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DUMINECA, 19 NCEMBRE

ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.
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AlSTTJlsrOXTTIlX *
8e priimeso In itrăinatate: La D-nil llaaaen- 
stein A Vogler in Vienna, Walfisehgasse 100, 
A. Oppelik in Vienna, 8tubenbosiei 2; HudolJ 
Mout in Vienna, 8eilerstătte 2: PhUipp 
Lob in Vienna, Eicheabacbgoue Îl : A  Ixmg 
<4 Comp. in Peşta, Havas-La/fite <4 Comp. 
in Paris, O. Adam 2, Carrefour de la Croix- 
Roage 2, Paris; Oraintt Comp. Rue Oronot 2 Ps- 
rii; Eug.Mieoud, 139—Ho, Kleet Street London

Scrisori nefrancate nu se primesc.

Articolele nepublicate se vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

de Bnouresol, 17 noembre.
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Careul de Vleua, 29 noembre 
Renta ungarii tn aur . . . .  88 40 
Bonuri ie tcaaur ung., I emis. 113 —

. ,  ,  II ,  78 60
Impru • tul austr, In h&rtie , 61 — 

,  w » ergint. 62 20
Renta austriacă tn aur . . .  71 65
Loee din 1866 ..........................  112 75
Acţiunile b&ncel naţionale . 787 —

. . austr. de credit. 227 50
,  „ ungare ,  210 76

Argint .............................  100 —
Ducatul .................................. 557 —
Napoleonul..............................  932 —
100 m&rol germane...............  57 60

Cursul de Berlin, 29 noembre 
Acţiunile Căilor ferate romăne. 84 76 
Obligaţiunile romăne 6o/« . . 82 40 
Priorităţile O. fer. rom. 8°/s 86 — 
împrumutul Oppenheim . . . 101 90
Napoleonul.......................... 16 19
Viena, termen lung...............— —
Paris ,  sourt . . . . 80 96

Calendarul filei 
Duminecă, lg noembre.
Patronul silei : Prof. Avdia. 
Răsăritul soarelui : 7 ore 17 min. 
Apusul soarelui : 4 ore 22 min. 
Fasele lunel ; lună nonă
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DEPES1 TELEGRAFICEW M
A L E  » T I M P U L U I *

BUCUREŞTI
Sâmbătă. ÎS  (30) noembre.

(Agenţia Havas)
(29 noembrie 4 ore searal

Bombay, 28 noembre.
¡irul Afganistanului a concentrat ar
ia Cabnl, pe care ’I întăreşte. Co
de la Khnrmn înaintează spre Peivar.

Londra, 28 noembre.
Llitera a adresat Rnsiei o notă in ,
>ţa vorbelor ce se atribne generala- «tim  «» no1' luarea Dobrogel s a  să 

lanfman in c.stia afgană. — , Daily vărsit după O schimbare de note

Luarea Dobrogei in stăpânire de 
c&tr& români, după înlăturarea a- 
tâtor piedecl şi greutăţi ce li se 
im potriveaţi, este obiectul unei deo
sebite consideraţii din partea uncra 
din cele mal însemnate ziare euro
pene. Acele ziare spun că, după cum

rJ P

11

%

* zice că nişte bande de circasianî 
îiedat In 8 c. Melniknl, in Macedonia; 
X) case s'afi prădat, iar loonitoril s'aii 
mărit. Ace!aş ziar adange oă la Al
ta s'aQ asasinat căţlva roldaţl Roşi.

Borna, 20 noembre.
forUcossnlţit şi oamenii politici con- 
Kfî do minister s'afi pronunţat contra 
totnirel Senatnlnl ca înaltă Carte de 
ţie pentrn a judeca pe Pasamente.— 
ierni de resboifi a ordonat antorită- 
militare să urmărească cercurile Bar- 

1 şi să incnie temporal localurile (or 
trnnire.

Berlin, 29 noembrie,
decret, cn data de 16 c. semnat de 

ter dă drept de a se snpravegbia lo- 
Iţele din Beriin, Po'sdam şi din Şar

jai rg ale acelora cari sunt bănuiţi 
putea turbura siguranţa publică. A- 
ea este oprit in aceste oraşe a se 
arme, a se importa safi a se vinde 

ctile explosibile
Paris 29 noembre.

irl private din Londra spân că am- 
doril marilor pateri acreditaţi pe lăn- 
¡ultanul ar fi declarat că u’afi impn- 

kicirl delà guvernul lor pentrn a re- 
[a d'verginţele dintre RomănI şi Rnşl 
rn delimitarea graniţei de mează-zi a 
.'ogeî spre Silistra. Tot dnpă aceste 
Sţl cabinetul din Petersbnrg ar ü  ce- 
puterilor semnatare ale tratatnlnl din 
in să den ambasadorilor lor din Con- 
tinopol putere şi inztrncţiile trebnin-
• pentru regnlarea acestei ceştii.

(80 noem. 9 ore dimin).
Conitantinopol, 29 noembre. 

oarta roieşte să reinceapă negoţiările 
ru a încheia un aranjament definitiv 

iSneia. Turcii construiesc un drnm de 
pentrn a lega fortificaţiile ridicate im- 

jurul capitalei.
Berlin, 29 noembrie.

reo patruzeci dintre socialiştii princi- 
I afi fost isgoniţl de poliţie.

Buda-Peata, 20 noembre. 
'omisia bndgetnlnl din delegaţia ane- 

|că, conformăndn-se cn dorinţele expri- 
e de cătră contele Andrassj, a hotărit 
nceapă disenţia generală a bugetului 

d' Jţisternlnl de externe preenm şi proiectul 
credit destinat a snbveni la cbeltnelile 
ocnpare a Bosniei şi a Erzegovineî in 
i9.

Roma, 29 noembre,
STişte documente prinse de poliţie dsfi 
armaţii asupra organizării internaţio- 
iştilor şi asnpra relaţiilor lor cn inter- 

/  iionaliştil din străinătate.
Paris, 29 noembre.

e telegrafiază din Petersbnrg că cinci 
fizii rnseştl sunt chemate Înapoi din 
reia. Aoeastă măsură este considerată 
o confirmare a politioel pacifice a Ţa-

1 vărşit după O 
diplomatice intre guvernnl romăn şi 
cel rusesc, şi incheiarea acestor ne- 
goţierl se resumă intr’o declaraţie 
aşternută cam in aşa termeni: 

»Stipulaţiile ce regulează trecerea 
oştirii rnseştl prin Bomănia pot şi 
trebne să fie aplicate şi in Dobro- 
gea, in acele ale lor dispoziţii cari 
se ating de comunicaţiile oştirilor 
mpârâteştl, potrivit articolului 22 

din tractatul dela Berlin.*
Această declaraţie este, cum ve

dem, întocmai cu cele spuse de d. 
conte Andrassy in răspunsul sătl la 
nterpelarea ce i-a adresat d. Falk.

Unul din ziarele de cari vorbim 
aduce laude M. Sale împăratului Ru
siei cu această ocazie, zicănd că prin 
această invoială M. Sa împăratul a 
dovedit cu cătă bunăvoinţă ţine la 
îndeplinirea tratatului de Berlin. 
Dar tot acelaşi ziar intr’o cores
pondenţă a sa din Potsdam spune,

tru ce nu deşartă Rumelia şi n’o 
lasă potrivit tractatului să reintre ! 
sub sceptrul Sultanului? Călătoria 
contelui Şuvalof nu poate fi dar 
menită decăt a provoca prin nouă 
combinaţii nimicirea operei areopa
gului european.

Sentimentul cel mal obştesc in 
Germania este, că dacă s’ar concede 
Rusiei o linie de etape prin Dobro- 
gea şi s’ar consimţi la prelungirea 
ocupării ţinuturilor lăsate prin trac
tat sub suveranitatea Sultanului, ar 
fi a se pregăti un eveniment, pe 
care toate puterile, împreună cu 
Germania, au nn ineres suprem să ’1 
împiedece. Acest eveniment ar fi 
punerea in executare a tractatului 
delà San Stefano in locul celui de 
la Berlin, şi de sigur aceasta este 
ţinuta călătoriei contelui Şuvolof.

la acest post pentru că ar fi avănd 
intenţia să se puie in relaţie de 
aproape cu ultra radicalii din Italia.

In sfărşit, d. C. A. Rosetti ne 
spune, prin organul săă din strada 
Doamnei, c’a demisionat şi că de
misia i s'a primit, ş’apol că d. Co- 
gălniceanu a fost Însărcinat ;u in- 
terimul ministrului celor din lăun- 
tru, pănă la complectarea ministe
rului. După căte aflăm noi, d. I. 
C. Brătianu va fi însărcinat cn a- 
ceastă grea treabă a complectăril 
ministeriale.

