele şi alte lacrar! de aseme

nea natură ale datornicului pentru trebu
inţele religiunel sale.

Nemişcătoarele datornicul ui nu pot fi 
urmările de căt in cazurile permise de 
lege şi atunci prin tribunalul judeţului, 
conform regalelor ordinare de procedură 

Art. 37. Atăt secuestrar ea căt şi văn
lună, socotit din z n  căi dztrea, nu sa pot face de căt iu zilele de

T I M P U  L____________

duminică sa« de sărbătoare, după eşirea 
de la biserică.

Art. 38. Dacă cn prilejul executării 
unei cărţi de judecată, datornicul se va 
împotrivi pe temei« că el a fost lipsă şi 
n’a avut cunoştinţă sa« de hotărirea, şi 
dacă primarul cu juraţii, cari a« luat 
parte la jadecată, vor găsi împotrivirea 
lui temeinică şi spusele lui adevărate, atunci 
’I vor judeca indată pricina din noii faţă 
cu amândouă părţile şi vor da hotărire, 
conform regalelor de mal sus.

Art. 39. Toate actele privitoare Ia ju 
decata acestor judecătorii, de la cererea 
in judecată şi până la definitiva esecutare 
a hotăririi sunt scutite de orice taxe de 
timbru satt altele, afară de petiţia de apel 
care se va face pe o coală timbrată de 
un lefi,

Art. 40. Dacă partea care a câştigat 
voeşte să esecute prin organul portăreilor, 
orice cheltneli de executare privesc in 
sarcina sa.

C R O N I C A

Virtutea militară. — Prin inalt decret 
domnesc s’a acordat dreptul de a purta 
medalia, Virtute militară, gradelor inferi
oare ce urmează pentru curajul ce a« ară
ta t in luptele la cari afi luat parte şi unde 
a« fost răniţi ;

Soldaţilor Cioban Stan şi Vasilescu An- 
dreib, din regimentul 2 de artilerie.

Soldaţilor Istrate Stan şi Udrea Marin, 
din Regimentul 2 de linie.

Soldaţilor Velicu Panciu, Davidescn Do
minio, Tabaou Costică, Drăghioian Marin, 
Mocanu Tudor, Dimulescu Costacha şi Io- 
nescu Ilie, din regimentul 4 de linie.

Soldatului Aughel Nicolae, din regimen
tul 6 de linie.

Soldatului Bătescu Matei«, din batalio
nul 4 de vânători.

Soldatului Bicăfi Moise, din regimentul 
de dorobanţi.

Soldaţilor Jmaranda Toma, Bacă Nico
lae şi Isvoranu loan, din reg. I, doro
banţi.

Caporalilor Leonte loan, Bogdan Mihail. 
Bogdan George, Manolache Nicoiae, Gaf- 
Ion, Iorgu Dumitru, Spâna George, Ivan 
loan II. Irina Vasile, Stolariţa Dumitru şi 
Miorgooi George. din reg. 15 de dorobanţi.

Sergentnlut-major Tănăsescn Nioolae, 
sergenculul Ţaranu Ţaranu loan, capora
lului Ion Radu, soldaţilor Stefănescn Ilie, 
Stăncilă Gheorge, Dinică Dumitrache, din 
regimentul 10 de dorobanţi,

Caporalului Cuceru loan soldaţ.lor Tăi- ¡ 
macin Toader, Cojocaru Constantin şi 
DragoşI Panait din regim. 16 de deobanţl.

Soldatului Muşat loan, din regimentul 
6 de dorobanţi.

Sergentului Boţea Neaga, soldaţilor Bâr
san Radu, Stan Grirore şi Draga Con
stantin, din regimentul 9 de dgrobanţî.

Sergentul Comandir George din regi
mentul 1 de artilierie.

*
No« primar. PriO inalt decret Domnesc 

dl loan Fosen, s’a confirmat primar co
mune, urbane Târgoţiştea, din jadeţal 
Dâmbohiţa.

*
Pentru amu — Societatea damelor din 

judeţul Gorjifi, oferind pentru cumpérjire 
de arme suma de lei 1,533 bani 5, mi
nisterul îi esprimă riele sale mulţumiri.

