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Cornut de Vlena, 12 Ianuarie. 
Renta ungarii tn aur . . . .  81 86 
Bonuri de tesaur urg , I emis. 118 50 

> ,  II ,  106 —
împrumutul auatr, In h&rtie. 80 60 

* • > a rg in t. 63 70
Renta austriacă în aur . . .  66 90
Lose din 186u.......................... 113 76
Acţinnile b&ncel naţionale . . 110 — 
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_ _ ungare > 207 50

A rg in t..................................... 10» 85
D u c a tu l.................................  5 62
Napoleonul..............................  9 51
100 mirel germane...............  68 80

Cnrsnl de Berlin, 13 Ianuarie 
Acţiunile C&ilor ferate române. 22 
Obligaţiunile romftno 6o/o . . 69 60 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/o 09 76 
împrumutul Oppenheim . . .  94 40
Napoleonul . ...........................16 22
Viena, termen lung................■— —
Parii ,  scurt . . . .  81 05

Calendarul filei 
Marţi 3 Ianuarie.
Patronul zilei: Pâr. Malahia 
RSsăritul soarelui: 7 ore 83 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 44 min. 
Fasele lunel: Lună Nuo6.
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Bucuresol . . . .  8.
Ptoescl ...............  9
B r ă i l a ............... 1J
Tecnoifl............... 4
Itoman . . . . .  9j 
Suceava, sosire . .12,

Boenresc—V 
BueirescI . . . .
Piteşti ...............
Slatina . . . . .
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Suceava. . . . .  6.11 d 6.46 d
Roman..............  8.45 4 12 80 d
Tecuciu.............. 12.30 n 6.10 j
B răila............... 8.08 n 8.10 n
Ploescl...............7.12 d
Bucurescl, sosire 8.80 f

Verclorova — Bocnresci 
Verciorova . . . . . . .  6.46 d
Craiova ....................' . . 11.44 a
Slatina...................1.51a
P ite jtl....................4.42 d
Bucurescl, sosire , . . . 7.40 j
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Giurgiu—BnenrescI
Giurgiu..................   9.26 d 4.45 d
Bucurescl, sosire.............. 9,48 j  7.17 n

Galaţi—Bărboşi 
Galaţi . .  . . . . 1.20 n 826 d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.65 n o.— d 8.06 n

Bărboşi—Galafl
Bărboşi...... 2.55 n 6.25 n 7.25 n
Galaţi, sosire . . .  8.30 n 7.— n 8.— n
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" SCIRI TELEGRAFICE
din

F O I L E  S T R Ă I N E
Londra, 8 Ianuarie.

|La 10 Ianuarie se va ţinta nn consilia 
i miniştri. „Moraing Post* zice el între 

[ibinetul din Londra fi cel din St. Peters? 
lirg- m urmează negoţierile; până acum 
jfse poate însă spune nimic positiv deş
i i  resnltatele lor.

Îtunîţiuriile confiscate la Cardiff aQ fost 
Mate turcilor, de oare-ce nn eraii de 
it cartuşe deşerte.”
1b Aberdeen s’a ţinut nn meeting 1« 
ire să luat parte 3000 persoane. S’a luat 
psoluţiuuea de a adresa Lordului Derby 

parlamentului o petiţiuue in favorul 
«ntralităţii.
Din Constautinopol se vorbeşte, că La« 
fd desminte in cel mal formal mod şti-< 

|ţ  cu el vre odată, fie chiar în între-* 
birl private, ar fi zis că Englitera va 

jjfjutor Turciei.

Paris, 8 Iannerie. 

la şedinţa de astăzi a Camerei gnv.er-]

Ini va face declaraţiuni importante. An- I 
ifferet-Pasquier va fi ales preşedinta al

(‘natalul, central drept va vota pentra 
m I

Paris, 8 Ianuarie, j 
fiaspail a murit. Clericalii agitează con-j 

alegere! Iul AndiiFeret Pasqnier. 
»Conatituţionel* zice, că Poarta nn va 

Staheia o pace separată de c&t după ce 
gaglitera nn -a fi părăsit cu desăvârşire.

- iir Werttlllee, 8 Ianuarie, 
preşedinţilor în Cameră şi So

lit se vo face Joi.

Paria, 8 Ianuarie.

Genera; ui Conţin de Montanban Palikao 
' inurit.

Londra, 8 Ianuarie. 
Intre gruverhul de aieîşi eel din St. Pe-; 

«sberg sie sohimbă' mereC depeşî. In o 
de la 6 Ianuarie, adresată Lordului 

«tos, Lordul Derby declară că interesele 
ptopene şi în deosebi acelea englezeşti cer 
npacea definitivă să nu se încheie de c&t 
Roncursul EnglitereTT'’'' Contra negoţiă- 
fordirecte între Rusia şi Turei», urmate 
minat cu scopul de a statornici barele 
liăiminare ale păcii, Englitera nn redică 

poteat.

Londra, 8 Ianuarie. 
»Daily Telegrafii« zice, că consiliul de 

¡¡Wistri a luat botSrtrea de a sfătui Poarta 
Ţ încheie armistiţiu*, In aceea-şl vreme 
■se guvernul englezesc a notificat Rusiei, 
« pacea nn poate fi încheiata de c&t cu 
Joncnrsnl Bnglitereî.

Leadra, 8 Ianuarie. 
Cabinetul aşteaptă p&nă pe m&ine res- 

pnnsnl principelui Ooreiakof relativ la M. 
oistiţiu şi la condiţinnile de pace. Bela 
mest răspuns atârnă atitudinea EngliU- 
WI. Midbat paşa va sosi as ti-seară aici 
î» crede că el nu vine fără de scop hotărit.

Londra, 8 Ianuarie, 
nn comunicat al ziarului *lforning Post, 

Serereşte îndoielile privitoare la armi- 
iţifi. Consiliul de miniştri s’a am&nat, 

und-că Moaurus paşa nu a primit ftncă 
(ncţionl.

Constaatlaapol, 8 Ianuarie.
£  ScSnd Porţii Impărtişire despre re«- 
•̂•%nl Rusiei la depeşa de mijloeire a Kn-

gliterel. Lavard s’a mărginit a declara că 
Roşia este gata a începe negoţiările di
recte pentru îucheiarea armistiţiului.

* Belgrad, 8 Ianuarie.

In urma ordinelor cartierului general 
rusesc, sftrbil vor ocupa Sophia. Afară de 
aceetea marele duoe a cerut ca 40,000 
sârbi să coopereze cu trupele lui Glurko, 
spre a înainta spre lehtiman. Cartierul 
general sSrbesc se va muta la Sophia.

Londra, 9 Ianuarie,

>Daily*Telegraph* comunică din Pera, 
că nota prin care Englitera sfătueşte pe 
Poartă a încheia armistiţiul, a sosit la 
Constantinopol.

St~ Petersbnrg, 9 Ianuarie.

, Agenţia rusească* rice că e probabil 
că toate puterile aO sfătuit pe turci a în- 
oepe negoţierl directe ou Rusia de oare-ce 
nu poate să aştepte ajutor de la nici o 
putere.

Constantinopol, 9 Ianuarie.

S’a luat hotărîre relativ la negoţiările 
de arm istiţiS  şi Server-paşs a adresa t lui 
Mneurue-paşa o depeşă in care ’1 însărci
nează a ruga pe lordul Derby a se înţe
lege cu Rusia asupra condiţiunilor de ar
mistiţiu. Lordul Derby a reepuns, ci Ru
sia nu ar primi o asemenea cerere din 
partea Engliterel şi că Englitera sfătuieşte 
pe Poartă a intra în negoţierl directe cu 
Rusia.

Urteând sfatul Engliterel, Poarta se a- 
dresează direct către Rusia şi Reuf-paşa 
pleacă ca Împuternicit special tn cartierul 
general rusesc.

Ceastaatlnepol, 10 Ianuarie.

Sultanul a ordonat să se întrebe coman
danţii ruseşti din Asia şi Enropa. unde şi 
când se pot întâlni cu plenipontenţiaril 
turceşti spre a discuta condiţinnile armis
tiţiului. Plenipotenţiarii turceşti sunt: 
Reuf paşa, care a plecat la Varna, pentru 
armata de la Dunăre; Mehemcd Aii paşa, 
care a luat comanda trupelor din Baloanx, 
pentru trupele din Rnmelia şi Ismail paşa 
pentru trupele din Asia. Suleiman paşa a 
fost chiămat la Constantinopol spre a fi 
tras la respundere pentru înţelegerea sa 
cu Midhatiştil.

Constantinopol, io Ianuarie.

Respunsul Rusiei privitor la condiţia- 
nile fi durata armistiţiului nu a sosit încă. 
Poarta cere două luni.

Constantinopol, 10 Ianuarie.

Se zice că Rusia primeşte în principiu 
armietiţinl dar pe mal puţin de c&t două 
luni. Alte condiţiunl nu snnt încă cunos
cute.

înainte de plecare, Mehemed Aii va avei 
o întrevedere cu Sultanul.

SGIRI TELEGRAFICE
A L E  . T I M P U L U I *  

(Agenta Havas).

— Serviciul *» I« i j  Ianuarie, 4 ere seara.

°̂*etaaUaspol, 11 Ianuarie. 
In hatul imperial «ţre numeşte pe ma

rele-vizir şi pe miaislTi, Sultanul zice: 
>Gravitatea împrejurărilor actuale a nece
sitat aceste schimbări, cu toate că suntem

pe deplin mulţumiţi de Edhem-paşa, a că
ruia sănătate reclamă oditmă.*

Sultanul atrage apoi luarea aminte a- 
eupra înaintării armatei ruseşti, şi urmează: 
»cu toate isb&nzile noastre de la începui, 
am sjuns la resultats rele în urma gre
şelilor făcute de c&ţl-va comandanţi cari 
vor fi judecaţi dupe resboiO.*

Sultanul adaugă că va face recurs la 
miniştri spre a renasce încrederea şi’I in
vită a ţine seamă de sfaturile puterilor 
amice spre a garanta integritatea şi in
dependenţa TurcieL

— Servioiul de la 12 Ianuarie 8 ore s e a ra  —

Londra, 12 Ianuarie.