D. Rosetti, in urma demisiunel 
sale, fiind ales de Camera radicală 

că in Germania sosesc necontenit j ca prezident cu o majoritate nu 
comunicări atăt oficiale căt şi in- î prea măgulitoare a refuzat prezi- 
time menite a asigura pe Europa I denţia. D-sa stăruieşte acum mal 
despre intenţiile Rusiei in Orient.! m°lt ca orlcănd să meargă ca re- 
Aceste asigurări insă se isbesc şi I prezentant al Romăniel la Roma, 
se sfftrămă, in mal toate cercurile!9' n* 96 spune că ţine aşa de mult 
politice germane, de un scepticism 
foarte caracteristic. Călătoriile con
telui Şuvalof, in loc să risipească 
această pornire, din potrivă att mal 
intărit’o, şi cu căt asigurările bune 
sporesc din spre Petersbnrg, cu căt 
contele Şuvalof se sileşte a se a- 
răta mal împăciuitor, cu atăt mal 
mult creşte îndoiala in sinceritatea 
rusească. Contele— zic cel din Ger
mania— are neapărat o anume misie.
Prin urmare trebue să fie la mijloc 
nişte scopuri, nişte vederi, ce n'aă 
nimica paralel safi comun cu do
rinţa de a se ţine in spiritul şi li
tera tractatului de la Berlin. Dacă 
intenţia celor dela Petersbnrg ar fi 
esecutarea tractatului, nimeni nu 
i-ar impedica să'l esecute fără vorbă 
multă. Ttractatul ce s’a iscălit la 
Berlin este foarte lămurit mal ales 
intru căt priveşte luarea Dobrogel 
de cătră romănl şi deşertarea ţi
nuturilor lăsate sub suveranitatea 
Sultanului. Pentru ce atătea greu
tăţi şi piedici la luarea Dobrogel, 
dacă ruşii vor să execute tracta
tul? Dacă vor să’l execute şi ţin la 
aceasta cu multă bunăvoinţă, pen-

Primirn din Rimnicul-Rărat următoarea 
telegramă :

D. Al. Plagino fiul, dat judecăţii 
ca denunţător al ingerinţelor pre
fectului in alegerea colegiului al IV 
R.-Sărat, probănd clar culpabilita
tea prefectului, a fost achitat. Ce 
se va face cu prefectul constatat 
culpabil? Ce va face Camera cu a- 
1 gerea d-lul Cristoforeanu, alegere 
ce se dovedeşte a fi fructul condam
nabilelor ingerinţe prefectorale ? Rog 
publicaţi aceasta. Să vază guvernul 
motivul demisiei d-lul Plagino, şi 
Camera să ştie pe cine va primi in 
sinul sôü.

I. Vlădoianu.

DIN A F A R Ă

In şedinţa de la 25 noembrie a 
delegaţiunil austriaca d. Herbst a 
făcut o observaţiune finală, pe care

0 relevăm din cauză, că tocmai la 
noi s’ar putea face abuz de ea. D. 
Hnrbst zise că adunarea deputaţilor 
a accentuat In mod expres In adresa 
el de la 5 noembrie, ca delegaţiu- 
nea să nu facă nici un pas mal 
departe, pănă ce mal ântâiâ nn se 
va aduce Înaintea parlamentului trac
tatul de la Berlin. Corpurile repre
zentative n’ati fost pănă acum in 
poziţia de-a se rosti ssupră’f. Este 
insă o necesitate necondiţională de- 
a nu li se lua acest drept. Minis
terul de eiterne a spus ănsuşl, că 
pe el nu'l privi şte aceasta. Atunci 
resultă şi mal mult necesitatea ne
condiţionată, ca parlamentele să se 
sf&tueast'ă asupra acestui punct.

Tot atăt de importantă e ches
tiunea eheltuelelor cu Bosnia şi Er- 
ţegovina şi există simptome, că afi 
fost (heltuell peste cele indicate de 
ministrul comun de finanţe. Astfel 
comandantul din Bosnia bunioară,

1 Ducele de Wilrtemberg a fost nu
mit In mod espres şi oficial şef al 
guvernământului ţârii, se plănueşte 
deci Înfiinţarea unul asemenea gu
vernământ. Pe lângă stipulaţiunile 
de un caracter teritorial, se mal află 
(in tractatul de la Berlin) stipula- 
ţiunea relativă la libertatea cultelor, 
din care s’a făcut o condiţie es- 
presâ pentru România. Această sti
pula ţi une a tractatului stă şi azi 
in picioare; dar ea nu e âncâ in 
vigoare, pentrn că stă in contra 
zicere cu legile fundamentale (adică 
cu constituţia) Romăniel, iar aceasta 
nu se crede in drept de-a aduce la 
îndeplinire stipula ţiunea, până ce 
nu vor fi consimţit caraerile române. 
Congresul din Berlin nu 9tâ dar d’a- 
supra constituţiei române, iar asu
pra consţituţiel austriaco să stea! 
Ce este atunci dreptul constituţio
nal in Austria ?

Lucrul e foarte limpede. Fără 
consimţirea Reichsrathulul nici se 
poate g&ndi măcar, că tractatul din 
Berlin ar fi valabil. Pentru cuvinte 
de oportunitate, Reichsratul, convins 
chiar despre pernicisiotatea acelui 
tractat, poate zice că cu toate a- 
cestea ăl aprobă; dar că mandata
rul să aibă dreptul de a dezista de 
la dreptul mandantulul sâft. despre 
aşa ceva nu poate fi nici vorbă. 
Primirea tractatului de cătră Rei- 
chsrath e aşa dar o necesitate ş: o 
condiţie prealacilâ, ce nu se poate 
înlătura. Dreptul constituţional e un 
lucru atât de important, incât toţi 
ar trebui să se întâlnească pe teri- 
nul lui, ori cât de deosebiţi ar fi in 
maniera de a vedea politica. Acesta 
e un punct, unde darea îndărăt e 
egală cu renunţarea. E sigur, că şi 
din partea suveranului, drepturile 
constituţionale ale statului vor re- 
mâuea neatinse. Cn atât mal puţin

putem fi noi ace»a, cari să renun
ţăm la constitoţie. Asta ar duce la 
complicaţinnl interne; camerei depu
taţilor iar putea să nu’l convie a- 
ceasta.

Contele Andrassy respirase: Repet, 
că n-am tăgăduit nit i odată drep
tul parlamentelor, ci numai asupra 
formei in care el s ar putea mani
festa mal bine in imprejurârile date, 
am fost de de opinie divergi ntă. 
Preopinentul a citat exemplul încu
viinţării de cătră adunarea naţio
nală a tractatului de pace germano 
francez. împrejurarea aceasta nu do
vedeşte nimic, căci Germania şi Fran
ţa nu se aflau ca Turcia şi Româ- 
dia de pildă intr’un raport de con
venţie internaţională, sunt din con
tra două state de sine stătătoare şi 
neatârnatp, cari poartă, răshoiO in
tre e’e şi încheie pace. Nu e vorba 
de nn areopag european, care dă 
hotâriri in privirea intri gel ordini 
a statelor europene. Exemplul Ro
mâniei şi concluzia, tâ poziţia Au- 
stro-Ungariei e mal pe jos decât a 
Romăniel, nu se potriveşte. Eu nu 
văd de cât deosebiri şi absolut nici 
o asâmânare. Dacă congresul din 
Berlin a intervenit in afacerile in
terne ale Romăniel, această s’a ’n- 
tâmplat, pentrncâ România era un 
stat snzeran şi parte integrantă a 
Turciei, căruia Europa i-a recunos
cut oare cari drepturi sub oare cari 
condiţiuni. Puterile semnatare erau 
in drept de-a regula raporturile in
terne ale României. 0 mare deose
bire mal e ca România n-a fost re
prezentată in congres. Deosebirea 
nu sa poat^ stabili de cât in favo
rul Austrie.

In camera ungurească la desba- 
terea adresei cătră tron, deputatul 
Thaly a susţinut proiectul de adre- 
ssâ a lui Verhovag. Monarchia—zise 
el— n are nevoie de Bosnia şi Her- 
ţegovina pentru a-'şi apăra grani
ţele de la sud. După părerea sa, Po
lonia trebue restabilită şi trebue să 
se încheie o alianţa maghiaro polono 
rom  tină.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Şedinţa din 16 Noembre 1878. 
Prefedinţa d-luî vice-preşedinte A. Sto- 

lojan, asistat de d-nil secretari O. Sefan- 
clnche, N. Cisman ţi N. Dimancea,

Şedinţa se deschide la ora 1 după ameazl. 
Presanţi 78 d-nil deputaţi.
D. vice-preşedinte. Dnpă art. 12 din re

gulament, prima lucrare ce este a se face 
la inceputal nnel sesiuni, cănd snnt alegeri 
noul de verifiest, este de a trage la sorţi 
comisura ea de verificare şi apoi a proceda 
la alegerea biroului; prin urmare, dnpă 
regulament, vom trage mal ăntăid la sorţ! 
comisinnea de verificare şi apoi vom pro- 
ceda la alegerea bironinl. . .



T I M P U L r
Voci. Să amânăm alegerea biroului 

mii ne, ca să ne consultăm.
D. vice-preşedinte. Aşa dar, cn incuvii 

ţarta Camerei, alegerea biaronlnl se amănă 
pe măine.

—Se proceda Ia tragerea la sorţi a co 
misiunii de verificare, care se compune 
d-nil deputaţi; Cernătescn Petre, Qbeor 
ghiade Panaite, Bajoreanu I. Nicolae, Io 
nescu loan, Qrădişteanu Constantin, Hol 
ban Alexandru, Qrădiţteann Petre.

Şedinţa se ridică la o jumătate oră dn 
ameazi, anunţăndu-se cea următoare pe 
doua-zi 17 Noembre.

16 noembre 1878.

