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(Agenţia Haras)
(28 noembrle 4 ore astrul

Borna, 23 neembrs. 
fel« mbert a vizitat pe d. Gairoli 
a inmănat medalii de aur a >Va* 
militare.*

Pesta, 28 noembre.
Raţiunea austriacă a admit creditul 

Jdo nistrul de războiţi pentru pre- 
I  poţtei „Werndl* in un sistem no&
I  permită de a în treb u in ţa  cartuşeII

Ccnstautinopol, 22 noembrie. 
nr-paşa a plecat la Livadia, purtând 
|goare autografă a Sultanului către 

Iul Roşiei.
Londra, 28 noembre.

f/im-ntul englez este convocat in ar- 
eatraordinară pe zioa de 5 decembre.

Bombay, 28 noembre.
I Marile suferite de oştirile engleze la 

se socotesc la 300 morţi na fi

^vioiul dela 24 noembre, 9 ere dim.
Paris, 28 noembre.

Era deputaţilor a votat budgetul Cul- 
| i  budgetul Agrioulturei.

Londra, 28 noembre. 
oştiri engleze înaintează iu Afga- 

1. Populaţiunele le primesc prieti-

Constantinopol 23 noembre.
[i sin nea Rumeliel a adoptat o moţi- 
iud de scop a readuce in patria lor 
emigraţi din Rumelia, al restabili 

[ftitorile lor de mai inainte, a le da 
1} averile lor nemişcătoare şi ai deş
ii pentru perderea averilor lor miţ

ii fe. Poarta va adresa o circulară Pn- 
** [ pantrn ale cere concursul pentru

r lucrare.
Pesta, 28 noembre.

f nara deputaţilor deabate adresa res- 
i loare Meeagiulul împărătesc. Preşe- 
Í S Consiliului combate argumentele 

|ionei şi apără politica guvernului, 
mul delegaţiunei ungureşti Corniţele 

ftay, respunzănd interpelare! domnu- 
ck, zice >Dobrogia, dopă înţelesul 
aloi din Berlin, este un teritoriu 
9c. Prin urmare articolul din traé
is Berlin atingător de deşertarea Ro

ii, se aplieă şi la deţertarea Dobro- 
tnvernul un ar pute admite nici o 

re făcută cu scopul de a se sustrage 
irul punct al tractatului din Berlin, 
lemeiuri de a crede că uu există ni- 
> intenţiona de asemenea natură, 
iţe Andrassy adaogă oă, in oăt se 

i da negociadle pendinte intre Rusia 
inia el nu poate faoe acum aici o 

feţiune formală.

(24 noembre, 8 om seara)
Calcuta 23 noembre.

jt^ m l de Ia Khyber merge inainte. 
▼a fi la Krana. A făcut mulţi pn- 

Corpul de la Khuram merge tot 
fără a întâlni opunere.

(26 noemO —ore .dimin).
Paris 24 noembre.

I nţul Orloff s’a întors la Paris. Ştiri 
din St. Petersburg dssminţeeo zvo- 
Rusia ar cere pentru oştirile aale 

I m  permanentă prin Dobrogea
Londra, 24 noembre.

¿S ml finnnţiar »The Statistic* crede
n

.41

că se va faoe în cnrănd o emisiune de 
»consolidate* (renta) pentrn acoperirea 
cheltnelilor râaboiulnî din Afganistan pre
cum şi a datoriei flotante.

BUCUREŞTI
L u n i ,  1 3  (2 5 ) n o e m b re .

Cititorii noştri vor găsi mal la 
vale o sumă. de ştiri, atingătoare de 
chestiunea Dobrogei, culese de prin 
organele cele mai bine informate.

Să le rezumăm in scurt aici şi să 
vedem, dacă din toate vom putea 
extrage o noţiune bine lămurită a 
stărei de lucruri.

Mal ântâl „Românul* zice că tru
pele noastre, ce era& Bă treacă in 
Dobrogea la 12 noembre, nu vor 
trece decăt la 13 safi 14. din pri
cina unor piedici ce s’att ridicat; iar 
netrecând nici atunci, chestiunea se 
va supune Camerilor.

„L’Orient* merge mal departe şi 
zice, că piedicele s’afi născut din pre
tenţiile Rusiei.

Tot astfel se exprimă şi „Româ
nia Liberă*.

De odată insă apare in „Monito
rul eficial* comunicatul pe care ăl 
publicăm mal departe, desmiuţiud 
intr’un mod echivoc ştirile aduse de 
„TOrient*.

Care este adevărul ? Cade să’1 gă
sim in mijlocul acestor ştiri diver- 
ginte şi contrazicătoare?

Iată întrebările ce fie-cine ăşi face, 
şi cât pentrn noi, mărturisim că nu 
găsim nici un răspuns pozitiv. Că 
Rusia a ridicat nişte pretenţii in 
faţa cărora mişcarea începută a oş
tirilor noastre a fost oprită in Ioc, 
este un fapt netăgăduit, cu toate 
desminţirile in doi peri ale ministe
rului de externe. Dar ne-a fost cu 
neputinţă de a afla dacă aceste greu
tăţi urmează de a exista safi dacă 
ele s’afi înlăturat.

Ne abţinem deci cu totul de a 
vorbi despre aceasta, neavănd a pune 
inainte decât nişte presupuneri.

Asemenea nu avem nici a critica, 
safi a arunca in răspunderea gu
vernului nişte imprejurârl care nu 
le-a provocat el direct, şi pe cari 
avea numai misiunea de a lucra cu 
energie pentrn a le inlâtura.

Avem insă a critica amar nepre- 
vederea şi nedibâcia miniştrilor no
ştri. Căci toate acele împrejurări, deşi 
neatârnate de voinţa lor, totuşi e- 
rafi lesne de prevăzut, in faţa ati- 
tndinel ce de mult ăncă o luase Ru
sia in Dobrogea. Dovada este că a- 
cele prevederi erafi in mintea tutu- 
lor acelor, ce afi urmat cu puţină 
băgare de seamă cele de pe urmă 
evenimente politice ce s’afi produs 
după tractatul de Berlin.

Aşa fiind, cea mal elementară pru
denţă punea ministerului îndatori

rea de a inlâtura, safi de a face a 
se inlâtura acele pedicl prevăzute, 
şi in urmă numai, după ce toate 
chestiunile s’ar fi limpezit, atunci 
era vremea de a lua toate acele mă
suri militare şi civile, ce s’afi pus 
de trei patru ori in lucrare, şi pe 
care afi fost siliţi mal apoi a le sus 
penda iarăşi de [trei safi patru ori.

Trupele scoase din cantonamentele 
lor, trimise la Brăila unde nu afi 
unde să se adăpostească; ofiţâril 
reehiâmaţl din congedil, expediaţi 
in graba cea mal mare, funcţionari 
civili numiţi şi publicaţi, ba mal 
mult ăncă, chiar şi orgainzarea ju
decătorească a Dobrogei decretată 
si promulgată; toate aceste şi multe 
altele, făcute fără vreme, apoi sus
pendate nu ştim decâte ori, afi a- 
tras un făl de ridicol asupra ace
stei cbestinnl a trecerel in Dobrogia

Dar pentru ce să ne mal mirăm? 
Astfel s’afi tractat de oamenii noştri 
dela ocărmnire toate chestunile de 
la cele mal mici până la cele mal 
însemnate, fără prevedere, fără şir 
şi fără înţelegere. Et se lasă a fi 
duşi in voia întâmplării, şi când 
greutăţile se adună in faţa lor, a- 
tuncl perzănd orl-ce cumpăt, [el safi 
se supun orbeşte, safi, dacă se în
cearcă a se lupta, nu ştifi a o face 
decât intp’un mod nesocotit şi ne
cuviincios, mărind astfel primejdiile 
situaţinnilor şi ingreuiănd greută
ţile soluţiunilor.

La noi, ca şi pretutindinea unde 
radicalismul a pas mâna pe patere, 
aceşti oameni probează pe toată zioa, 
că de toate poate că ar 6 capabili, 
numai nu de a administra regulat 
şi înţelept.

Aceasta ia perdut totd’auna şi in 
toate ţările; aceasta ăl va perde şi 
in România.

-ÄSL.

Iată micul articol din Romănnl 
de care este vorba in revista noa
stră de astăzi; -

Spre a îndeplini nna din elanzele tra
tatului de la Berlin, se decisese ca ar
mată noastră eă treacă mane, 12 (24) 
noembre in Romănia trans-danubiană,

In momentul de a pnne snb presă, a- 
flăm insă intr'nn mod pozitiv, că trece
rea nu se va efectua măne.

Nu cunoaştem ăncă in amănunte pedi- 
cele, dar ştim bine oă ele n'afi provenit 
din intru.

Acum treoe-va armata luni safi marţi?
Nici aceasta uu se ştie in mod pozitiv 

in acest moment.
Vom faoe ennosent publicului tot ce 

vom afla in această cestiune.
Ceeaee putem şti, pănă acum, este că 

armata noastră va trece In Dobrogea la 
14 curent. Dacă insă nn va trece pănă la 
14, apoi la 15 se deschid Camerele, şi a- 
tnncl, guvernul va trebui să vie înaintea 
lor să arate pedicele ee a întâmpinat, şi 
eă ceară hotărirea repreeiutaţinnil naţio
nale.

Citim in „l’Orient* :
..................................Rusia nu cere

a păstra in Kiustendje, nici Sulina, 
nici ver un alt punct, întărit safi 
nn, din teritoriul anexat României 
prin tratatnl din Berliu. Doreşte 
numai a obţine dreptul de trecere 
prin Dobrogea, nu in veci, cum pre- 
tindeafi unii, ci pănă la sfârşitul ocu- 
părel Bulgariei de oştirile ruse.