Dar despre aceşti bani când se va da 
socotélá in regulă?

*
O recompensă electorală. — Aflăm că în 

una din şedinţele din urmă ale consiliului 
nostru comunal scrie Vocea Covurluiulul, 
s’a votat a se da majorului Christea, şeful 
legiunel guardel civice suma de 1,850 lei, 
sub pretest că D-sea ar fi cheltuit aedstă 
sumă din banii sfii cu ocasia serbării guar
del -de la 23 Aprilie 1877, şi că aefistă 
sumă s’ar fi uitat a se trece în budgetul 
guardel pe anul curent. Asemenea s’ar fi 
votat a i se mal da încă o sumă de 2 mii 
lei, cu care să lndulcfiscă música guardel 
când cântă la parări şi grădina publică, 
de şi música e plătită de primăriă, este 
înbrăcată şi i se dă şi instrumente. D. G. 
P. Mantu ar fi plecat singur cu raportul 
în Bucureşti spre a’l supune la aprobarea 
ministrului. Dfică faptele sunt adevărate, 
atunci nu ne mal mirăm de zelul depus de 
d. Christea cu ocasia ultimelor alegeri co
munale spre a face să se realfigă fostul 
cOnsilifi comunal. Un consiliü atât de dar
nic merita încrederea sea. Acésta mal a- 
runcă uă umbră mal mult asupra morali
tăţii fostului consilitt comunal şi a prima
rului sfifi.

"Proces de presă.—Tribunalul Ilfov sect. 
I. corecţională a achitat la 14 c. pe d. 
Grandea, oa şef redactor al »Râsboiulul*, 
procesai ce i se intentase pentru delictul 
de calomnie. Aceasta in urma probelor a- 
rătate de inculpatal ’naintea judelui ins
tructor despre adevărul celor acrise prin 
numitul ziar in privinţa sfărămărel hota
relor unei moşii a statului şi călcaiea el 
de proprietarul vecin.

Sâmbătă, 16 decern vre, d. Grandoa , 'ca 
redactor al »Răsboinlnl*, e te iarăşi che
mat 'naintea curţei cu juraţi, tot in pro 
ces de presă.... liberă.

*
»Steaoa României* anunţă că in urma 

intrernperil de comuniţiune pe linia Ve- 
reştl-Botoşanl, întrerupere pricinuită din 
cauza surpărei rambleulul la profilul 2141, 
iutre Lenrda şi Botoşani, din ziua de 
5 (17) octombrie s'a« oprit circularea tre
nurilor mixte No. 141 şi 142, efectuăn- 
du-se numai cu trenurile No. 142 şi 144 
cu transbordament la locul de intrerum- 
pere.

De ieri (8 decembrie) insă, comunica- 
ţinnea intre Leurda Botoşani fiind in 
parte restabilită, trenările No. 143 şi 
144 a« început a circula direct, rămânând 
ăncă suspendate trenurile mixte No, 141 
şi 142.

Trenurile prime pot circula pe numita 
linie fiindcă umblă zioa cănd este mal mare 
siguranţă de căt noaptea.]

Prin urinare persoanele ce afi a pleca din 
Iaşi la Boteşani, trebue să plece cu tre 
nul accelerat dimineaţa la 7 oare 15 m. 

e
Acelaşi ziar spune că in Iaşi timpul 

continuă de a fi frumos. Temperatura de 
toţ dulce de ieri şi astăzi face că să se to
pească. Aceasta se vede in ciuda amatori
lor de patinaj şi a d-lnî Rainick care a- 
nnnţase pentru 6 decemvre inaugurarea 
acestei plăceri ernatice.

D I V E R S E

Uu Jemmen foata rar, — Iu ziua de 11 
Decembre dimineaţa, s’a văzut la Mal- 
hasa un fenomen foarte rar. Puţin dupe 
6 ore o vină lumină, ce părea că pleacă de 
Ia zenit, s’a projectat asupra oraşului, şi 
rădicând ochii, publicul a văzut un mâ- 
nuchiu de scântei ce probă ca acea stră
lucire nu provenea de la lună» ce erafârte 
rădicată in acel moment d’asnpra orizon
tului, dară deja închinată spre vest.