Unor. d-le redactor,
Prin a doua întâmpinare a mea 

am avut onoarea a respunde 
cestiunile de cari se atingeaù ur 
marea criticilor, asupra recensé 
mëntuluï oraşului Bucureşti, inserate 
in jurnalele dv. No. 248 şi 249 
Văzând insâ câ continue şi in N 
250, sunt nevoit a vé ruga sâ pri 
miţl şi din parte-mi acest ultim 
respuns, căci deja a devenit obosi 
toare şi chiar nefolositoare pentru 
publicul cititor, atât criticele d-v 
cât şi respunsurile mele.

I.
In această a 4-a urmare trecutâ 

in jurnalul d-v. critica se atinge 
mat cu osebire de resultatele pub 
licate relativ la ethnografie.

Spre a judeca sistemul ce a fost 
adoptat la acest recensământ comu 
nai din anul 1878, in partea l-s 
a întâmpinării mele v’am arâtat 
câ aceasta n'a fost de cât ca o ur 
mare fidelâ a sistemului de recem 
săţnănt Marţian, cu micele diferenţe 
ce v’am descris, şi prin urmare 
dacă d-v. criticaţi formularele ce 
aţi găsit in recensământul 1878 
criticaţi pe acela din anul 1859 şi 
d v nu aveţi această autoritate.

Iată formulările criticate:

llecensem'éntul din anul 1859.

Capii familiilor după Protecţiune

s<3

Recensemëntul din anul 1878.

Capii familiilor după Protecţiune

« E ,Oo<|

Ls « «5 tfI 0 C

RecensVminiul din amil 1859.

Totalul sufletelor după religiunl

fl I
t i  -§
Û o O

Recenslmintul din anul 1878

Totalul sufletelor după religiunl

avea adevăratul numărul al suflete
lor, ce aparţin fie cftril religiunl.

II.
Asupra confuziunil ce arâtăţi că 

aţi găsit la tabela naţionalităţilor , 
scopul acestei tabele a fost, sa pu
tem constata adevăratul număr , 
mal cu osebire al israeliţilor.

Cu toate acestea, dacă aţi fl a- 
vut buna voinţă a vă da socoteala 
de nnmere, atunci găseaţi numărul 
românilor indată; căci, in tabela e) 
sunt numere 45,353,—  capi de fa
milii născuţi in România ; in tabela 
h) sunt numere 43,785,— capi de fa
milie de naţionalitate latină; in 
tabela *) sunt numere 44,515,— capi 
de familii de protecţiunl.

Aceste numere ne dat! următoa
rele resultate :

578.
Din 

tabela 
lit. C,

Din 43,785, capi de familii latini, se scade:
337, capi, născ. francezi
201, > > italianl
30, > > belgian!
10, ,  ,  ¡spanioli

43.207, capi, rămân de naţionalitate ro
mână.

Din 44,415, capi de familii români dnpă 
protecţiune.

43.207, capi se scad românii de naţio
nalitate.

REGULAM ENT
pentru

stabilirea fi perceperea impositelor in Dobrogea 

§ I. Coiitribuţiuci directe şi vămi. 

Art. 1. Impozitul timbralei şi inregis-

1,208, capi rămân streinii de protec- 
(iurte română.

Din 45,353, capi de familii născuţi in Ro
mânia.

43,207, eapl se scad românii năşeaţi 
in România.

2,146, capi rămăn străini! născuţi in 
Român'a.

«

s
■<

Din aceste exemple se poate ve
dea, câ sistemul ce adoptase comuna 
era consumat şi câ avea autoritatea 
s’a de a fi astfel.

Dorinţa d-voastră ca la recensă
minte sâ se arate atât la protec- 
ţinnl cât şi la religeuni to t  numă
rul capilor de familii, nu se poate 
îndeplini căci, in privinţa arătării 
prolecţiunilor este de ajuns înscrie
rea numărului capilor de familii, iar 
in privinţa religiunilor, trebue a se 
inscrie pe numărul total al suflete
lor de oarece, sunt mulţime de mem
brii de familie aparţinând la capi 
de familie ortodoxl, pe când el sunt 
de alte riuturl; de exemplu, sunt 
catolici carii s’aü căsătorit cu orto- 
docse şi vice-versa, cum şi alţi deo
sebiţi membri de familii, precum 
ucenicit de comerţ safi de meserii 
ortodocşi, aparţinând familiilor de 
patroni de alte rituri, şi vice-versa. 
Dacă dară sar arăta pe religiunl 
numai capii familiilor, atunci nu am

D-voastră insă, pretindenţl câ tre
buia să fie arătate naţionalităţile in 
amănunt; de exemplu :

Escedentul de 1208. capi de fa
milie streini cari sunt de protecţiune 
română, cine sunt ? şi de unde vin ? 
cum şi escedentul de 2146, streinii 
născuţi in România de care naţio
nalitate sunt? asemene ştiinţe amă
runte ce pretindeţl câ trebuia sâ 
mal avem, precum şi sub inpărţirl 
despre locurile de unde vine popii- 
aţiunea, etc. aceasta ar fi fost o 

lucrare prea minuţioasă şi care tre- 
uia întreprinsă nu numai printr'un 

recensământ cu cadrul mal larg, dar 
foarte anevoe de eseentat; afară 

numai, dacă autoritatea ori care ar fi, 
nu s’ar decide a cheltui mulţi bad, 
pentru a avea un asemenea recen
sământ, care să vă corespunzâ do- 

nţelor şi să credeţi câ, dacă aţi 
fost chiar consiliu comunal cum 

ziceţi, s’ăml permiteţi a vă declara, 
â nu veţi fl niciodată in stare sâ 
secutaţl in Bucureşti o asemenea 

lucrare, care lesne se poate presu
pune, propune saü critica, dar foarte 

nevoe a se face.
Şi mal apoi, nu cred câ s'ar găsi 

n consilii!, care sâ voiască a ur
ări ştiinţa, de câţi români ardeleni 

sunt in Bucureşti ? câţi români ma
ce donen 11 câţi români bucovinenii câţi 
saşii etc. şi câ ce soartă aú el aici 

România, căci, osebit de tendinţa 
inpolitică*) a acestei ştiinţe, apoi, s'ar 
mal putea pretinde a se urmări pe 
aceleaşi formule, şi românii olteni 
rom. moldoveni rom. basarabenl rom 
dobrogeni etc; şi eü cel puţin, nu 
inţeleg ce interes ar avea nn ade
vărat român sâ urmărească soarta 
altor fra ţi al săi români ?

Cu toate acestea, dorinţele d-v. 
de cum ar fi trebuit sâ se facă sta
tistica comunei, fiind foarte preioase 
cel puţin ca atribut al unei fertlie  
cugetări, aâ meritul a fi studiate la 
timp, (cum am mal arătat in prima 
parte) de viitoarea comisiune de sta
tistică, care trebue a pregăti lucră
rile recensământului general al ţâ
rei, in anul 1880 şi după aceea, o 
sâ mal revii! negreşit, asupra cri
ticei publicată acum in jurnalul d-v. 
asupra rccensemăntului Bucureştilor.

Primiţi vă rog d-le redactor, în
credinţarea stimei si consideraţiunil 
ce vă datorez.

trârel, impozitai asupra băutorilor spir
toase şi taxele vamale de importaţiane fi 
esportaţiane, actualmente in vigoare in Ro
mânia, se aplicâ fi teritoriului cedat Ro
mâniei prin tratatol dela Berlin.

Art. 2. Modul de percepţiune va |fi cel 
fixat prin legile, regulamentele fi tarifele 
aplicate in România pentru fie-care din 
aceste contribuţinnl.

Art. 3. In privinţa sărei, se va nrma 
conform legislaţinnel româna asupra ma
teriei.

Art. 4. (Jomerciul tutunurilor in Do
brogea este liber.

Art. 5. Fiscal va percepe asupra tutu
nurilor, tabacurilor fi ţigărilor de prove- 
ninţă străină ce se importă in Dobrogea, 
o taxă vamală de lei cinci sate la snta de 
kilograme.

Art. 6. Tutunurile ce se cnltivă in in
teriorul Dobrogel sunt supuse, in folosnl 
fiscului, la o taxă de 75 lei pentru suta 
de kilograme.

Percepţiunea acestor taxa se va regula 
prin instrucţiuni speciale.

Art. 7. Tntnnnrile provenind din Ro 
mania sunt snpnse, la imporlaţinnea lor 
in Dobrogea, la o taxă de 75 lei pentru 
suta de kilograme.

Aceste tutunuri vor fi insoţite de cerţi 
fiente de origină, eliberate de autorităţile 
locului de proveninţă.

§ IV. Dispoziţiunî transitoril.
Art. 1. Pănă la 1 Ianuarie 1879, nu se 

va percepe nici o taxă de timbru safi în
registrare in toată întinderea teritoriului 
Dobrogel.

Numiri oficiale in Dobrogea.

§ II, Coutriboţiuni directe fi domenie.

Art. 1. Dijma, impozitul pe capitalul 
imobiliar in orafe şi sate, impozitul pe

/ .  Jim. Pe Ir es cu.

•) Ce are a face politica cu ştiinţa 71 M -

venitul imobiliar in oraşe, impozitai de 3 
la sută asupra lucrului agricultorilor şi 
meşteşugarilor, asupra câştigului corner 
cianţilor şi fabricanţilor, impozitai pentru 
scutirea din armată, impozitul pe valoarea 
locativă a circiumelor, cafenelelor, băcă
niilor, restaurantelor, taxa de 2 */2 la sută 
pe vânzarea vitelor, taxele pe mori, pe de
bitele de tntnnnri, şi ori-ce alte dări directe 
in vigoare către stat-, sont şi rămăn des
fiinţate,

Art. 2. Legea din 1873, pentrn licen
ţele de băuturi spirtoase, se pnne in apli- 
caţinne, in toată întinderea Dobrogel, cn 
incepere delà 1 Ianuarie 1879. — Regle
mente şi instrucţiuni ministeriale vor sta
bili taxele fixe de perceput, după popula- 
ţiune, conform citatei legi.