Oazetele de astă dimineaţă publică o scri
soare ad-lal Rachbuch către alegătorii săi 
asupra cestiel Orientului. Această scrisoare 
zice că răsboiul este forţamente nedrept 
din partea Rusiei. Ea declară că Anglia ar 
trebui să refuse ori-ce sprijin at&t Tur 
ciel cât şi Rusiei; dar dă să se înţeleagă 
lămurit că ori-ce crescere teritorială ar 
deveni un „Casus Belii.*

»Daily-Telegraph*.-zice eă neputinţa de 
a apăra Adrianopol este un tee stabilit.

Coiltantinopoi, 12 Ianuarie.

Numeroşi emigraţi sosesc mereQ la Con
stantinopol. Mokhtar-paşa a mers să in
specteze întăriturile capitalei.

Oazetele vorbeec de o mare bătae ce 
s’ar fi dat la Tatar-Bazargik.

— Serviciul de la 18 Ianuarie, 9 ere disilnest«. — 
Londra, 12 Ianuarie 

Se telegrafiază din Athena ziarului »Ti
mes, : Crisa ministerială continuă. Cabi
netul este în deplină reunire asnpra ree- 
boiulul eventual. Opinia publică este foarte 
aţ&ţată.

Constantinopol, 12 Ianuarie. 

După primirea respunsuluî Rusiei, reia' 
tiv la bazele preliminarii de pace, se vor 
trimite delegaţi la cartierul general rus, 
spre a pune la care definitiv cestinnile ce 
privesc armistiţiul. Un număr foarte mare 
de emigraţi a sosit. Aceşti emigraţi vin 
mal cu seamă de la Filipopol.

B D C Ü R E S C I  n  I A N U A R I E

„Preasa* reproduce o serie de ar
ticole din 1870—1871 prin care se 
demonstrâ In modul cel mal pipăit 
cft iriţiativa ideii Independenţei a 
părţi ne Partidului Conservator al că
ruia „Pressa* era pe atunci unicul or
gan. — Această măreaţă, şi nobilă 
idee care a fost pusă Înainte de 
conservatori, aplicată de dânşii prin 
lncheerea tratatelor de comerciü, şi 
al cărui triumf definitiv se dato- 
reşte oştirel organisată, instruită şi 
armată tot de un ministru conser
vator, soarta oarbă şi nedreaptă a 
voit ca să se realiseze, graţie unor 
Împrejurări estraordinare sub gu
vernul acelor, care nu numai n’aü 
făcut nimica pentru dPnsa dar afi 
luptat din răsputeri ca să’I lmpe- 
dice re&lisarea. E( afi combătut-oj

in ziarele lor, el afi ridiculisat’o in 
pamfletele lor, 1) el afi atacat tra 
tatele de comercifi, şi printr’o abe- 
raţiune, o lndrăsneală ne mal po
menită afi cutesat să Înfăţişeze ca 
operă de trădare una din cele mal 
strălucite victorii diplomatice care 
s’a obţinut vre-o d a tă ; el afi com
bătut cheltnelile pentru armată, con
centrările şi tot ce a făcut din sol
daţii de paradă de altă dată, ar
mata de la Plevna şi de la Griviţa. 
El, In fine, proclamaţi necesitatea de 
a ne ţine legaţi de Turcia, inven- 
tafi o pretinsă politică occidentală 
care de la 1870—1871 nu mal e- 
sista, el trimeteafi la Constantino
pol pe Mazar-Paşa, el felicitat! sus 
şi tare prin acte publice pe un mi
nistru turc care se împotrivea din 
toate puterile, cum era datoria lui 
de turc, estensiunel drepturilor şi 
privilegielor naţiunel romăne gu
vernată de conservatori.

Ajunşi la guvern, desfiinţaţi ar
mata prin budget, suprimaţi recru 
taţiunea lntr’un an ca 1876, şi a- 
nunţafi vânzarea prin mezat a efec
telor de Îmbrăcăminte, peste puţin 
poate şi a armelor pe care le ţi
neaţi măinl de RomănI. In căte-va 
luni Insă, ordine se vede venite din 
afară şi dorinţa de a se menţine cu 
ori-ce preţ la acea putere, isvor de 
beneficiurl băneşti pentru clica ca- 
tilinară pe care o represintă, II 
făcea să schimbe cu totul politica 
turcească In numele căreia ajunseseră 
la putere. Insă ca toate fiinţele servile 
conduse de interese iar nu de princi- 
piurl, el fură tot aşa de esageraţt filo- 
ruşlc&t fuseseră de supuşi şi umili filo- 
turcl. Intrară In re3bel, fapt care 
se putea foarte bine aproba şi spri
jini, dară intrară cu o armată ne
pregătită cu nimic graţie ineptei şi 
şi culpabilei lor administraţiuul, şi 
fără nici o convenţiune stipul&nd şi 
marginea sacrificiurilor şi Întinderea 
beneficiilor pentru romănY, mulţu
mită Închinatei lor diplomaţii. în
trebaţi de presa conservatoare, dacă 
afi vre-un tratat cu împărăţia ală
tur. a de care luptatt, el respunseră 
cu cutezanţă că, acea împărăţie nu 
putea să trateze cu un stat care 
este Încă vasal, şi adăogăud la a- 
această umilă mărturisire linguşiri 
făţarnice pentru puternicul suveran 
ce ocupa Romănia şi Turcia cu cinci 
sute de mii de oameni; adăogafi A  
el nu fac insultă generosului Tj*®’! 
cere zapis, amanet etc.; cu/aceste 
lndrăaneţe cuvinte el voit să 
Inchiză gura conservatorilor, puindu-I 
Intre necesitatea de/A tăcea şi pe
ricolul de a vorbi displă°ănd ast- 

------------ * /
1). Orl-cinc îjt aduce aminte tr$atul ciUapa 

reee dem  de cugetul patriotic']' de spiriţftl dis
tins oare s ad răsplătit cu «ledalia Dene inerenţi.

fel împăratului a tot puternic care 
ţine In m&inile sale destinurile Ori
entului. Parada (apărarea) era dibăcie 
demnă de acea slugărească abilitate 
In care cel mal mulţi dintr’ănşil afi 
fost crescuţi. Nici o-dată Insă nu 
s’a pus Înainte o tactică mal bassă 
şi mal ineptă. Dacă eram nn stat 
vasal cu care nu se putea trat» 
ce Russia a făcut c« nflTl 
comerţ subscris sn . ¡_ ■
Catargi de insus ac.-^bda 8a îm
păratul Alexandru alăturea cu M. Sa 
Domnitorul) Seim că s’a făcut pentru 
aceasta mari dificultăţi. Insă insis
tenţa respectuoasă dară fermă a con
servatorilor a Învins atunoia serupulu- 
rile cancelariei rusaştl, şi apelul făcut 
la marinimia împăratului a fost as
cultat, şi cănd ? Când Rusia tratănd 
cu noi ne acorda o concesiune di
plomatică pur şi simplu fără să ne 
ceară In schimb nici aur nici sânge.

Dacă eram stat vasal, de ce Îna
inte de intrarea noastră In acţiune 
guvernul rus a iscălit cu noi con- 
venţiunea pentru trecerea armatei, In 
care se stipulează condiţiunl curat 
politice cum este integritatea teri- 
torulul t Eată ce s’a făcut cănd era 
vorba din partea noastră de o ne
utralitate bine-voitoare.

Şi astăzi cănd M. Sa Ţarul Îm
p ă r ţi te  cu oştirea romănă perico- 
colele şi privaţinnile resboiuluT, cănd 
primeşte decoraţiunea şi medalia 
virtuţel a Statului Romăn, cănd 
acordă suveranului nostru distincţiunl 
care nu ss dafi de căt suveranului 
unul stat independent cănd ni se 
prodigă onorurile ş i : decoraţiunile.

Trop de fleurs,trop de fleurs , am 
putea striga, diplomaţia roşie ue 
declară că suntem stat vasal şi că 
nu putem trata. Aşa dară cănd vine 
vorba de interese positivo, la un 
tratat In formă, d-nil Cogălniceam^ 
şi Rosetti ne spun neted unulj T  
tribună, altul In ziar, că nu 
trata, că suntem un s t a t ?' 
că ce este mal prudent V®0 ne
Incredem generosităţelJ^S. Ţarului.
Şi noi avem cea rn p ^ epUn^ Încre
dere In această d/nerositate şi bună 
voinţă proverb^®* Insă este oare si
gur că bunp™inta personală a f ’ .'

stăţel >Me va putea tot-d’aun, 
triumf^oare de disposiţiunile guv -  

sătl, de interesele ImperitS;^' 
timidităţile diplomaţiei, de op; 

poporului rusf Nu ne-a declarat 
suşl Romănul care de la un timp 
coace are aerul d'ase face „Monito. 
oficial* al simţimintelor celor ir 
intime şi celor mal personale ; 
tf&jestăţel Sale, că Majestatea Sa 
dorea acest resbel şi că a cedat m 
cărei generale a opiniei In Rus:

Eată dată un punct tn care \ 
inţa personală a M. Sale a cei] 
unor Înalte consideraţiunl. Pe lăn»



aceasta organul ultra-constituţionalpe alta mal neînţeleasă. De când
al d-lul C. A. Roaetti, găseşte comod 
de a adăposti responsabilitatea ga 
vernulu! roşu la nisce Înălţimi unde 
crede că ea te grefi de a veni cineva 
să o caute. Insă această tactică laşă 
nu trebue să isbuteascâ

Românii cunosc pe M. Sa ca un 
nobil şi generos suveran. Asemenea 
cunosc guvernul rusesc ca guvernul 
unei puteri amice. Insă nimic mal 
mult. El n’afi nimic a face nici cu 
o personalitate prea Înaltă ca să fie 
pusă In joc, şi a cărei nume In a 
ceste cestiunl ne-a silit să-l pronun 
ţăm numai făţărnicia care nu re» 
pectă nimic a d-lul C. A. Rosetti 
Asemenea Românii n’afi nici o vor 
bă cu guvernul rusesc care este, cre
dem, Însărcinat cu interesele impe 
nulul şi ale poporului rusesc, iar 
nici decum cu afacerile României 
Românii aâ a face cu guvernul ro' 
mânesc, cu d. Brâtianu, ministru de 
resbel, cu d. Cogâlniceanu, ministru 
al afacerilor străine, cu d. C. A . Ro 
setti, preşedinte al Camerei şi in' 
spirator al guvernului..