Nu mal mult.
Guvernul rus a cerut, in adevăr 

dela acel român de a încheia un 
tractat asupra acestui obiect : insă 
in urma incredinţârel date, că Ro
mânia consimte a întinde şi asupra 
Dobrogei efectele convenţiunel din 
Vi6 apriliel 1877, Rusia a rămas mul
ţumită şi a cerut numai o declara- 
ţiune formală a guvernului princiar 
in acest sens. Această ‘declaraţiune 
se făcuse, precum se vede, numai 
din gură ; iar când fu vorba de a 
se aşterne pe hârtie, Cabinetul m  
mân iucepu a se sfiil, şi acum ăncă 
ezitaţiunele sale uu s'afi potolit ăncă

De aici se nasc toate gre tâţile

Credem a pute chezâşul autentici
tatea acestor ştiri.

vincie bogată in vite*, iară in ochii 
guvernului rusesc o trecătoare in- 
semnată, un pod care uneşte Bul
garia cu impârâţia Ţarilor.

Lesne se poate dar înţelege că 
România a protestat in potriva ce- 
rerel Rusiei, şi că s’ar fi grăbit de 
a o impârtâşi cabinetului din Viena.

Un fapt nofi insă, este acesta, că 
corniţele Şuvalof a desbătut această 
cestinne la Viena, şi că ar fi vorbit 
chiar de compensaţiunl.

D IN  A F A R Ă

amâ-
indi-

„Le Pays* in nnmârul sâfi din 21 
noembre, publică următoarele des 
pre cestiunea Dobrogei :

O notă a cărei existenţă era cu
noscută, fără a se şti şi data el, a 
fost predată la Bucureşti in aceeaşi 
vreme, pe când corniţele Şuvalof da 
la Pesta cunoscutele declaraţiunl li
niştitoare. Prin acea notă Rusia a 
declarat că înţelege a păstra pe veci, 
in Dobrogea, un drum militar. A- 
ceastă cale s’ar păzi direct de roşi 
prin mijlocul nnul sistem de staţiuni 
militare permanente. Predarea defi
nitivă a Dobrogei nn se poate face, 
dnpâ părerea Rnslef, decăt atunci, 
când guvernai român va fi consimţit 
la această voinţă a cabinetului din 
St.-Petresburg, şi după ce va fi is
călit o convenţiune in toate formele 
asupra acestui obiect.

Se vede îndată ce ar insemna a- 
ceasta. Nu ar mal exista o Dobro- 
gie română : după ce a sosit până 
la Dunăre prin recăpătarea Basa
rabiei, Rusia se îngrijeşte de comn- 
nicaţiunile sale cu Bnlgaria, şi, fiind 
că calea pe mare nu’I ajunge, ea se 
încearcă fireşte a trece peste Du
năre.

Dobrogea i-a slujit pentrn a face 
să i se dea Basarabia; Basarabia 
i-ar putea sluji, prin vecinătatea el, 
a pnne Dobrogea snb atârnareâ sa 
de fapt.

Care este valoarea Dobrogei ? La 
aceasta râspnnde că valoarea este 
mal nulă ) şi cn toate aceste, in o- 
chil bulgarilor Dobrogea este „o pro

Din Roma vin următoarele 
nunte asupra atentatului şi a 
vidului, care l’a comis : atentatorul 
şi-a mărturisit intenţia. El declară, 
că este anarchist. Detestează pe regi 
şi pe împăraţi şi tinde a nimici mo- 
narebia, a nimici orl-ce autoritate, 
a nimici sărăcia. El mărturisi fără 
incnnjur, c’a avut intenţia hotâritâ 
de a ucide pe rege şi că şi-a vân
dut haina de pe dânsul, ca să cum
pere uu pumnar pentru fapta acea
sta. Medicii susţin, că cuţitul găsit 
in trăsură nu-I acela, cu care fu 
rănit Cairoli, ministru] prezident. U- 
cigaşul a mal fost pedepsit. In anal 
1870 a stat in temniţa dela Salerno 
şi a fost graţiat in vremea luării 
Romei. Purtarea lui după arestare 
e greţoasă prin cinism şi obrăznicie. 
El blestemă ve stăpânul la care a 
servit ca bncâtar, iar fapta sa o nu
meşte o încercare de a se râsbnna 
asupra societăţii, pentrn că maltra
tează pe cel fără avere. Rana rege
lui e foarte uşoara. Ministrul Cai
roli insă e şi acuma in pat, dar pro
fesorul Palasceann, care ăl tratează 
a declarat, că nu e grea. Primai a- 
diutant al regelui, marchizul Medici 
veghiazâ neîncetat la patnl rănitu
lui, pe care 'la vizitat pănă acnma 
de teri ori.

Despre amănuntele atentatului se 
povesteşte, că lovitura ucigaşului era 
îndreptată asupra inimel regelui, şi 
că intre ministrul prezident şi el s’a 
născut luptă in toată forma. Regele 
abătu lovirea cn braţul, apucă sa
bia, pe care n'o scoase din teacă, şi 
ăl lovi pe criminal in cap. Ucigaşul 
se apără merefi cu loviri de pumnar 
şi cerca să rănească pe Cairoli. Mul
ţimea află incidental acesta abia 
dnpă ce Maiestăţile Lor intrară in 
paiat şi apărură in balcon.

O corespondenţă din Petersburg, 
adresată ziarului oficios „Wiener A- 
bendpost*, comunică o versiune noă 
despre misiunea contelui Şuvalof. 
Principele Qorciacof zice corespon
denţa e bolnav şi nn se va pntea 
întoarce la San-Petersbnrg inainte 
de Sf. Gheorghe, din care cauză con-



tele Şuvalof a fost chemat la Liva- 
bia pentru a se sfătui cu Ţarul in 
privirea ceatiunilor diverse, ce resar 
din greutăţile, cari se opun execu
tării tratatului de Berlin.

Călătoria contelui Şuvalof des- 
minte ştirea, că Rusia s'ar opune 
la executarea tratatului şi c’ar voi 
să provoace resturnărl noué in Tur
cia. Asemenea e iscodită ştirea, că 
Rusia ar voi convocarea unul al doi
lea congres. Sunt de regulat numai 
lucruri locale, precum sunt de exem
plu marginile Greciei şi ale Munte- 
negrulnl, după cum le stabileşte t r a 
tatu l delà Berlin, apoi suprimarea 
neorănduielelor din Rumelia, prin 
cari sufer şi creştinii şi mohameta- 
nil. Se mal zice, că principele Or- 
lof, ambasador al Rusiei in Paris, 
are de gănd a părăsi serviciul sta
tului şi va fl înlocuit prin ministrul 
Timaşef. Baca corespondentul ziaru
lui oficios din Viena e bine infor
mat, ceea ce e probabil, atunci se 
dovedeşte, că mult răspândita disar- 
monie intre Gorciacof şi Şuvalof e 
o fabulă.

Mal logic Insă ar fi de-a admite, 
că drumul lung al lui Şuvaloff nu 
se face pentu a dovedi, că Rusia 
voeşte Împlinirea tratatului, ci din 
contra, pentru că n’o voeşte Poarta 
face ce poate pentru a năbuşi miş
carea revoluţionară din Macedonia, 
dar ce folos, da?A bulgarii sunt me- 
reû a ţlţa ţl de funcţionari ruşi, pre
cum a făcut-o chiar principele Don- 
ducof-Corsacof la trecerea lui prin 
Filipopoli spre Livadia. Nu trebue 
deci să ne mirăm, dacă directorul 
finanţilor din Rumelia, d. Schimdt, 
cel numit de comisia europeană, ve
nind in biroul casieriei provinciale 
din Filipopoli, fu Întâm pinat da ad
ministratorii bulgari cu cuvintele, că 
el aü 600,000 de franci In ladă dar 
nu vor suferi, ca el să ia un ban 
din el. El ël spuseră verde: Nu te 
cunoaştem d-le, nu voim s’avem aface 
cu d-ta, iar adm inistraţia noastră 
financiară merge a tâ t da bine, în 
căt nu ne trebuesc de loc străini.

JDe ocamdatâ cere rea Rusiei de-a 
căpăta prin o nouă convenţie un 
drept de trecere pe doi ani prin 
România, a fost se zice respinsă 
de guvern. Cu toate acestea Rusia 
nu desistâ de la cerere, aşa Încât 
reprezentatul englez din Bucureşti 
s a văzut tn necesitatea de-a declara 
cabinetului din Bucureşti, că In caz 
de-a se Încheia o nonă convenţie 
Intre România şi Rusia, guvernul 
englez n’ar mal avea nici un in te
res pentru România şi ar lăsa-o cu 
totul In voia sorţii.

Deschiderea Camerelor prusiane a 
avut loc In ziua de 19 (st. n.) cur- 
gătorel. Discursul tron lui, care a 
fost citit de câtră d. conte Stolberg- 
Wernigerode, vice prezidentul con
siliului de miniştri, tratează mal 
ales despre chestiunile economice 
şi finanţiare. Ideea urm ărită până 
acum, fără isbâudâ, de prinţul de 
Bismarck, adică ideea luării tutulor 
căilor ferate germane in stăpânire 
de către împărăţie, se află in dis
cursul tronului rostită prin anunţa
rea, că se va înfăţişa probabil un 
proiect de lege privitor la cum
părarea liniilor ferate importante 
de către sta t şi la isprâvirea re
ţelei.