Acel meteor, oare de o-datS a dispărut, 
intr’un fel de exploziune, proiectând o lu
mină vie, a produs asupra spectatorilor a- 
celaş efect ca şi când ar fi isbacnit d’a
snpra capetelor lor. Trebue să se conohidă 
din aceasta că fenomenul s’a produs in re
giunile înalte ale atmosferei. Direcţiunea 
meteorului pare a fi fost de le nord-vest. La 
sud la Colmar asemenea a fost visibil me
teorul.

* _ I
Sebastina — Unde se vor opri oameni 

in căutarea mijloacelor de distrneţiune ? 
N’avem destule materii explosibile: pra
ful, dinamita, nitro-glicerina, picratul de 
potasă, etc. a căror efecte se ştie că sunt 
spăimântătoare. Iată că acum nn inventa
tor din Stokholm. d. Falmejelm, a com
pus sebastina, a cărei formulă este urmă
toarea :

Nitro-glicerina........................... 78 părţi
Cărbnne de păm ânt...................14 »
Nitrat de poştaş . . . . . . .  8 »

Total 100
Efctele acestei amestecături sunt formi

dabile, dar se poate dosa forţa noului ex
plosiv schimbând proporţiuuile celor trei 
agenţi ce ’1 compun.

Păşea se perfecţionează, tunul asemenea.' 
acum veni rândul şi a materie! explosibile, 
In acest mod se va ajunge o dată a se 
inventa ce-vi spre a prăbuşi globul pă
mântesc întreg.

*
Şcoalele in Rusia. — Există actualmente 

in Rusia 9 universităţi cu 6 mii studenţi; 
195 gimnazii şi progimnazie, cu 50 mii 
elevi; 56 şcoale profesionale cu I I  mii 
elevi; 23 gimnazie de fete, cn 35 mii 
eleve; 68 şcoale normale eu 5 mii elevi ; 
25,491 şcoale primare, cu 1 milion elevi. 
Aceste date rezultă dintr’o expunere gra
fică făcută de ministrul de instrucţiune 
al Rusiei la expoziţiunea din Paris.

(Vocea CovurluiuluL)

R e ct i II ca r e

Erl, sub rubrica Scrisori adresate 
.Timpului“, am publicat o scrisoare

sub care din greşeală s’a tipărit nu
mele d-lul N. ChirilOV. Acest nu
me fiind cules de zeţar pentru a lt  
articol şi găsindu-se aşezat pe aceea
şi tablă cu scrisoarea aceea, din ne
băgare de seamă s'a pus in pagină 
sub scrisoare. Cerem scuze d-lul N . 
Ghirilov pentru aceastA greşalâ.

BIBLI06£aE I K ~ ^
A eţit de sub tipar ; Igiena sin

gurul manual elaborat conform pro
gramei oficiale pentru şcoalele s -  
cundare. De vëuzare la librăriele 
din Bucureşti şi Craiova.

NB. Această carte este de reco
mandat şi familielor.

Numërnl de la 1 decemvrie al CONVOR
BIRILOR LITEÂARE, cuprinde urmă
toarele materii:

Scrisori ale Iu! Eliade Rădulescn către 
Costachi Negruzzi ; Lăpuşneanu-Vodă, tra
gedie in cinci acte de S, Bodnărescn, a r
mare; Epoca Fanarioţilor, documente is- 
ori-ce adunate de Endoxie Hnrmnzachi, I 
Slavici ; Don Padd, poem de A. Naum ; 
30 angnst 1877, poeeie de G. Bengescn; 
Poet şi Epicnriani; Despărţire, poesil de 
Th. Şerbănescn ; Bibliegrafiie; Corespon
denţă.

A eşit de snb tipar :
Arta. Timpul Resbelalal. in 

Schiţe Pentru Schiţe de Frédéric 
Dame', 1 broşură 8° de 36 pagine. 
Preţul 1 leü.

A ieşit de sub tipar şi se găseşte 
la librării pe preţ de lefi 1. 50 b.

.Soli* şi »Haben* saü Ceştiu- 
nea Ovreilor in Romilnia, Studio 
politic şi social de Ion Slavici.