Aveam dară dreptul sâ’I întrebăm 
şi erafi dator! 9â ne râspunzâ. Ce 
măsuri aţi luatt ce convenţiunl aţi 
încheiat î cum credeţi la Încheierea 
păcel să apăraţi interesele ţârii f 
D-lor ne-afi răspuns curat şi simplu 
că nici una, şi ne-afi trimis să ne 
adresăm la generositatea unul guvern 
străin. Ni se pare că răspunsul a 
fost categoric. Ne pare şi noâ bine 
căci istoria U va înregistra. Dacă dar 
România nu va eşi din acest resbel 
cn nici un avantagifi sa& cu avan* 
tagiurl disproporţionale cu riscurile 
şi cheltuelile sale, responsabilitatea 
va privi pe aceşti miniştri inepţi şi 
slugarnici care n’afi ştiut a vorbi şi 
a stipula tn numele unul popor li* 
ber şi stăpân pe sine. — Dar dacă 
din contră România va câştiga ceva 
safi In privinţa teritoriului, safi a 
drepturilor sale, dacă va eşi pentru 
dânaa de aci integritatea sa ca te
ritoriu şi ca naţiune o independinţă 
asigurată ţt garantată, atunci iarăşi 
nu avem nici o recunoştinţă pentru 
miniştrii de astăzi, căci el înşişi a& 
declarat că, n’afi făcut nimic pentru 
aceasta şi că toate sunt datorite 
generosităţel unei puteri străine. 
Pentru dânsa dară In acest cas va 
fi recunoştinţa ţârei.

DIN AFARA.

Ellgliterû. — Atitudinea cabine
tului englezesc devine de pe o si

se vorbeşte despre negoţierile de 
pace, organele acreditate ale gaver 
nulul englezesc merefi declară, că 
Englitera nu va permite ca Poarta 
să Încheie o paoe separată cu Rusia 
Acum Insă de odată cabinetul en 
glezesc 'şl scade pretenţinnile şi de 
clară că nu are nimic de obiectat 
contra încheierii unei păci separate 
'şl reservâ Insă, ca să'şl dea con 
cursul la statornicirea păcii definitive 

Ziarele din străinătate caută deo 
sebite explicări pentru această schim 
bare. Unele pretind, că guvernul en 
glezesc s a vâzut si lit a ceda pre 
siunilor opiniuuel publice, care s'i 
manifestat cu atâta energie pentru 
neutralitate; altele spun, că schim 
barea În atitudinea guvernului en 
glesesc s’a petrecut În urma unei 
tntrevorbirl, pe care Lordul Derby 
ar fi avut’o cu ambasadorul Germa 
niel, şi iarăşi altele susţin, că ati 
tudinea lui nu s'a schimbat de loc 
şi că Englitera nu priveşte Încă mo 
meatul oportun pentru a justifica 
intrarea sa tn ecţiune.

De şi peste puţine zile se va În 
truni parlamentul, până acum nu se 
vorbeşte nimic despre disposiţiunile 
care predomineazâ Intre membrii Iul 
E Insă probabil, că maioritatea este 
pentru neutralitatea absolută, căci 
,Daily-Telegraphs, Încă de pe acum 
pledează pentru nuoile alegeri, pe 
care le crede necesare pentru moti 
vul, că parlamentul actual nu eete 
expresia fidelă a ţârii În ceea ce pri
veşte politica externă. Iar , Daily 
Telegraph* e pentru rftsbol.

După cum se vede din depeşele 
publicate In altă parte, negoţiârile 
directe Intre Poartă şi Rusia s’afi 
Început şi se urmează, ele Insă pâoâ 
acum nu par a fi avut nici un ré
sultat positiv.

Singurul résultat al lor este , că 
Rusia primeşte armistiţiul In prin
cipiu ; acesta e Inse un lucru, pe 
oare 11 ştiam Încă din respunsul 
principelui Qorciakoff la cererea En- 
gliterel.

Germania. — Crisa ministerială 
stă pe loc. Din nofi se asigură Inse, 
că principele Bismark se va Întoarce 
pe la sflrşitul lunel, ba poate chiar 
mal nainte la Berlin. Preţul acestei 
Întoarceri sunt mal multe schim
bări, care vor trebui să se facă In 
curând In organisaţia cabinetului 
german. Una din aceste schimbări 
ar avea să fie crearea unul mini- 
steriu de tesaur cu Champhausen 
In frunte, iară alta, despre care de 
mult se tot vorbeşte, crearea nnul

Post de vice-cancelar imperial. Pen
tru acest poet principele Bismarck 
şi-ar fi ales pe Benningsen, unul 
dintre şefii partidului liberal, .om 
care se bucură de maltâ influenţă 
In parlament, dar In aceea-şt vre 
me e dispus a se pune la disposiţiu 
nile celor mal mari decât dânsul.*

T I MP U L W /

Anstro-Ungaria.— Corpurile le 
giuitoare nu s'afi Întrunit Încă. Deo 
sebite comisiunl, secţiuni şi delega 
ţiunl lucrează In9ă şi Îşi dafi silinţă 
a spori grijile neobositului Tisza 
Ast-fel comisiunea parlamentară In 
sărcinată cu studiarea projectulnl de 
contract cu societatea Lloydulul, ca 
toate că ministru declarase, că acest 
contract face parte din proiectul gu 
vernulul şi a acceptat altul plin de 
modificări. Resultatul acestei respin 
gerl este perspectiva anul nofi con 
flict Intre guvern şi parlament şi 
tot-odată Intre dieta din Pesta şi 
reichsrathul din Viena.—Dar, pen- 
tru-ca fapta să nu rămâie isolată 
comisisiunea parlamentară din Viena, 
Însărcinată cu studiarea tarifelor va
male, urmează a schimba taxele, pe 
care dieta din Pesta nu ar voi să 
le schimbe.

In Pesta se pertractează un pro 
cea, care a făcut până acum multă 
sensaţiune; procesul deputatului sâr 
besc Svetuvar Miletici. Miletici < 
preşedintele Omladine! şi din actele 
procesuale, cu deosebire din scriso
rile găsite la dânsul, resultâ că a 
condus agitaţiunea, ce s'a făcut pin 
tre sârbii din Banatul Temişorel şi 
din Ţara Ungurească pentru parti< 
ciparea la râsboiul contra Turcilor 

După decursul de până acum al 
procesului, e probabil, câ Miletici 
va fi achitat.

Franţa.—Camera şi Senatul s’afi 
Intiunit şi ’şl-afi alea biurourile. Dupe 
ştirile sosite din Paris, sesiunea vii
toare nu are să fie mal puţin in
teresantă decât cea trecută.

Se zice câ guvernul va face din 
votarea neschimbată a budgetului 
pentru anul 1878 o cestiune de În
credere şi ast-fel e probabil că va 
provoca nişte discuţiunl de un ca* 
racter politic mal pronunţat.

In urmă se vor pune In desbatere 
importantele proiecte de legi privi
toare la starea de asedifi şi la partici
parea la lovi turele de stat. Se pune 
cestiunea, dacă maioritatea senatu
lui va voi să voteze aceste legi. U- 
nele ziare cred câ da, cu toate câ 
până acm nu se ştie nimic despre 
atitudinea el.

Spania.— Când toată lumea stă 
pe pace, Itpania face râsbol, iar acum, 
când Europa e sguduitâ de un râsbol 
groaznic, ea declară câ rămâne neu
trală şi se veseleşte la nunta regelui 
sâfi. Dară şi astâ-datâ a trebuit să 
sune o coardă tristă: regele a trimis 
mumei sale veste, câ ar dori să nu’I 
vie la nuntă. Cununia se va face la 
28 Ianuarie.

Itâ liâ . — Moartea regelui Victor 
Emanuel a produs In Întreagă Eu
ropă o viuâ Întristare, earâ In Ita
lia un adânc şi general dolifi. Toţi 
suveranii europeni afi trimis noului 
rege, Humbert adrese de condole nţă. 
salutândn*l tot-odatâ cu cea mal 
viuâ bună voinţă. înainte de moarte, 
regele Victor Emanuel s'a împăcat 
cu Papa şi s'a spovedit sacristanu- 
lul apostolic, monsegnior. Mari nil li 
pe care Ponficiele Roman i I'a tri 
mis In Quirinal.

Pânâ In clipa morţii regele a fost 
vesel şi deştept.

t m f ,
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„Steoa României* o dată organ 
de predilecţie al d-lul Cogălniceanu 
care polemiza In contra noastră pen 
tru a'l susţinea pe d. ministru de 
esterne, se vede câ înoată astăzi In 
alte ape. Căci iată ce citim In nu 
mârul de Vineri (80 Decemvrie) a 
acelei fol:

.Am zis În numârul nostru pre 
cedent, câ jnmâtate din România 
de dincoace de Milcov uu este re 
presentatâ În guvern; căci, d. Co 
gâlniceauu, desaprobat de liberalii 
moderaţi, nn poate să se represinte 
astăzi de cât pe sine ănsnşt.

Zicem aceasta, pentru ca să adu 
cem aminte d-lul Cogâlniceanu, câ 
tn comitetul de la Mazar-paşs, In 
ultima şedinţă ce afi ţinut acest 
comitet, d-sa, s’afi presentat ca es- 
presiunea liberalilor moderaţi şi ati 
provocat prin sine şi prin amicii 
sât desfiinţaree acelui comitet.

Să bine voiascâ a-şf mal aminti 
acest bărbat de stat, atunci adver
sar şi chiar duşman neîmpăcat al 
fracţiunel libere şi independente 
limbagiul ce-1 ţinea contra acestui 
grup şi cum descria d-sa cn culo
rile cele mal vil tirania esercitatâ 
de fracţiune asupia Moldovei.
Ce deosebire este Intre situaţiunea 
de atunci şi Intre cea de astăzi t 

Facem apel la onoarea d-lul Co
gălniceanu ca măcar o dată tn viaţă 
sa se fie Bincer şi să răspundă cu
rat la Întrebarea ce-I facem.