Proprama sesiunii ce se deschide 
este complectată prin nişte legi al 
căror scop va fi înfiinţarea unei 
instituţii pentru im bunătăţirea soar- 
te l lucrătorilor şi pentru organiza
rea unor bănci agricole.

Discursul tronului prusian rea
minteşte atentatele ce s’aü indrep-

ta t in contra impâratulul Germanie! 
in vara trecută, şi face apel la toate 
puterile ale ţării spre a pune capăt 
odată acelor triste rătăciri.

Iată  resu matul telegrafic al aces
tui discurs regesc, pe care’l primesc 
din Berlin, foile s tră in e :

„împăratul şi regele aminteşte 
evenimentele ce s’aâ produs in vara 
trecută. Aceste evenimente sunt du
reroase, insă aâ dat naţiei prilejul 
să 'şl dovedească sentimentele 'I pa
triotice.

.îm păratu l speră că va fi cu pu
tin ţă  d'a se pune odată capăt a- 
cestor rătăciri, mulţumită conlucrării 
şi increderit mutuale a puterilor 
conservatoare ale statului. El adaogă 
că cea mal de căpetenie sarcină a 
momentului este deslegarea cestiu- 
nilor finanţiare.

.E l zice oâ pe câte vreme dă
rile, a căror stringere este incre- 
d in ţatâ îm părăţiei nu vor fi târnă- 
dnit starea de faţă  a lucrurilor, va 
fi de nevoie să se procure mijloa
cele trebuitoare din împrumuturi.

.îm păratu l şi regele anunţă apoi 
că se va infâţişa nişte proiecte de 
legi tinzând a modifica atribuţiile 
miniştrilor, a îm bunătăţi situaţia fi
nanciară a comunelor, a aplica in 
regatul Prusiei legea judecătorească 
a îm părăţiei, a suprima jurisdicţia 
universitară, a înfiinţa nişte asocia
ţii pentru îm bunătăţirea soartel lu
crătorilor şi înfiinţarea de bănci 
agricole.

.A fară de asta, discursul tronu
lui zice că, dacă lucrările prelimi
nare pentru rescumpârarea liniilor 
ferate im portante ale statului, şi 
pentru construirea a unor nonă linii 
neapărate, pot fl term inate in cu
rând, guvernul va infâţişa nn proi
ect de lege, privitor la regularea 
liniilor ferate şi isprâvirea reţelei.

.Apoi se arată, că guvernul are 
de gând, să ceară Camerelor nonă 
credite estraordinare pentru căile 
navigabile.

In tr ’o corespondenţă din Potsdam 
către ziarnl .des Débats* citim :

Simptomele pacinice ce s’aü în
mulţit de câteva zile încoace aü 
dat o pornire mal optim istă opi
niei publice in Germania. Acaastâ 
pornire ar fi şi mal energică dacă, 
din spre Rumelia şi Bulgaria, fap
tele ar respunde mal bine la noua 
evoluţie pe care depeşile zilnice din 
Petersburg o semnalează in politica 
rusească. înda tă  ce mişcarea de a - 
propiere a corpurilor ruseşti spre 
Constantinopol va înceta, vor peri 
şi cele mal din urmă îndoieli in tru  
cât priveşte gândurile Rusiei.

Afară de asta, se zice că prinţul 
de Bismarck nu ar fi străin de schim
barea ce s'a produs aşa de repede 
in aspectul cerului politic. El ar fi 
a ră ta t şi ar fi dat in fine să se in 
ţeleagâ, in tr’un chip na echivoc, că 
tractatu l delà Berlin trebue să fie 
executat.

.... Mersul negoţierilor in tre gu
vernul german şi vatican stă to t 
invălit in intunerec ; insă scopul sëü, 
mal bine zis, efectul viitor al ace
stei campanii diplomatice se vede 
foarte desluşit. Se vede foarte lim
pede că este vorba d’a S3 izola par
tea cea mal mişcătoare a centrului 
catolic, adică partitul in capul că
ruia se află d. Windhorst, sarcasti
cul adversar al prinţului cancelar. 
Acest plan operat, nltram ontanil pro- 
priü zişi, vor putea deveni aliaţii 
conservatorilor, şi vom vedea con- 
stitnindn-se atunci acea majoritate 
a dreptei, care este visul cancela
rului federal.

O altă fracţie a celor doă mari

T I M P U L

adunări deliberante ale Germaniei, 
adică progresiştii, aü şi in tra t pe 
calea descompunerii. In sinul pro
gresiştilor s'a format un grup de 
nemulţumiţi, cari atribuiesc slăbi
ciunea partidului progresist câtorva 
individualităţi acuzate de moderan- 
tism. Aceste imputări ating mal 
vârtos pe d. Virchow, care a lup ta t 
ca oarecare ardoare alături cu gu
vernul pentru biruinţa legislaţiei an- 
ticlericale, şi căruia i se datoreşte 
chiar numele de K ulturkam pf. Este 
vorba acuma de a se arunca deo
parte numele de .progresist*, care 
se crede a fi cam compromis, pen
tru  a’l înlocui prin .dem ocrat*, ceea 
ce va putea In adevăr să exercite 
oarecare atracţie asupra unul mare 
număr de socialişti mal cum pătaţi.

POPULAŢIA BUCUREŞTILOR.

. Gifrele etnografice ^

Consiliul comunal din Bucureşti, 
Înainte de a fi ho târlt să ia m ă
suri pentru facerea unul recensă
mânt, trebue sâ’şl fi dat seamă des
pre punctele, asupra cărora voieşte 
să fie lăm urit prin datele rezultate 
din acest recensământ, şi sâ’şl fi 
pus anumite Întrebări, la care re
censământul avea sâ’I râspuuzâ.

Care sunt aceste Întrebări 1
Dacă noi am fi fost consilifi co

muna], tn deosebi cu privire la po- 
pulaţiune, am fi pus întrebările u r
m ătoare : 1) Câte suflete snnt In 
oraş ? 2) Câţi români (români de 
neam) sunt Intre aceştia şi câţi ne- 
romănl ? 3) Câţi dintre români sunt 
născnţl In oraş şi câţi sunt veniţi 
din alte părţi ale ţâ rii saâ din alte 
ţă ri locuite de rom âni? 4) Câţi 
dintre ne români sunt născu1-.! în 
ţa ră  şi câţi sunt veniţi din alte 
ţâ ri ? 5) Din care anume ţâri aâ 
venit străinii şi care anume e na 
ţioualitatea lor ?

In tr’un cuvânt, Înainte de toate 
am fl dorit să ştim, cum se com
pune populaţia oraşului, ca cestiune 
etnografică, şi cum, ca cestiune to 
pografică. Căci Bucureştii sunt un 
oraş oareenm singur In felnl lor şi 
e de mare interes a şti, care anume 
popoare, şi care anume ţâri, şi In 
ce proporţiunl ăşl trim it prisosul 
de populaţie spre acest centra to
pografic şi etnografic.

Consiliul comunal al unei capi
tale trebue să aibă oarecare vederi 
mal inalte şi să sim ţâ, că nu e 
consiliâ al j  unei, comune de rând. 
Oricare oraş e centrul unul anumit 
teritoriu , şi cu cât acest te rito riâ  e 
mal mare, cu a tâ t şi oraşul e ma! 
spornic. Consilinl comunal din Bu
cureşti trebue deci să fi avut do
rin ţa  de a şti, care e teritoriul do
m inat de oraşul ce administrează, 
adecă până de pe unde se adună 
prisosul populaţiei in centrnl de 
lângă Dămboviţa? şi care anumite 
naţ uni aâ o deosebită predilecţinne 
spre a năvăli incoa? — E de mare 
interes a o şti aceasta , de oarece 
din această ştiin ţă se pot trage 
foarte im portante consecuenţe so
ciale şi politice.

Dar să intrăm  in amănunte.
După configuraţinnea terenului 

trebue să presupunem, că teritorial 
dominat de Bucureşti bo intinde 
peste to t terenul cuprins intre Tisa, 
Nistru şi Balcani şi că prin armare, 
acest oraş este ori cel puţin ar pu
tea să ajungă a fi odată central 
social, comercial şi poate chiar po
litic al acestui teritoriu.

Ga oraşul de căpetenie al statu
lui romăn, Bucureştii par apoi a  fi

to t odată centrul, spre care gravi
tează întregul popor român.

Fără îndoială in acest oraş se 
petrece ori cel puţin se pregăteşte 
o desvoltare socială, despre care nu 
avem nici o ştire lăm urită şi dacă 
facem un recensământ, ăl facem i- 
nainte de toate spre a găsi datele, 
din care ne putem lămuri asupra 
acestei de8voltârI.

Ia tă  dar pentru ce ar fi bine să 
ştim, de unde să adună oamenii la 
Bucureşti.

Sunt in oraş o mulţime de oa
meni veniţi de peste Dunăre: am dori 
să ştim care e numărul lor, şi care 
anum ită naţionalitate are cea mal 
mare inclinare spre a veni la Bu
cureşti. Sunt mat mulţi bulgari ? mal 
mulţi sérbí, greci ori macedo-ro- 
mânl? Cunoscând numeril, şi compa- 
rându-I cu depărtarea şi cu cifra 
totală a naţionolităţil, am putea să 
ne lămurim asupra aceste! încli
nări.

Deasemenea sunt in Bucureşti o 
mulţime de Ardeleni, Bănăţeni, Un
gureni si Bucovineni : am dori să 
ştim, care sunt proporţiunile ace
stora şi ce se alege de dânşii; am 
dori să ştim dacă in adevăr, mal 
ales românii din aceste ţâ ri gravi
tează spre Bucureşti.