Art. 3 Un recensământ se va face de 
urgenţă prin comunele urbane, spre a se 
impune la patentă şi la impozitai foncier, 
conform legilor române, comercianţii, in
dustriaşii şi proprietarii de imobile din 
zisele comune, cn incepere delà 1 Ianuarie 
1879.— Instrucţiuni ministeriale vor fixa 
epoca acestni recensement, dnrata sa şi 
clasa căieia va aparţioe, dnpă populaţinne, 
fiecare oraş.

Art. 4, Toţi locuitorii cari vor poseda 
acte de proprietate (tapi) in regulă, delà 
guvernul otoman, pentru cultură pa teri
toriul Dobrogel, vor fi liberi a’şi cultiva 
pământul, scutiţi de ori-ce dare in cursnl 
annlnî 1879.

Art. 5. Dreptul de a întreţine fi a pă
şuna oile, caprele şi rămitoril pe domeninl 
statului se va cumpăra obligatorie, ca şi 
pe trecut, de toţi proprietarii, cu preţ de 
1 lefi de cap de oae şi capră, şi de 60 
bani de cap de rămători.

Art, 6. Importatorii de ol, capre, rima- 
torl, aduse in Dobrogea pentrn iernam 
vor fi supuşi la aceeaşi dare, ce sa va per 
cepe după instrucţii speciale prin binrom 
rile vamale.

Art. 7. Recensănăntul general ce e a se 
face in România in anul viitor se va in 
tinde şi asnpra Dobrogel.

Art, 8, închirierea şi arendarea imobi
lilor şi veniturile domeniale se vor face 
conform legislaţianel actualmente in vi 
goare in România.

Art. 9. Organizaţinnea financiară română 
şi impozitele directe din România vor in
tra in aplica ţiu ne in Dobrogea cn ince- 
pere delà 1 Ianuarie 1880.

Art. 10. Legile române dn percepţie fi 
legea de urmărire vor fi aplioabile in Do
brogea, intrn căt nn vor fi contrarii dit- 
poziţiunilor regulamentului de faţă.

§ III. Despre monete.

Art. 1. Monetele cn curs obligator in 
România vor fi singurele admise in casele 
statnlul fi date in plăţi de oătre acestea, 
pe toi teritoriul DobrogieT.

D. Mihail Poenarn Bordes, licenţiat in 
drept delà facultatea din Paris, actual se
cretar general al ministerului justiţiei, se 
nnumefte in postnl de delegat special şi 
snperioi al ministerului justiţiei in Do
brogea.

D. I Pretoa, Ijcenţiat in drept delà fa
cultatea din Paris, actnal procuror gene
ral la cartea de apel din Craiova, se nu
meşte preşedinte al tribunalului de apel 
din Eiustengea.

D. P. Stefanescu. licenţiat in drept de 
la facultatea din Paris, actnal consilier la 
cartea de apel din Focşani, se nnmeste 
preşedinte al tribunalului de apel din 
Tulcea.

D. S. Hocinng, actnal consilier la cartea 
de apel din Focşani, se numeşte membru 
la tribunalul de apel din Kiustenge.

D. Or. T. Brătianu, doctor in drept, 
actnal preşedinte de secţiune la tribnnalnl 
Prahova, se numeşte membra la tribuna
lul de apel din Kiustenge.

D. D. 0 . Căpeloanu, fost consili r la 
cartea de apel din Focşani, se numeşte 
membra la tribnnalnl de apel din Tulcea.

D. I. T. Brada, doctor in drept delà 
facultatea din Brnxeles, actual procuror 
de secţiune le curtea de apel din Focşani, 
se numeşte primproenror al tribunalnlnl 
de apel din Kiustenge.

D. Em. Flondor, doctor in drept, ac
tnal preşedinte de secţiune la tribunalul 
CovnrlnT, se numeşte primproenror al tri
bunalului de apel din Tulcea.

D. Ştefan Plopşoreanu. actual preşedin
te al tribunalului O ltul, se numeşte su
pleant la tribunalul de apel din Kinatengea.

T. Ştefan ţMihăescn , actual preşedinte 
al tribunalului Muscel, se numeşte supleant 
la tribunalul de apel din Tulcea.

D. Al. Sergiescu, licenţiat in dr pt de 
la facultatea din Paris, fost procuror şi 
actual supleant la tribnnalnl Ilfov, sa nu
meşte procuror la tribnnalnl de apel din 
Kiustengea.

D. A. I. Cătnneanu, licenţiat in drept de 
la facultatea din Bucureşti, actnal mem
bru al tribunalul Bozăfi, se numeşte pro
curor al tribunalului de apel din Tulcea.

D. T. Nicolescn, actnal substitut la tri
bnnalnl Ialomiţaa. se num şte grefier la 
tribnnalnl de apel din Kiustengea.

D. N. Ioanovici, actnal adjntor de grefă 
clasa I. la cnrtea Craiova, se numeşte 
grefier la tribunal de apel din Tulcea.

D. N. Dimitrescn, fost judecător de o- 
col in oraşnl Iernai], se numeşte udjntor 
de grefă la tribnnalnl de apel din Kiu
stengea.

D. N. C, Danacn, fost grefier la tribu
nalul Iernai], se numeşte adjntor de grefă 
la tribunalul de apal din Tulcea.

D. C. Boerescn. licenţiat in drept delà 
facultatea diu Bucureşti se numeşte jade- 
decător al tribunalului de ocol din Tulcen.

D. C. Carpoz, fost procuror la tribuna
lul Ismail se numeşte «np'eant la tribu
nalul de ocol din Tulcea.

D. T. Tomescu, fost adjator de grefă la 
tribunalul de Ismail, grefier al tribunale 
Ini de ocol din Tulcea.

D. Dionisie (Craifaleanu, licenţiat in 
drept de la facultatea din Bucureşti, ve
chi ti judecător de instracţiene Ia tribu 
naiul de Ismail, se numeşte judecător de 
ocol al tribunalului din Salina.

D. T, Ionescn, fost judecător de ocol 
iu Bucureşti, se numeşte supleant la tri
bunalul de oool din Salina.

D. A. Constantinesen; fo-t şef de por
tărel al tribunalului Cahul, se numeşte 
grefier al tribunalul de ocol din Salina,

D. N Scriban, licenţiat in drept fost 
preşedinte de tribunal, en numeşte jude
cător al tribnnalnl ni de ocol din Măcin.

D. V. Masa, fost membra la tribnnalnl 
Cahul, se numeşte supleant la tribunalul 
de ocol din Măcin.

D. O. Chriatesca, actual ajutor de gre
fă la tribunalul Argeş se numeşte grefier 
la tribunal de ocol Măcin.

D. C Davidoglu, licenţiat ,in drept de 
la facultatea din Grenobla, fost membru 
la tribunalul Doljifi, ce se numeşte jude
cător la tribunalul de oeol Babadag.

D. I. Dinescu, licenţiat in drept delà 
bonitatea din Bucureşti actnal substitut 
a tribnnalnl Teleorman, se nnmeşte su

pleant la tribnnalnl de ocol Bibadag.
D. G. Costescn, fost grefier de tribnnal

so numeşte grefier la tribunalulfl
Babadngh. a

D. G. Horezeanu, fost preşedinţi 
bunal, se numeşte judecător al tll j 
Ini de ocol Kiustenge.

D. C. Cotescu, licenţiat in dreşjj 
supleant la tribunalul Covurluill '' 
meşte supleant la tribnnalnl d e o l^  
tenge.

D. V. Carapetru, fost j  adecă toi (I 
in oraşul Cahnl, se numeşte grefiti *
bunului de ocol Kiustenge.

D. G. Grigorescu, licenţiat in i  J  
la facultatea din BncnriştT, actop 
instructor la tribnnalnl Totova, i , | 
şte judecător al tribnnalulnl de ocli.. 
galia: .

D. I. Ionescn, fost jode-iDstrf 
tribnnal al Cahnl, se nnneşte sojo 
tribnnalnl de ocol Mangalia. <iţ 

D. C. StaicovicI, tost judecători' 
in oraşnl Bolgrad, se numeşte g> 
tribnnalnl de ocol Mangalia.

D. Virgiliu Poenarn, licenţiat 
de la facultatea din Bucureşti, ac 
de-instructor la tribunalul PraB 
nnmeşte judecător al tribunalul 
Medgidia.

D. G. MibSlescu, fost supleant 
banalul Tecuci, se numeşte suplJI 
tribunalul de ocol Med 'idie.

D. N. Casiade, fost portărel la 118 
lnl Cahul, se numeşte grefi r la tft 
Iul de ocol Medgidie.

D. M, Costescn, licenţiat in ilre 
facultatea din Bucureşti, fost men 
tribunal, se numeşte judecător de i 
tribnnalnl Hărşova. I_

D, M. Mărculescu, fost supleant» 
bunalul Ismail, se nnmeşte suplei 
tribunalul de ocol Hărşova.