Situaţiunea de astăzi este iden
tică, dacă nu şi mal rea, de cât acea 
care afi precedat venirea d-lul Co- 
gâlniceacu la ministerul de esterne. | 

Să nn se mal Încerce d. Cogăl
niceanu, ca să zică că tn tmprejn-

i
rârile grele prin care treee ţ ş  
face abnegaţiune de persoana« 
eăcl, dacă poate dispune de i i  Wm, 
dualitatea sa politică, nu poatt ea 
di*9unâ de personalitatea acelor 
umerele cărora s’a ridicat.

D. Brâtianu, când l’afi chil fit 
tn ministerifi, n’avea trebuinţl fia/j 
persoana sa căci dacă ar fi 
numai perso&na sa In joc, d. 
gălniceanu ar fi putut fi numiţi 
cretar extraordina* al consiliul« i 
miniştri, pentru ea sa redacteze * 
tele diplomatice şi pt*cesele *- 
bale ale paterei esecutive. D-sa«l 
venit la ministerifi ca expre shni 
liberalilor moderaţi din Moldt 
tolerat chiar până la un oai 
punt de unii din conservatori, 
priveafl In Domnia sa o garanţi

Mal este oare d. Cogălnicsj 
expresiunea acestor liberali t 
pundem că nu!

Şi toţi liberalii moderaţi, câţlj 
ţinut şedinţe silele acestea In 
la can şedinţe afi participat al*l 
torl chiar de al d-lul Cogâlnicei 
de la Huşi şi Roman, l’afi desa| 
bat tn unanimitate pentru cond 
şi atitudinea sa, ce are lngavef

Să nu trează d. Cogălnic 
dacă este astăzi curtenit de câţi 
fracţioniştl, â-nia u  va deveni 
pul fracţiunel libere şi independ 
şi ast-fel In fruntea acestui regii 
se va presenta din nofi schii 
la faţă, strigând .orbi et urbia 
represintâ Moldova şi că 
nuoâ campanie politică contrai 
raIilor moderaţi şi contra 
din fracţiune cari nici voesc să j 
de numele sâfi.

Lumea la noi afi cam Început i 
ceapă nişte asemine tranafiguraţjfclt 
de ocazie, şi d. Cogâlniceanu noi e â 
mal mult a face cu un popor a 
prins Încă la viaţa constituţioi 
precum era poporul român a 
douâ-zecl de ani.

Zicem acestea pentru ca lume 
vază că puterea eseentivă, 
cum este compusă astăzi, nn re£«ai 
zintâ decât voinţa anal singui< 
aceia a d-lul Brâtianu, iar d. C t|*  
niceanu nu are nici o semnific 
tn sinul cabinetului. Şi tn adet 
toţi miniştrii stnt copil legiuiţi . >-«' 
liticl al d-lul Brâtianu, şi vist* 
cui Câmpineanu copilul său adop 
ear d. Cogâlniceanu, an orfan 
tic luat de suflet, pentru ca cu 
nia sa, se arunce pulbere I*
Moldove! şi se arate 
este gener 
de dincolo 
Mulţumim 
atât celor bâtrlni i 
de generozitatea 
bătrâna Moldovă, 
puie vtrf dărniciei 

serie de artieule 
te şi să Înalţe până 
lui Ştefan, ai cari ea 
de astă dată cei di 
fârsat stngels lor p» 
denţa României una i
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V ţ f l H A l L  STROGOFF
c u r W R U L  T A R U L U I

la o si departe i, Kolivan ea cite
şte mal ¡aminte de răşelul Disşirsk, 
¡şură o câmpie înting p« care 0 
câţ!-rs arbor! mari mar. a ieB brazi

<tă parte de stepS e de obic«; q 0_
o timpul rerel de Siberian! pi- 
e îndestulă pentru hrănirea nu- 

•ilor lor tnrme. Dar tn  timpul ace- 
’•adar ar fi cău tat cine-va nn sin- 

aceştl locuitori nomazi. Nn că 
câmpie era pnetie. Ea înfăţişa din
o ferbere foarte mare.

adevSr ge lnilţafi corturile ta r- 
tăbăra Feofar K han, Îngrozitorul 
Bokharel, şi aci, a dona zi şapta 
a& fost aduşi prisonieril luaţi la 
după nimicirea micnln! corp ra

ia acel doai mii de oameni ce in
ia laptS ea cele doai coloane ini* 
rijinite de o-dată pe Omik şi pa

Tomik na mal româneaţi de cât vre-o 
câte-va sute de soldaţi.

Evenimentele deci luatt o faţă rea şi 
guvernul imperial se părea compromis 
peste fruntariile Uralnlnl, momentan cel 
puţin căci Ruşii nu ee putea ea ei nu 
respingi mal curând eatt mal târziii ace
ste horde de năvălitori. Dar tn sfârşit in
vazia ajunsese pini In contrai Siberiei, şi 
prin ţara reeoulati avea si se liţeaecă 
ori In provinciile de apus or! tn provin* 
ciile de rleirit.

Irkuţkulu! i se tăiase acum orl-oe co
municaţie ca Earopa. Daci oştirile din 
Amur şi din provincia Iakuţk n’ajungeatt 
la vreme si o ocupe, această capitali a 
"■sie! Asiatice, redasi la puteri neînde- 
stnlUroare, avea si ea zi tn mâinile Tarta
rilor, Şl, mal ’nainte de-a fi putut fi laati 
tnapol, mirele duce fratele împăratului ar 
fi fost dat Iii riabaoarea Ini Ivan Ogareff.

Ca ee făcea Hihail Strogoff ?
Era in sfârşit aX plece sub greutatea 

atâtor eereirt ? Se socotea ea învins prin 
»cest şir de întâmplări rele cari, de la ne
norocirea de la Iskhim mergea Q merefi 
din tfti în mat ritt ? Avea eâ-şl socotească 
partida ca perdntă, misiunea neajunsi şi 
sarcina peste puţin ţi  da împlinit î

Mibail Strogoff era unul din ace! oa 
meni oari nn se opresc in loc decât nu
mai eând cad morţi. Dar el trăia, na fu
sese nici chiar rănit; scrisoarea împără
tească era merefi asupra lui şi incognitnl 
sefi nu fuseee descoperit. PărS îndoială, 
el ee numiră printre prisonieril pa car! 
tartarii i! târatt oa pe nişte vite; dar a- 
propiându-ee de Tomsk, el ee apropia ase. 
menea si de Irkuţek. In sfârşit, densul 
mergea tot merefi cn mult înaintea lnî 
Ivan Ogareff

— Voifi ajunge, tşl aicea el intr’ana, 
Şi, de la întâmplarea din Kolivan, toată 
viaţa Iul ee concentra tn această singură 
gândire : să se vază iar liber 1 Cam 
era să scape oare din mâinile soldaţilor 
Emirului ? Când va veni momentul avea 
să vază. Tabăra Iu! Feofar Khan înfăţişa o 
priviţe măreaţă. Numeroaae corturi, făcute 
de peî, de pâslă safi stofe de mătaae, scli
peaţi la lumina soarelui. înaltele coada ee 
împănaţi Vârfurile lor conice se elătinafi In 
mijlocul stindardelor şi steagurilor ea feţe 
multe, din ascete corturi, oale mal multe 
era& ala Seizilor şi Hogilor care sunt cel 
d’ântâifi sfetnici din Khanat.

Un cort special împodobit eu o coadă 
ds cal care încolăcită pa beţe roşi! şi

albe cn meşteşug împletită, arăta Inaltnl 
rang al acestor căpetenii tartare. Apoi, 
cât Iţi lua ochii, ae înălţaţi In eimpie mii 
de aoele corturi tureomane ee ee nnmeso 
Karaoi şi care fuseeeri cărate cu oămile, 

Lagărul coprindea cel puţin o sută oincl- 
aeel de mi! de eoldaţl, atât pedeetrafl cât 
şi călăraşi, asemănaţi anb nomele de Ala- 
mani. Printre el şi ca tipnrl mal însem
nate din Turkestan se deosibeatt mal ân- 
tâitt de toate, acel Tagiki, eu trăsnrl re
gulate, pielea albi, talia tualti, ochii şi 
perul negri şi eari formafi grosul armatei 
tartare şi ale cirora Khanatur!, Khokhan- 
dul şi Khondusnl dedeeeri un eontingent 
aproape de o potrivi eu acel al Bukharel.

Apoi la aoeştl Tagiki se adăogatt alte, 
tipuri de aeele rase deosebite oe locueea 
ta Tarkeetan eatt a căror ţară natală «to 
migiaşe ea acest Khanat. Aeeetia era# 
b.-ki, mici la talii, barbă roşie, asamenea 
ea aceia care se puseseră ia gosna lai Mi- 
hail Strogoff. Apoi Kirkizi ou fc{a smeadă 
tocmai ea a calmucilor, imbricaţi în man
tale de bumbac unii purtând suliţă, are şi 
săgeţi de fabrieaţiune asia tic i, alţii mănaind 
sabia, pasca eu oremene şi cuthanul mie 
toporaş cn coadă ceartă  oare nu faoe de câ t 
răni ds moarta.

Erafi Mongoli, talie v
i gru şi împletit latr'o c
pe apata, obras rotând, a  i ,n 
şi vio!, barbă rară, îmbrăcaţi ta k 
nankin albastru tivit en negro, încinşi 
ciagătorl de pele ea paftale de argintj 
purtând In eap căciuli ds mîtase ea bh 
pe mărgini şi en trei panglice oare f 
(lia fi la epata.

In Bf&rşit ae v̂ daafi aci şi Afgaal sa |  
lea arămie ara^sa tipul primitiv al frna 
selor rase getice, şi turco mani ea o( 
BgâiaţI la sari se pare că lipsesc pleopeM 
toţi ii^ ltţl enb steagul Emirului, să 
da ipesudiatorl şi de jefuitori.

f» lângă aoeştl eoldaţl libari, se nas» 
Jsei an aaaiir oara-care de eoldaţl soli 
mal ea deosebire peraaal, pe care 1 j 
mandat! ofiţeri de aoeiaşl origini fi e 
nu erafi oel mal puţin preţuiţi din arat 
lai Feofar-Khan.

