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i soi de Bneuresel, 23 noembre.
. Rurale . . . > .  . 08»jt 98> »
Domaniale . . . .  99s|g 995|g

) funciar rural . . 92*jt 923|t
urban . . M'|, —

municipal al Capit. 96 94 *|,
i Pensi l . . . . . .  182 —

[ Dacia . . . . . .  185 —
I România . . . . .  78 —
. municipal ou premii — —
I Rom&nä . . . . .  — —

3 luni.................... 99 20 09 20
1 1# 25 02
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Cursul de Vlenn, 4 decembre 
Renta ungară ln aur . . . .  83 55 
Bonuri ¡o tesaur ung-, I emis. 118 75 

.  »  ,  II ,  78 75
Impru • .tul austr, ln b&rtie . 81 15

» .  » argint. 82 40
Renta austriacă în aur . . .  71 80
Lose din 1866 ............................  112 60
Acţiunile băncet naţionale . 784 __

» .  austr. de oredit. 229 80
.  „ ungare ,  212 25

A rg in t .................................... 100 —
D u ca tu l................................ 5 56
Napoleonul ................................  9 30
100 mărci germ ane............ 57 40

C onul de Berlin, 8 decembre 
Acţiunile Căilor ferate romăne. 84 70 
Obligaţiunile romăne 6»/» . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/o 
împrumutul Oppenheim . . . 
Napoleonul . . . . . . . .
Viena, termen lung................
Paris » scurt . . . .

82 90 
86 90 

101 50 
16 19

80 95

Calendarul gliei 
Vineri, 24 noezr brs.
Patronul s ile i: Păr. Clim. al Rom. 
Răsăritul soarelui: 7 ore 22 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 22 min. 
Pasele lunel: ultim cuart

PLEGA L’nPtBlSrTJ'PtXILOît

Buouresol 
Ploescl . 
Brăila . 
Tecuci O . 
Roman .

uc nrescl ■- Snceavu 
. . . 8.15 n 10.— 

. . 9.60 n 12.00 

. . 1.53 n 5.45 

. . 4.38 n 

. . 9.06

Suoeara—tuen rosei 
Suceava . . . .  6.11 d 6.46 d 
R im a n ...............8.45 g 12 80 d

Şuoeava, sosire . .12.03 |
Bncnresc—Verolorora 

Bucurescl . . . . . .  7.40 d
P i t e ş t i ........................ 10.18 d
Slatina . . . . . . .  12.81 a
Craiova . . . .  * . . 2.20 f
Vêrciorova, sosire . . 8.— n

7.15 d T e c u c i............... 12.30 n 5.10 4
11. Od Brăila . . . . . 3.08 n 8.10 n 8.68 f.
4.45 Ş Ploescl. . . . . 2.45 «
9.55 n Buouresol sosire 8.30 4 4.30 \

VercleroTB—Bac a retel
10,40 4 Vêrciorova . . . 6 . - d
3 . - 4 Craiova . . . 6.30 -
8.30 b 81 atina. . . . . . . . . 4.45 d 9.30 <
3.15 4 Pitejt í . . . . . . . . . 7.03 d 1.08 ^
6. n Buouresol, sosire . . . .  9.20 4 5.20

Bneuresel—Glnrgta
BucureicI...........................9.16 d 5.05 g
Qiurgiu, sosire . . . . .  ll.SS g 7.05 n

Giurgiu—Bneuresel
G iurgiu ............................... 9.05 d 4.55 g
Buouresol, sosire . . . 11.06 4 6 55 u

Galaţi— Barbeţi
G a la ţi................. 1.20 n 826 d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— g 8.06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi . . . . .  2.55 n 6.25 n 7 26a 
Galaţi, sosire . . .  3.30 a 7— n. 8.—n

DEPESI TELEGRAFICEdu
A L E  . T I M P U L U I *

(Agenţia Havas)
(5 decemvrie 9 ore dimineaţa). *

Londra, 4 decembre. 
ÎOficială). — Brigada Macpherson din

ti/.ia Brown a înaintat pană la Bostval 
tolo de Konr. Totul este liniştit in 
Stoarsa Khyber. Comunicaţiile snnt re- 

P  bilite intre Dakka şi Âli-Masjid.
Constantinopol, 4 decembre.

I Eeredin-paşa este numit mare-vizir in 
nl lnl Savfet-paşa. Ministrul de resbel 
parele Şaik-ul-Islam sunt iulocniţl.

Constantinopol, 4 decemvrie. 
¡>aman-paşn este numit ministru de res- 
i. Nnrianzade este numit Şeik-nl-Islam. 
i-beid este numit ăntăinl secretar al 

Kanului.
Constantinopol, 4 decemvrie. 

Ministrul s’a complectat astfel: Said- 
a, jpetiţie; Kadri-paşt, intern*; Kara- 

..„Jori-paşa, externe; Stvas-paşa, lucrări 
f j  Silice; Gevet-paşa, comerţ. 
iV Marele comandant al artileriei va fi nn- 

7t mal tărziU.

fi

BUCUREŞTI
■T oi,. 3 3  n oem . (5 ) d e c e m b r e

Vorbe, vorbe, vorbeiesclam â Ham- 
, melancolicul principe al Dane- 
ircel, citind un pasaj dintr'o carte; 
aze\ esclamâm noi de cftte ori vor- 
şte d. C. A. Rosetti. Fraze imflate, 
use fără convingere internă, fraze 

nli’.â, de-o confusâ generalitate, 
inuite pentru a ameţi mintea ce- 

kr ce n’aâ puterea a cântări va- 
area unei abstracţii, formule mis
ie, cari nu spun absolut nimic, 
cmal pentru a produce iluzia, că 
•un ceva.
Cel mal noâ product al muzei 

!-lui 0 . A Rosetti este cuvântul, ce 
a ţinut la realegerea sa in cameră 

\ ! care’l dăm întreg atăt ca o 
oiriositate de valoare comică, căt 

ca semn caracteristic al genera- 
el ce ne guvernă.
D. C. A, Rosetti, ocupănd fotoliul 

Ireşedenţiet in aplausele se inţelege 
enetice ale Camerîl, a rostit ur

cătoarele cuvinte;

Dom nilor deputaţi*
Trămităndu-mă din nod la acest 

fiuroâ, care este pentru mine un 
ytar politic şi amintmdu'ml de unde 

I ţlecarăm, prin ce evenimente tre- 
j titrăm şi unde ajunserăm, ăml pare 

jă percurserăm împreună nu trei, 
|i una gută ani.

Ce iritaţiunl, ce temeri, ce ure 
ihiar la naşterea acestei legialature, 
ii eacă-ne ajunşi, ea indivizi şi ca 

| p naţiune, la linişte şi la cea mal de
clină independinţă.

Printr’o credinţă nestrămutată, 
nrin puternica disciplină a oameni
lor intr’adevăr liberi, şi prin vite- 
ia fiilor iei, Romănia luăndu-şf lo

rd  in familia europeană, aţi p er -  
urs astfel un ciclu intreg ce este

d’ajuns d’a onora nu numai vieaţa 
unei legislaturi ci chiar a mal mul
tor generaţiunl. Acestei camere insă, 
acestui Parlament i s’a dat şi mal 
mult.

La inălţimea la care ajunserăm. 
Europa toată ne vede şi are ochii 
ţintiţi asupră-ne. Dobândind stima 
şi încrederea el pe câmpul de bâ- 
tae, avem acum fericita ocaziune 
d’a-o face se ne-o acorde şi pe tâ- 
rimul politic.

Mult, foarte mult este de făcut 
şi n’&vem inainte-ne de cât trei 
luni. L ungi insă sunt aceste trei 
luni pentru aleşii naţiunii, carii prin 
suferinţe, şi lupte aü invăţat a sta 
uniţi, a iubi şi a lucra. Se pare in 
adevér o minune d’a face o parte 
din ce datori suntem a face ; veţi 
face insă, căci români sunteţi şi 
p rin  minuni a trăit i8  secute această 
colonie a Iul Traían.

Iubitoare, inteliginte, nobilă, ge
neroasă şi muncitoare este naţiunea 
română. Ce dar poate fi peste pu
tinţă d’a face aleşilor el, care aü âncâ 
şi fericirea d’a avea un Domn. care 
cu vitejiâ luptă pe câmpul de o- 
noare in capul naţiunii, in toate şi 
pe deplin liberă. Europa a admirat 
acest fapt unic in asemenea timp. 
Trebuie dar să dovedim pe toată 
zioa că ştim a fi liberi.

Onorat d’a conduce lucrările voa
stre şi in această sesione, care este 
incoronarea edificiului ce-aţ( înce
put, primesc cu recunoştinţă şi ca 
credinţă această frumoasă sarcină.

0  prim esc, căci ea ’ml dă drep
tul să v’aduc aminte cuvintele zise 
de Thiers Camerei, in mijlocul lup
telor celor mal crâncene;

.P artida , care până in fine va 
triumfa şi va guverna, va fi partida 
cea mal dreaptă şi mal înţeleaptă.“

0  prim esc, in fine, fiindcă este 
foarte uşor d’a preşede o Cameră 
a căreia majoritate in ţelege, cum
păneşte , iubeşte şi este botârită d’a 
nn cruţa niclun sacrificiü, nici unul 
pentru triumful dreptăţii şi al liber
tăţii , pentru gloria şi mărirea na
ţiunii.“

Un biuroü... altar p o lir ic fD e c e  
numai decât altar şi nu clopotniţă ? 
Are chiar mal mnltâ asemănare cu 
aceasta din urmă. In fine d-lul C. 
A. Rosetti i se pare. că petrecu nu 
trei, ci o sută de ani. De ce nu 
mal bine o mie căci nu'I deosebire 
de cât de-o nulă, şi io nule sunt 
foarte bogaţi liberalii, in cât pot 
să’şl permită acest lux.

Noi ştiam din contra, că oameni, 
animale şi lncrurl sunt supuse cu 
toate aceluiaşi mers absolut şi exact 
al timpului, căruia nu-I putem cum- 
pâra o clipă mal mult din ceea ce 
ne dă, şi că un prezident de cameră 
ar trebui să fie cel pnţin nn om se
rios, care să nu facă fraze senti
mentale şi să vorbească nerozii co
pilăreşti.