D. St. Stoenescu, actual ajutor di 
fă la tribunalul Ialomiţa, se numeşti 
fier la tribunalul de ocol Hărşova. 1 

D. G. Purtareann, doctor in drej 
membra de tribunal şi actual proci 
tribunalului Neamţa, se numeşte j  
tor la tribunalul de ocol Raşova.

D. N. R “Munteanu, care a absolvii 
sul de drept de la facultatea din 
fost procuror de tribunal, se num 
pleant la tribunalul de ocol Raşo 

D. G. Harova, fost ajutor de g| 
tribune lnl Ismail, se numeşte gri 
tribnnalnl de oool Rnşova.

Circulara d-Iui ministru de reabel 
d-nil comandanţi al divisiilor teritorialei

Domnule comandat,
*

Sunteţi rugat a face cnnoscnt ti
oficiărilor inferiori ştiuţi actualmea m V —
poziţie de neactivitate, in baza abri
legi a poziţiei oficiărilor, şi cari se 
en domiciliai pe teritoriul divisiei c 
comaniaţl, de a se présenta in Bod 
înaintea comisinnoî perman- nte de p 
gă consiliul super or al armatei, In 
de 25 Noembre 1S78, spre a li se | 
regala poziţiunea, conform art. 32 din 
lege a poziţiei oficiărilor.

Din ordin,
p. Directorat serviciului, căpitani 

ta fiu.
No, 24,967. 1878, Noembre]

D. Robesou, directorul general al a 
grafelor şi poştelor, a trecut in Dubii 
odată ou trupele române, spre a 
serviciul telegrafic şi postai intre 
palele localităţi din acea provincie.

,  Romanul* află, că serviciul post«I 8 
tre Brăila şi Măcin, trebue să fi înec 
de astăzi, iar linile telegrafice, Mftcinj 
şova şi Măcin-l8&ccea s’afi deschis 
de ieri.

«

Din Ostrov, sat la 6 kilometră spr 
sărit de Silistra, primim vestea, că li  
toril sunt entnsiasmaţl de trecerea an
tei române in Dobrogia, căci vor fi In

a j rpăţi de jafarile şi de crazimele bnlgi 
cari cn bicinl voiufi să riiice dajdisl I 
pănă la sfârşitul anulai.

Atragem atenţiunea administraţiuni 
mfineştl asupra funcţionarilor bulgari 

»Rom. Lib

REGULAMENT
Pentru împărţirea şi organs'z 

administrativă a Dobrogel.
TITLUL I.

împărţirea Dobrogel in districte si pldÊ

Art. 1. Teritorial coprins intre gv  
Dunărei, ţinutul Dobrogel şi pământii 
inveoinate, hotărite la Nord de tal

1



S i l

ui Chilia, la Sud prin linia de da
re ce pleaoîi de la Silistra fi se op- 
i Mangalia, se imparte in trei ju - 
iudeţul Tnlcea, judeţul Kiustengea 

S t i  Siliaira-NonS^avSnd de reşedinţe 
V j  ptorităţilor superioare oraşele eu ace- 

vunip.
2. Judeţul Tnlcea se compune din 

plăşl; Tnlcea, Sulina, Macin fi Ba-

i3 | -
' aţ isa Tnlcea coprinde toate satele din 

Cnimea- Camlik, afara de Larikioiu. 
oprinde: Isaccea, Nicolişel, Teliţa fi 
lere, ce făceai! altă dată parte din 
rlicul Isacef, fi ancă toate satele pău
nită dată de Mnknrlîcnl Mthmudel 

isa Suline coprinde oraşul Sulina, 
satele pendinte de vechiajcăimăcămie 
«laşi nume, precum fi satele cecom - 
iă fostul Mudiirlik al Chiliei. ’ I se a- 

iusn a Şerpilor.
A ia Măcin coprinde oraşul Măcin fi 

satele veche! căimăcămil cu acelaşi 
a ţ>, mai adăogăndni-se satele Giaferoa, 

i, Diglis-Monastir Cocoş-Monnstir şi 
i r  •Islam, pendinte altă dată de Isac-

'ist* Babadag coprinde oraşul Babadatr

Fkte satele ce compunea îl fostul cai- 
tilik cu acelaşi nume. ’I se adaogă 
Sarikioi.

I. Judeţul Kiustenge se compune din 
[plăţi ; Kiustenge, Ilărşova fi Man- 
«C

Hosa Kustenge coprinde toate satele ve- 
Icairaăcamii cn acelaşi nume. 
isa Qărşova coprinde oraşul Ilărşova 

ite satele fostului csiroacamlik. 
fi 9a Mangalia [coprinde oraşul Man- 
fi toate satele vechel căimăcămil cn 

îşi nume, pănă la hotarul despre prin- 
« u i  Bulgariei.

rt. 4. Jueţul Silistra-Nouă se cora- 
din două plăşl, Medjidie şi Silistra-

*

: f

m  I  sa ejidie coprinde oraşul Mejidie 
toate satele caimacamlicului de altă 

şi Cernavoda afară dt Rasova.
W *  Silistra-Nouă coprinde Rasova şi 
te Bâtele aflate intre plăşile Mejidie şi 
ïgalia de o parte, Dunărea şi hotarul 
re principatul Bulgariei de cea-altă. 

rt. o. In oraşele Tnlcea, Kiustenge şi 
»va se înfiinţează cate o poliţie de 
i I-â.
't. 6. In oraşele şi tărgurile Kilia, 
pndie, Iaaccea, şi Cernavoda se va 
iţa căte o poliţie de clasa II-a. 
rt. 7. Comisarii de poliţie, srb-comi- 

şi tot personalul po’iţiei esterne, in 
tele unde s’a hotărit a eeista poliţie, 

ir înfiinţa după trebuinţă, in urma 
ina udării or prefectului de district că- 
nnini&terul de interne.

Comuna.
1 rt. 8. Fiecare sat formează o comună.

Irt. 9. Comuna este administrată de 
,« primar, asistat de nn consiliu com
ele patru persoane locnitoil stabiliţi 

ţ ensa, aleşi de către consătenii lor,
|form obiceiurilor looslităţel.

• TITLUL ÎL 
D e s p r e  p r e f e c t .  

rt. 10, Prefectul, in districtul său 
repreSentantnl guvernului central 

SI are sub îngrijirea şi respnnderea sa
• J ii nea publică, şi prin mm re, garanţia

jprîetăţel, a averel, a onoare?, a liber- 
Qjj pi individului şi .ocrotirea drepturilor 

Irtăţel tutnlor cultelor, 
krt. 11. Prefectul administrează dis- 

V iV1̂  deocamdată, după legile şi o- 
/  iiurile locale, dănd tot ajutorul admi- 

1. - Iţraţiei intru esecutarea intocmal a re-
* J  : meu tel or eelor alte mistere, 
f' ;i Irt. 12. Ca représentât al guvernului 
f  i trai, el are la dispoziţia sa, in margi

lege?, puterea publică.
13. El in această calitate, are in - 

pas la toate recepţiunile, primeşte 
şte felicitările.
El observă mersnl tntor servicielor şi 

i d ’Irarile sale, cănd crede necesar, le su- 
M pe la apreţiarea ministrului respectiv.
T  Art. 14. Toţi funcţionarii administrativi 

j poliţieneşti sunt sub ordinile sale,
{  A rt 15. Prefectul este obligat ca in fie

re 15 zile să raporteze ministerielor ros
tire îmbunătăţirile şi reformele ce crede 

;esar a se introduce in legislaţia locală 
'• să înlesnească pe căt s’ar putea a- 

dt i>prierea de legislaţia generală a ţărei.
1 "Astfel şcoala, administraţia comunală şi 

Elsţiani, serviciu] sanitar şi drnnmrile 
comunicaţie, vor face obiectul primelor 

opoziţii la cari pn fectul va fi dator a 
toată serioasa sa solieit adine.
Măsurile propuse şi adoptate de minis- 

:i\J| riele respective ţi aprobate de Domnitor,
rV efretat le va face cunoscut populaţiei I această parte n Romănio!

nl pi

prin ordonanţă şi le va eseenta intocmal.
Art. 16. Ţinta la care prefectul cată a 

se sili să ajungă, va fi legislaţia generală 
a ţărei. Pentru a ajunge insă la aceasta 
este obligat a lna mesnrî prudinţf, lăsănd 
timp populaţiei locale a se pătrunde de 
foloasele nouelor reforne.

Art. 17. In orice cas prefectul este ţi
nut a nu trece peste legile generale ale 
ţăreL

Este lăsat la inteligenţa sa să nn ap
lica insă nnele părţi cari ar fi in contra
zicere cn deprinderile şi cn legislaţia lo
cală.

Menţinerea inbirei şi a infrăţirel intre 
diferitele cnlte şi naţionalităţi, prin res
pectarea datiuelor şi dogmelor fiecăruia 
cnlt, va face prima preocnpaţinne a pre
fectului.

Locuitorii Dobrogel (al Romănie! trans- 
dannbiene) fiind consideraţi ea fii n! ace
leaşi Romănil toţi se [vor bucura de o 
potrivă de acealaşi ingrijirîşi drepturi, şi 
prefectul este însărcinat cn aceasta.

Art; 18. Prefectul lucrează sub ordinile 
directe ale ministrul de interne, eseentănd 
in acelaşi timp ordinile tntor oelor-alţl 
miniştri in atribuţiunilo lor.