In deosebi Ardealul pare a fi do
m inat cu desăvârşire de Bucureşti. 
Am dori dar să ş tim : mal ales din 
Ardeal, se rflâ in Bucureşti mal 
mulţi rom ân!, mal mulţi saşi ori 
mal mulţi unguri? — şi ce se alege 
de românii ardeleni, ce de saşi şi ce 
de unguri?

Sunt in sfirşit, alte ţă ri mal de
părtate, din care vin oamenii la Bu
cureşti : am dori să ştim, care e 
proporţia intre numărul to tal al a- 
cestora, numărul total al populaţiei 
şi numărul total al celor veniţi de 
pe teritoriul ce credem că e domi
nat de Bucureşti.

După toate aceste nu ne rămâne 
decât să mal ştim şi cifra ovreilor, 
şi după ce o vom fi afl it şi pe a- 
ceasta, vedem mal clar, ne mişcăm 
mal lesne şi răsuflăm mal uşor.

A stfel, dacă noi am fi fost con* 
siliü comuna), am fi poruncit să se 
tipărească tre i feluri de formulare 
pe hârtie  de trei deosebite co lori: 
o coloare pentru rom âni, alta pen
tru  neromâni şi a treia îndeosebi 
pentru ovrei. Earâ dupâ-ce s’ar fi 
umplut aceste formulare, am fi ce
ru t să se im parţâ datele pe o ta 
belă generală, in care ni se ara tă  
la nn loc toate datele cerute mal 
sus.

Noi nn eram insă consilinl co
munal. Consilia comunalţeraâ dd. G. 
A. Rosetti, D. Giani, D. Ionescu, N. 
Manolescn, P. Buescu, M. Christu şi 
d. dr. Sergiu,— in frunte cu d. Pro- 
copie Dumitrescu. Acest consiliâ co
munal s’a mulţumit cu următoarele 
lăm uriri:

1. Tabela d. pe pagiua 75, in care 
locuitorii sunt îm părţiţi după tim
pul de când petrec| in Bucureşti, 
constatăndu-se *7,77$ care petreo 
de mal puţin, şi 159,867 care de 
mal mult decât nn an de zile,

2. Tabela e. pe pârina 76 unde 
capii familiilor sunt îm părţiţi după 
statele, in care s'aü născut, consta
tándose  in tre 61,859 capi 45,353 
născuţi in România, intre care 32,202 
născuţi in deosebi in Bocnreştl.

8. Tabela f. in care capii de fa- 
familie sunt îm părţiţi după timpul 
decând sunt domiciliaţi in România.

4. Tabela g. nnde capii de fami
lie se im part după timpul de când 
sunt domiciliaţi in Bucureşti.

In toate aceste tabele nu se ţine 
seamă de naţionalitate.

Urmează tabela h. pe pa

Nr.
Capilor

de
familie

NATIO s  alttate :
Nf* a 3a
mo

Ml►m
53

Mlfl
«J

Ml
08tCflD

Ni i j
*5
C i l

61859 I 3288 12994 |43785| 471316242 %

Câţi Români sunt in Bit
înain te de toate nu ni i 

ţifra  totală: ci nnmai ţifrao , 1 
de familie, o ţifrâcu totulneb

Apoi in Capitala statului t,..| 
se face o statistică, in cart 
xistă o rubrică, speciâlâ pe v< 
mâni.

Apoi ce va să zică im pr 
in felul, in care se fa c e ţi  . 
nalitatea germană sunt fi i 
doialâ nem ţii, englejil, o», 
şi svedienil la nn loc. 5 i. 
litatea slavă sunt bulgarii | 
sërbil, polonejil etc. Naţua 
tea latină sunt românii, f. K 
italienii, spaniolii şi portugtjfl 
ţionalitatea ungară nu pot I  
maghiarii. Naţionalitotea i n  
ovreii. Naţionalitatea o toma al 
turcii. Dar Grecii unde aü fosil 
La alte naţionalităţi? Da a l 
ţionalitâţl snnt inse cn to tu l 
capi de familie, in vreme cil 
i) de pe aceiaşi Jpaginâ ne I 
că sunt 1414 capi de f a m i l l  
protecţia elevă, şi trebue să i 
punem oâ to ţi aceştia'nu sunt 
naţionalitatea latină şi nici f 
tind a fi.

Tabela j. ne a ra tă  cu to  
suflete mabometane. Tabela 
a ra tă  inse 66 capi de fa mili 
mani. Va să zică, e inexact, 
ţionalitatea otomană snnt toi 
oarece to ţi tnrcil sunt rnahoţ 
Ce va să zică dar naţionali 
tom ană.

E cu putinţă, ca cine-va 
descurce din aceste date ?

După-ce tabeia i) de p 
77 ne spâne, că sunt cu toi 
capi de familie de protecţia 
cezâ, 214 de cea italiană şi ¡ 
de cea elenă, am crede, că 
numărnl românilor scăzândj 
cifre din sama de 43,785 ct 
familie latin*, şi că nnmăruj 
nilor e de 41,745 capi de 
Ne întrebăm  inse dacă intre 
capi de familie puşi sub pr 
Austro-Ungară, intre 944 pn 
cea otomană, san intre 1961 
sub cea rusească nu sunt â  
alţi români. Astfel stăm ne ! 
riţi şi nu ne remâne decât " 
nnnţâm de a afla câţi români 
in capitala României.

Dară latinii de subt proteo! 
sească, otomană şi austro-nngai : 
cuprinşi in cifra totală a la- 
şi aşa am putea lua 41,7451 
stulâ probabilitate drept cifră 
mânilor in deosebi.

Chiar nici atunci nu ni e 
eut insă numărul sufletelor, I u  
mal acela al capilor de famil:

Pe pagina 74 ni se spune, I 
suflele cad pe o familie. Aşa II 
ne-ar remâne decât să înmulţii.' 
fra capilor de familie cu acea !}ş< 
frâ pentru-ca să găsim cifra | > 
bilă a Românilor. Am greş 
dacă am face aceasta, căci t 
pagina 74 ni se spnne, că cifr 
nn e calculată pe 61,359 ci pe I 
capi de familie.

Precum vedem, in recensâ) 
Primăriei e deci vorba de dd 
lari de «capi de familie* şi 
se spune de loc care e deoét 
intre aceste doné feluri. Şt io 
e valoarea unui cap de fana 
term ini de mijloc, calcnlaW 
89,330 capi; nn ştim insă care 
loarea lui calculat pe 61,359 
d in tre care cel 41.745 româi

«
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. Aşa dar' pe basa cifrei ace-1 
nici odată nu vom putea afla 

ferul românilor.

J ir putea s& recurgem la tabela 
e pe pagina 77. care ne arată 
uiaţia Bucureştilor împărţită după 

'■jjjţiuni. Din nenorocire inse, in a- 
ta tabelă nu s’a luat de bază ci- 
capilor de familie, ca in cele- 
3 tabele, ci cifra totală a popu- 
unel. Găsim 132,987 ortodocşi, 

8re care e cari sunt şi românit: 
tni odată insă nu se va putea şti, 
*i anume români, 

stfel împărţirea pe tabele a po- 
ţiel pare a fi fost făcută anume 

*t(|fel, ca nimeni să nu poată afla 
ele adevăratul adevăr despre 

L>8tecul etnografic a populaţiei din 
tala României.
ici nimeni nu va pute pune la 
>\a\â intenţiunea de a acoperi pe 

t se poate adevărul; din adins lu 
grea s’a făcut astfel, ca să nu se

IU şti ceea, ce trebuia să se ştie 
e mărginim a o constata acea 
şi a ne exprima şi astâ-data pâ 
Şea de răii, cu care vedem pus in 

(ţintea unei asemenea lucrări nu- 
jle I. Procopie Dumitrescu.

scâ este obosită de protegiaţil om-1 
nipotentulul director de la interne. | 
Unde aveţi să ne duceţi ?

»Vocea Covurlninlul* de s&mbătă acrie: 
In ultimul moment aflăm că oomiainnea 

romană pentru primirea Dobrogel ăncă
Peste câ te -v a  luni ţara va trebui |n 'a  plecat, din oanză că lipsesc ăncă 2 

să fiâ chiămată, spre a ’alege repre-1 membri : d-nil Poenarn şi Persiceann, ce 
z e n ta n ţl iu adunările de reviziune. I B’a numit in loonl d-lul 8. Mihăleecu. Co-
Nu vă gândiţi la viitori misiunea aşteaptă ordin de plecare. Vs-

Dacâjveţl‘ merge aşa^precum văl pomi »România« stă la diepoziţinnea aa. 
aflaţi astăzi, cn deprinderile pâcă-1 M. 8. R. soseşte măne la Brăila, cănd 
toase de administraţinne, şi m işcaţi I ya av*a loc trecerea trupelor. Duminecă 
de un egoism vulgar, veţi vedea Mol-1 M. 8. R. va onora urbea noastră cu vi- 
dova întreagă^ m anifestându-se in I sita Sea.
co n tra  voastră  şi silindu-vă să pâ-1 O parte din trnpele ce staţionează la 
răs iţl cârm a sta tu lu i, ca nişte oa-1 Brăila, adecă o parte din călăraşi, o ba- 
m enl nedestoinici de a respunde la | *®rie de artilerie şi infanterie, a plecat 
tre b u in ţe le  ţă rii.