.C e iritaţiunl, ce temeri la ince- 
put, zice d. Rosetti, şi iată-ne ajunşi 
ca indivizi şi ca naţiune l i  linişte 
şi la deplină independenţă.*

Ca naţinne, înţelegem — dar ca in
divizi? Ce are a face liniştea şi inde
pendenţa individuală cu cea a naţiei? 
Liniştea individuală e in oameni deo
sebiţi efectul unor cauze foarte deo
sebite. Astfel de ex. vorbele d-lul 
C. A. Rosetti pe alţii âl mişcă, pe 
pe noi ne linişteşte, tocm ai pentru 
că nu sunt decât vorbe g->ale, cari 
nu găsesc in noi niclun fel de.reso 
nanţâ.

«A ţi percurs un ciclu intreg...* Ci
clu de ce anume? De evenimente, de 
piese muzicale, de tablouri?

Lungi sunt trei luni pentru ale
şii naţiunii, cari aâ ivăţat a iubi şi 
a lucra.

Aici reamintim ce am zis mal sus.
Fentr'un om serios trei luni sunt 

trei luni, nici mal mult nici mal 
puţin —  incât nu înţelegem absolut 
cam ele pot fi lungi, cu mult mal 
lungi pentru nişte aleşi al naţiunii, 
cari aâ invâţat a iubi. Dar permi- 
t&-ni-se a intreba cel A iubi - ?
Vinul? Jocul de cărţi? alcazarul Io- 
nescu şi pe cuvioasele lui mirono
siţe ?

.S e  pare o minune de a face o 
.parte, din ce datori suntem a face; 
.v e ţ i face insă, căci români sunteţi, 
.ş i prin m inuni a trăit 18 secole 
.oolonia lui Traian.“

Noi din contră ştim, că numai 
prin minuni n-am trăit, şi tocmai 
de cân 1 începurăm a face la mi
nuni şi a avea proroci şi rabini li
berali, ne merge cumplit de rââ.

9Iubitoare, inteligentă etc. e naţia 
.rom ână*. Am intreba* din nofi ce 
vrea să zică d. C. A. Rosetti prin 
această vorbă, care deslipitâ de un 
compliment necesar, are in limba 
românească un înţeles prost şi nrit. 
0  femee care iubeşte pe cineva e 
cinstită, dar una care iubeşte in 
genere fără a se spune pe cine saâ 
ce.... 0  naţie poate fi iubitoare de 
muncă, de libertate, de arte de in
dustrie, dar o naţie iubitoare numai 
aşa . . .  e poate iubitoare de mus
cali.

In fine d. G. A. Rosetti încheie 
prin declaraţia, că primeşte prezi
denţia, pentru că e uşor de a pre- 
sida o maioritate, care iubeşte. Ce 
iubeşte ne intregim noi înşine cu 
uşurinţă şi cititorul asemenea.

va putea servi de învăţătură gene
raţiilor viitoare de câte inicit&ţl se 
poAte dovedi in stare o politică de 
cuceriri lipsită de orice scrupulnri. 
Romănia a plătit prin urmare scnmp 
un moment de rătăcire ; Europa âl 
datoreşte cel puţin o compensare, 
şi pare ciudat lucru, că Franţa şi 
Englitera nu se grăbesc a’I acorda 
nn bun legitim , pe care ’1 doreşte 
România din suflet, adică recunoa
şterea el oficială si definitivă ca ţară 
independentă. Şi nn i se poate o- 
biecta României că n’a executat âncâ 
tractatul del.i Berlin, intărziare ce 
de aminterl s’ar putea imputa mal 
de grabă a ltora ; căci dacă acest 
tractat, in articolul sââ 44, impune 
României .in  favoarea tutulor cre
dinţelor şi confesiilor* aceleaşi li 
bertăţl civile şi politice, nn trebue 
să uităm că aci e vorba de 500,000 
de israeliţi, a zecea parte din po
pulaţia rom ânească; până acum in 
adevăr, printr’o măsură, ciudată după 
morala curată şi teoretică, insă sa
lutară pentru interesele naţiei, ovreii 
neavănd deloc altă industrie de cât 
camâta, s'a crezut că trebue a li se 
refuza exerciţiul unor dreptnrl şi a 
li se interzice funcţiile publice. Chi- 
nejil sunt tractaţi âncâ şi mal as
pru in Statele-Unite. Este prin ur
mare vorba in Romănia d’a se mo
difica Constituţia, ceea ce numai o 
anume Adunare are dreptul a face; 
afară de asta. trebue să se aleagă 
dintre israeliţi numai aceia cari lo- 
cuesc in ţară de indelungă vreme, 
căci privilejuri nn se pot acorda ce
lor sosiţi de ieri ¿ ’alaltăieri din stră
inătate, de pildă din Rusia, unde 
soarta le lasă mult de dorit. Astfel 
dar trebue maltă vreme pentru re- 
gnlarea unei aşa trebl, care nu se 
poate face in doă trei zile.

Citim, intr'o corespondenţă din 
Constantinopol câtrâ ziarul .des Dă- 
bata*, următoarele ;

... România lnând armele in con
tra Turciei, după o depeşe m em o
rabilă, prin care i se cerea tăngnios 
ajutorul el, a alergat in ajutorai o- 
ştirilor ruseşti şi le-a scăpat de nn 
dezastru sdrobitor. După aoeea, a 
pierdut Basarabia, şi d’abia a putnt 

(căpăta Dobrogea. In otice caz, ea

DIN A F A R Ă
Corpul de căpetenie al espediţiel 

engleze Uontra Afganistanului se află 
intr’o poziţie critică. Acest corp de 
16,500 de oameni, intre cari 8,000 
soldaţi englejl, înaintând repede sub 
comanda generalului Browne şi spri
jinite de seminţiile muntene, in a- 
parenţă simpatice, luase fortul A li- 
Musid şi ajunsese până la Dakka, 
dar —  uitând catastrofa dela 1842 
—  nu-şl acoperise in destul de bine 
spatele spre a-şl asigura comunicaţia 
deschisă ou Peşaver.

Zilele din nrmâ se iviră mişcări 
îngrijitoare in trecătoarea Khyber; 
seminţiile de afrizl începură a ne
linişti calea, când iată că sosi ştirea, 
cumcâ seminţiile, cari până acnma 
se arătară favorabile înaintării en- 
glejilot, luaseră deodată o atitudine 
duşmănească şi închiseră trecătoarea

in fortul Ali-Musid şi intre coloana 
engleză de c& petegie, care înainta 
dela Dakka spre Gellalahad. îndată 
se şi luară măsuri spre a preintim - 
pina un desastru. Coloana, care îna
intase dincolo de Dakka, se întoarse 
numai decât, din Peşaver se trimi- 
seră ajutoare grabnice, 8e spori gar
nizoana din Ali-Musid, se făcn totul 
pentru a cnrâţi trecătoarea şi a o 
ţinea deschisă. Dar după ştirile mal 
noi englejil n’aâ isbntit âncâ de-a 
deplasa corpnl de căpetenie al ina
micului, aşezat la Lundikhana şi de 
a restabili comunicaţia intre coloana 
din Dakka. şi Ali-Musid.

In timpul din nrmâ s’aâ ivit d i- 
ferinţe intre Rnsia şi China. In anul 
1868 ruşii aâ ocupat teritoriul chi
nez de lângă Iii, ca capitala Cnlgfa. 
In acest ţinut chinejil şi dungauil 
se lnptaâ intre olaltă şi in resboiul 
lor risipeaâ oraşe şi esterminaâ po- 
pul&ţmnea. Rusia se folosi de lupta 
internă pentru a ocupa ţinutul, care 
se află la graniţele sale. Cărând 
după ocuparea guvernul rusesc in
vită pe cel chinez să reocupe ţinu
tul de lângă Iii, dar să garanteze 
mănţinerea ordinel. Fiindcă chinejil 
trimiserâ un general cu doă care de 
arcuri şi săgeţi, rnşil pretextară, că 
acesta nu e mijlocul de-a reintro
duce pacea şi păstrară ţinutul mal 
mulţi ani fără de contestare. Ţara 
e indealtmintrelea frumoasă şi ro
ditoare şi clima el seamănă cu aceea 
a Italiei de nord. De atunci insă 
chinejil prinseră cnraj prin biruin
ţele lor in contra rebelilor din Tnr- 
kestanul chinezesc şi a celora in con
tra Caşgarnlul, incăt gnvernnl îm
părăţiei mijlocului are intenţia de-a 
reclama dela ruşi ţinutul Iii. Un om 
de s ta t , Chung-H u, im podobit cu 
pana de păun cn doi ochi, al doilea 
edncâtor al principelui imperial şi 
prezident de mâna stângă a mini
sterului civil, a fost se zice insârci- 
dat cn această misiune delicată. Tot 
odată cererea lnl va fi sprijinită prin 
o demonstraţie militară a trapelor 
chineze la graniţă.

Rusia şi tractatul dela Berlin

Sub acest titlu, .T im es* primeşte 
dela corespondentul săă din Paris o 
depeşe, unde se găsesc nişte amă
nunte ciudate asupra m otivelor cari 
ar fi hotârit schimbarea de atitudine 
de limbaj şi de acţiune a guvernu
lui rusesc cn privire la execatarea 
integrală a clauzelor tractatului de 
la Berlin.