Să se adaoge la aceasta |  
ovrei ee elnleafi ea slugi, încinşi pe 
ea o sfoară, purtând pe cap la li 
turban, care la era oprit, mic! căciuli 
postav in chis; eă ee adaoge la acest 
meş balmcş câte-?» ente de ,ka! 
nn iei de religioşi cerşetori ea 
ta bnc&ţl pe care la aeoperă o pete da
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ITALIENII IN BOMA

Rom» nu s’att zidit Sntr-o zi, de aceea 
■iei s’att putut schimba tn şapte ani, de 
eftnd e capitala regatului Italiei. Italienii 
ie poate zice, e l loenieae numai tn Roma 
ea intr-o ţa ri străină. Regele însu-şl este 
an musafir tn Qairinal, oare nn prea e a- 
şezat de cât Intr'nn mod foarte mediocru.

De la Piatza del Popolo până la Piazza 
da Vineţia Tel oăuta tn zadar o schimbare, 
oare »’»rate oi Roma nn mal e papali. 
Adevărat, el populaţia a’a eporit de la 
170,000 la 250,000 de oameni, dar noii 
«¿iţjl snnt mal mnlt amploiaţi, dintre 
lari puţini şi-aii adus familiile cn sine şi 
şi mal pnţinl încă afl fost In stare de-a 
0 statornici aici. EI triieso pe cât pot, tn 
Anmal de fier şi nn petreo în Roma, ei 
tntr'nn soi fi de oraş noii, pe oare l-aii 
«lădit pentrn el pe mnntele esquilin In 
faţa dimbnrilor albanioe; nn oraş noii ea 
■liţele dropie ea băţul , en răspântiile 
drept-nnghialsre do-o arătare şi de an 
caracter cn total 'deosebit. Romanii nu- 
meso oraşal Basarropolis. Ca numele Bu
st rro, de origine necunoscută, atât Roma- 
jul o&t şi Florentinii a 11 apoeat a poreoli 
am numai pe Piemontejl, dar pe toţi Ita- 
liinil de nord, pentrn a-1 deosebi de Nea- 
politanl, Toscani şi Sieilienl.

Unite s’att schimbat in Roma. Se vîd 
mat pnţinl călugări pe uliţă şi cerşetori! 
aii dispărut aproape; paragini e mat ne
ted |i  mal curat, măturătorii de uliţî snnt 
ocupaţi zioa şi noaptea. Mnlte case s’att 
mat adaos on câte nnnl s’att doue caturi, 
dar toate snnt văruite din proaspăt spre 
marea desperare a d-nilor profesori de e- 
■tetioS Hare ţi Qragororins.

Arem apoi o adevărată risipă de gaz 
aeriform, mal alee In Corso şi pe Piazza 
Cblonna; furturi şi nciderl se eomit en 
mnlt mal pnţine; siguranţa pnblicS creşte 
In aeeeaşl proporţie, în care scade pnteroa 
armstă, căci garnizoana de aetă-d nn treoe 
peste 8000 de oameni, pe eftnd înainte 
garnizoana n’a foet nici o-dată mal mică 
de 20—25,000 de oameni, ohiar în vre
mea cftnd Cardinalul Antonelli declară, 
ti se poate lipsi de Franeeet şi când nn 
mal rămăsese la dispoziţia generalului can- 
eelarifl de cât legiunea din Antibes şi vo- 
luntarit suavi al Papei. Dar toate refor
mele acestea datează in mare parte dintr-o 
epocă, dinaintea schimbării politie*. And 
Înainte de intrarea Italienilor tn Roma se 
introdusese monetele papale de doi frânei, 
se înlăturară movilele de gnnol din strade, 
ss introduseră trăsurile nonă deschise şi 
aproape toate incercirile aoestea de refor
mă s'att făont enb auspieiele .'aristocrati
cului şi indărătr cuiul prelat belgian Mon- 
rigniore Mei o i Dar adevăratul caracter 
el srasuj) «schimbat. Armele Papei 

ia portarul palatului de pe 
.e de eât o bucată de pânză 
pnne, cum că in palatul eon- 
esideaiă astăzi, ministerial 
i al Italiei In apartamentele 

ale reeidenţel regeşti att 
tviose inscripţii, aceleaşi 
lăstrate la loenl lor en 

In ealele mari ale oa- 
deechid în eezonnl de 
le municipale, ee învâr- 
peetriţ tineri ofiţeri ita- 
itele ambasadorilor Btră-

ini împrejurul statnelor colosale a vechilor 
Papi din familiile BarberinI şi Farnese şi 
se joacă polon şi vals in faţa minunatelor 
fresouri, cari tnfiţişaază mnceuieia sfinţi
lor safi choruri fericite de eernfiml cn toate 
tainele Olimpnlnl catolic. La ocuparea 
oapitalel lumii, Italienii nn s’att făcut vi
novaţi de nici ¡un net de vandaliam; în
treaga arnie de delimitară publiol ‘şi de 
amploiaţi, rege, curte şi parlament ar pu> 
tea să dispară intr’o bună dimineaţă, atinşi 
on varga magică şi n’ar rămâne nici o 
nrmă, o’ar fi fost vr-o dată pe aici. Nici 
O nrmă na s’ar râdea in. Monte Citorio 
sau tn Palazzo Madama să ii în sala Ma
nie» lunga (mânecă lnngă), ni oi {în acel 
şir de 70 de chilii în palatul de pe Monte 
Cavallo, unda »fiinţai Colegii! se poate ivi 
tn ort ce mometft, pentrnea după moartea 
lai Piu al IX, să aleagă nn noii Papă, 
unda cardinalii ar găşi şi astăzi ealimări- 
le predecesorilor lor şi în cămin cenuşa 
ţidulelor de vot, al căror fum arăta îna
inte mulţimii adunate şi nerăbdătoare, ca 
nici nnnl dintre candidaţi n’a t tfo s t ins- 
trunit majoritatea cerută şi că trebue a se 
face o nouă alegere.

Reepeotnl caracteristic al italienilor pen
trn trecutul lor, oare’l deoeibeşte in mod 
favorabil de răsboinl uşor, pe care repu
blicanii francesl l’ott pornit împrotiva pro
priei lor istorii şi proprielor lor monu
mente, aprinzeud Tuileriile şi reaţurnând 
eolnmna Venddme; aceet respect se duce 
poate prea departe, căci pretntindenea, dar 
mal cu seamă în ţările de la sud, oamenii 
se impresionează uşor de emblemele văzute; 
credinţa lor se întemeiază pe semne este- 
rioare şi nn vor privi ca permanentă niol 
o instituţie, care arată şi afectează aproape 
un caracter timporal.

Pius al IX zicea de obiceitt despre po
poral roman, că e „di Fondo pontificio*, 
adică se ţine de moşie şi aşezarea papilor. 
Poporul roman nu iubeşte pe Papă, pre
cum s’att arătat aceasta prea adese-orl: po
porul urăşte guvernul papal; n’att ridicat 
nn deget pentra a’l apăra; att salutat ca 
bucurie neprefăcută căderea guvernului pa
pal; s’att bucurat de contopirea eu fraţii 
italieni; att fost mândrn c’afi fost ridicat 
în capul unei naţii emancipate. Dar res- 
turnarea momentană, făcută cn blândeţe 
şi sfială, att surprins şi att desamăgit. Nonl 
rege al Romei a amânat întoarcerea sa 
cât a putut de mult, ş’apot a venit aproape 
tiptil pe o portiţă asounsă. Regele se sim
ţea neliniştit şi nS’ndemftnă, ca şi eţnd 
ar fi fost usurpator. Papa '1 privea cu 
fruntea încreţită, gazetele clericale ’I bat
jocoreai!.

Prinţilor şi prineeseior li se înehideaQ 
uşile biserilor înaintea nasului şi preoţii 
’şl permiteatt să faoă aluzii nacu viiucioa rs 
asupra unei femei regale, de ale eăril vir
tuţi italieni se mândre«* tot atât de mult, 
ca şi de frumuseţea şi de graţia persoa
nei eale.

Regele insuşl se arăta foarte ara re-ori 
şi oamenii de stat străini vorbesc pftnă 
astazi de Vatican, ca de adevărata »Curte 
a Romei* şi sub conducerea Franţei a a- 
creditat câte un »nunţiii« la curtea Pa
pei, şi câte un »ambasador* numai pe 
lângă regele, în cât nn mai românea nici 
o indoială, cin« e privit de eea d’ânttitt 
persoană în Roma şi oul i |se ouvin ono- 
rile eele mal mari.

Toate nimicurile arată, ce eiudată e si

tuaţia. Treci pe lângă sute de prăvălii 
ou obiecte do artă şi ''la. nici una nn lip
sesc fotografiile Papei in toate atitudi- 
nele—papa şezând, papa in picioare, papa 
ostenit de biue-cuventărl rezemândn’şl băr
bia pe trei degete a mânii drepte, papa 
in vestminte albe, papa in vestminte pur
purii, papa tn costumul săi! de stat ca 
ţara tn cap—pretatindenea acelaş ohip şi 
aoeiaşi faţă în toate atitudinile; eu figura 
Ini Victor Bumannel nici măcar o biată 
0 4 ită  de vi/.i(X, nici ca figuri!e fiilor s8lt 
nici 011 aceea a frumo îseî şi încântătoarei' 
sale nurori. Papa şi nimic de cât Papa! Feno
menul e foarte natgral, căci negustorii sunt' 
negustori şi na eBpan de cât marfa, despre 
care ştitt, că se caută — şl în sceastă vre
me el nu văd da cât preoţi şi pelerini 
străini pe u liţl; e carnavalul, în care se. 
veud măştile papei. Toate acelea dovedesc 
poziţia falsă tn care s'att pus regele şi po
porul italian, nu pentru e'att venit la Roma,! 
oi pentra o’att intrat cu atâta preget şi: 
sfială. Papa are o mulţime de avantajă 
faţă eu regele; Vaticanul stă în legături' 
cu scara de din dos a Qairinalulul. Căsă
toria secretă a regelui cu Rosina, Contossa 
de Miraliore, n\nfi fost biuo-ouvdnfcită de 
cât de un singur preot la anul 1867 înj 
San Rossore lângă Pisa, dar n'att fost le-1 
gllizată nici odatfi prin neapăratul con
tract civil şi prin ceremonii. Papa att de-! 
clara t căsătoria valabilă şi att însărcinaţi 
pe duhovnienl damei, ca sa-I spue Rosinel 
»Maiestatea Voastră*, un titlu, pe cari şi 
miniştrii coroanei eu ultrarndicslol Nico- 
tera in frunte, l-l ^att 'din toată inima.