A eşit de anb tipar şi se află de vânzare 
la toate librăriile din BncnreştI :

Considération! asupra paneumatlcel 
copil de C. G. N lca, dr. in med. şi 
chirnrg. Broşară in 55 pagine. Bucureşti. 
1878 tipogr. Thiel & Weise.

Preţul un len nofi.

E n r ieo  Croce. — L a  Romauia 
davanti a l t  Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Marie Nizet.—Româniu— Poésies 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

D. Cornşa şi Engen Brote. —
Calendarul bunului econom pe anul 
1879, cu mal multe ilustraşiunl in
tercalate in text.

Irimia Circii. — Gramatica lim 
bii Române.

A eşit de sub tipar : Documentele 
schitului românesc din Sântul■ Munte 
de la intemeiarea lui şi pănă astăzi. 
Bucureşti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag.

C. S. Stoicoscu şi D. St. Cifli- 
nescu, profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofie, Manual de sintaxa ro - 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

Dr. Barbn Constantinescn, —
Limba şt literatura ţiganilor din Ro
mânia.

A eşit de sub tipar un stndin de 
Politică Contimpurană\ intitulat: Mar
tirii de la 48 şi Salvatori! delà 
6 6  de G. Mârzescu. Fost deputat in 
Constituanta din 1866; 1 broşură 
8° de 37 pagine, Preţul 1 leu.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind în
târziere cu publicaţiunea intrege- 
Miologil, s'a crezut avantagios, mal 
cu seamă pentru studenţii in medi
cină, a se pane la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată pănă acum, şi care conţine 
Osteologia, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in armă ace
lor cari işl vor fi proenrat această 
mare parte din volumul I, a şi-ltk 
completa pria restul Miologiel, inda- 
tă-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

Preţul volumului intreg va fi de 
5 lei, iar a părţel pănă astăzi pu
blicate 3 lei.



T I M P U L

CHARTiA LARDY
cu Extract de Ardei

Puternic révulsif cu mult supertor Thapstet, .uleiului de Croton, etc., 
si nepresmtand inconvenientele lor.

Intermediar intre Sinapism, a carata ¡fbtiune este rapide, dera trecatôre, si Vesicatdre a 
caruia energie nu convine decât unelor case.

Acţiune IMMEDIATA si CONTINUA, ne occasioliand neci DURERI neci MANCARIME, dera 
numai căldură, ua usturime usôra si roséta viuî, cari, chemând sângele la pele, schimba reul.

SUVERANA in CUŢURAIURILE noui seu chronice, BRONCHITA, GRIPPA, CATARRHU, 
ANGINE, ASTHME, si in general tôle irritatiunile gatului seu peptului, precum si in DURERII.E 
NEVRALGICE seu RHUMATISMALE, Sciatica, Lumbago, etc.

C O I R R E ,  pharmacian, s t r a d a  C lx e rc lx e -jW id i. SJ». IP.aBSïS _
Se gasesce la pharmnrînni ftnnrn  ^ V.

lu i  22 Franci 50 cam.
roata un lot original întreg

II fr. 25 cent. jum. los original
I a  t r a g e r e a  seriei a doua a  loteriei de 
baniaeorda e fi garantate de Stat, care 

începe la
8 Ianuarie 1879 st. n.

In aodst& loterie, împărţit& in 6 serii
5 Iucari se trag in ours de 5 luni, se hotă- 

reso căşti guri de

7 ilione 682,550 ni. in anr.
Câştigul principal este ev.

375,000 m. în aur
à
Cal

w r r e w s T a a a »
irrhulG, nSdufuW, sufo<

^ « 3 3 1 3
Vii roomentd chiarü cu hápuriU

P*
atiunea si i o

onranelorO irespirstdrie sunta vinde |  .
T u b u r i le  L e r i im e u r .  3 fr., in Franci a | 3 fr. eutin, in Franc

L e « n « « ru r  farmacistO-chimistfl do clasa 1-ia, r u e  d e  in 
Depositfl : la dd. Eitel, RissdOrfer si Zurner, si la iuti principalele Pharm aciani.

ipu
Prt

Monnaie. PARIS.