Depeşa reaminteşte că in Europa 
câteva vreme aâ fost cuvinte seri
oase pentrn a se bănui că Rusia s’a 
hotârit a înlătura anele din dispo-
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ziţiile tractatului. Din nişte fapte, 
precum eraü suspendarea mişcării de 
retragere a oştirilor ruseşti, încura
jările date de unii g-nerall agitării 
provinciilor greco-turceştî, aţiţaserâ 
nişte temeri aşa de mari incât lord 
Beaconsfield şi contele Andrassy se 
crezură îndatoraţi să afirme sus şi 
tare intenţia. lor de a face să se 

. respecte tractatul. 1 rezenţa conte 
lui Şuvalof la Livadia veni ân>ă să 
mal mărească temerile acelora cari 
o interpretau ca preludiul numirii 
acestui diplomat in postul de can
celar şi ca inaugurarea unei politice 
in înţelegere cu prinţul de Bismarck. 
Se ştia că piinţul-cancelar al Ger
maniei, saû pentru a lovi in prinţul 
Gorceacof, saû din simpatie perso
nală pentru contele Şuvalof, spriji
nea numirea acestuia. împăratul, din 
parte'I, părea dispus a conferi con
telui Şuvalof titlul de vice-cancelnr, 
cu puteri efective de cancelar, con
vins fiind împăratul că o ss'menea 
măsură in deosebi plăcută prinţului 
de Bismarck, o să '1 hotărască a da 
cartă-altă Rusiei pentru o acţiune 
viitoare in Orient, fie această ac 
ţiune potrivită saû nu cu tractatul 
delà Berlin.

In vremea congresului, precum 
spune corespondentul ziarului „Ti 
mes*, prinţul de Bismarck lucra 
chiar la isbăndirea politicei contelui 
Şuvalof, care atunci avea de obiect 
să dea Rusiei răgazul neapărat tre- 
buinc'os după osteneala ce ăşl de- 
dese. 0 anecdotă, povestită de unul 
dintre confidenţii unuia dintre a- 
ceste doă persoane, arată căt de 
strinsă era inţeb gerea intre prinţul 
de Bismarck şi Rusia şi ce absolută 
încredere avea Rusia in intervenirea 
Germaniei. Este un fapt foarte bine 
cunoscut, că la 21 iunie negoţierile 
relative la Bulgaria eraü suspendate, 
şi că prinţul de Bismarck interveni 
personal pentru a hotărî pe pleni
potenţiari ca să le reinceapă, insă 
cum aü fost reîncepute, remâsese 
până acum o taină.

Iată cum, după descoperirea co 
respondentulul englez, negoţierile 
acelea reîncepură. La trei ceasuri 
după amiazl, prinţul de Bismarck 
se înfăţişă la lordul Beaconsfield, 
care fusese cam indispus, şi 61 cer
cetă cu multă îngrijire despre sănă
tatea sa, după care conversaţia in- 
tift pe calea locurilor comnne. Prin-1 
ţul avea mult chef de vorbă, şi avea 
o vervă ne mal sfărşită. Vorbiră 
despre literatura dramatică, şi prin
ţul povesti căteva istorioare asupra 
societăţii beriiuHZP, vorbi cu mult 
haz despre căteva dame germane, 
precum şi despre caracterul naţio
nal germanic şi despre manierile 
compatrioţilor săi ; apoi întrebă pe 
lord Beaconsfield cum 61 pare Ber
linul. Lord al râsgunse că 61 pare 
minunat; că peste tot locul a fost 
primit cu inima deschisă, şi că nu 
mal departe decăt cu un ceas mal 
de vreme, a căpătat o dovadă despre 
sentimentele cele bune ale germani
lor prin graba, cu care compania dru
murilor de fier i-a procurat un tren 
special care să 61 ducă peste do6 
zile pe dënsul şi pe colegii s6I că- 
tră Anglia.

Prinţnl-cancelar na răspunse ni
mic, reîncepu conversaţia pe tonul 
delà început, şi după o jumătate de 
ceas plecă. Peste o oră lord Bea
consfield fu inştiinţat că Rusia se 
invoieşte a reîncepe negoţierile pe 
temeiurile propuse de Englitera.

îndată ce diplomaţii ruşi auziră 
din gura prinţului de Bismarck că 
lord Beaconsfield este gata să rupă 
negoţiările co desăvârşire, făcură 
concesiile cerute fără a s° mal re 
feri la împăratul,

Acest incident tocmai făf*u pe ruşi reştl. Dacă ele nu ar fi resultate 
şi in deosebi pe contele Şuvalof să fireşti, statistica nu ar avea nici un 
bănuiască, cumcă prinţul de B is-. înţeles. Fără îndoială iu o popula-
marck era dispus săT lase a lucra 
după voie-le, cu condiţie numai ca 
contele Şuvaiof să se afle in capul 
trebilor politice. Cu toate astea s’a 
întâmplat tocmai din potrivă, căci 
prinţul de Bismarck a declarat că 
tractatul redijat sub preşşdinţa sa 
trebue adus la indeplinire şi păstrat. 
Neputându-se face nimica fără con
simţim ântul cel puţin tracit al Ger
maniei, şi prin urmare şi mal puţin 
in contra voinţei el, proiectul nu
mirii contelui Şuvalof a fost pârâs't.

Generalii resboinicl şi turburători 
afi fost desaprobaţl şi mustraţi, şi 
politica neliniştitoare a făcut loc 
unei declaraţii împărăteşti in favoa
rea lealei aduceri la indeplinire a 
tratatului.

Astfel, conchide corespondentul 
englez, Europa poate că va datori 
prinţului de Bismarck, că a scăpat o 
de un nofi rezboifi ce ameninţa să 
sbuciume iară la primăvara viitoare 
Turcia europeană.

ţie mal mică se pot constata fapte 
anormale, care afi cauze intâmplă- 
toare; indata insă ce constatarea 
se face asupra unei populaţinnl de 
peste 100,000 suflete, cauzele în
tâmplătoare nu modifică decăt foarte 

! puţin rezultatele. Aşa oholera, in o 
populaţie de 10,000 locuitori poate 
să producă o foarte mare ţifră de 
decese; la o populaţie de peste 
100,000 suflete ea nu va produce 
insă decăt o ţifră cu puţin mal 
mare decăt cea normală. Cauzele, 
cari produc schimbări mal mari in 
o popualaţie mal mare nu pot 6 de 
căt statornice şi devenite organice.

Proporţia firească intre bărbaţi şi 
femei, mal ales la popoarele mono
game, nu poate fi decăt de sută la 
sută. Dacă deci numărul bărbaţilor 
e covârşitor trebue să fie in organi
zaţia socială, in firea poporului ori 
in starea economică nişte cauze, care 
produc această disproporţie şi anume 
trebue ca societatea să aibă trebu
inţă de mal mulţi bărbaţi. Bărbaţi 
sunt elementul productiv şi mobi 
in societate, in deosebi el da fi con
tingentul la oaste, mal ales el cu 
trieră prin alte ţări, şi in ţările pa 
piste dintre dânşii se aleg preoţii 
celibatari. —  Aşa proporţia potri
vită cu starea societăţii noastre ar 
fi cu ce-va, dar cu puţin mal mulţi 
bărbaţi decăt femei.

îndată ce in urma unor cauze 
neprevăzute excedentul bărbaţilor 
ar creşte afară din seamăn, acest 
excedent ar trebui să producă efecte, 
dintre cari cele mal multe nu ar 
putea să fie de căt in paguba so
cietăţii.

Cu atât mal păgubitoare trebue 
să fie efectele unul prea mare ex
cedent de femei. Societatea nu are 
trebuinţă de mal multe fem ‘I de
căt bărbaţi şi aşa excedentul de 
femei nu poate fi de căt efectul 
unc I stări bolnăvicioase. Şi cu căt 
excedentul e mal mare, cu atât 
starea societăţii trebue să fie mal 
rea.

In Bucureşti, pe vristele de la 
0 pâuâ la 40 ani se găsesc cu 

13,000 mal multe femei de cât 
bărbaţi.

Aceasta e inainte de toate o ca-
. . . „ . . . I lamitate economică, de oarece tre-şi aci in România, ca ş iin f , . . . ,

ile de pe glob. numărul fe- bue 9ă ne intrebâm> din ce trft,esc

NE DUMIRIRl STATISTICE .
Popogafia intre s^jiierlg

Recensământul săvârşit in Bucu 
reştl ne arată la o populaţie de 
177,646 suflete 82632 bărbaţi şi 
95014 femei. Excedentul femeilor e 
dar de 12,382 suflete şi aşa ar că 
dea la 1000 bărbaţi 1149*84 adecă 
aproape 1150 femeii.

Ne părea prea mare acest exe- 
dent de femei şi pentru aceea am 
arătat mal multe cuvinte, ce ne fac 
să ne indoim despre exactitatea ţi- 
frelor comparate. Nu putem şti, dacă 
acest excedent e adevărat şi pentru 
aceea ne-am mărginit a arăta, că 
nu e probabil şi a cere să fie în
deosebi verificat.

La observările noastre d. I. Em. 
Petrescu răspunde cu următoarele 
cuvinte :

„Ca să probaţi ântâia aserţiune, 
m văzut că aţi recurs la un mare 

număr de calcule şi proporţii, pen- 
ru cari cred in adevăr că v’aţl dat 

multă osteneală şi regret aceasta, 
căci sarcina d-v. ar fi fost mal u- 
şoară, dacă bine-voiaţl a observa mal 
ăntâl, datele statistice oficiale ale 
statului, din care era să consta
taţi :

1. ca
toate ţările de pe glob,
meilor (;le şi se nasc in mal puţin j ace! 
decăt bărbaţii) dar iu timpul eres-1 tivipul

I aceste femâl. Femeea nu e produc- 
ivâ şi aşa se pune la discreţia băr- 

teril, concurând mal multe impreju [băţului productiv, pentru ca el s’o 
rări naturale şi accidentale, dela e |întreţină: e deci un lucru foarte 
tatea de. 10 până la 4° ani se perd trigt a şti> că aimt ln Bucureşti 
mal mulţi bărbaţi şi rămân malr 
multe femei, şi că chiar in Orien- 
tele pe care ’ I citaţi, acest escedinte 
exista. Aşi fi fost in drept a vi ruga 
să'mi citaţi o statistică din ver-un 
stal, care va  arătat că acolo, esce- 
deazâ bărbaţii iar nu femeile;*

Se vede că in zelul săi) de a a- 
ăra pripirea consiliului comunal d.
. Em. Petrescu e gata de a da loc 

presupunerel, că noi nu am luat 
excedentul femeilor drept un exce
dent prea mare decât pentru ca să 
combatem cu orl-ce preţ recensă
mântul săvârşit estimp. Acest zel 
e atât de mare, incât ni se cere să 
cităm „vre o statistică din vre-un 
stat*; unde „excedează bărbaţii eară 
nu femeile.*

înainte de a căuta un asemenea 
stat, va fi bine să ne dăm seamă 
despre importanţa proporţiei intre 
sexurl şi să vedem dacă această pro
porţie merită o mal deosebită luare 
aminte

Este un principifi, asupra căruia 
nu încape nici o discnţinne: că toate 
faptele statistice sunt resultate fi

3,000 femei osândite să umble după 
bărbaţii altor femei.