Atunci tot ce este tinăr in acea 
stă ţară şi care v'a sprijinit in lupta 
politică, va aveag[dreptul să vă in 
trebe: Ce aţi făcut din România?

Priviţi valurile crescânde ale nê  
mulţumirii publice; găndiţi-vâ câ tlp rie tarl 4, şi anume d-nil I. Nicn, Gr. 
de mari dureri trebue să simtă Mol-1 Sămaca, H. I. Drago? şi H. M. Nicolafi; 
dava de vedem^periiberall u n in d u -1 profesori 4, şi annme d-nil G. Mibăilescn, 
86 CU conservatorii, in potriva fa-|R. Scriban. I. Plăvănescu şi T. Stefăneson 
voriţilor voştri; şi luaţi râpede m ă-1 avocaţi 2, şi anume C. Vărlan şi P. A- 
surl, pentru a aduce linişte in mi-1 lexendresco; medici 1, şi annme d. D. Vi- 
1 ioane de suflete, destul de amărâte I tzo; comercianţi 6. şi annme d-nil G. P 
prin doliul râsboiului şi prin pier-1 Mantu (cherestegii?), V. DobrovicI, V. G 
derea Basarabiei, care nu mal vrau I Zabaria, V. Anghelnţă, P. Popa şi C. Dră-

spre Călăraşi, căci şi pe acolo, adecă pe 
la Gnra Ialomiţeî, urmează a se face o 

I trecere.
e

Noul consilii a nrbil Galaţi se inparte 
dnpă profesiuni in modol următor : pro-

REYISTÁ ZIARELOR

JVorbind despre rezultatul alege- 
lor comunale de dincolo de Milcov, 

■ţarul liberal „Bo mânia Liberă* face 
¡V fmâtoarele consideraţii asupra gru- 
m sulul fracţionist:
., £ „In Moldova, se afla odinioară un 
î  .jMtid liberal, care se distinse in 

jantele naţionale de la 1848, de la 
pnnl ad-hoc şi de la unire Acest 

jhrtid esistă şi astăzi, peste Mii 
-■ pv, şi se consideră reprezintat prin 
, I Cogâlniceanu. Alături cu dânsul 
ţsâ, eşi la iveală, pe la 1866, un 

*1 oii grup politic, care cu incetul se 
■i Htinse şi cotropi administrativ mal 

ta  Moldova. Acest grup se afir- 
in constituantă, prin combate- 
principelul străin, prin antiju- 

inismul setk, prin susţinerea unor

tincipie nltra liberale; cănd se mal 
Iri, el deveni nn partid de nega- 
Bne, care combâtea ori-ce şi nu 
$ fropnnea nimica.

.-y\ rSub guvernul actual, fraoţioniştil 
 ̂ nrserâ şi mal departe. Nemnlţu- 
< liţl că intreagâ Moldava este dată 

* mânele lor; nemulţumiţi cu pâ- 
î;:' Şurile de la domeniele statului, in-
Ki
ir

să creadă in vorbele deşarte.
Cugetaţi că dacă aceste lucruri 

s’ar fi intămplat, in sens liberal, sub

gănescn.
,Voe. Covor.*

Alegeri comunale în Galaţi. — Li 7 no-guvernul d-lul Lascar Catargi, cui , . , , . . . . __ , . . .°  ’ I embrie s a terminat şi alegerea colegiuluitoţi am fi sărbătorit triumful no- m  pentru 4 consilieri 
cn

comnnall. S’a 
▼otorl, d. drstru, şi am fi citit in alegerile dm | a|flg d c yărlan cn 68

Vizzu cn 55 votnrï d. V. G. Zalla
ría cn 47 voturi, şi d. I. Plăvăoescn

B ucureşti şi din Iaşi, n işte suspine 
sfâşietoare , scoase din inim a ţâ re i 
schingiuite, îm potriva călăilor
ţ io n a r l ; nu ne a r  fi lip sit văpselele j d N Hagi Nicola 45 TotnrIi d. P, 
închise, cu cari să zugrăvim  pe cel Popa 40 votnrî) d> N Trandaf33 TotnrIi 
de la  cârm ă; şi am fi s tr ig a t cu to ţii, d G Alevra 31 TotnrIt şi alte pergoane 
că sufletul ţă rii, inim a şi creen l R o - cgte aD yot aafl doug. 
m âniei, su n t cu noi îm potriva s tri- [ 
goilor de la guvern.

C ugetaţi şi părăsiţi drum ul pe | 
care a ţ i aupucat-o.*

C R O N I C A

ţiiarnl »l’Orient, in numărul său de Du
minică, 12 (24) ooembre, pretinde că gu
vernul rne, nemnlţnmit din canza modului 
delimitărel frontierei intre Dobregea şi Bal 
garia de către oomieinnea europeană, a r 
voi să păstreze pentrn Bulgaria mal multe 
localii aţă importante din pnnctnl de ve
dere militar şi comercial pe earl comisia-1 1 , ”1.”". . .  . ”r 7’, , . «  .  . .  . ,  - .  I căra alegătorii. Maiornl Cristea cnnea le-a dat României, şi de aci ar fi năs-
ent nn eanflict. Mal pretinde zisul ziar 
cft cabinetnl român ar fi adresat puterilor
semnatare tratatului din Berlin o prote-1 j  ° , . "  "r *. *, I depărta. Dar toate aceste manopere 
etaţinue contra pretenţiun.lor Rusiei. broMe ^  ^ . cetăţeni, _ __

Ministerul se mărgineşte a face cunoscut I . . . . ,°  r I ţinut seama de ele şi au votat In conş-

t<) al căror arendaşi ne platnici sunt
Î riciţI a fi; nemulţumiţi cu deverul 

'1 fac, punăndu-se la contracte 
■jlocitorl intre stat şi evrei; el pre- 

Jjndeati, că Moldova sunt el, şi se

Îedeaft in drept de a da mişcării 
iblice firma Vizanti-Georgiu-Hol- 
_In.

ÎNu ştim, dacă, şi in urma infrân- 
eril păţite in lupta comunală, acum

_înd toate favorile administraţinnil
suridea bine-voitor, aceşti domni 
•r mal merge cu pretensiunile aşa 
departe.

Moldova este săturată de fracţi- 
ae, şi o respinse cn amărăciune.
Aşa de tiranică şi de esploatâ- 

are pare a se fi arătat administra- 
|» ii^iunea fracţionistă, in măinele că 

ia cu o gândire uşoară fu lăsată 
¡e d. Brâtianu o ţară întreagă, in- 
■ ftt ce este liberal in Moldova a pre 

; ¿rit să dea mâna cu conservatorii 
ie cât să mal sufere domnia unul 

nrtid de ură, de prigonire şi de 
Ifacerl.
Iacă cum ni se înfăţişează situa- 

iiunea politică a Moldovei, prin ul 
mele alegeri comunale: Partidul 

mservator câştigă puteri noi prin 
pianţa cn liberalir moderaţi; par 

dul de la guvern se slăbeşte prin 
hvorile escluaive ce acordă fracţio 

ş iytilor.
N'ar fi oare timpul, ca d. Brâ 

iann să se gândească unde ne dace 
fi Uiimpatiele uecăntărite ale cabinetu 

Ml săă?
I Ţara este a tntulor. De ce atunci 

Rftjavoriţl şi persecutaţi ? Moldova

Îlăturată de administraţiunea frac 
ţionistă, dupe cum yi ţara romăuea

Dnpă cftt sa vede din cifrele de mal 
sus, lnpta in acest colegiQ a fost foarte 
înverşunată între partizanii d-lnî primar 
cn vechia sa scoală şi între cetăţenii gă 
l&ţenl ce voiesc, ca comuna să intre într' 
nonă eră, să aibă o edilitate recrutată di 
proprietate, comercial mareţşi inteligenţă 

Am fost lipsiţi de influenţa prefec 
torală, dar inflninţa d-lnl primar ca 
locoteneut-colonel In gardă, precum | 
a majornlni Cristea, şeful legiunii, 
fost pe faţă fără nieio rnşinare. S 
trimis acasă la alegători lista candidaţii« 
d-lnî primar de către şeful gardel. Trei 
trăsuri se aflai! la diapoziţiune spre a

iar
uşa salel de alegere trăgea pe alegători 
şi ’I influenţa, şi a trebnit si reclame al»- 
gă toril cn energie de căteva ori spre a se

sca
broase n’aii reuşit; cetăţenii alegători n’afi

eăw eete aserţiuni sânt cn deseyărşîre ero-1 t;inţa Ior> f)- tocmai aceasta este onoarea

»Comunicat*. Ziarnl »Zocea Covnrluinlul* măgulit de 
reznltatnl dat de colegial III, căci per-

La acuzarea cete aduce de ziarul »Presa* I soanele recomandate de acel ziar aă fost 
din 2 noembre, ministerului de rezbel, re-1 alese, afară de d. inginer Alexandru Cl- 
lativ la primirea demisiunilor unora din I linescu, care, chiar fn dimineaţa zilei de 
medicii militari, se respunde că ministe-1 alegere, aflănd de deriziunea cetăţenilor 
rnl degrezbel 'şi-a făcut datoria, reţinănd I de a l  pune candidatura, a cerat cn in- 
toata acele demisinul in timp*fle o lună, I sistenţă amicilor săi să nu voteze pentrn 
timp in care d-lor aii avut scutirea de la I d-sa, căci ocnpaţinnile sale uu’i vor per- 
servic şi aii pntnt reclama saii reflecta I mite a’şt putea îndeplini în total man-
pentrn retragerea demisiunilor.