Art. 19. Prefectul este supus la toate 
cele-alte îndatoriri către diferitele minis
tere intocmal ca ţi ctl-alţi prefecţi al 
ţărrl.

Despre administratorii de plăţt.
Art. 20. Administratorii, in circumscrip

ţia incrediniaţă lor, cil aceleaşi îndatoriri j 
şi drepturi ca şi prefectul.

Art. 21. Administratorul lnorează sub 
ordinile prefectului. El ’1 înlesneşte toaţe 
ştiinţele culese la localitate şi prin ra
poarte săptămănele le supune la apreţierea 
prefectului, care apoi le studie şi le mo
difică conform indatoririlor sale.

Despre poliţaii.
Art. 22, Poliţaii sunt direct snb ordi

nile prefectului şi administrează poliţia in 
marginile legilor şi obiceiurilor esistenţl 
locale şi conform instrnoţiilor prefectului.

Ei are snb ordinele sale toată poliţia 
locală.

Despre primarii de comune.
Art. 23. Primarul este numit de către 

prefect dintre cel cinci locuitori aleşi ai 
eomnnei.

Rel'ginnea nn este nn obstacol la nu
mirea primarului. Prefectul va căuta insă, 
n alegere, a avea in vedere religiunea, 
profesată de cel mai mare număr.

Art. 24. Primarul, asistat de consilieri 
îngrijeşte şi ea măsurile cuvenite pentrn 
poliţia rurală, pentrn paza bunei orine şi 
liniştel intre locuitori şi pentrn îndeplini
rea ordinelor ce ar primi dela autoritatea 
superioară.

In caz de crime safi de delicte, el ur
măreşte şi descoperă pe autorii lor pănă 
a sosirea administratorului de plasă, că
ruia ii va fi făcut cunoscut îndată corni 
terea faptului.

El va incunoştiinţa in totd’anna pe ad
ministratorul de piesă despre veri-ce tur- 
burare saQ neorânduială internplată intre 
locuitori.

Art. 25. Consilinl comunal, snb preşe- 
dinţa primarului, va căuta să impace toate 
neînţelegerile dintre locuitorii eomnnei. 
Are îndatorirea de a lna toate măsnrele 
necesarii pentrn prosperarea intereselor ge
nerale ale eomnnei. Este reeponsabil pen
tru veri-ce desordine din cauza religinnei, 
va acorda egală protecţiune tntor căitelor, 
va îngriji pentrn buna stare a scoale! şi 
a templelor religinnei.

Art. 26. Prin mijloacele de cari poate 
dispune, consilinl comnnal va face ca stra
dele şi căile de comnnicaţinne de pe teri
torial oomnnei să fie întreţinute in condi- 
ţinni satisfăcătoare.

Art. 27. Primarul se va supune ordi- 
nilor administratorului de plasă.

El va putea cere ajutorul forţei publice 
pentrn restabilirea ordine!, in caz cănd 
va fi tnrbnrată in interiorul eomnnei.

Administratorul ’1 va pntea suspenda, 
eănd Par dovedi abătut de la datoriile 

le.
Prefect ol numai *1 poate revoca.
Att. 28. Cănd a’ar constata că consiliul 

comnnal nn corespunde indatoririlor sale, 
administratorul 'I suspendă exerciţiul au- 
torităţei sale şi va raporta prefectului, 
care poate diaolva consilinl şi ordona altă 
alegere.

Art. 29. In comunele de reşedinţă i 
prefectnreî, prefectul poate prezida adn 
narea consiliului comnnal, veri de căte ori 
va crede de cuviinţă. Poate delega să ’ 
înlocuiască pe directorul prefectura*.

Art. 30. Alăturatul stat care fixează nu 
mărul funcţionarilor şi apnntamentele lor 
se va aplica pentrn Dobrogea pănă ce Cor 
pnrile Legiuitoare vor organiza prin lege

TI M P U L

MINISTERUL DE INTERNE.

Statul personalului funcţionarilor administrativi în Dobrogea

NUMIREA FUNCŢIONARILOR

Tratamente

de fiecare 
pe lună

Lefi Diurne

La toţi pe an

Prefectura /.

P r e fe c t ...................................................................... 800 700 18000
D irector............................................................. .... • 600 200 9600
Şef de binrott ............................................................. 300 100 4800

2 Ajutoare....................................................................... 200 100 7200
Translator................................................................. — 3600
Regietrator-archivar................................................ 200 50 3000

4 Copişti. ..................................................................... 200 — 9600
Odăiay. ................................... .... ..................... .... . — 80 960
Spese de cancelarie . . . .  .......................... — 100 1200
Pereoinalnl celorlalte două prefecturi . . . . — 115920

Administraţiile de plase.

9 Administratori de p la s e ....................................... 400 400 86400
9 Ajutoare I . ............................................................. 100 43200
9 Ajutoare II şi translatori . ............................... 300 100 43200
0 R egistratori-arhirari............................................ 150 50 21600

18 Copişti . .......................... ...................................... — 32400
9 O dăiaşI...................................................................... — 60 6480

Spesele de ca n ce la r ie ............................................ — 50 5400

Poliţia clasa 1

Poliţaii! ..................................................................... 400 200 7200
A ju t o r . ...................................................................... 300 100 4800
Şef de binrott .................. ........................... 200 50 3000
Registrator şi arhivar . . • .......................... 200 — 2400
Translator................................................................. 200 — 2400

2 Copişti . ................................................................. 150 — 3600
Odăiaş.......................................................................... — 60 720
Spese de cancelarie................................................ — 50 600
Personalul celorialte doue poliţii tot de clasa I. — — 49440

Poliţia de clasa 11.

P oliţa ii!..................................................................... 300 100 4800
Ajutor.......................................................................... 200 . — 2400
Registrator şi arhivar . . . . ...................... 180 — 2160
Translator................................................................. 200 _ 2400
Copist..................................................................... 150 ' — 1800
O d a ia ş .................................................................. — 50 600
Spese de cancelarie................................................ — 40 480
Personalul celorlalte trei poliţii de clasa II. . 43930

R E C A P I T U L A Ţ I E

Total pe an
3 Prefecturi...................................  ...................... . 173880
9 Administraţii de plasă...................................................  238680
3 Poliţii cla I - a ......................................................................74160
4 Poliţii clasa I l - a ............................................................. 58560

Total general . . . 545280

C R O N I C A

Credite.— Prin decret domnesc, s’a des
chis pe seama ministerului cultelor şi in
strucţiunii publice un credit suplimentar 
de lei 2,000, la art. 8 din bugetnl acelui 
minister pe anul curent, pentrn cheltneli 
de inspecţiuni şcolare pănă la finele ana
lul, care credit se va acoperi din creditnl 
general de lei 500,000, acordat guvernu
lui de Adunarea deputaţilor pentrn des
chidere de credite.

— Asemenea s’a deschis pe seama ace
luiaşi minister un credit extraordinar de 
1,000 lei, asupra exerciţiului anulai cu
rent, cu cere J. P. S. S. mitropolitul pri
mat să poată trimite la Constantinopol 
nn cleric expres, spre a procura de la pa- 
triarchie o cantitate de sfănt mir, de care 
I. P. S. S. are necesitate pentru biseri- 
cele din ţară. Acest credit se va acoperi 
din fondai de lei 500,000 acordat de Ca
meră gnvernulnl pentrn deschidere de cre
dite.

Asemenea s’a deschis pe seama minis- 
sternlni cultelor şi instrncţinnei publice 
nn credit suplimentar de 1,000 lei, la art. 
10 din bugetul acelui minister pe exerci
ţiul anului curent, oare se va aooperi din 
fondul de 500,000 lei, acordat gnvernulnl 
prin legea promulgată cn decretai No. 
2,297.

*
A. S. R. Domnul a bine-voit a conferi 

următoarele decoraţinn! şi [autorizări de 
a purta asemenea însemne:

Marea ernee cu spade a ordinnlnl Steaoa 
Rcmăniei, Exe. Sale D-lnl general-locote- 
nent Drenteln, adjutant al Maiestăţii 8. 
Imperatornl tntnlor Roşiilor.

a
Marea cruce cn spade a ordinului Stesor 

Romăniel Fxo. Sale d-lnl general-locote- 
nent Nikitine, comandant al trupelor im 
peria'e ruse, şi crucea de mare ofiţer, a-

semenea cn spade, Exc. Sale d-lnl gene- 
rnl-major Cerkeaaoff, şef de stat-mejor al 
trupelor rnse dieposate la baza armatei 
active, şi Exc. Sale d-lnl geaeral-major 
PadimofF, şeful genialul aceleaşi armate.

•
D. C. A. Rosetti, a demisionat dela mi

nisterul de ¡. terne. F&cănd apoi aemn din 
aprănceană adunaţilor săi dela Mitropolie, 
aceştia îndată ’ 1-aQ rădicat la prezidenţia 
lor. Totuş s'a petrecut vn fapt care zu
grăveşte îndestul situaţia şi arată desgu- 
stnl sufletelor cn oAre-oare independinţă : 
afară de 57 votări pentru ministrul rechi- 
ziţiilor, 8*a& mal aflat 26 bilete albe. Cei 
cari att votat astfel, ne-att dat să înţele
gem că azi lupta parlamentară este de 
prisos, că ţara este părăsită in mănele u- 
nei bande de speculatori ai averel publice 
şi private.