Sunt in Bucureşti in vtrstele de 
la 15 până la 50 cu totul 43304 
bărbaţi. Chiar dacă am admite că 
toţi aceştia sunt productiv, el tre
bue să muncească pentru hrănirea 
a vr’o 135,000 alte suflete, intre 
care 13,000 prisositoare. Aceasta 
e o nenorocire, din care cu vremea 
vor trebui să resulte altele mal 
mari.

E deci de foirte mare importanţă 
a şti, dacă in adevăr in România 
numărul femeilor covîrşeşte pe al 
bărbaţilor şi dacă in adevăr in de
osebi in Bucureşti excedentul feme
ilor e atât di mare. Peste aseme
nea fapte nu este ertat a trece cu 
uşurinţa consiliului comunal din ca
pitală.

Negreşit in ţerile apusene înde
obşte numărul femeilor e covlrşitor; 
aceasta insă nu dovedeşte nimic 
pentru ţara noastră, şi nu ne în
credinţează de loc, '’ă nu pot fi 
ţâri, unde „excedează bărbaţii,*

' Nu vom discuta cestiunea, dacă 
este ori nu este un asemenea stat 
ci ne mărginim a pune in vederea 
celor ce se interesează de ceşti uni 
statistice, că este un popor, la care 
după toate probabilităţile numărul 
bărbaţilor covlrşite pe »1 femeilor 
şi acest popor suntem noi ănşi-ne, 
românii.

D. Em. Petrescn din contra ne 
arată pe baza datelor statistice ofi
ciale din România, că in România, 
ca şi in toate ţările de pe glob, nu
mărul femeilor (de şi se nasc in 
mal puţin de căt bărbaţi)* e mal 
mare de cât al bărbaţilor.

înainte de toate nu pol suntem 
singurii şi nu noi cel dăntăl oa
meni, eare nu cutează a pune prea 
mult temeifi pe datele „oficiale* 
din România. Serviciul statistic al 
României, de şi funcţionează de 
aproape două zecimi de ani, nu a 
ajuns âncâ la acea funcţionare dis
ciplinată, pe care o cerem de la a- 
semenea servicii. îndeobşte, in sta
tul român lipseşte un lucru, fără 
de care statistica e peste putinţă 
şi acest lucru e disciplina.

Dar să admitem, că sunt exacte 
datele statistice, pe baza cărora d 
Petrescu crede a fi dovedit, că in 
România numărul femeilor covîrşeşte 
pe al bărbaţilor.

Nu ni se arată insă ţifrele to
tale ale populaţiei din România, 
ci numai naşterile şi decesele in timp 
de 16 ani. Anume se arată, că sa fi 
născut 115699  şi aü murit 968,̂ 4^ 
bărbaţi, adecă un spor de 188,052 
bărbaţi, şi că s’afi năs.ut 1,019.0j5 
şi a fi murit 808.142 femei, adecă un 
spor de 2 10 933 femei. Fiind exacte 
ţifrele, ar ruzulta, ca in timp de 
16 ani s’a produs in România un 
exceden de 22881 femei.

Calculul ne parte greşit-, de oare
ce tocmai din acea, să mor mal 
puţine femei, ar urma că mal pu
ţine trăiesc. Dar această concluziune 
poate să fie greşită. Admitem, că- 
in adevăr in timp de 16 ani s’a pro
dus prin progenitură un excedent de 
22881 fem ei, adică in termen de 
mijloc 1430 femei pe an. Atât re
censământul săvirşit in Bucureşti, 
cât şi d. I. Em. Petrescu ne arată 
apoi, că femeile excedează mal ales 
in virata delà 10 până la 40 ani, 
adecă in timp de treizeci ani. 
Luând drept punct de plecare a- 
ceastâ constatare, ajungem la rezul
tatul, că escedentul probabil al fe
meilor in România e de 30 de ori 
câte 1430, safi de 42,900 suflete.

Să mal adâogâra la aceasta du
pă dorinţa d. Petrescu şi in contra 
constatărilor făcute in Bucureşti, pe 
âncâ zece ani 14,300 femei [şi aşa 
maximul escedentelul de femei ar 
fi de 57,200 su fiece.

Mal mult uu ni se,poate cere ca 
excedent rezultat din progenitură.

D. Petrescu cere insă să mal adâo- 
gâm şi un excedent de femei venite 
din alte ţâri.

Ne întrebăm dacă această cerere 
să cuvine să fie făcută.

Dintre oamenii, ce vin din alte 
ţâri, e probabil, că sunt mal mulţi 
bărbaţi decât femei. Chiar dacă am 
trece cu vederea ceea, ce ne zicea 
d. dr. Félix in raportul săfi, trebue 
să ţinem seamă că bărbaţii sunt e- 
lementul mobil al populaţiei. Dacă 
cu toate aceste ni s'ar cere să ci
tăm şi pentru aceasta o statistică 
vom cita pe aceea a statului vecin 
pe a Ungariei, din care vedem , 
că la anul 1870 s’afi aflat streini, 
in ţara Ungurească, in raport cu 
întreaga populaţie 0,37°/o bărbaţi, 
şi 0,26°/o şi in Ardeal 0,88°/o 
b ârbsţl şi 0,22°/o femei, in ţi-

nutul Fiurael, 0,93°/o bârbajj 
0 59°/*, in Croaţia 0,88°/o bârba 1 
0,4 9°/o femei earâ in granj 
militare l,55°/o bărbaţi şi 1,| 
femei.— Adică pretutindenea]| 
mal puţine femei de cât b l ]  
ţi şi anume deosebirea e mal i | ,f 
in oraşul comercial Fiume, undi 
intre bărbaţi şi femei e de 0,1 
la mal puţin de cât 1%;

Cu toate aceste să admitem, 
in România numărul femeilor ai 
şeşte pe al bărbaţilor. întrebi 
e-cu cât?

Să presupunem, că in Romif 
ţifră streinilor e de 2°'o şi că 
pulaţia totală e de 5 milioane, 
tre care 100,000 oameni veniţi 
alte ţâri. Atunci am avea vre*(| 
mii bărbaţi şi vre-o 50 mii femelJ 
cere insă un excedent de femei. (| 
culând acest excedent chiar după Al 
din Bucureşţl, adecă la 1000 bârtj 
1150 femei, am avea 58,000 femejT 
47000 bărbaţi, adecă un excendf 
de 6000 femei.

întregul excedent din România i| 
fi deci de 57,220— 6000, adtjj 
de 63,200, să zicem chiar de 70,011 
femei.

MU! mult nu poate da decât a]| 
care nn dă din al săfi.

Dar să nu uităm, că: 1) ţill 
e calculculată pe raportul intre na 
şterlşi decese, 2) s’afi luat de ban 
calculul chiar 40 ani 3) s’a adb| 
un excedent de femei la populam 
venită din alte ţâri şi chiar un ea 
cedent calculat pe ţifră Bucureşijli 
lor 4) s’afi mal adăugat după toaa 
aceste 7000 in dar.

Cu toate aceste, admiţând elf1 
că este in România un excedent 
70,000 femei, nu ar cădea la 1( 
bărbaţi decât 1023'5 femei. In 
cureştl, după recensământul de 
timp cad la 1000 bărbaţi, 1150] 
meit, deci cu, 1261/z mal mult 
n ţară.

Credem că deosebirea e colos 
chiar şi atunci, când admitem ril 
colul excedent de 70,000 femei p< 
tru ţara întreagă.

Dar nu! se cere să mal cităm] 
o statistică. Dovezi trebuesc, dovţ 
din „ţările civilizate , după cărei 
îndreptăm in „progresul nostru*]

El, bine! vom da şi dovezi.
.Dar nu vom merge in alte ţâr 

streine, ci vom consulta datele st 
tietice, pe care le avem despre dej 
sebitele populaţinnl române num 
rate in curgerea vremilor.

Vorba nu e să respundem d-j 
I. Em. Petrescu, ci să punem in v e 
derea tuturora nişte date, care voi’ 
arunca lumină asupra cestinnel.

Nemţii sunt aceia, care afi inej 
put âncâ in veacul XVIII să numai 
populaţiile române din deosebit« 
ţâri supuse stâpânirel Habsburgilol 
şi in toate timpurile numărătorii  ̂
lor afi fost făcute cu multă asprimi 
fiindcă el nu le fâceafi „pro forma| 
ci pentru cuvinte administrative.

Cea dăntâifi numărătoare s’a fâcj 
la anul 1720 in Oltenia şi apoi sa 
mal făcut tot in Oltenia altele trl 
până la anul 1735. Aceste nurnârl 
torl ne arată ţifră familiilor ind 
5 şi 7 membri; nu fac insă impât 
ţirea pe sexurl.

La anul 1766 se face in ţara Un
gurească, in Ardeal şi in B a n a t« ) 
Timişoril o „conscripţie generală« ş 
şi de aici inainte numărfttorile set 
urmează regulat până la anul 1843,1 
întreg acest şir de recensăminte iu-l 
deobşte nn arată populaţia decât * 
după suflete ş\ familii, arătând 5 5 * 
până la 7 membri pe familie; pu
ţinele recensăminte, care arată ded 
sebirea de sexurl, mal totd’auna a« 
rată insă nn excedent de bărbaţi,



t i m p u l

Mul 1785, Baronul Enzenberg 
I Bucovina adoua numărătoare 
|j la 125,039 suflete, 58.456 
4 alică un excedent de 14,127
i] |
H  f

aceste nu sunt dovezi. Nu- 
Rje din veacul X V III puteatt 
reşite şi in deosebi in Buco- 

|cedentul mare al bărbaţilor 
ă din imbulzirea co'oniştilor. 