IN  J  EC H U N E  G R I M  A U L T  
G U

& C*

M A T I C O
GRIMAULT e t C ', pharm aciştl

8 , RUB VIVIENNE, PARIS

Ezclusivmcntc preparată cu foiile M aticoului 
din Peruvia, acdatA injectiune, şi au câştigată in 
puţiuu anni uă reputaţi une universallă. Ea cura* 
riseşcc in putinii timpii aculamentele celle mai 
rebeile.

Deposita in principatele Phsrmscit

Mai suni inc« in special căftiguri de 
mărci in aur.

250.000 8 k  30,000 0 1 »  4.000
185.000 85.000 S i  8,000
80.000 S i  80,000 308 4 8.000
60.000 8 4 15,000 ' 10 4 8,000
60.000 84 4 10.000 400 4 1.800
40.800 8 4 8.080 018 4 500
80.000 81 4 6.000 .te . ete.
Contra trimitere! costului trim it lo-

sele originale investite cn arma statului. 
Planurile tragere!, lose de renovaţiune, 
listele cfigtigurilor, banii căştigaţl ete. 
se trim it tot-d’a-una prompt şi la  timp. 
Depositul loselor fiind mio, sA se bine
voi aseă a se adresa cât mai de curtnd şi 
cu deplina inoredere către casa de băncii

MARC- GOLDFARB,
Hamburg (Germania de Nord)

P. T. Timbre posts’e române ie priimeec drept bsnl.

A S T H M E
C I G A R E T T E  I N D I E N N E

CU CANNABIS — INDICA
De GF TM AULT & C1*, p h a rm a c iş tl  l a  P a r i s

Este d’ajjunsû d’a aspira fumulü Cigaretelorû eu Cennebie indice, pentru a face se dis
pare atthmulù celù mai violentfl, tusses nervôssi, răguşeai*, stingerea roceï, 

nevralgiile faciale, insomnie şi pentru combatterea phlhisiel laryngés, şi toate a(Tcc|iiinUe 
càilorû respirator*. — Fie cere cigarettă porţi semnătura CRIMAULT A C1*-

D eposita in principalele Pharmacii.

A eşit de sub tipar:

CALENDARUL „RESBOI
P E  A I Ñ T T J L  1 8 7 9  

cu o mulţime de ilustraţii

I(i

PREŢUL 50  BANI
De ven<jare la Tipografia Thiel & TVeiss şi la toţi debi- 

tanţi de tjiare atât în capitală cât şi în t6te districtele.

© :
DEJUN pentru COPII

Pentru a fortifica pe COPII şi per30nele slabe de pept, de stomach, saü 
atinse de chlorose anemie, cel mal bun şi cel mal plăcut dejun este

R A C A H O U T  D E S  A R A B E S
aliment nutritif şi reconstituant, preparat de către Delangrenier. 

Ocposit în Bucurescl, la D-nil F. W. ZUrner, Risdorfer. şl Dimbovlcl farmacist.

Institution Française et Italienne
Dirigée par MESDAMES MAZZANTINI

9, Place d’Azeglio, FLORENCE.
Ces Dames, ayant quitté la France leur patrie après la guerre de 

70— 71, ont frfèdé à Florence en 1873 une Institution Française et Ita- 
tienne qui jouit de l’estime générale, et où les jeunes filles reçoivent 
nne instruction aussi solide que brllante. Les directrices étant munie 
du diplôme supérieur et secondées par des professeurs distingués.

Dans cette Institution l’enseignement est divisé en 2 cours: cours 
élémentaire et cours supérieur. Chacun de ces cours comprend 2 classes 
et .chaque classe est divisée en plusieurs sections. Selon son aptitude 
l’élève peut changer de section 2 fois par an.

Le prix de la pension pour les internes est de 1200 frs. par an, y 
compris la musique, le dessin et la danse.

Des renseignements on peut avoir à l’imprimerie Thiel & Weiss, 
qui ont visité l’Institution personellement et où on peut voi le pros
pectus détaillé.

î P H A R M A C I A  L A  „ S P E R A N T I A ’
26, CALEA MOGOŞOAEI, 36.