D. C. A. Rosetti insă, — vezănd bla
mul dat cabinetnlni de cele 26 voturi, 
cari att mal mnltă greutate decăt cele 57 
voturi care ’I-att rădicat la prezidenţie,— 
aflăm că s’a ruşinat şi refoză pr* zidenţia.

sRăaboinl*
•

Asemenea s’a deschis pe sama roiniste- 
raluî cultelor şi instrnoţiunei pnblioe nn 
credit eetraordinar de Ui 500, pentrn res
taurarea puţului din curtea localului di- 

| recţiei generale a arehivelor statului. A- 
cest credit se va regala prin compturi şi 
se va acoperi din fondai de lei 500,000, 
acordat guvernului prin legea sancţionată 
cn decretul Nr. 2,297, din 11 ootombre 
1878.

Asemenea s'a deschis pe sama minis
terului cultelor şi instrucţiunii pnblioe nn 
credit extraordinar de 1,761 lei 50 bani, 
spre a se plăti moştenitorilor repausatnlnl 
Lişea instrumentele mnaicate ce a predat 
teatralul naţional. Acest credit se va re- 
Sula prin comptnrl şi se va acoperi din 
fondul de 500,000 lei, acordat gnvernulnl,

prin legea sancţionată o  decretai Nr. 2,207, 
din 11 oc tom bre 1878, pentru d-sebidere 
de credite soplimentare şi e«tr*ord:nare.

D I V E R S E

Un esperiment preţios.— După cum să »trie 
din Washington, departamental de agri
cultură a importat cn o cheltuială de 1100 
de dolari 100 de cioare englezeşti apr-) a 
le întrebuinţa pentru nimicirea lăcustelor, 
înainte de a trece aceste cioare prin ofi
ciul db vamă, att perit din ele 92 şi din 
acele 8 cioare, cari att ajnns in Washing
ton mal trăesc numai nn«. Spre ce irop 
sa va intrebninţa această singură cioară ?

BIBLIOGRAFIE

LIBRARII S0CEC & C~
annnţă ieşirea de snb tipar a următoare
lor nvrsge in ediţinnl noul:

Ahn, Metodă pentrn învăţarea limbe, 
franceze, după ediţinnea 129 a autorului 
onrsnl 1-ifi, 1. n. 1 25.

Ahn, Metodă pentru învăţarea limbai 
germane, dnpă ediţinnea 83 a autorului, 
cursul 1-ifi I. o. 1.

(Arca Uremia. Gramatica Hm bel romă- 
neştî partea etimologică pentru clasele 
gimnaziale, preţul I. n. 2.

Constantinescn D t. B., Abecedar românesc 
pentrn scoalele publice, > diţinnea 5-a, pre
ţul 30 b.

Ciocancli Eustaţiu G., Geometria elemen
tară, ediţinnea 9-a, 1. n. 1.

Ciocaneli Eustaţiu G , Aritmetica teore
tică şi praotică, ediţinnea 9-a, I. n. 90.

Gorjan A , Elemente de geografia pen
tru clasele primare, ediţinnea 16-a, 45 b.

Gotjan A ., Metod de geografie cn ilos- 
traţinni in text, partea l-a  pentrn clasa 
11-a şi IlI-a primară, 60 bani, partea 2-a 
pentru clasa IV 60 b.

Sub tipr, spre a ieşi in curând :
Constantinescn Dr. B. Confesinnea orto

doxă, nn volum in 8°.
Mica bibliotecă pentru copil, o serie nouă, 

in patra volame in 4* mare lucrate cn 
mnltă îngrijire şi textul cn mult ameliorat.

La noi spre vănzare :
Cant emir D r. Dimitrie, Consilii higienice 

pentrn creşterea copiilor, 1. n. 3.
(809— 3— 6 z.

Dr. Barba Constantinescn. —
Limba şi literatura ţiganilor din R o
mânia.

Enrico Croce. — La Romanţa 
davanti a lt Europa. Firenze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mărie Nizet.—Româniu—Polstes 
roumaines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, ti Rărită la Bruxelles.

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

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

.Soli* şi .Haben* sad Gestiu
nea Ovreilor in Rom&nia, Studio 
politic şi social de Ton Slavici.

G. Slon. — Optrile principelui 
Contemir, tipărite de societatea aca
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzenilor şi Brănco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de nn glosarid. Preţul 3 1. n.

A eţit de snb tipar : Igiena ain- 
gurul manual elaborat conform pro • 
gramel oficiale pentru şcoalele se
cundare. De vănzare la librăriele 
din Bucureşti şi Craiova.

NB. Această carte este de reco- 
I mandăt şi familielor.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind in- 
tărziere cu pnblicaţinnea intregel 
Miologil, s'a crezut avantagios, mal 
cu seamă pentru studenţii in medi
cină, a se pune la dispoziţiunea pu
blicului partea din acest volum pu
blicată până acnm, şi care conţine 
Osteologia, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in nrmâ ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volnmnl I, a şi-ld 
completa prin restul Miologiel, înda
tă-ce va lna sfărşit publicaţiunea el.

Preţul volnmnl ui întreg va fi de 
5 lei, iar a pârţel până astăzi pu
blicate 3 lei.



Puţine sunt maladiele cari sil fi suscitat 
creaţiunea a atâtor medicamente ca asthmul. 
Cea mal maro parte din aceste remediurl 
mal mult sâtt mal puţin inactive, att căţjhit 
Intr'o uitare cu drept meritaţii. Acţiunea 
remarcabilii a gudronului asupra bronchelor 
şi a mucdselor in general a provocat nu
merose experienţe, din cari re.uiltA astâţll 
ca unul din cele mal bune tratamente a 
le asthmulul conslstil In Întrebuinţarea Cap
sulelor lui Guyot cu gudron. Iii cele mal 
multe caşuri, două sdtt trei capsule, luate 
tn momentul fie-cărel mâncări, aduc o re
pede uşurare; trebuesce adăogat că, atunci 
când afecţiunea este deja vechiâ, trata
mentul va trebui continuat mal mult timp. 
D’aiurea din causa repedel ameliorări ce 
simt bolnavii, rare ori ar voi să suprime 
întrebuinţarea capsulelor de gudron, înainte 
de a fi cu totul vindecaţi. Acest mod de 
tratament costă un preţid din cele mal mo
deste, ţlece şeii sincl-spre-ţfece bani pe ţi.

Pentru a fi signr de a avea adevăratele 
capsule ale lui Guvot, trebue a exige, pe 
fie-care flacon, semnătura Guyot imprimat 
tn trei culori.

Capsulele Guyot se găsesc tn România la 
mal tdte farmaciele.

Seconde série. — No. 1.

M A R E  S U C C E S .

V E L O U T I N E \ C J
-----eŞo

De vên^are le chioşcuri, la toţi 
deliitanţt de tjiare şi la  T ipogrofia  
T hiel tSr* IVeiss tn B ucurescl.

Preţul 50 bani.

MAI MULTE MII DE 
09  Æ. d  H

sunt de vêntjare. A se adresa la Tip 
Thiel & Weiss, Palatul .Dacia.*

Se caută pentru Cancelaria Comisiei de 
Roşiii, cu tucepere de la Sf. Gheorghe 
1879, un local tn centrul Coldrel. 

Propunerile se priimesc tn tote {Uleie de 
la ora 1— 4 la Cancelaria Comisiei, Strada 
Academiei No. 13, unde se pot vedea con 
diţiunile.

S E
Lu librăria Fraţi Ionniţiti & Co. mi apărut

TO T îi ROMANI;
CoprinŞând pe lăngă cele necesarii ţi

P R I S O T T I E R T J L  I D E  T L .A . P L E V N A
Nuvelă origina’ă si urmare la istoria resbe’ulul Româno-Rnso-Turc

P R I 1 I I I V ,  ■ *  A  S
nuvelă originală contimporană şi alte micişi irtfresimte anecdote şi poesil irtrecare 
şi cele dedicare srmate Române cu ocas’a Intrărel triumfale in Capitală, csre are şi 

un interesant tablou CA PREMIU
B a T A L I A  d e  l a  r a c h o y a

fórte frumos imprimat tn colori la Dresda. — Preţul cu Tsblou Lei 2 bani r>0.

« M I S I M M I  A O t t l B T  S I  N f f t B I
Coprin -̂'nd interesantele nuvele. O pagină din vidţa amploiaţilor ALEC-ANDRU 
COCESCU. Cadoul ambulant şi altele. Ilustrat cu 8 tablouri imprimate in culori fdrte 

caracteristice şi nmusante. — Preţul Lei lcaracteristice şi amusante. ________

A L M A N A C H U L  A M E R I C A N
ale cărui date sunt eu totul noi, culese din cele dm urmă evenimente române in două 

ediţionl. — Ediţiunea ordinară Lei 1 bani 50, Ediţiunea de lues Lei 3.
C A L E N D A R U L  P O R T A T I V

Coprintjând cele mal indispensabile notiţe. Preţul bani 40.
Librarilor acordam mare rabat.

O O
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P I C A T U R I

R E G E N E R A T O A R E

este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fora fină, ne- 
simţibilă, preparată cu Bismut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei omului.

FRESCITATEA NATURALA
a tinereţe!.

CH. FAT,
Parfumeur la Paris, 9, rue de Paix.

Deposit in Bucurescl la farmacia d-lul 
F. W. Z i m er , şi la d-nil Appel it C ie.