J  l£ăm  insă datele statistice a- 
w ide câtră guvernul Ungariei 
x 1870 şi să le consultăm pe

• s i  ţaţele recensământului sunt
* ¿Marele :
^ | â r b . 5,499,462, fe. 6,618,161 
' f j  ,  1,051*145 .  1,050,682

8.153 ,  9,731
| ,  487.809 ,  491.913

606.991 ,  593.380
jtnală7,653,560 » 7,763,380 
ar m întreaga Ungarie un ex- 

it ile 110.207 femei. Fiind insă 
/rele de mal sus nu afi fost 
92,128 soldaţi, aflaţi in Un- 

levăratul excedente de 18.079 
ăcest excedent, la o popula 

feste  15 milioane e mal pu 
jcăfc l°|'o. Anume cad la 1000 

1002 3 femei, adecă putem 
sunt tot atăte femei ca

" tI
rIA

Kt: L
t i

:

■deosebitele ţări pro porţi unea 
itâ nu se poate afla, de oare 
se ştie, care este, in fie-care 

|e, numărul soldaţilor necu- 
n ţifra bărbaţilor, 
prim insă la ţifrele privitoare 
leal, unde aflăm la o popula- 

2; 101.727 suflete un exce- 
e 563 bărbaţi. Acest exce- 

|se mai sporeşte şi se urcă la 
mii cu soldaţii necuprinşl in 

bărbaţilor. Este indiferent a 
[imne, căt de mare e acest ex- 

destul că am aflat o ţară,
Ife n u m ă ru l bărbaţilor covirşeşte ! 

iemeilor.
e 58°|o din populaţia acestei 

Himt romănl şi aşa e probabil, 
)mal romănil sunt aceia, la 
umărul bărbaţilor covirşeşte 

^Hfemeilor.
î a ne încredinţa despre a- 
; vom ceroeta cu deamănuntul 

Jitit deosebit, in care cel mal 
dintre locuitori sunt romănl. 

ţ>m lua inse acest ţinut din Ar
ai tocmai din ţara Ungurească, 
numărul femeilor e covărşitor, 

pm alege astfel, că el să ne in- 
/.e la un loc toate condiţiunile 

Kraflce, economice şi etnograflce. 
te Mureş, 2 părţi şes şi o parte 
I mal mici şi mal mari, e cel 
nârginaş ţinut cu desăvârşită 

ritate de locuitori rom ănl, ţi- 
Aradului. Sunt 184 comune 
populaţie totală de 271,988 
, intre care 197,309 români 

[|î maghiari, 24,597 nemţi, 3,200 
şi restul alte şapte deosebite 
îalităţl.
acest ţinut sunt 137,516 bâr- 
ii 134,472  fem ei, adecă exce- 

|il bărbaţilor e de 3,044  suflete 
ad la 100 femei 102 bărbaţi 

1,000 femei 1,022 bărbaţi, 
re cele 184 comune sunt 27 lo 

aproape numai de nemţi ori 
* iaiarl. Ele aú la un loc o popu 

de 50,666 suflete, intre care 
bărbaţi şi 25,613 femei, a 

p si aici se arată un eicedent de 
P | femei, saA cad la 1000 bărbaţi 

femei.
nt afară de aceasta 18 comune 

uŞopulaţie mixtă de 51,617 suflete 
care 25,4$1 bărbaţi şi 25,61 

r, adecă aici se arată un exce 
de 186 femei, saú cad la 1,000 

fi aţi 10 07,3 femei, 
ă^pmfin deci cele 139 comune cu

n

le

rat româneşti ori amestecate cu pu
ţini streini, cu o populaţie totală 
de 1 7 0 ,2  7 4 suflete, intre care 
87,032 bărbaţi şi 83 242 femei,» a- 
dică aici se arată un excedent de 
3790 bărbaţi safi cad la 1000 fe
mei 1045 bărbaţi.

Astfel vedem, că in acest ţinut 
tocmai romănil sunt aceia, la care 
numărul bărbaţilor covirşeşte pe al 
fem eilor.

Această constatare se poate face 
şi in aproape toate celelalte ţinu
turi ungureşti ori ardeleneşti, in 
care populaţia română e covirşitoare. 
Dacă numai in unul ori numai in 
câteva ţinuturi româneşti am intim- 
pina această proporţie, s’ar putea 
zice, că avem a face cu o faptă 
întâm plătoare; cănd vedem insă, că 
aproape in toate vremile şi aproape 
pretutindenea se iveşte aceea’şl pro 
porţie, trehue să presupunem, că avem 
a face cu o faptă întemeiată pe sta
rea economică şi morală a poporului 
nostru.

Ce’I drept, recensământul săvirşit 
la anul 1870 in Ungaria, din con- 
sideraţiuni politice, a trecut cu ve
derea deosebirile de naţionalitate, 
şi aşa nu putem constata in deosebi 
la Români proporţia intre secsurl. 
îndată insă ce ştim, in care anume 
ţinuturi numărul românilor e co- 
virşitor, putem urmări proporţia 
după cifrele totale. Astfel statistica 
Ungariei ne arată, că in ţinuturile 
de peste Dunăre numărul femeilor 
e covirşitor, in cele din apropiarea 
Tisei proporţia e de aproape 1000 
la 1000, earâ inspre Ardeal şi in 
Ardeal in deobşte uumârul bărba
ţilor e covirşitor.

O mal apirată dovadă găsim in 
ţifrele privitoare la împărţirea fă
cută după confesiuni. Românii sunt 
ortodocşi şi greco-cathollcl. Şi la a- 
ceste două confesiuni aproape tot
deauna numărul bărbaţilor convirşeşte 
pe al femeilor.

In deosebi in Ardeal, fiind 58°/o 
români, 31 %  maghiari 109/„ saşi, 
excedentul de bărbaţi la romănl in 
deosebi e cu mult mal mare de cât 
cel constatat in populaţia totală. Pe 
.câm pia* Ardealului unde locuesc 
mal ales maghiari şi intre saşi, unde 
populaţia e amestecată, este un ex
cedent de femei. Trebue deci ca la 
populaţia curat românească să fie 
un destul de mare excedent de băr
baţi, pentru ca in ţifrele totale nu
mărul bărbaţilor să fie covirşitor. 
Dacă mal adfiogâm apoi la aceste şi 
numărul soldaţilor, ajungem la con- 
clusiunea că îndeobşte , la ron ănl, 
excedentul bărbaţilor trebue să fie 
de 1— 4% , excedent ce respunde cu 
ţifra soldaţilor.

Ca o faptă mal mult ori mal pu
ţin curioasă, pe care nu îndrăznim 
a pune prea mult te mei A, mal adăo- 
găm aci, că in ţinutul Aradului, la 
o populaţie de 272000 suflete sunt 
6000 soldaţi adecă la 1000 suflete 
cad 22 soldaţi, întocmai precum la 
1000 femei cad 22 bărbaţi mal 
mult. Fără [îndoială această potri
vire e întâmplătoare; dar in deo- 
şte excedentul bărbaţilor la o  po
pulaţie sănătoasă trebue să fie a- 
proape de ţifra soldaţilor in serviciA.

Făcând aceste constatări in po
pulaţiile române de peste C arpaţi, 
credem a judeca drep t, dacă pre
supunem că şi românii d in -R o 
mânia to t  Români sunt şi că, prin 
urmare, şi in România proporţia in
tre sexnri trebue să fie tot aceea.

Putem greşi; dar vorba e tocmai 
să mi se dovedească lămurit, dacă 
iu adevăr starea românilor din Ro
mânia e deosebită de aceea a celor 
din ţările supuse Habsburgilor.

Înainte de râsboiA se ştia, că Moţii 
şi îndeobşte ardelenii sunt oşteni 
viteji; cu toate aceste să presupu
nea că romănil din România sunt 
mal slabi de ănger şi chiar orga
nul partidului .naţional*, .Românul* 
nu se sfla a zice, că «românii (ne
greşit cel din România)* sunt un 
popor moleşit* in resboiA inse ni s’au 
dat dovezi, că to t atât de buni oş
teni sunt şi aceşti Români .m oleşiţi* 
caşi cei deprinşi la lupte.

Tot astfel s’ar pute dovedi prin 
un serios rocensâmănt, că propor
ţiile aflate la populaţiunile române 
din alte ţâri se potrivesc şi la po
pulaţia din România.

Vorba nu e inse ca să ni se dee 
această dovadă, ci ca voind să fa
cem un recensământ înainte de toate 
aâ ne încredinţăm despre adevăr, 
constatând cifrele asupra unei po- 
pulaţiuni de câte-va sute de mii, 
compuse din toate elementele topo
grafice, economice şi etnografic^, pe 
care le aflăm in ţară, căci numai 
aşa vom ave puncte de plecare pen
tru verificarea cifrelor totAle.

C R O N I C A

Citim in .Le Conrier de Românie* :
La serbarea Te-Deumulnl la Baraţia, in 

onoarea Regalai Humbert, am văzuto damă 
pe care reprezentatul Italiei o înconjura cu 
deosebite preveninţe.

In calitatea noastră de cronicar am cn- 
les informaţinnl ţi iată ce am ifla t: 

Dama care a deşteptat curiozitatea noa
stră rste Romănă din naştere, văduva Con
telui Rasponi, nepot di fiii prin mană sa 
a lui Ioachim Murat, rege de Neapoli şi 
a Carolinel Bonaparte, sora Ini Napoleon 
I. Bnnă după tată a Domnitorului nostru 
fiind Prinţesa Maria Antoinette Murat, 
Coi te sa Rasponi este prin nrmrre, prin 
soţul ei, vara a doua a A. 8. R. Prinţul 

Caro!.
Nu ne pare ieîi de osteneala ce ne-am 

dat pentru a afla acesta, in vedere inaltei 
inrudirl a Comtesel Rasponi.