Acum şapte ani Italienii att r spus prin 
gura regelui lor: »Suntem in Roma şi 
vom remânea în Roma* şi ar fi un act de 
inaltă trădare de a se îndoi despre stabi
lire» regalităţii italiano satt de a vorbi 
despre reînvierea puterii lumeşti a Papei 
în sfântnl oraş.

Şi intr’adevăr, dacă Italienii ar pierde 
o palmă din pămentul, pe care cer şi pă
mânt s’att unit să li-1 dee, aceasta nn s’ar 
putea întâmpla de cât prin vina lor pro
prie. Pe oâtă vreme alegători şi depu taţi 
îşi vor face cu sfinţenie datoria, pe câtă 
vreme legea va fi sfântă in ochii popo
ralul şi regenţii ţării — miniştrii,»prefecţi 
şi toată administraţia —«Vor fi ou minţii 
şi harnici, probi şi nedefăimaţi, până a- 
tuucea ţara are perspectiva de a rămâne 
nuită şi porţile ultra-montanismulul nn 
Vor putea nimic iifiWlnTtw. D*ar 
tul ,uicl odată* ar trebui să lipsească dii 
dicţionarul italienesc şi să fie lăsat in sea 
ma imperialismului din Franţa. Cuvântul 
turceso »bakalâm* adică »vom vedea* 
mai potrivit cu nu popor, oare ştie prea 
bine, că toate câte s’att făcut se pot face 
nefăcute şi eare n’att 'u ita t, că aii mai 
fost Papf, alungaţi din Italia şi din 
Roma, şi Papi, cari att venit înapoi 
la Roma şi att fost ,reinstalaţi în demni
tatea lor. De o cam-dată însă e trist şi 
de răi! augur Să vezi, că in şapte bnl nn 
s'att făcnt nimio pentru a italieniza Roma 
satt pentru a atrage Italia la Roma. Nu 
cunoaştem pe nici nn indigen, mal ales 
din provinciile de Nord (exceptând pe de
putaţii Broglio şi Bonghi) cari să-şi fl 
cumpărat s ifi să-şi fi olădit o casă, o vilă, 
o aşezare statornică în Roma. Nu cunoa
ştem pe nici un impiegat pnblic, de la 
rege incepând şi până la cel din urmă 
servitor din camera deputaţilor, care si

voiască să rămâe mai mult tn Roma, de 
oum il silesc datori fele funcţiunii sale. Ita
lienii sunt poate singurii oameni din lame, 
cărora Roma nu le place. Att strigat după 
dâusa ca după lună. Ei att ştiat, că numai 
prin oouparea oraşului se pune capăt cer
tei dintre biserici şi stat spre folosul lor 
şi el altora; aii proclamat Roma de capi
ta li a lor; att incereat cucerirea el prin 
întreprinderile de la Aspromonte şi Men- 
tana; a.tt dorit-o, att zis *Roma satt moar
tea!» şi astăzi o att; dar oonvingerea, ci 
italienii vor şi păstra-o na e destul de 
înrădăcinata tn capotele şi inimele Roma
nilor. Şi cum ar şi fi înrădăcinată, pe 
câtă vreme văd ia picioarele Papei pele
rini şi aur din toate unghiurile pămân
tului, pe cftnd iscălitura regelui nu stă de 
cât pe banii lor de hftrtie depreciaţi; pe 
câtă vreme Europa catolică şi cea prote
stantă chiar, însoţeşte cu nn interes, oa o- 
pruşto resnfl irea, şansele viitorului Con
clave şi alegerea *şeubulul şerbilor», care 
are ppol autoritate» * regelui regilor» P 
Cum pot credgn Romanii, in trăinicia re
datului, ciad principii şi nobilii lor r8- 
mâu departe atât de rege cât şi de cabi- 
net şi când nici unul din aristocraţii din 
Nord satt din Sud nn ş'aratu dispus a a- 
duce la Roma o parte din strălucirea şi 
din viaţa lor luxurioasă, cari în toate ţă
rile disting resideuţa gnvernulul şi centrul 
vieţii naţionale de cele-l’alte oraşe ?

ULTIME SCIRI
TELEGRAFICE

(Agenda Havas).

de eât o» 
legat« eâte i

avea o idee aproape 
a grimldirf de tri- 
i sub numele de car
ate tartare, 
in aceşti soldaţi erai! 

i mai puţin deosebiţi 
itre aceste dobitoace, 
două frânghii întinse 

paralel una de alta, ea coada înodată, pe 
obltnci acoperiţi cu o ţesături de mătase 
neagră, se deosibeett turcomanil, en pi- 
cioarele subţiri, lungi la corp, strălucitori 
la păr, mândri la văzut. Usbtkii care sunt 
nişte dobitoace ţapene; kokandienii eare 
duc imprenni eu cilireţul lor două cor
turi, şi o baterie intreegă de bucătărie; 
kirkizii eu păr lucios, veniţi după mărgi
nite riulul Emba, nnde’I prinde en arca» 
nul, şiQmulte alte rase curcite care sunt 
de calitate mal proastă.
| Vitele de cărat se numărat! eu miilei 
Eraa mat eu seamă eămile cu talia mieă, 
dar bine făcuta, păr lung, coama deasă ce 
■o atârna pe gât, vite blânde şi mal lesne 
4* pus la cărat de cât dromadarul; narşi 
ca o singură cocoaşe, roşatiei, al cărora 
Păr ee roetogolesce In buele; apoi măgari, 
tari la mancă şi a cărora carne, foarte 
*fc>tatt, formează tn parte hrana Tarta
rilor.

Peste tot acest întreg de oameni şi de 
dobitoace, peste această nemărginită tn 
grămădire de corturi, cedrii şi brazii, aşe
zaţi tn mânuchl groşi aruncai! umbră ră
coritoare străbătută iei şi colea prin vre 
o deschizături de razele soarelui, nimic 
mal plăcut de văzut de cât această pri
velişte pentru eare cel mal aprig eolorator 
şi-ar fi sleit toate colorile paletei sale.

Când prizonierii luaţi la Kolivan ajun
seră In faţa corturilor Ini Feofar şi marilor 
sfetniel al Khanatului, tobele bătură in 
lagăr, trâmbiţele resunară. La aceste sgo- 
mote destul de tari, se amestecară vâjii- 
toarele împuşcături şi detunătnrl de tu
nuri ee formai! artileria Emirului.

înăuntrul locuinţei lui Feofar Khan era 
«urat milităresc, ceea ce s’ar putea numi 
casa ga civilă, haremul săi! şi acela ■ 1 a- 
liaţilot săi, erafi la Tomsk, acuma în mâi
nile Tatttriiţr

O dată lag&rul ridicat, Tomskul era si 
devie reşedinţa Emirului până in rnomen- 
tul când avea sft g schimbe tn sfârşit cil 
capitala Siberiei de tSsărit.

Cortul lui Feofar se xidica mai preeus 
de cele-l’alte; era bogat împodobit şi 
mândrn la vedere. înaintea acestui cort 
pe o tăblia mărginită incrustaţi on petre

preţioase, se deechidea cartea sfântă a 
Koranulul, ale căreia pagini eratt de fol 
subţiri de aur, eu fineţă săpate; pe dVsu- 
pra fălfaia stesgal tartar însemnat cn ar
mele Emirului.

Impejurul cortului Emirului, se ridica 
tu formă de somi-cerc înalţii sfetnici pI 
Bakharel. Aoi şedea scutierul , oare are 
dreptul de a urma eălare pre Emir, marele 
falconier, Hufi beghi, purtătorul sigiliuln 
crăesc, tobcibaş, marele maestru de arti 
lerie, Soţia, şef de consilii! care priimesce 
săratul prinţului şi care poate să se înfă' 
ţişeze înaintea Iul ou eingatoarea desle- 
gată, Seikul-islannl eapul ulemalelor, re- 
presentând pe preoţi, Kasi-a&er, caro, tn 
lipsa Emirului judecă toate contestaţiu- 
nile ridicate intre militari, şi tn fine şe
ful astrologilor a căruia treabă mare, este 
de a cerceta stelele ori de câte ori, £ha- 
nul are de gând să se misce de la un loc 
la altul.

(Va urma)

—Servioiul de la  12 Ianuarie — 9 «re dim ineaţa

B lrm ln g h am , 12 Ianuarie .
Intr’un meeting ce s'a ţinut astă-seară 

d. Bright, adreeandn-se către alegători, 
samnalat neliniştea, consternaţia chiar 
causate de convocarea grabnică a paria 
raentului. Trebue, zioe el, să atribuim a 
coastă nelinişte lipsei de încredere ia gu
vern selativ la o ceştiune care umple spi 
ritul public, cestiunea mare şi solemnă de 
pace satt de răsboitt. Această cestione fu 
supusă publicului tn 235,4. Poporul se ho 
tfrâ atunci pentru răsboiQ,

{Oratorul reamintesce ci fa arsa epoci 
e& tn potHva rfî boiifliif.' Ef era convins 
cÎ-fliot -utf argument serios ttrf’ţnV?» târî 
a lua parte la acest reşboiii.' Conflictul 
da faţu este reeuitatul xăaboiui Crimeeî, a 
destrngerel Sevastopolulnl, a nimicirii fio- 
teL Rnsiel, a semnării tratatului din Paris, 
Aoest răsboitt costă două miliarde, un mi- 
lion de oameni. S’att întărit a.tnnci tn o- 
piîia că puterea Rusiei cu desăvârşire sdro- 
bîtu, nu mal putea fi o amerinţare pentru 
Turcia, şi cu toate acestea, astăzi, toate 
fructele resboiulul CrimeeI snnt perdute. 
Rusia este astă-zl tot atât de puternică 
ciuşi cum răsboinl din 1854 nu s’ar fi 
petrecut de loc.