NOUA LIBRARIA SI PAPETER1A 
I G .  I I A X M A I O T

74. Calea Victoriei 74, (Casa Lah'vary, peste drum de Palat) 
Recomandă bogatul sSu asortiment de tot-felul de

C Ă R Ţ I  I N  T O A T E  L l i l R E L E  U 8 I T A T * 1  
Uvrage clasice, Medici«#, Drept şi Jurisprudanţă,

L IT ERAT URA .
D )iP>©  W  ® t  T f ® f  © i f e t t i ,  D )S  iA K V t l t L »

Obiecte xbcbsare pentru studii, desemn şi pictură

Furnituri de biurou.
C A B IN E T  DE L E C T U R A  ,/

co prinzând scrierile tutulor autorilor mal renumiţi, francesl şi streiij

Avis Domnilor Modici.
SIROPUL

Doctorului FORGET.
Cel mai ban remediü

Depositul jurnalului Le Figaro ; Vêodare cu numërul.
(82ft-S)

pentru curarisirea'Gntarainlui, Tusei, Tu
se! MăgărescI, Insomniilor, Iritaţiuoiior 
nervâse, şi contra tutulor bălelor de pept, 
satisfăcând atât dorinţa medicilor, cât şi 
a bolnavilor; uă linguriţă este destul.

In Paris la D. CHABLE, rueVivienne, 
36, şi tn străinătate se află la toţi farma
ciştii şi droghistiî.

Deposit la farmaciile D-lor Zuruer, Ric- 
ddrfer şi Eitel, la D. Ovessa drogistul, şi 
a D. Dembovici.

tnmunn M A D A M E  LUCIE
CORSBTL’RI PB MESURA

Execută orî-ce commands de 
corseturl pe mësurS cu preciurile 
cele mai moderate, asemenea mal 
priimesce orî-ce reparaţiune de 
corseturl precum şi spălatul ca 
din nou.

Se priimesca commande pria 
poştă trimejênd măsura.

Corset cuirasse, Corset ortho« 
Oii«l la Rtuaiia oedic şi Corseturl pentru Copil.
Strada Academiei No. 25 lingă Raşca.

Un étudiant
le roumain et l’allemand, désire se placer 
dans nne maison distinguée. Adresse an 
bnrean dn journal. (423— 2)

ale d-lnl
S A M U E L  T H O M P S O N

Aceste picături aQ o putere reconstituiri ă care le pune tn primul rând al descoperirilor 
folositdre. Ele restabilesc puterile pierdute, sat! din pricina unul exces de tinereţe, sad 

J din pricina bdlelor îndelungate. Nici o doftorie nu li se p6te compara intru cât priveşte 
g  bilele femecştî, pierderile, cloroza, pila albi, neputinţele premature, spermaforea, etc. Ffla- 

conul 8 frarcl, farmacia Gelin, No, 38 rue Rochecbouart, Paris, 
u In Bucurescl deposit la farmaciile d-lor Risdârfer, ZQrner şi la d. Ovessa d.oghistul.
$

do la St. 
Gheorghie 

viitor şi
_________ chair de

acuma Moşia Ml A ŞI A de suedia districtul 
Vlaşcn, plasa Nejlov, având pe dinsa moră, 
case de locnit, magasie şi pătule bune.

Doritorii se vor adresa în Bucurescl Strada 
Colţei No. 66.

YS! ■ iii
m : . n i :

T O N I C  S I  F E B R I F U G .
Acest vin lnlocuiesce cu folcs tot« preparaţii e de ekinebină. .Este un pu-, 

ternic tonic,'— ţlice d. profesor Bouchardat, membrul academiei de medicină din 
Paris; luat inaintea roâncărel, Inlesnesce mistuirea.“ — Vinul lui G. Segnin este 
un preţios ajutor sad ca întăritor in convalescenţe, lipsă de sânge, sleire, slăbi
ciune senilă, anemie, lipsă de pofta mâncărcl, digestii dificile, etc., săd ca antipe- 
riodic pentru a tăia frigurile şi preîntâmpină Intorcerea.

Parii, Farmacia O. Seguin, No. 878, Strada Saint-Hononf.
Deposit Sn Bucureşti la farmacia d-luï 1. W. ZliBNER. iaJ

de la St. 
Gheorghe 
viitor şi 
chiar de

acuma moşia ÂLBESCI din districtul Pra
hova, plasa Cricovu, îu întindere de 1500 
pogone iote arabile având pe dînsa Staţie 
de rum de fer, hanuri, magazii, pătule şi 
case de locuit, t6te in bunfi stare.

Doritorii se vor adresa in Buceresci St. 
Colţei No. 60. (820— 3)

DP U P  r6Dnin’ tă esenţă japoneză, care 
t  U "flU  vindică îndată orl-ce durere de
cap se găsesce la farmacia d-luï F. Brus 
vis-à-vis de biserica Sărindar.

16,600 recompensa naţiona l a  16,600

ELIXIR VINOS
Qutna larochk este an Elixir vinos conţinem! 

princlpiele celor 3 specii de qulnquina.
De ua amărăciune plăcută el este cu mult superior 

vinurilor seu siropurilor de qulnquina şt lucrează ca 
aperitif, tonic, sau febrifug, In contra affectiunilor 
stomachului, a slăbiciunilor, a anemiei şi a frigu
rilor învechite, etc.

*« “ • FERRUGiNOS
milabila, Quine Laroche devine unul din rect * 
tuanti cet mal efflcaci In contre sărăciei sange i 
a decolor atiunei lui, a chiorosei, a lymphatismî 
aleuziei. a convalescrntolor proa lungi; el esc I 
favoriseaz« digestiunes, etc.

P A R I S ,  9 9 , S trada D ro u o t , ş l la  p h arm aele ii.
Deposite la Bacuresi la D-nit Ovess », Ris^dörfer, Zürner, Uros», Sch metan, Dir

KD

0=

ELIXIR DIGESTIFÜ DE PEPSINA
De GRIMAULT et C1”, pharmaciştî la Paris.

Pepsina possedă proprietatea d a înlocui in stomocbu succulu gastrică 
caro if lipseşcc pentru operarea mistuirei alimenteloru. întrebuinţată subtă j 
formă d ună Ehxiră plăcută la gustă, ea curariseşce sau previne :

Digestiunile relle.
Greaţa şl revenirile prin gitu. 
Gastritele.
Crampele de stomachu.

Imflarea stomachului. 
Migrena.
Gastralgille.
Maladiile de ficaţii.

Elă combatte vărsăturile la femeiile însărcinate şi fortifică bătrânii şi 
eonvalesccnjiî, inlesnindü digestiunea şi nutritiunea.

Deposit’d in principalele Pharmaciî.

m m  ŞI F A S T A  o s  L A G A S S E
de Seve de Pin (Brada) Maritimi

Persdnele slabe de peptă, acele atinse de Tusse, Răgu
şită, Grippă, Catarrhe, Bronchite, Stingerea vocel şi 
Asthmü, suntă sigure d'a găssi uă potolire rapidă şi cu ,  

Irarisaire in întrebuinţarea principuriloră balsamici a - l c ^ n Z 9 l  
(bradului maritimă concentrate in Siropulù şi in Pasta de 
ţ sevă de Pin (bradu) do Lagasse.

Deposilü in principalele Pharmaciî.

DE
F R A N C E SE

GERMANE
SONT PRINT» ACKST.1 INSCIINTIATI CA OASBSC IR TOT UOMENTUL LA

K OSCUL DIN BULEVARD. DE LINGĂ FOTOGRAFIA
principalele jurnale frauccse şi germane cu aprâpe acelaşi preţ cu care sc vend la locul 1(

Jurnalele acestea sunt :
JÜRNALE FRANCESE

1. La France................................. 20 banï
2. Le Nord..................................... 25 banï
3. Le Gaulois................................. 25 bani
4. L’U nivers................................. 25 banï
5. Le F igaro ................................. 25 banï
6. La Republique française • . . 25 banï

JÜRNALE GERMANE
I. Deutshe Zeitung...................25 bang

2. Die Presse.................................25 banl
3. Tribüne din B erlin .................. 20 banO
4. Neue Freie Presse................. 30 banl! |
5. Kölnische Zeitung..................25 banf B
6. Der Osten................................ 20 banl |

F U R N I S O R U L

BUCURESCI, Calea Victoriei No. 20
PARDESIUKU duble de T6mnă 
PALTOANE de IARNA 
REDINGOTE cu 1 şi 2 rânduri 
JAQUETE n ,
SACOURlI n „
REDINGOTE NEGRE de salon şi FR AK U R Ï 
HAVELOCKS şi H A L A T U R t elegante

SE PRIIMESC SI COMENDÏ DE HAINE DIN STOFELE CELE MAI MO-

PRECIURILE

C  T T  R I  T  I  I

GALAŢI ,  Strada Domnésca
CAMAŞl albe şi colorate
CAMAŞl de trico şi flanelă
ISMENE de olandă şi flanelă
GILECI de vônatôre şi GILECI de flanelă
CRAVATE, haute nouveauté
UMBRELE şi MANTALE de plôie
ŞI ORI CE ALTE ARTICOLE de modă.

DERNE CARE SE EFECTUAZĂ CU CEA MAÏ MARE PROMPTITUDINE

MODERATE
J O S E F  O R Ü 1Y B A U M

F u r n is o r u l  C o r ţ i i
Bucurescl, Calea Victoriei No. 20. —  Galaţi, Strada DomnésciL

Tipografia, Thiel, A Weiss Palatal .Dacia*.