Mesagiul domnesc pentru deschiderea se
siune! Săntnlul Sinod.

Prea eănţiţl Părinţi,
Sântul Sinod al săntei biserici autoce

fale ortodoxe romăne fiind convocat, prin 
decretul No. 2,590, pentrn zioa de 19 
Noembre curent, conform art. 13 din le
gea pentru alegerea mitropoliţilor şi epis
copii or eparbioţi, cum şi a constituirii 
sântului Sinod mal'sas citat,

Eă declar deschisă sesiunea acestui sănt 
Sinod.

Dat in Bncnreştî, la 19 Noembre 1878.
CARi'L

*
Virtutea militară. *— Prin inaltnl decret 

domnesc s'a acordat dreptul de a pntta 
medalia Virtutea militară gradelor infe
rioare, din regimentul 5 de linie, ce ur
mează, pentrn curaginl ce afi desvoltit in 

| lupta de la 28 Noembre 1877, la reduta 
de la Opnnez :

Sergentului VSlcovici Ioan.
Caporalilor Filimon Vnsile şi Pintilie 

Dumitru.
Soldaţilor Păuleţ Petre, Cojocaru Giorge 

şi Ciofu Nicolae.

VNOTIŢA BIBLIOGRAFICA

La îndemnul şi insietenţla jmai multor in vă- 
ţători şi bărbaţi de şcoală d. Vasile Petri 
a făcut săjrrapară in Sibii foaen sa peda
gogică «Şcoala Romănă*. De o cam dată 
foaea va apărea in făaicioare lunare de 
de oiţe 3 coaie şi invălitoarea, ca preţul 
de 4 fi. pe un an intreg safi de 2 fi pe o 
jumătate. Pentrn România foaia va costa nn 
galben saă 12 lei noL Programa rămăne 
aceeaşi, numai căt tractatele practice vor 
ocnpa pe viitor un loa mai estins. A- 
nnl foniei, pentrn a se acomoda mal mnlt 
annlnl scolastic, se va ineepe cu lnna Ini 
oc tom vrie şi să va incheiacn lnna Ini sep- 
temvre.

Din făşcioara I reproducem următoarele 
coneiderâţinnl, care afi făcut pe redactor! 
a primi in scrierea sa ortografia cn semne.

Adoptând şi n o i, in locul ortografia 
«etimologice* de pănă acum, ortografia 
«cu semne*, ne simţim deobligaţl a indica

motivele cari ne-afi îndemnat a face acea
sta. Ele aunt pe acnrt următoarele :

1. Ortografia etimologică nu eatn des
tul de «precisă*, in ceea ce priveşte mai 
alea scrierea sunatelor derivar*; de nnde ur
mează, că multe cuvinte nici ou să pot 
ceti indată cornt. Cam să va scrio, dnpft 
ortografia etimologică d. e. .muşcă*, ca 
Bă un să citească nici mnscă, nici muzică? 
Tot aşa e ca cuvintele: pişcă şi pieică * 
moşie şi moaşă, pasiona şi păşnoe, mană 
şi mănă, paturi, pături, satul şi sătul, nr- 
ziafi şi nrdiafi (a nrdi, a face urdă), cosiafi 
(iarba) şi se coşiafi(păinile in cuptor)minţiafi 
şi amintiaU etc. Cum să vor scrie, tot cn acea 
ortografie, cuvinte c a ; eşti, foşti, aştept, 
puşcă, triscă ştincă, şder etc.?—Şi mal răii 
etăro cu «numelejpropril,* injprivinţa'cărora 
nu putem consulta nici legătura cuvinte
lor, nici simţul nostru limbîstio. Am pă- 
ţituo înşine nn odată, că asistănd la exa
menele pnblice chiemănd şcolarii să răs
punsă am fost cor-şl de cătră preot safi 
învăţător safi de către amândoi de odată 
fiind că ceti em fals numele cutare. A- 
ceasta a’a intămplat insă şi să intătnplă şi 
altora. D. canonic Şarban diu Gherla d. 
e. cetia, la un examen in NSsănd, nn- 
mele|«Titi''nl* cănd Ţineţi,|cănd Ţî’.enl, nu
mai nu aşa, cum trebuia să-l citească : Ti- 
ti-e-ni. In sdevăr cum să se scrie fără 
somn« nume ca Roşea, Bozian , Candian , 
Căţn Mintii! etc. ca să nu sfi citească 
Roşea, Bodian, Cănzan, Caţ, Mi nţ?

2. Lăngă acest neajuns să mal adaogă 
unul cn mult mal grefi in conaecinţele 
sale, căci priveşte .frumuseţea* şi chiar 
.unitatea* limbei romăne, înţelegem nea
junsul, că ortografia etimologică, după na
tura el, nu regulează intru nim ic‘ pronun
ţarea limbei«. Astfel noi romănil ‘ ungu
reni« ne-am deprins a pronunţa: năcinne, 
educăciune, enărăcinne, comişune etc., iu 
crtdinţă negreşit, că tot astfel pronunţă 
şi ceilalţi romănl fără escepţinne. Dnpă 
ce insă am inceput a citi cărţi şi fol din 
Romănia, scrise cu semne, am aflat spre 
surprinderea noastră, că ei urmează alt 
mod de pronunţare, şi adecă: naţiune, e- 
ducaţiune, ensraţinne, comisinne etc. Ei 
mai pronunţă: ţhfi, <ji, Şic, şî, eşire, sin
gur etc., iar nu ca n o i: ţFu, Şi, Şic, şi 
eşire, stngur etc.; in nn cnvănt: la el nn 
ee and atâtea sunete guturale ca la noi. 
Va admite ori şi cine, că al lor mod de 
pronunţare eBte mai frnmos, mal fiu, mai 
elegant.

Una din problemele şcoalelor noastre, ou 
privire la limba maternă, este, de a face, 
ca să dispară din limbă cn desăvârşire 
toate formele corupte, bnibare şi neestetice, 
yi in local lor a introduce forme corecte 
f i  frumoase. Aceasta insă nn să poate de 
căt pe lăngă ortografia cn semne, căci or
tografia etimologică, lăsând pronunţarea in 
voia fiecărui lector, departe de a ne spri
jini intrn retolvarea aceste! probleme, mai 
vârtos ne inenreă. Am auzit cn nrccbile 
noastre, cum elevii şi învăţătorii pronun
ţaţi ; timpuriii, in loc de tiropnrifi, anri- 
ceţâ (?) etc„ p< ntrn că sta scrie : timpu
ria, amicetia. Unii mai pronunţai!: geruni), 
alţii gerundin, nnil con coardă, alţii con
cordie, şi aşa mal departe.

Ce să va alega de limba noastră, ur
mând mai încolo pa calea aceasta ?

3. Majoritatea precumpănitoare a ro
mânilor respinge ortografia etimologică, 
şi nn sunt pesemne, că această majo
ritate se va 8npune minorităţii ; din 
contră ortografia etimologică pierde pe zi 
ce merge tot mai mult din terenul avut. 
Nici că este mirare, de oare ce :

4. Ortografia cn semne este neasemănat 
mai «precisă*, prin urmare şi mal «sim
plă* şi mal «uşoară*. însuşi d. Bariţ, eti
mologiei pronunţat, recunoaşte, că «pen
tru ineepători este grefi a ceti fără semne* 
(«Observatorul* Nr. 8). Odată acest ade
văr recunoscut, pentru noi cestiunen orto
grafică este definitiv decisă; căci doară nu 
vom introduce, ca vechil Egipteni, trei 
moduri de scriere, unul pentru ineepători 
şi popor, a Itul pentrn invăţaţi şi al treilea 
pentru monumente?

Iacă motivele, pentru care am primit 
noi ortografia cu semne 1 *

Sumarul fasoionret l-a  e următorul :*
Ioan Amos Comeuius.— Băncile de şcoală 

(cu ilustraţiunl). — Importanţa şi utilita
tea studiului limbei romăne. — Geometria 
in şcoala poporală. — Din calcnlnl cu 
frăngeri vulgare.—  Pentru primul învăţă
mânt din istorie.—Câteva observaţi uni re
lative la orele de lectură in şcoala popo
rală— Regule de toate zilele pentru învă
ţători ineepători.—-Ortografia cn semne.— 
Pentru «Şcoala Romănă". — Varittăţî. — 
Bibli ografie.

Ceea ce ne cam miră in foaea pedago
gică a d-lul Petri e reproducerea nimicu
rilor d-lul A. Vizanti. Dar in sfârşit mul
tor scriitori de peste Carp «ţi li se intăm- 
plă nenorocirea de a lua la serios tagma 
Pseudo-Urechia et Comp.

Indealtmintrelea recomandăm cu căldură 
învăţătorilor noştri această foae. Prenn- 
meraţianile sunt a se adresa la : .  Rcdac- 
ţiunea Scoalel Romăne* in Sibifi (Her- 
manstad) Transilvania.

B IB L IO G R A F IE _____

Dr. Barbn Constantinescu, —
Limba şt literatura ţiganilor din Ro- 
mănia.

Enríco Croco. — L a Rom aut a 
davantt a lt  E uropa. F-renze 1878. 
Broşură 8o mare 50 pagine.

Mario Nizet.—Româniu— P oestes 
roum aines. —  Volum de lux, ediţie 
medievală, ti) âritâ la Bruxelles.

D. Comşa şi Eugen Broto. —
Calendarul .bunului econom  p** anul 
1879, cu mat multe ilustraşiuul in
tercalate in text.

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

«Soli* şi «Habón* saA Gestiu
nea Ovreilor in llom&nia, StudiA 
politic şi social de Ion Slavici.

G. SÍOI1. —  O perile principelui 
Conlem ir, tipărite de societatea - ca- 
demică, tomul V. Partea I, eveni
mentele Cantacuzemlor şi Brânco- 
venilor. Partea II, Divanul, însoţite 
de un glosariA. Preţul 3 1. n,

A eţit de sub tipar : Igiena sin
gurul manual elaborat conform p ro 
gramei oficiale pentru şcoalele se
cundare. De vânzare la librâriele 
din Bucureşti şi Craiova.