In 1854 , Franţa era aliata noastră. 
Frăiiţa nu fusese nici o dată simpatică la 
acest răsboi, dar intrase într’ensul din 
ambiţia lui Napoleon III, din dorinţa el 
de*a câştiga alianţa unei vechi naţii mo- 
najpchice. Francesii att perit pentru o cansă 
caice nu era simpatioă naţiei lor.

In momentele de faţă, noi suntem tot 
singurii a interveni în afacerile Orientu
lu i Avem negreşit mart interese earî să 
leagă eu canalul de Suez, dar toate pu
terile Europol sunt de o potrivă interesate 
in cesţie. Puterile' nn vor permite nici 
o dată nici o cercare menită a impe- 
dica libera circulaţiune pe canal.

A fost foarte mare nefericire că guvernul 
a refnsat de a adopta planul d-lnl Les- 
se pa, destiuat a pune canalul ia nişte con
diţii de siguranţa. D. Bright deplânge ge- 
losia ce oearcă câţi-va ppglezl în privinţa 
Rnaiel. Rusia este mal puţin capabilă de 
a ne ofensa de cât ort-ce nlţă naţie, şi noi 
tu  suntem capabili de a o ofensa.

Dap^Jce a făcut elogiul Ţarului, d. Bright 
declară că e convins oi naţia în mulţime 
doreşte menţinerea unei stricto neulrulităţiv 

Aplause prelungite primiră acest di^ 
curs, şi meetingnl adoptă o hotărire'*^ 
eare protestă iu contra ideei de ay/^ 
a fi tiriţl să ia parte pentru 5 * '*  *n 
conflictul actual. ;| t j  /  ‘

y /  12 Ianuarie!

In arma ordurfîor tţ»W**®e* T®®'te dijr 
Londra, amiralul Hourbv şi statul^¿ei! 
major pleacă la rSsărit pe vael|l »Sultrilul.*

A ejit de sub tipar slQTë̂ &mêa- 
tul intuitiv“,

CONDUCTOR
pentrn

INSTITUTORI 81 INVETATORI 
da

0IMITRIE DOMNIŞOR 
Institutor

Preţul 60 bani. 

DIRECTIÜÎÎEA GENERALĂ

A ARCHI7EL0R STATULUI.
A eşit de sub presă şi se va pune peste 

puţin în vânzare prima serie a publicapu- 
mU» istorice-filologitc ale Dirccjiunct generale 
a Archivclor S ta tu lu isub titlul de :

Curente den E â tr& n i
limba română vorbită între anii 1550—1600. 

studiu paleograflic şi linguistic de
î 3.  H A S D E U

ou o introducere asupra}' importanţei şi 
direcţiunii ştiinţifico a filologiei române, 

de celebrul linguist german

HUGO SCHUCHARDT
Aceet volum, aproape 400 pagine in —8 

mare, coprinde, afară de introducerea 
generală :

I. Treî-zecî şi trei texturi, cu cercetări 
introductive şi vaste adnotaţiunl istorice, 
raleografice, economice, juridioe, lfnguis- 
tice etc.

II. Un glosar documentai dintre anii 
1535—1592.

UI. Un specimen de dicţionar etimolo
gic al limbel române pe basa unul voca
bular manuscris de la 1600.

IV. Şeaae indici analitice.
V. Vr’o cincl-zeolJde fac-siniile de pe 

portrete, manuscrise, iscălituri, pece-ţl, 
semne de hârtie etc. eto.

TEATRU NAŢIONAL
A i s r x j i s r a r T T  p r e a l a b i l  

Comandatorul D-nu

E R N E S T O  R O S S I
celebrul artist tragic Italian 

va da 14 represenlaţinnl tn cursul Ionel Ianuarie 1878 

B E P I B T O B I V L
Travedii de Shakatpeare t — Rome» şi liMtHa, 

Oihelio, Hamlei, Regele L«sr, Rlcards III, Mscb«th.
Doi Sergenţi, Dramft de fiotti. — Kaan', Drama 

de Domaa. — Ludovie XI, Tragedie de Delavigue.
— Francesca de Rimini, Tragedie de Pellico. — A - 
more şi Cabale, Tragedie de Schiller. — Calomla, 
Comedie de Scribe. — Moarte Civile, Dramă de 
Giacometti. — Ruy-Blas, Dramă de Victor Hugo.

La intfiia representaţiuue se va d a :

O  T  H  E  L  L  O
Tragedie în 5 acte, tradusă de d. Careano.

Dosind ROSSI va represenla rolul Iul OTHELLO.
Condiţinnile şi costul abonamentului pentru 14 

reprcsentaţiunl obligata re.

Abonament: Loja rang I, II fr 650; Loja 
III fr. 350, Stal I fr. 120, Stal II fr. 80. 
Stal DI fr, 50.

Representaţiile vor începe la 1 Ianua
rie 1878.

Abonamentul ee va plăti la sosirea d-lul 
Ernesto Rossi in mânele d-lul Brizzi con- Z 
ducătorul trupei. /

Subscripţiile se vor faoe la eaeie
Teatrului, d. Zeidee, tn t6te <j 
orele 10 a. m. până la 3 p. m. 
de representaţii.

p. Ernesto Rossi B.j

. t~r j . şi se află de A eşit o \h f, , ,. , iCsmele de musrvenzare li 
, ,  , ,  i r  Bi Şandrovitrale d-lor *

Îs autot

ECUL R0SI0R
I i  h !  T  ‘ A  V  ¿ I X . '

Dedicat Măriel-Sale

DOMNITORULUI ROMANILOR C
.  ^ Poeeia de 

Lecoteaeat de stat major ■. C. X 
*  PENTRU T0CE SI PIABG 

dt
CAROL P AŞ I L L  ji*'

Preţul 1 leii bani 50.

/



T I M P U L

ÉUXIB DIGESTIF
BE P E P S I R E

Pepsina n u  principiulú care,In stomach ä posséda pro
prietatea de a face de a se m istnil alimentele , puss I  
sapi forma de E lix ir  phcntü la gastfi şi fortificanlfl, elü 
l « n i ( l  fâ ri a M M  siomacbulü fi intesiinele. Sapi 
influenţa sea, dtgeUiunile ta  m n w ,  revenirea mârtfàritI____  prm qàlii. inflamaliumle de stomachû şi de intestine

fnCtteaif.t mai pr  daiA. Cash  i . . '  i - à , ¡u re lie  mai rebelle sunlü modificate repede, m  m igrenele#
durerile de fapù  proveni le din rea digestían? disparu. Aceasll delició:! licôre tnlrebninţftndose, se n U
adeataa vtraâlani* ce îm^mH lojrwuurea. Hlilail p n n » |i .. ............ . |ü n r i  la étaaa
elementü repara tord şi conservaiorü alù sân .iu ir

GWMAUIT&G-

i ş M i f t  ta i rM f ş a M f  pU nm a tu .

S i
HAPURI DE I00U R  DE FER SI DE MANGAN ES A 

InefBcaciUtea aţa de freqoenMa hapurilorB de iodnr de fe r i 
I provine din causa c l nu con|ine manganesà, ce se tp tm m  ln  
lolfl d ’anna in singe lnso|iU de ferù, dope cum p robea ţi d n-  

I i t r i le  ch im iK ilo rü l cellorù mai distinşi. Hapurile de iodur de 
I fer M de manganeta de Burin  du Buüson  împlineşte acéste 
■ ondiţiune «i este aci ceia ce explici efficaciiaiea lorü m inu
naţi, s ig u ri In  lotú d'auna In affecfiunil limpkatice, crofii- 

U m ,  f r l H t n  ft ra te rra ltm $; rtea iaaM , f>U ri, » m p I a n u la «  Is  ■ » iiM rinp iim ». a  uccU m ttU  
• f  pM hh i • w iK ifc iH M fc ,  f i m í  u n i  la  ta tüflc ş t naâa ate ia l« d i i l» ra  4 » f*r tk .  —  t t fm U à  
rriucipmJelt pâtmmtm.

A PPftOUVÉM Ml I iHau m «Éi

CE SE POATE CAPATA
PEWTRCJ M FBAMCI

LA DESFACEREA SPEC1AUTATIL0R IM PANZARIA 
#

L I N  G E R I  A D I N  V I B N A
C i l M  M a y a f i io l  Palmii „Dacia“

Paatra •  traaal: I Pamtalim i i i  I Caaiaaa da Platal t e  «rai.
Pantra 5 IrancI: 0 cămaşă de Oxford anglas.Paatra 4 franci SO baal: I părech Ismane bărbiteşlî.Pentru I Iranil: 6 perechi mánchele ari ca laaaa.Paatra I f ra a e l: •  galaţi peatru MiM Ac alaadl ImA.
P a ir a  a fraael : 11 (« la i«  ■ ( ! ,  I» uri aara faaoa fi mărim».
Paatra i  fraael: •  piraehl aiaraf 1 pat—ta  ta.
Pentra I  franci: •  galere moderne pentru dame, da p i alegere.
Pentru 5 fr a a e l: 12 batíate albe de p in i i  a d ev ira ti.
Pentru S frânei: 11 batiste bine oolorate tivita fi ipAlata.
Peatru I  fraael: « proeApe de p la U  euratt.
Paatra I  fraael: < f i >e«a da a u t  da p&aai a t e i f c a l i  
Paatra a  fraael: 11 farvete alba Aa eaaifi.
P iatra I  fraael: 1 •* — [* aoderaA, n a p i i  a i i  brodaţi.
Partía a hamal: t  batíala aa aaoaograaM l a  bridaba.
Peatru I  fraael: I batiati fraaaaaA i a  braAati aa tem íala.Patera •—A fraael: 1 «arael te Aaai Paatra M fraael: 0 ltai|l te alpta te <M»
Paa t r a I fraae l: S «a f i n i  i a  b ró te la  paatra «Imiţi te b irb a f l
Peatru I  fraael i  1 fu» t i  t e  p i ehe i t e  ia ra i.