DEPOUL MEDICAMEMTjELOR FRANCESE.
Obiecte de Cauciuc şi Articole de Toalete. — Asemenea se angajdzS a efeetna 

ori-co comande din resortul medical.
B R U S .

ASSIMILABLE
al Dr V. BAUD

Sub forma de granule bine dosale, 
F e r ru l  combinat cu D iastasa germi- 
naţiunea seminţelor de Cresson, este 
cel mai actif si mai uşor dintre F er- 
rug inose  pentru femeile si copii de
licaţi. Fara gust ncci constipaliune. 
In contra anemiei, şaradei sânge

lui, chlorosei, etc.
Paris, strada Drouot, 22 

Si Ph«<

Deposit în Bucurescl la D-nil Ovesss, Rissdörfer, 
Bruss, Schmettau, Dimbovlcl, Z&rner.

MAGASINUL DE LINGERIE
din

V I E N  A
Calea Victoria, (Mognşoi), Palatul «Dacia«, 

a doua prăvălie de la colţul Lipscani

Desfacere Totală
de

4 Í O O
PlapămI fine de lină de oae

în culorile cele mal fromóse forte lungi şi 
late de câte 12 LEI. Preţnl din anul tre

cut era 28 franci.
Cumpărători de cel puţin 10 bucăţi vor 

avea nn rabat de 5 la sută.

Magasinul de lingerie din Viena
Calea Victoriei (Mogoşoî), 

doua prăvălie de Ia
i Palatul .Dacia* a 
colţul Lipscani.

(880 8)

m m m
Romană No. 63 bis, Snbnrbia Precnpeţl- 
Nol. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietarul lor ce locuesce întrônsele.

MAI MULTE MII DE 
SACI

sunt de vêntjare. A se adresa la Tip. 
Thiel & W eiss, Palatul „Dacia.4

.^10,

Acel care cunosc Hapu
rile purgative ale doctorolu! 
întrebuinţa îndată ce vor a- 
vea trebuinţă de curăţenie. 
Ele nn prodne desgnst nici 

slăbiciune, căci, In contra celor-alte cu- 
I răţenil, acesta nn lncrăză bine de cât când 
J este luată cn alimente bnne şi băntnrl în- 
iSr’tdre, precum: vin, cafea, ceai. Fie-care 

1 ’şi alege orâ si prânzul când *i convine 
mal bine să le ia, în conformitate cn ocu- 
poţinnile sale. Ostenela purgaţicuel fiind pe 
deplin anulată prin efectul unei hrane bane, 
ea se p6te repeţi pe cât va fi de trebuinţă. 

| Cntil de 5 şi 2 fr. 50 b. la Paris la doc- 
i torni Dehaut şi la t6te farmacopeele. Să se 
cără ca fie-care entie cărticica de 72 pagine,

■ care conţine inBtrncţiile în t6te Hrubele. Să 
se ceră şi manualul în limba francesă doc
torului Dehaut, volumul de 400 pagine.

Deposit în Bucurescl la Domnii I. W. 
Ziirrner, Ovessa, Schmettau, Bruss, Rissdor- 
fer şi Dimbovicl.

* MAGAfSINULDK UNGERIE DIN V1KNA
Calea Victoriei (Mogofâi), Palatul «Dada0 (a doua prăvălie de la colţul Lipscanici.)

v D E S F A C E R E  T O T A L Ă  .
cu mare scapere de preciu

din cansa Eramadirai calai mari ale marimilar.
Cele mal nnol şi cele mal moderne

în töte lăţimile, in bucăţi Întregi şi jumătăţi, provenind din fabrice!» cele mal renu
mite de Boemi a ţRumburg), Belgia, Olanda, Franoia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0SÓPE ŞI BATISTE
de orl-ce calitate şi mărim», batiste francase de linO, batiste brodate şi de don- 

tele, batiste colorate etc. eto.

GOLIBE SI KANCHETE FEHÎBD BABBiTI SI DAME
de oi l-ce fason modern, de orl-ce mărime, gaTmturl brodite, cravate, 6chos dc den tele 

CORSETTE DE F rANCIA ŞI G e RMMANIA, ROBES DE ClIAMBRES,
Demie-Capots. Long-S hawls, Ş aluri de Cachemir negru.