NB. Această carte este de reco
mandat şi familielor.

Pentru completarea volumului I a 
acestei Anatomii, mal mijlocind în
târziere cn publicaţiunea 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 acum, şi care conţine 
Osteologia, Arthrologia şi parte din 
Miologie. Va fi lesne in armă ace
lor cari işl vor fi procurat această 
mare parte din volumul I. a şi-lA 
completa prin restul Miologiel, înda
tă-ce va lua sfârşit publicaţiunea el.

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

A eşit de sub tipar ; Docum entele 
schitului românesc din Sântul Munte 
de la intemeiarea lui şi până astăzi. 
Bucur-şti, 1878. 1 voi. 4o 100 pag.

Irimia (1 ir cil. —  Gram atica lim -  
bel Române.

C. 8. Stoiccscu şl D. St. Cftli-
liescil. profesori licenţiaţi in litere 
şi filosofle, M anual de sintaxa r o 
mână, pentru şcoalele secundare, e- 
diţiunea a doua.

N. Creţulescu. —  Anatonia de a, 
criptivâ. Voi. 1 Osteologia, A rthrolo
gia, Miologia.

A eşit de sub tipar şi ae află de vânzare 
la toate librăriile din Bncnreştî :

Consideraţinnl asupra paneumatieel 
copil de C. 6 . Nica, dr. in med. şi 
chirurg. Broşară in 55 pigine. Bncnreştî. 
1878 tipogr. Thit-1 A Weiee.

Preţul un len noii.

Conform notificării a biuroulul principal 
de loterie Isenthal Co. in Hamburg publi
cată in ziarul de azi, tragerile loteriei de 
bani germană ee inerp la 11 Decembre a. 
o. Considerând participarea estraordinare de 
care se bnonră această loterie in ţară, cre
dem că notiţa de faţă e de interes.— Gu
vernul Kambnrgian garantează că pănă 
acuma pentru plata esactă a tutor câşti
gurilor ou toată averea Statului. Fiindcă 
TIamburg după cum e cunoscut se enumere 
intre oraşele cele mal bogate din Germa
nia, apoi negreşit că asignrnnţa ce oferă 
e destul de suficientă, şi putem deci re
comandă pe această loterie de sfat ce 
solidă.
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M A T I C O
G R IM A U L T  at G*% p h a rm a cist ! 

8, BUB V1VIENNB. PAMS

Ezclusivmentc preparată cu foiile M atlooului 
din Peruvia, acostă injectiuno. şi aù câştigată in 
puţi ii (i anni uă repu ta tiune uni versallà. Ea cura- 
riseşco in pulinû timpù sculamentele celle mai 
rebelle.

n*r* ûftalefo 1‘hnrninciî
ni ■miMIIIIHI?

VIN DE ÜMNQIIINA FERRIIGIN0811
CU MAL AG A

d e  G R IM A U L T  & C‘% P h a r m a c lş t l  l a  P a r le .

A ceată vinii conţine Quinquina care este toniculu celu mai puternică 
ală materiei medicale, şi phosphatulu de ferâ, regeneratorulă forţeloni 
sfârşite, a-le sângelui insArâcitu. Klu este întrebuinţată cu suooesă contra 
ColorilorH palide, irregularitaţel menstruafiunel, lipsel proftel de 
mâncare şi a dureriloru de stomachu de care damele auntu adressea 
sujette.

D epositâ In prin cipalele pharm acif.

Grands Magasins du Printemps i i  Paris
n  v i  J  de aur de 18 karate (in «rentate de 8 grame)Dratar ae noroc cu stampila controlul, îutr’o fromosă cutioră de

s  atlas albnBtru cu iniţiale, eeped ăm franco pentru
Desemnai brăţarulni se găsesce in catalogul nostru ilustrat 
de anul nofl, care ’1 trimitem gratis şi franco după cerere 

Rogăm a se adresa către
25 Franci.

RogSm a se adresa

Grands Magasins du Printemps à Paris

CADOURI PENTRU ANUL NOU.
LES GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS aü onôre a aduce la 

cunoştinţă, că catalogul lor de crăciun a apărut acuma în limba f r a i l -  
cesă şi germană.

Acest catalog conţine 48 pagini cu neuumerate i lust raţiuni a diferitelor 
soiuri dc jucării, lucruri de aur, pielărie şi articole parisiene cu 
envelopă îu ClirOMOlitOgrafle şi se trimite fie-căruia după cerere gratis 
şi fra n co . .

Cererile pentru acest catalog să ae trâmită către

■GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS
70, Boulevard Hanssmano, in Paris.

Í Loteria germană de bani
Tragerea la 11 Decembrie anul corent s. n.
Guvernul Ham >t rgiau, conform decişi unei din 10 Octombrie 1878 a aprobat din noă acostă 

mare loterie de bani» prin urmare acest& loterie ecistând de 100 de ani are loc acuma la 
al 275-lea de ori. Controla guvernului Hamburgian nu privesce numai pe emisiunea Joselor 
ci se întinde şi r supra tragerilor oferendu-se ait-fel fie-cârul din tdte puntele de vedere 
lsiguranţa cea ir al suficientă. Şi pentru plata csactăa câştigurilor guvernai Hamburg'&n 
g»r nie^a cu t6tă averra Statului. A 275-lea loteria germană de bani oonţine numai 
82,500 iote (de la No. 1—82,500) şi conform programei oficiale de tragere 42,600 lose tre- 
bu sc să fie trase cu c&stigurl negreşit, şansa de căştig e dară forte însemnată căci mal 
mult ca jumătate a tutulor leselor esistente trebuesc să căştige. Căştigul cel mal mare 
care e de făcut in catul cel mal fericit se urcă la

5 0 0 , 0 0 0  L E I  I nT O I
dtosebit de acesta mai suut de fScut nrmâtdtele premiurl m ari:

1 a fraud 333,33.3 
1 a fraud 166,666 
1 a fraud 106,061! 
1 a fraud 80,000 
1 a franel 66,661! 
1 a fraud 53,333 
1 a fraud 48,000

3 à fraud 
1 à fraud 
6 à fraud 
6 à fraud
1 à frard 

24 à fraud
2 afrancl

40.000
33.333 
26,666

20.000
16,000
13.333
10,666

3 à franc! 8.000 
31 à franc! 6,666 
61 à fraud 5,333
4 à frard  4.000 

304 à franc! 2,666
3 à franc! 2,000

şi mal multe iute câştiguri de Lei noi 1600,1333, 666, 460. 883, şi 266 etc. etc. in total 
conform menţijr&rel ae mai sus 42,000 câştiguri. TOte 42,600 de câştiguri ae trag; in 7 
secţiuni de trageri cari ae succed repede. Cine doreace a mal participa la aceetă loteria gran- 

diósü treliue sá transmita Înainte:
Leí noi 48 pentru i  los în t r e g  original 
.  .  24 « ju m  e ta te  los întreg
■ « 12 « un s fe r t  los original

şi va priimi atonei lósele comandate In original. Observăm încă odată Inadirs prin acăsta 
că preţul 1< se'or e oficialmente botărit şi că noi nu espediăm niel promese, bilete de participat, 
nici veri o altă efectă de loterie int*rŞisă ci numai lt suri cnginale pi niru cari 8tatul 
garant-.-«Jă şi cari sunt Uvestite cu armările 8tatulul. Jumătăţile şi sferturile de lose sunt 
asemenea losurl originale.

Costul leselor comandate se póte transmite in bilete hipotecare române săâ In poliţe tr se 
asupra cavelor de bancă francese, englese şi germane. — Fie- căi el trâmittrl de lose îl ală
turăm gratis şi programa oficială a tutulor claselor, şi după fie-care tragere espediăm pe 
dală fie-cărul ţ oset*orl de lose lista oficială a tragerii de unde ie constată resuitatul tra- 
gerel esactammte. 8ume)e câştigate *â achit de noi imediat după tragere sub controlai 
guvernului. 8-ăm In relaţiunl cu cese de bancă din ióte pieţele României şi suntem deci 
in posiţiune de a put» a plăti câştigătorilor, sumele câştigate in domiciliul lor scü in oraşul 
ce) m .l apropiat si chiar in soiul de monedă ce ar dori câştigători.

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

Biuroul principal de Loteriâ

J S E N T H A L & O
Hamburg (Germania.)

Scrisori din România sosesc la Hamburgln 70 ore. Corespordâm românesoe, frânţi zesoe, 
englczesce, greccsoe etc. etc.

In  cu râ n d  v a  e ş l d e  su b  t i p a r :

CALENDARUL

R E S B O IU L U I
PE ANUL 1879 

Gd o mnllifliB ie illostratii.
PREŢUL 50 BANI

Comande ee primesc de acum în 
ainte la Tipografia Thiel & W eiss, j 

Anunciurl vor găsi In acest calen
dar cea mal mare Întindere.

■ flf

S e co n d e  s é r ie . —  N o. 1,
De venţjare la ih ioscu r!, la toţi 

debitanţl de Şmre şi la T ipogrofia  
Thiel &  W eiss In Bucurescl.

P r e ţu l  5 0  b a n i,

MAI MULTE MII DE
saci

sunt de vên^are. A  se adresa la Tip. 
Thiel & Weiss, Palatul „ Dacia.*

SPECIALITATEUB
CORSKTIKÏ PB MESURA

MADAME LUCIE
Execută ori-ce coninnndi de 

corecturi pe măsuri cu preciurile 
cele mal moderate, asemenea mal 
priimesce orî-ce reparaţi un e de 
corectori precum fi spălatul ea 
din nou.

Se priimeecu commande prin 
poştă trimeţănd măsura.

Corset coiraaee, Corset ortho- 
ocdic fi Corseturi pentru Copii.

Strada Academiei No. 25 lingă Raşca.