Peatra i  fraaei: t  a m in a  — dara bea dat.
Peatru I  fraael: t  fa ţ i  t e  a a a i  aalaaaM aa riaaarl, paatra eafd.
Pentru 5 franc i i 1 cămaşă aM  o pereche de iim eae de dam i, t o p t  brodate.
Peatru i  f raa e l! 1 fueta analaa pliaed.
Paatra I  f ra a e l: t  baaalA Ta lpaa.

Paatra t i  fraaei: 4Z t e  Mfl — I baaati Chitea traafmcamc.
Paatra 10 Iramal: I baaati Rate d'aataata am laiaa aaalaar.
Paatra M—14 tr a a a l: I baaati Tartaa «aflea t e  •  aaţl.
P ntra  M  Iramal: 14 aa(l P ilb il
Paatra S—12 Iramal: •  Hamali aM a paraaba te  mmm» t e  Hai.
Pentru 1 8 -  16 fr a n c i: 1 buca t i  p in a  de Knmbarg, de 3«— 4» coţi.
Pentru 55— 68 fram rl: 1 baaat i  pânză de Belgia de 60 ooţf.
Pentru 15— 108 fraael : 1 bucată p lm ă  Corona de 58 e o |l.
Pentru 115—110 fran c i: 1 bucată T oile Batíate France».
Pentru 12 -3o franci. PlapAmi de I t i i  forte flne.

Afară te  arlicolile a ia ţ ia aa la ta (teafta tet-d'a-una Iruteuri complecte.

Calea Hogoşdiel Palatal „Daeia“ .
Comânţliledin districte Inutila  aa prafal respectiv t i  «ar ilia ta a  laarti fraba ii l i a i l i i a i i l i  

.............................. ..

O P E R I L E  M U S I C A L E
im prim a te  In  ed iţicnea a la t l i

T H I E L  <5c W E I S S ,  T Y P O Q B A F T
Strada Lipicanl, palatal » Dacia.«

CON8TANTINESC0 D., 8onvenii de Ziain, Valae pour pianoforte . .
CARLSON C., Quatre morceaux Roumains, poar p ian oforte ..................
FLECHTENMCHER A., Muma lu i Stefan, pentru o voce ü  piano 
GEORGB8CU TH., Doué suspine, rom. pentru o voce ma piano . . .

» Spane, rom. n aţionali, pentru o  ve ce ca piano .
KRATOCHWIL A. K.. Hora, Viéta României paatra p ia n o ..................
MEDEK J. W., B— in ia , Quadrille d-> Conoart pentru piano . . . .
MUSICESCO G., Rânduiala cununiei pentru p ia n o ....................................
3TEBK I» , op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) für Singet, und Clavierb. .

,  .  op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Clavierb. .
.  ,  op. 4. Grande Etude pour p ia n o fo r te ..................................

.  op. 17. Hora. Maridra pentru p ian oforte................................
.  > op. 18 . Durerea 'ml este mare, Valae brii. pentru piano .
,  .  op. 19. Viguri Ce de «apil» Quadrille pentru piano . .
,  ,  La Favorite, Schottisch pour p i a n o ................................
» ,  IţiJr-Polka pentru p ia n o ..........................................................................
,  ,  op. 10. Apele de la  V&ciresol, ftohotUioh pour piano . .

VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piano .............................................

PR.
a
i

Tôte aceste se v«nd eu rabat t e  I f »

H. H Ö N 1CH 
tafisiïb s  mum 

Strada Stirtei-Vcda, 3
fel (toiul Teatrului Naţional, 

aa n to a u iá t  paatra IM« I aer Ari le atin 
fAture 4a

A  « f i t  im  aab  t ip a r  f i  aa a f l i  4 a  v* a -  
i ) a n  la  aM gaaifla  d e m o i ic i  ß abau ar fi 
landa 4 luimHi:

DEŞTfiPTATE ROMANE
da i a M  l a r a f é e a  

H Y M N  B R O Z O
păstra paira «aal aa amwmfaaémaMal t e  flamm

te Lfopt» a rm .
P r e ţ u l  i Le  ü n où.  

a U O U R E S O I  
Tipografi editori Thiel A W eiss, palatal .D aeia.*

A «şit fi aa află 4a rte^ara !a tota li brfiriie:

INDICATORUL ALFABETIC
al lagat

TIMBRULUI  SI INREGISTRAREI

3D. I -  G E O R G I A N  
Preţul 1 Le« noü-

Doctorul Giorp Ismo face cunos
cut onorab. 

public oă 4i consultaţiunl medico-chiro r- 
Kiaala la domiciliul aM din strada FöntA- 
nel 84, în tóte dilele de la ora 5—8 dnp5

Pentru cel CM mijlóee consultaţiile var 
fi gratuite.

INJECTION BROU

F A B R I C A
te

CHARTIE MECHANICA
áa la

ZARNESa, langa braşov
produce ehArtii de tipar in diversa cali
tăţi in formate de cele mal mari nsitate 
dentrn fiar* A se adresa Ia direcţiunea 
nom tel fabrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 401.

Iltygieniqar, iafailK- 
bíe et ţ i— arvative „  _ 
La aeola guérissant g  f 

jsans lai rien adj jf
4  t e  Se trouva daña tout-» les Pharmacie* de l'i nivers *t à Park , h z .Jules Bffi 
I  Ferré, Phannacien 102 roe Riebeli« o , acece-enr dat Broo. \  Bnchirest eh‘ï 
a  i »  J . W. Zümer, Pharmacien.

AKÏÏHCIÏÏ IMPORTANT. 
OÏL 111 YíCHIO SI 8HIBTÜ MAGASIN

LA S T É U A  A L B Ă
u n  m uiA

« m f  

i
Strada Carol I  No. ».

(Curtea Vechie) 
vii-i-ris de SIg. Prager

Strada Carol I No. •> 
(Curtea Vechie) 

tía-A-tís de 81g. Präge

»

Am mate* a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a sosit pentru 
sesonnl de iarnă nn bogat asortimeat 4a Ineâlţ&aninta pentru Bârbati. 
Dama fi Copii, dnpă fasónele cele din urmă. — preeum fi nn mare ¡ 
transport de Cisme lungi de Lak răsese, de Inebt fi de Vacs, ca fi 
Mantale de Cauciuc pentru plóe, prima calitate : aiemenea şi Galoşi 
de Gumi.

Snb semnatul aduc mulţumirile mele onor. PT. Pc Wie pentru îa- j  

credere ce a dat menţionatei mele firme de un iltorvA de 12 ani j 
care pană acuma a depus probe suficiente de fina calitata m măriei 
ca fi de eftinătatea preţurilor, sperând că fi de acum înainte, va 1 
bine-voi ai da concuraul seQ găsind tot-d’a-una at&t mArfnrl fine 
fi fasonate cât fi preţuri fórte moderate.

Cu tó tl stima
PHILIPP GOLDSTEIN.

NOUA PANORAMA
aab ten n mir «a da

GALERIE DE TABLOURI
aoaiti acuma fi mţajaW îa Sh oda Belve

dere, ki  josul fotografiei d-ltd Meier.

Bătăliile cele mai none şi în
tâmplările lamei.

Bătălia lângă Plevna, 
Luarea GrivitoL 
Luarea stâgulu! turcescu 

prin vânătsrul I6n Grigorie.
Resc61a lucrătorilor căilor 

ferate In America etc. etc. 
Intrarea este nnmal 50 bani 

C U  O  A. D O T J

Irtn T Pală advocat’ ■,to‘1  “ »O  provisorio în casele 
repansatnlui BU mema a Dimitriu, Strada 
Radn-Vodă No. 17. (704—0)

O -. F R E D O V I T B

PRIMUL DEPOSrr DE ZIARE
I  IST I A 8 8 T  

No. 18, Strada Mare No. 18.
I n  H a r u l  T urcesc lingă  P a la tu l  Od b b i  A d m im stra tiv e  î

Cu onârs recomand respectuos onor. Pnblic primul deposlt te  j ia n  ce am 
deschis în aceet oraş, fiind aproriaionat tot d'a-nna ( I  jurnalele oala mai nof. 
Tot-d’o-dată primeec abonamente, anuneiuri fi reclame la diare.e aic-a mal 
jos notate:

Timpul, Resboiul, Pressa. Telegraphul, Românul, L Orient, România Liberi, 
Globul, Ghimpele, Figaro, Steua României, Epocha, Novorussysky Telegraf, Vestea, 
etc. In curSnd primesc fi mal mnlte feluri de Călindare Române fi r m e t i ' .  
Rog respectos pe onor. Public a m8 onora cu risitile D-Jor.

G. Predovits.

J .  R .  F A B R I C A  I ^ J S T D a - T 7 'T ' - 'W l J B I > r E » ,B E R G  
M. 1. ELSINGER et F ii la TIENA, 

furniseeă contra casa safi I  conto, livrabile la Viena.

Muşamale de căruţe şi Mantale de pltfie
cât mal repede fi in cele mal mari cantiităţ. |4S>—0). I

P H A R M A C I A  L A  „ S P H R A N T I j ţ "
86. C A L E A  M O G O Ş O A E I,  »6.

D E P O U L  M E D I  CAME MTELOR F R A M ’ES E.
Obiecte de Cauciuc fi Articole de Toalete. -  Asemenea aa angaj&ă a efectaa

ori-ce comand e din rtsortul medical. ____
B R U S .  *

X j  a

«
i

1

J O S E F  G R Ü 1T B A U M
B E L L E  J A R D I N I E R E

10, Colţul Bulerardulul şi Strade! Mogoş6ieI, Casele Grecénu, 20

Aduc la cunoscin^i onor. Public că ml’am asortat Magasinul cu

MENCIUAFFE, PALTOANE â la DERBY şi COSTUME COMPLECTE
Pantalone de fantasie din diverse Stoffe.

Tot de o-dată in§tiinţe<| că am priimit

CAMAŞl, FLANELE, CIORAPI, CRAVATE
şi tot ce ecsista mal modern. Preţurile sunt cunoscute de cele mal moderata

JOSGF «KtîIVBAUM 
Furnisorul Curţii, .A LA BBLLE JARDINIERE«, 20 Colţul Bulevardului, 20.

Tipografia Thiel A Weiaa Palatul s Dacia"