Aceste demisinnl n’aii fost primite şi 
publicate de cftt in momentul pornirel 
ambulanţelor şi trupelor in Dobrogea, cănd 
era absolută necesitate de a’i inlocni prin 
alţii la aceste ambulanţe şi regimente, la 
cari d-lor eraii ataşaţi cn serviciul, şi prin 
urmare trebuia să le însoţească in Dob
rogea.

Dacă d-lor nn’şl aii retras dSmirinnile 
canza a fost că aii preferit interesele lor 
particulare sedentare in diferite localităţi 
avantagelor ce le da armata, unde cea 
d’ăntăl eondiţinne este supunerea legilor 
şi regulamentelor militare.

(Mon. Ofic.) (Comunicat)
*

Aflăm că, pe lăngă cele doă regimente 
de roşiori, este in formaţiune un al trei
lea regiment de cayaleriă permanentă. A- 
oeatuia i se va da numirea de regiment da 
Dragon1.

îmbrăcămintea lot va fl aproape la fel 
oa a călăraşilor, singura deosebire va sta 
in coloarea galoanelor şi a eiapraznrilor. 
La dragon i ele vor fi de o coloare galbenă 
neagrft.

In acelaşi timp se va efectua şi o mare 
îmbunătăţire in echipamentul cavaleriei. 
Astfel in loc de greoaia şea ce aveaţi pănă 
acnm roşiorii, li se vor da şele englezeşti, 
şi in loc de carabină on ac ce aveaţi, vor 
fi inarmaţl cn carabine Peabody-MartinL

datnl ce’l ar încredinţa.
In reenmat reaultatnl alegerii eolegiulnl 

III camunal s fost nn eşec s irobitor pen
tru d. primar G. P. Manta. Acum poate 
d-sa si ’şl aleagft in caleginl IV, compns 
din gardişti, sub ordinile sale ca locot.- 
colonel, căţt-va partizani devotaţi, aceasta 
nu va diminua intra nimic efectele teri
bilei înfrângeri ce ’I a dat colegial al 3-lea 
chiar cn lista ticluită de d-sa annl a- 
cesta.

VARIETĂŢI

Descoperirea planet# , Vulcan1.—Este mal 
bine de un deeeniti, de o&nd intnneoimele 
soarelui aQ devenit de mare însemnătate 
pentrn astronomie. In prima linie intu- 
neoimele solare servesc pentru a stadia şi 
serata constitaţinaea fisioă a acestui co
los de pre firmament prin aplicarea ana- 
lisel spectrale |i  a fotografiei. Cn deose
bire snnt întunecimile totoll de soare, ceri 
le folosesc astronomi! spre acest soop.

In anul acesta a avut loc o întunecime 
de soare in **/it iulie in America. Expe- 
diţinnl intregl astronomice, mal on seamă 
americane ati luat parte la acest fenomen, 
care pentru acelaşi loc a suprafeţei pă
mântului abia se intămplă odată in 200 
de anL Intuneoimca a durat 3 minate şi 
in acest timp s’a luat o mulţime de fo

tografii a soarelui. Cu Această ocaziune 
observă profesorul« Vatson\ renumit prin 
numeroase descoperiri planetarice, in par- ! 
tea sndică a soarelui cam in o distanţă 
de 2° dela soare o stea de mărimea a pa
ra in nn loc unde dnpă harta nn a existat 

atare stea; de aici rennmitnl vSnătoriO 
de planeta conclnde cn mare probabilitate 
că această stea este o planeta intrnmer- 
cnrială, planetă intre soare şi MercuriO’ 
Această planetă in aoeleş! timp a fost ob
servată şi de către* profesorale Lewis Siinft, 
nn observator ager, mai de unăzl obţină 
premial academiei de ştiinţă din Viena, 
pentrn descoperirea miel nonei comete. Că- 
tră nn raportorii! se exprimă Swift, că nn 
se indoeşte despre existenţa acestei planete, 
preenm nn se îndoieşte despre existenţa sa.

Descoperirea Ini Vnlcan, astfel s’a nu
mit nona planetă este un triumf a spiritului 
frances, pentrn că inainte de a '1 observa 
ochiul fisic al Ini Watson , l-a observat 
şi fixat ochinl spiritului Iul Leverritr, prin 
teorie. Este adecă un fapt, că mişcarea Ini 
Mercnriii in orbita sa este neregulată, şi 
coastă neregnlarftate se poate explica 

numai prin atracţiunea masei unei planete, 
cărei existenţă are loc intre soare şi 

Mercnriii. Leverrier urinări această idee 
i calculă poziţiunea asestel planete, şi a 

fost asemenea convins despre realitatea el 
preenm se constată astăzi, pe cănd o noapte 
grea acopere osămintele acesta! mare as
tronom.

Prin descoperirea Ini Vulcan, a plantei 
celei mal aproape de soare şi a lui Nep- 
tnn, a plantei celt-I mal departe dela soare 
Leverrier a pus coroană acelei opere gran
dioase ştinţi fice care se subsuma supt sis
tema solară, şi numele Ini va străluci in 
etern pe lăngă al Ini Copernic , Galileî, 
Kepler şi Nuwton. Din această căuta va 
fi, cred, de interes şi la locul b8Q a cu
noaşte căte-va trăsuri diu viaţa ştiinţifică 
a acestui bărbat extraordinar, cea mal mare 
capacitate astronomici a Frauciel.

Urban Jean Josef Lsverier s’a născut 
in 11 Martie, 1811 in St. Lo, departa
mental La Mancbe, şi a freenentat mal 
ăntaili institutul politechnic din Caen, şi 
in nrmă, dnpă-ce a obţinut nn premii! pen
trn o teta matematică institui politecnic 
din Paria,

Terminând stadiile intră in serviciul sta
talul şi ocupă poatul de inginer in regia 
din monopol, un post pe care după doi 
ani ’l-a părăsit devenind institutor« in co
legiul Stanislas. In acest timp ’! se ofer: 
ocazinnea de a conveni cu celebrul Arago, 
directorele observatorelul, care cunoscând 
eminentele talente a acestui bărbat june, 
l’a invitat a’şi proba puterile in astrono
mia matematică, Primele lncrărl ale Ini 
Leverrier pe acest teren al! fost calcula
rea pasagiulul lui Marcuri din annl 1845 
şi orbite cometei Ini Faye, şi aceste donă 
lucrări aii fost suficiente pentru a convin
ge pe Arago a fi câştigat o putere însem
nată pentru astronomie. Arego nn încetă 
de a’l însufleţi şi mal mult pentru acea
stă ştiinţă şi in annl 1845 ’J-a consultat 
a se ocupa cn studiul mişcărel plantei 
Vranu. Lsverier urmă cansilinl bunulnl săli 
conducător, a fost norocos şi a devenit de 
o data pria descoperirea plantei Neptun, o 
celebritate europeană.

Istoria remarcabilei descoperiri a acestei 
planete este următoarea;

In 13 i Martie 1781 descoperi Herschel 
planeta Uran, care de atnncl încoace se 
considera a fi cea mal ecetremă planetă 
in sistema solară: adevărat este, că şi alţi 
astronomi aQ văzut pe Urau inainte de 
Herschel, insă fiind mişcarea Ini foarte 
lină, nici nnnl nn ’l-a ţinut a fi o pla
netă. Pe basa acelor observări vechi e’a 
determinat orbita acestei planete, insă in 
deceniile următoare s'a constatat tot mai 
mnlt, că poziţinnea adevărată nn convine 
cn ceea ce rezultă din compt şi prin ur
mare nn se putea ăncă prezice poziţinnea 
planetei pentrn ori-ce timp cn esactitatea 
recentă. Această variaţinne in mişcarea lu! 
Uran la inoepnt nn se putea esplica; Bon- 
vard era de credinţă, că o cauză oare-ca re 
necunoscută işl esaercita influenţa s’a asu
pra onrsnlul acestei planete iară Beeel a- 
firma la annl 1840, că probabilmente o 
planetă produce acele viriaţinnl neregulata 
a cărei poziţinne se va determina din ao- 
ţinnea esercitată asupra Ini Uran. Atâta 
transpirase in public, cănd Leverier lnft 
lncrnl in mână. El nn numai l’a îndepli
nit cn agerime de minte şi cn noroc, ci 
şi on nn curaj, care merita cea mal înaltă 
admiraţinne şi in 31 august 1846 a pu
blicat rezultatele mancei sale, dnpă cari 
dincolo de Uran ar esista o planetă mare 
şi că această planetă trebne să se afle in 
eonstelaţiunea căpriorului ceva mai spre

răeărit dela steaua. Fiindcă pa atnncl 
n Paris nn esistaO mape celeita destul 

de complecta, aşa in 18 septembre 1846 
scrise Leverrier Ini Galle in Berlin spre a 
cânta planeta in local desemnat. Epistola 
ájanse in Berlin in 23 semtembre dimi
neaţa şi in noaptea din acea zi află Galle 
nn departe de local desemnat de Lever
rier o stea de mărimea 8-a, care in mape 
lipsea cn total; in noaptea nrmătoare con
tinuă Galle obeervaţiunea ti şi văzând ta 
acea atea ’şi mutase poziţiunea el, aşa a 
incttat orice îndoială despre natura pla
netară a el. Această descoperire, care a 
urmat simplaminta pe baze teoretice, a 
desceptat ou tot dreptul o aensaţione ne 
mal pemenită in Inmea culta; Leverrier 
eroul zilei, deveni popular, cele mal în
semnate corporaţianif se intreceaQ in a’l 
denumi de membrul lor, puţin timp dapă 
acea ajunse senator şi in aonl 1854 după 
moartea lnl Arago, directorele observato
rului naţional din Paria. Ei muri in 23 
septembre a. tr.