MAGA8IJS6L DE L1JNGEKIE IUN V1EN
Calta Victoriei (Mogoşâi), Palatul „Dacia" (a doua prăvălie de la colţul LiptcM j

DESFACERE TOTALA
cu mare scădere de preciu

din cansa iramaflirai celei mari ale martirii
Cele maî nuo! şi cele mai moderne

M I M M  £
P RE CUM

Fnsfe, Capóte şi Costumurî de flanelă, Camlsóne, Ciorapi, Glie i ►' 
Brobdde, de lftnă şi de bumbac, Plapftm! de flanelă, Cainisónc, Pantan 
şi fuste de Piquet de érná, Hăinuţe de copil, mantale de piele de Uimii

LIAOERIE PENTRU BĂRBAŢI,\ DAME ŞI COPll\'
Alegerea cea mal bogaţi şi maie pentru t6te clasele SocMâţii.

OLAIS DA, CH1FF0N şi MAftAfOLAHl
in t6te Ifiţimile, in bucăţi întregi şi jumătăţi, provenind din fabrícele cele mal rej . 

u ite de Boeima (Kumburg), Belgia, Olanda, Franoia şi Englitera.

F E Ţ E  D E  M E S E , Ş E R V E T E , P R 0 S Ó P E  ŞI B A T I S T
de orl-ce calitate şi mărime, batiste francesa de lin6, batiste brodate şi de deil 

tele, batiste colorete etc. ei o.

COLIBE SI MANCHITI FENTEI BARBAT1 SI DAME L
de oi l-ce fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de dentj) 

COKSETTE DE FRANCIA ŞI G e RMMANIA, &OBES DE CHAMBRES, JÉj
D e m ie -C a p o t s , L o n g - S h a w l s , Ş a l u r i d e  Ca c h e m ir  n e g r u ,

Zestre complete de 800 fr. până la 5000
Orl-ce comandă in ramurile lingeriét şi broderiei se primesc« şi se va | 

esecuia prom pt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT FiCSAT
Faste de flanelă francesa dif. col, a fr. 8, 9, 11, 16 şi 18.

,1

Ciorapi de lönä
Flanele de bombac
Flanele de I6n&

1.60, 2, 2.60, 3 .50 şi 4 6]
1.60, 3.75^~5~7.
5, 6, 8. 127

Brobdde de Itoâ fină franc! 3.60, 6, 7.60, 9.50. 
Plapumă de lână carată 18. până la 45 fr.

OB.«« ii Alaun

o pereche 
case ca 

local lor, 
situate in 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Precupeţî- 
Nol. Doritorii de ale cumpăra se pot adresa 
la proprietar lor ce locnesce intrensele.

it alíenseos

- - - - - - -  —  -*■ i

C O M PT O IR  DE COM M ERCE ET DE COMMISSON
C .  A D A M  

à  Paris, 2 Carrefour de la Croix Rouge. 2-
Il se charge de toutes les commissions commerciales et d’achat des marcha; 

dises aux prix de fabriques, de la vente des produits etrangers en France 
accompagne les voyageurs à visiter l’exposition et les cnriosités de Paris. On 
parle français, allemand, russe et polouais.!

BBYOLVERE. REVOLVERE. REVOLVERE.
PUSCI DE VENAT ETC- ETC.

Peiitrn anal noü nu se pot face mal plăcute 
şi In acelaşi timp mal fjlositéio daruri de cât 
arme, — şi atât mal mult, dacă c.ne-va are ceas 0 .

’şl le procura cu pr. ţari in adevăr escepţionale 
şi d o calitate fără asemănare.

Marea ndstră manufactură la Provedinţă, B. I. 
este ounoscută de un curs de ani in tdtă Europa 
pentru escelenta şi superioritatea productelor, cari 
■e espediaŞă ain suoureala xdstră de la Liverpool 
cu preţurile alăturate mal jos şi Îs ori ce adresă, 
franco la locuinţă, pentru trimiterea sumei prin 
mandate postale, bilete de bancă, sad alt-fel in 
in scrisori recomandate (de dre-ce posta englesă j 
nu espediasă mărfuri cari să se pdtă plăti in 
străinătate.)

Fie-care obiect este însoţit de garanţia ndstră 
pentru doi ani, şi noi ne ingagem a restitui banii 
plătiţi pentru orl-ce marfă, care nu dă cea mal 
deplină satisfacere.

PREŢUL GOBENT 
Revolvere cu 6 focuri, sist. Lefaucheux, sculptate 

in eben . . . . .  fr. 6 —
. » > > „ in ivoriu ,  8
,  ,  ,  sist. Lefaucheux, in

crustate in ivoriu . .  9 —
„ ,  .  Buldog, foc central,

in e b e n ..................1 0  — ]
.  „  > Buldog, foc central,

in i v o r i S ................
,  cu 7 focuri, sist. Smith Weseon, 

cu trăgător automatic . . . . .
| „ ca 7 focuri, sist. Smith Wesson,

cu mărgele şi argintat . . . . .
,  ou 7 focuri, sist. Bosenx', cu tră

gător automatic, intorcăndu-ae 
întreg fără pedecă, cel mal in
genios si stern cunoscut, cu în
cruntare de aur

Carabină Flobert, de tir pentru Soc.etate,
6 mm., sculptată In nhc . . . .

.  Flobert, de tir pentru societate,
8 mm. e b e n ........................... . .  .  22. —

Pusei de vânat, cu doă ţevi, ţdva de 80 
centime tie, cal. 16 pănă la 80 
(după plac) vrais chambres, vrais 
rubans ang ais, cu gravur ă subiecte 
de vSnat .  ..................................... 88 50

> duple Lefaucheux idem................» 34. 50
» .  „ adevărate curele de

moiré, duble clef ataché . . . . .4 2 .5 0
> duplu Lefaucheux, ţdva 80 centim,

damas Bernard, double clef, sous- 
garde erotse anglaise, gravure 
incrustation ..................................... 87 60

> duble percussion centrale, adevă
rate oarele Bernard, 2 pedecl, sist.
Beylly h coquille, gravură, sujet 
de chasse şi filet aur, U reforage 
Choir0 Bore dit Américain (puşca 
cea mal magnifică ce esistă) . .  128 50 

Fie-care armă este îmbrăcate ou piele şi ga
rantată pe timp de doi aui.

E. H. ROSENZI & Co ,
17, Brunswick Street, Liverpool, Angleterre,

Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanelă, a fr. 8 50, 14, 28, 38.
Camifóne de piqnet de érnâ a fr. 4.50, 6.50, 8.507 
Pantaloni de piquet de érnâ a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piquet de érnâ a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanela francesa a fr. 32, 41, 58 şi 7‘J 
Mantale de plóie de léna fină a fr. 30, 38, 48, 65.
Cămăşi bflrbătesci, de Chiffon simple a fr. 5, 6, şi 7.
Cămăşi bărbăteşti, cn pept, galere şi mánchete de Olandă (şi 

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 brodăm a fr. 4, 5, 6, 7. J  
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cn broderie a fr. ÎTq 

(P 7.50. 8.50, şi 10.50.
Cămăşi pentru dame de Olandă cn broderii seit cn dantelă fină.

fr. 12, 15, 18, 23.__________  ,
Cămăşi de nópte de dame séü de bărbaţi a fr. 5, 7, 9, 11 şi 17. 
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50.___________
Camisône cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9. ___________
Camisdne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50, 11,14 şi 1|
Pantaloni pentrn dame, simple şi garnisiţi a fr. 3 , 4, 4.50, şi
Pantalon! pentrn dame, brodaţi a fr . 4.50, 5.50, 7.50 şi 9.
Pantalon! pentrn dame, de Olandă fină en broderie séû dentele a Û?

7.50, 8 .50 , 10.50, şi 12.__________________________________
Fuste de Costume cn plise a fr. 4 .50, 5.50, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costume cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.50, 9, 11.50, 1 Şj 
Fuste cn şJep cn plise,cn broderie şi cn dentele a fr. 8.50, II, 15,18.  21 
Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Gulere bărbătesc! calitate bună In 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I-a a fr. 5.60, 7.60 şi 7.50^_____
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7.50.
6 Batiste albe de Olanda a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8 . 5 0 . ___
6 Batiste de linO adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi

Batiste de linO cn litere brodate fin a fr. 15, 18 şi 22.
Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4 . ______________
Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 5 .50 .______
Batiste de Olandă,* tivite şi cn margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.

>0 şi 14j

E 3 :i S

F. ţe de mese de Olanda albe de 6 persóne a fr. 5.50, 7 şi 8.50 
Frţe de mese de Olanda albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34.
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36. 48, 56 
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75j
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5. 6, 7 şi 8.50. 
6 Şervete de Olandă damast a fr. 7 .50, 9, 11 şi 15. 
(TŞervete de ceaifl a fr. 2.50, 4 şi 5.50.
6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.50 şi 10.50. 
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5.50, 7.50 şi 12.
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.

Bucată de Olandă Enmbnrg 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 Bnmbarg 3 coţi de lat, 21 coţi de long 

a ir. 35, 48 şi 63.
A .  m  S i

închinând chioşchiií de la pórte se r  
a gradinei St. Ghecrghe. Am onôre a adne 
lacotoicinţa onor. public ; că de la 16 ale 
curentei *| poifi într’o erectă funcţionare 
cu tot felului de jornale fi broşuri româneşti, 
f i  mal In urmi şi cu cele mal principale 
jurnale itrăine dope incorajatea onor. pu
blie.

1 Bucată de Chiffon franţnsesc de 30 coţi a fr. 14, 17, 23.
1 Bucată de percail franţnsesc de 46 coţi a fr. 28, 28, 34 şi 42.J 
1 Bucată de Madapol&m a fr. 16, 19, 23 şi 83.
Mal mulle tfelOOO col! resturi da alnzl. Chiton, Oxford şl Pichet ta aupine de 5, 6. 8.10 fi IA 
oop, ta viada mai alea Urla eftia, inşi numai până atad se va sftrşl deposited acestora, ţ

Magasinnl de lingerie din tiena
Oalen Victoriei, Palntol , Duela*, ( i  d'>ita prăvălie do Ia oolţal Lipsonniol).

Tipografi», TfaiflJ, à Weißt Palatul «Dacia4,