Zestre complete de 800  fr. până la 5000 fr.
Orl-ce comandă în ramurile Ungeriă şi broderieI se pritnesce şi se va 

esecuta prompt In atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURINT F.CSAT
Fuste de flanela francesă dif. col. a fr. 8, 9, 11, 15 şi 18.

—Ciorapi de lôn&
Flanele de bumbac

1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4 60.
1.50, 3 .75 , 5, 7.

Flanele de lflnă 5, 6, 8. 12,
Brobóde de Ifinfl, fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lénS curata 18 până la 45 fr,
Hăinuţe de flanela fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr,
Capóte petnru dame, de flanela a fr. 8 50, 14, 28, 38. 
Camisóne de piquet de érñi a fr. 4.60, 6.50, 8.5ÓÜ
Pantaloni de piquet de éraa a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érnâ a fr. 5, 7.5 O: 10.60:
Costume pentru dame, de flanela francesa a fr. 32, 41, 58 şi 72.
Mantale de plóie de léna fină a fr, 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bărbătesc!, de Chiffon simple a fr. 5, 6 şi 7.
Cămăşi bârb&tescl, cn pept, gulere şi mánchete de Olandă (şi fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.^
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesescl color. garau‘ate a fr. 4 6 8.50.
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cu garnituri şi brodârie a fr. 4, 6, 6, 7.50. 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50 

rn 7.50 8.50, şi 10.50. v.» >v.ţ -
Cămăşi pentru dame de Olanda

fr. 12, 16, 18, 23.
cd teodorii sén eu dantelă fină. »

Cămăşi de nópte de dame séü de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17.
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50.
Camisóne cu broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50,11, 14 şi 17.
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantalon! pentru dame, de Olandă fină cu broderie său dentele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12. _____________
Foste de Costume cu plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50._____
Fuste Costume cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9,11.50. 16. 
Foste cn şlep cn plise, cn broderie şi cadenţele a fr. 8.50, II, 15,18. 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gulere bărbătesc! calitate bună In 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Manchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7 .5 0 .___
6 Gulere de dame diferite fasdne a fr. 5, 6.50 şi 7 50. 
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.
6 Batiste de linO adevărată cu tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de lină cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
6 Batiste de copil a fr. 2, 8 şi 4.______
6 Batiste colorate tivite, calitate solida a fr. 3, 4 şi 5.50.
6~Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
Ftţe de mese de Olandă albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50.
Feţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36, 48, 56.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15.
6 Şervete de ceaifl a fr. 2.50, 4 şi 5.60.
6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10.50.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Bumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90 
1 Bucată de Olanda de Belgia a fr. 62, 75, 110._________

Bucată de Olandă de Bumburg 3 coţi de lat, 21 coţi de lung 
a fr. 35, 48 şi 63.
Bucată’de Chiffon franţusesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.

1 Bucată de percail franţusesc de 45 coţi a fr. 23, 28, 34 şi 43.
1 Bucată de M&dapolam a fr. 16, 19, 23 şi 33.
Mal multe de 1000 coti rosturi do pânză, Chlton, Oxford şl Pichet In oupfine do 5, 6, 8,10 ţi 15 
cop, se vinde mai ales forte cftin, ir.si numai plini ofind se va sltrşi depositul acestora.

Magasinul do Ungeri o din Viena t
Calea Victoriei, Palatnl »Duda*, ( i d.iu» pră Rli» <!■■ In colţn' Lipscani»')

IWI
Tipografia Thiel & Weiss, Palatul, „Dacia4.

r

P R B O X J M
Fuste, Capóte şi Costumurf de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Glletee, 
Brobóde, de lână şi de bumbac, PlapămI de flanelă, Camisóne, Pantaloni 
şi foste de Piquet de érná, Hăinuţe de copil, mantale de plóie de flanel?.

I i m m i E  P E N T R U  B Ă R B A Ţ I, D A M E  Ş I  C O P II
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru tdta clasele Soc rtăţil.

OLANDA, CHIFFON şi MADAPOLAN

I