Conatatandn-se faima americană despre 
descoperirea Iul »Volcan* nu vom intre- 
lâsa ocazinnea bine venită de a face cu
noscuţi pe lectcrl cn detaliurile acestei 
descoperiri ; nn pot trece insă cn vederea 
de a observa, că Lescarbanlt, nn medie 
francez, a susţinut a fl văzut această pla
netă Intra-mercuriale in 26 martifi 1859, 
fără că alţi astronomi de atnnel in coa e 
să fi pntut constata asistenţa ei, din canză 
că este prea oproape de soare, care prin 
intensitatea sa laminare ăl ¡face nevăzut.

(aRevista Ştiinţifică*),

B I B L 1 0 G L A F I E

N. Creţnlescn. — Anatonia de a 
criptivâ. Voi. 1 Osteología, Arthrolo- 
gia, Miologia.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind în
târziere cu publicaţiunea intregel 
Miologil, s’a crezut avantagios, mal 
cu seamă pentrn studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată până acum, şi care conţine 
Osteología, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in urmă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volumul I. a şi-lfi 
completa prin restul Miologiel, inda- 
tâ-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

Preţul volumului întreg va fi de 
5 lei, iar a pârţef până astăzi pu
blicate 3 lei.

EnriCO Croce. — La Romanţa 
davanh alt Europa. Firenze 1878. 
Broşură 80 mare 50 pagine.

Mărie Nizet.—Romitniu—Toines 
roumaines. — Volum de lux, ediţie 
medievală, tipărită la Bruxelles.

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

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

.Soli* şi »Haben* saft Gestiu
nea Ovreilor in Romănia, Studio 
politic şi social de Ion Slavici.

Dr. Barbn Constantinescn. — 
Limba ţi literatura ţiganilor din Ro- 
minia.

G. Sion. — Operile principelui 
Coniemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacnzenilor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosario. Preţul 3 1. d ,

Irimia Qircă. — Gramatica hm- 
bel Române.

Conform notificării a binronlnl principal 
dc loterie Iscnthal Co. in Hamburg publi
cată in siarnl de azi, tragerile loteriei de 
bani germană se inerp la 11 Decembre a. 
e. Considerând participarea estraordinare da 
care se bacnră această loteria in ţară, cre
dem că notiţa de faţă e de interes.—Gu
vernul Hambnrgian garantează eă pănă 
aonma pentrn plata esaetă a tutor câşti
gurilor cu toată averea StatulnL Fiindcă 
nambnrg după eum • enneseut se enumere 
intre oraşele eele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit ta asignranţa ce oferi 
e deştnl de suficientă, şi putem deel re
comandă pe această loterie de stat ea 
solidă.
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ELIXIR DIGESTIFÜ DE PEPSINA
De GRIM AULT et C1*, pharm aciştî la  P ar is .

La administraţia <}iaru lo î >R esboiu lc se 
1 h fia de vêntjare :

P ep sin a  posséda proprietatea d a înlocui in stomachii suooulú gastrici» 
ire ii lipseşce pentru operarea mistuirei alimentolorù. Intrebuinjatö subtu 
>rmft d'unù Elixirù plaoutù la gustù, ea curariseşce saù previne :

D igestiu n ile  relie.
G reaţa şi reven irile  prin gitû . 
G astritele.
Cram pele de stom achö.

Im itarea stom achnlol. 
M igrena.
G astra lg iile . 
M alad iile  de ficatù.

tëlù combatte vărsăturile la femeiile însărcinate şi fortifică bătrânii 
»nvalcscenţii, lnlesnindú digestí unea şi nutriţiunea.

D 1 C Ţ I O N  A R I U  L

L I M B E I  R O M Â N E

O  X . O  S  A.B .  I  T T .
După însărcinarea dată e

Societatea Academică Română
de

A. T. LAURIAN şi I. C. MASSIMU
43 EA8CI0ULE.

Cu preţul de Lei noi 60 in loc de 72.
Administraţia.

i !

de Seve de Pin (Bradu) Maritimi

Persónele slabe de peptii, acele atinse de Tusse, Răgu
ş i ţ i ,  G rippă, Catarrhe, " "Bronchite, Stingerea uoceî şi ^ 0,1 
Asthmü, giintu sigure d’a gftssi uă potolire rapidă şi o u -X n %  

OgjajRranssire in întrebuinţarea principurilorü balsamici a -leV Œ S P  
M igfejibradului maritimii concentrate in Siropulû  şi in P a s ta  d eMî»J '  
S V v 4 îi,-sev é  de P in  (bradu) de L a g a sse . %Va 1i (bradü) de L a g  aase.

Deposita in  principalele Pharmacil.

In librăria Sococ & Comp.
•pre vine]are;

R a d u  B u z e s c i
sad

H A N  T Ă T A R U L
Un volum în 8°, preţul 2 lei noi.

wm
i®

t

‘ MAGAS1N DL DE LINGERIE DIN V1ENA
Colea Victoriei (Mogoşui), Palatul .Dacia' (a doua prăvălie de la coiful LipecanieL)

. DESFACERE TOTALA .
cu mare scădere de preciu

Sin caisa iramaflirei celei nari ale narierilor.
Cele mal nnol si cele mal moderne

W iB  ¿i 
P R E O U  3VE 

Fuste, Capóte şi Costnmnrl de flanelă, Camisóne, Ciorapi, Giletce] 
Brobóde, de lână şi de bumbac, PlapiCml de flanelâ, Camisóne, Pantaloni 
si foste de Piquet de érná, Hăinuţe de copil, mantale de pióle de flanelâ.

L1AGER1E PENTRU BĂRBAŢI, DAME Ş I  COPII
Alegerea cea mal bogată şi mare pentru tóte ótasele Societăţii

OLANDA, C'HIFFON şi?MADAI*OLAM

X
in tóte lăţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabrícele cele mal renu

mite de Boemia (Bumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

r s i i u î Ţ T f i n u
l i p u n i 1 i H  »1 1 V I h igiena ă, infailibila 

^reservativa. S ingu
ră vindec&tóre fără 
a-î adanga nim ic. Să

Şl Nn. 120 Strada Ri>-h lien, successor a lui Bron; la Bucnrescl 
«  ZÜRN ER, f.rmacist.
« ' ____

16,600
Fr.

RECOMPENSA NAŢIONALA 16,600
Fr.

E L IX IR  VIN O S

NOUA 1NVENTIUNE I

PABMERIE J I l iM  BBOIIHÏI 
ED. PI NAUD

S&pun...................   de IXOBA
Essenfü pentru batiste . . de IXOBA
Apa de toiletta.......................... de IXOBA
Pomadft...................................... de IXOBA
O lin.............................................. de IXOBA
Praf de o r e s .............................. de IXOBA
Coametic . . . » .......................de IXOBA ■  ]
37, Boulevard de Strasbourg, 37. i 
Singurul Deposit allü Aspasiel Mignot.

FEŢE DE MESE, ŞERVETE, PR0S6PE ŞI BATISTE,
de or!-ce calitate şi mări mo, batiste francese de lind, batiste brodate şi de den

tele, batiste colorate etc. etc.

&DLRBE 81 MiNCEITI PENTBD BABBATI SI DAME
de oil-oe fason modern, de ori*ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de dentele . 

CORSETTE DE F ranCIA ŞI Ge RMMANIA, E oBES DE CHAMBRES,
D emie-C apots L ong- S h aw ls, Ş aluri d e  Cachemir  negru.

Zestre complete de 800  fr. până la 5000  fr.
Ori-ce comandă in ramurile lingerieă şi broderiei se primeşte şi se va 

esecuta prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FICSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col. a fir. 8, 9, 11, 15 şi 18.

I

Ciorapi de lönä 1.50, 2, 2.50, 3.50 şi 4.50.
Flanele de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de I6nă 5, 6, 8, 12.
Brobóde de lână fină franci 3.50, 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de lână cnrată 18 până la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.

Quina larochk este an Rttxir vinos conţinând 
principíele celor 3 specii de quinquina.

De oa amaraciune plăcută el este ca malt superior 
vinarilor sea siropurilor de quinquina şi lucrează oa 
aperkif, tonic, sau febrifug, In oontra affectiunilor 
slomachului, a  slăbiciunilor, a anemiei şi a frigu
rilor învechita, etc.

r  r  n  n  i i  a  i ai ac* commuai cu ua tare
ACEL*. FER RUGI NOS <to /«-foarte « s i-
mliablla, Quina Laroche devine unul din reconati-
tuanti cel mai efflcad in oontra aaraciei sângelui şl 
a decoioraiiunei iui,a chlorosei, a lymphalismului, 
aleuziei. a convalescenţilor prea lungi; el escit aşi 
favoriseaz* digestiunaa, etc.

P A R IS , 9 9 ,  Strada D rouot, ş l la  p h am aala ll*
Deposite la Bucnresi la D-nii Ovess i, Rissdorfer, Zürner, Breas, Schmetan ,

Dimbovicï.

Loteria germană de bani
Tragerea la 11 Decembrie anul corent s. n.
Guvernul Hambi rgian, conform decisiunel din 10 Octombrie 1878 a aprobat din nou acostă 

mare loterie de bani, prin urmare acestâ loterie ecistănd de 100 de ani are loc acuma la
al 275-lea de ori. Controla guvernului fiamburgian na privesce numai pe emisiunea loselor 
ci se întinde şi r supra tragerilor oferêndu-se ast-fel fie-cărul din tóte puntele de vedere
8siguranţa cea mal suficientă. Şi p. litru plata (sactăa căştiguri’or guvernai Hamburg'an 
gar.ntdŞă cu tdtă averea Statului. A 276-lea loteria germană de bani conţine numai 
82,600 lose (de la No. 1—82,600) şi conform programei oficiale de tragere 42,000 lose tre
buise să fie trase cn câştiguri negreşit, şansa de câştig e deră fdrte insemiată căci mal 
mult ca jumătate a tutulor loselor esistente trebuesc să efiştige. Câştigul cel mal mare 
care e de făcut in caşul cel mal fericit se urcă la

5 0 0 ,0 0 0  L E I  2ÑTOI
deosebit de acesta mal snnt de făcut urmatórele premiar! mari:

3 à franci 8.000 
31 à franci 6,666 
61 à franci 5,333
4 à í'rarcl 4.000

1 à franci 333,333 
1 à franci 166,666 
1 à franci 106,666 
1 à franci 80,000 
1 à franci 66,666 
I à franci 53,333 
1 à franci 48,000

40.000
33.333 
26,666

20.000
16,000
13.333
10,666

304 à franci 2,666 
3 à franci 2,000

3 á franci
1 ă franci 
6 a franci 
6 a franci 
1 â frarcl

24 ă franci
2 ăfranel

şl mal multe sute câştiguri de Lei noi 1600, 1838, 688, 400. 388, şi 266 etc. etc. in total 
conform menţiosărel de mal sus 42,000 câştiguri. Tóte 42,600 de câştiguri se trag in 7 
secţiuni de trageri cari se succed repede. Cine doresce a mal participa la aedatâ loteria gran- 

dióeá trebue să transmită Înainte :
Lei noi 48 pentru i los întreg original 
« « 24 . juni etate los în treg
■ « 12 « un sfert los original

şi va priimi atonei lósele comand ate în original. Observăm încă odată Înadins prin acésta 
că preţul loselor e oficialmente boiărit şi că noi nu espediăm niel promese, bilete de participat, 
nici veri o altă efectă de loterie interzisă ci numai 1« suri c n gin ale p»ntra cari Statal 
g&rantcjă şi cari sunt Investite ca armările Statalul. Jumdifiţile şi sferturile de lose sânt 
asemenea losarl originale.

Costul loselor comandate se póte transmite în bilete hipotecare române senin poliţe t f  se 
asupra oaselor de bancă francese, englese şi germane. Fie-cărei trâmi teri de lose 11 ală
turăm gratis şi programa oficială a tutulor claselor, şi după fîe-care tragere espediăm pe 
dată fie-cărul posesori de lose lista oficială a tragerii de unde se constată res uitatul tra- 
gerel esactamente. Sumele câştigate «ă achit de noi imed ai după tragere sub controlul 
guvernului. 8<ăm in relnţiunl cu oese de bai că din tóte pieţele României şi »untem deci 
in posiţiune de a putea plăti căşti©âtorilor, sumele căşt’gato in domiciliul lor séü in oraşul 
cel m .1 apropiat şi chiar In soiol de monedă ce ar dori c âştigători.

Tragerea urmând ase  incepe deja la 11 Decembrie a. c. s. n. rugăm a adresa comándele 
grabnic şi direct către:

« CREME-ORIZA
Dvtojv d e l e n c i*05-mrÎ ^ N D ^ F U M f !

I C rnisseur de plusieurs Wffflfl
s i  honorJ J S fl
Sprë a albi,

odulci şi da paleî Iransparinţa. 
PatflrtzÂ P e lil  
uă nècurmatà juneţe 

distrug 
S h ârclfp L > __________

Í2? w rt us pÏrÜÜÏiii ®

Capóte petnrn dame, de flanelă a fr. 8.50, 14, 28, 38.
Camisóne de piquet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piquet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érnft a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanela francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72.
Mantale de plóie de lénft fină a fir. 30, 38, 48, 65. 
Cămăşi bărbătescl, de Chiffon simple a fr. 5, 6( şiTT
Cămăşi bărbătescl, cn pept, gulere şi mánchete de Olandă (si fără 

gulere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.
Cămăşi de Oxford Englesescl color, garantate a fr. 4 6, 8.50.
Cămăşi pentru dame, de Chiffon cu garnituri şi brodărie a fr. 4, 5, 6, 7.50. J K
Cămăşi pentru dame, de 

*  7.50. 8.50, şi 10.50.
Olandă simple şi cn broderie a fr. 5.50,

Biuroul principal de Loterii

J S E N T H A L  & C®-
Hamburg (Germania.)

Scrisori din România sosesc la Hamborg in 70 ore. Corespotdăm românesce, fratiţozesce,

Cămăşi pentru dame de ('landă cn broderii séü cn dantelă fină, a 
fr. 12, 15, 18, 23.

A 3 S T T J IT O X T T

Un atndent al facnltăţel de drept şi al 
Scoleî de sciinţele politice, doreare a se an
gaja la vre an domn advocat on condi- 
ţiiunie cele mal modest posibil. A se adresa 
strada Craiovel No. 44, saS la administra- | 
ţinnea acestui jurnal.

[î Cămăşi de nópte de dame séfl de bărbăţia fr. 5, 7, 9, 11 şi 17. £ 
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50, 4.50 şi 5.50.___________
Camisóne cn 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.

ING1NERUL-C0NSTRUCT0R
N. A. SOUTZO

Vechiul elev al scoleî Centrale din Paris, | 
:are a fost 8 aci în serviciul Stătu Ini, ln- 
'tftod la stadii şi la esplo&taţinnea căilor | 
ferate, inginer hotarnic diplomat, stabilin- 
ln-se acum în Bucnrescl, Strada Drâptă, I 
Vo. 4, e gata a priimi orî-ce lucrări de 
inginerie, arhitectură, constrncţinnî esper- 
iise, ş. c. 1. (799—3).

A vend necesitate de nn milion 
Cărâmidl

predabile succesiv de la 1 Mai îi pene la 
l Angst 1879; Doritori cari ar voi să se 
n8ărcine4e cn predarea lor, snnt invitaţi 
i depune ofertele impreune cn modele la 
binronl meu sitnet in Strada St. Vineri | 
No. 17, In t6te <Jilele de la 9—12 ore a. m.

(814—1) Em. RosenthaL

Pantaloni pentru dame, brodaţi a fr. 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantaloni pentru dame, de Olandă fină ca broderie séfl dentele a fr. 

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costnme cu broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9 ,11.50,15.
Fuste cu şlep cn plise, cn broderie şi cu dentele a fr. 8.50,11,15,18, 26.
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.

Gulere bărbătesc! calitate bună în 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.50, 7.50 şi 7.50.

6.50 şi 7.50.6 Gulere de dame diferite f&sdne a fr.
6 Batiste albe de Olandă a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50._________
6 Batiste de lină adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de lind cn litere brodate fin a

4.
fr. 15, 18 şi 22.

3 şi6 Batiste de copil a fr. 2,__________
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5.50.
6 Batiste de Olandă, tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9. 
F«ţe 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 Olanda damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69~75. 
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5, 6, 7 şi 8.50.

italienesc , englezesc*, grecesce * te. etc.

r MOU l T E
DE

1ER

j FOTOGRAFIE şi PICTURA
I_  F .  Is/L J^ISTJD  X Comp.

21, Calea Mogoşioeî 21; vis-â-vis de cofetăria Capaş.
Se efectuează ori-ce fel de fotografie şi pietnră, de orî-ce fel de mărime-

¥

I

de la St. 
Gheorghe 

viitor şi 
chair de

acuma Moşia MlAŞIA de snş'din districtul 
Vlaşce, plnsa Nejlov, având pe dînsa moră, 
case de locuit, magaeie şi pătnle bune.

Doritorii se vor adresa în Bucnrescl Strada | 
Colţel No. 66.

6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9, 11 şi 15. 
6 Şervete de ceaitt a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 Pro80pe 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 pantă de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.

modul cel mai noii şi elegant aprobat in cel mai înalt grad prin 
feră nn lucra solid frumos cn fidelitatea a nat urai.

care o, P

'WWW*(

de la St. 
Gheorghe | 
viitor şi 
chiar de

acuma moşia ALBESCI din districtul Pra- | 
horn, plasa Cricovn, in întindere de 1500 
pogâne t6te arabile aveod pe dînsa Staţie 
de rom de fer, hanuri, magazii, pătnle şi 
case de locuit, t6te in bună stare.

Doritorii se vor adresa in  Bnonresol S* 
Colţel No. 60. (820—5) t

1 Bucată de Olandă Bumburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 78, 90 
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.
1 Bucată de Olandă de Rojnbarg 3 coţi de lat, 21 coţi de lung 

a fr. 35, 48 şi 63.
Bucată de Chiffon franţasesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.

1 Bucată depercail franţnsesc de 45 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42. 
1 Bucată de Madapolam a fr. 16, 19, 23 şi 83.
Mal mulle de 1000 coji resturi de pânză, Chifon, Oxford şl Pichet In oup&nc de 5, 6,8,10 şl 15

Im  “00(1, ee vinde M i atee fórie eftin, Inşi numai până oănd te va efîrşl depotitul teeelera

•  Magasinnl de lingerie din Tiena
Calea Victoriei, Palatul >Dacia®, (<• doiia prăvălie de Ia oolţnl Lipscani«)) III

Tipografi», The! A Weise, Palatul .Dacia*


