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[ A B O N A M E N T E L E .  
IN TOATa ro m A n ia

)  f, «  luai

/
3 luni ,

IN STRAINATATE :

48
34

......................  . . . . . . .  00
INŞBEŢIDNÎ Şl RECLAME: 

li  aia de 30 litere petit, pagina IV, 80 bani. 
■ e  pagina JII> 80 bani, pe pag. H, 2 lei noi.

Beolame 2 lei noi linia.

Un număr In capitală 10 bani.

TIMPUL
ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  şi A d m i n i s t r a t i e l :  P a l a t u l  , D a o i a . ‘

.a j s t t j  î s r o i ^ J m  •
Se priimesc In str&inatate: La D-nil Haastn* 
stein A Vogler in Vienna, WalBiehgame 10 
A. OpptUk in Virana, Stnbenbastoi 2 ; Budo- 
Mosse in Vienna, SeilerstStte 2 : VinMtu
Âriicka  In Vienna, TeinfalUtrasM 1T PttUipp 
LBb in Vienna, Eichenbachgasie Î l  1 L  
<t Comp. la Pe;ta (i Havcu-LaffiU <t Comp. 
In Parii,

Soriaorl nefrancat* au se primesc.

Articolele nepublicate ie vor arde.

Un număr In Districte 15 bani.

■Ctrfri de Bnonresol, 3 Ianuarie.
K  ¿g. Burale....................  93*/* 93

• Domraiale . . . .  91 90|/|
a, funciar rural . . 81 801/)

urban . . «9 -
Jt municipal al Capit. 81 —

. Pensii.................... 187 —
Dacia . . . . . .  300 —

, ,  Hom-im» . . . . . 40 —
Snpr. municipal cu premii — —
V*ta Românii................  — —
uis 3 lun i....................I00i/j 100V»

U l r a ............................ 2530 —
jima ,  ....................  — —
¡Jsrlin .  .................... 123*| lîS'fe

C in u l de Vie na, 14 Iannarie. 
Renta ungari In aur . . . . .  91 60 
Bonuri de teeaur utg , I emis. 118 —

> ,  n ,  106 75
împrumutul nuatr, In hftrtie . 83 70 

» • » argint. 87 —
Renta austriacă In aur . . .  74 90 
Loae din 186u . . . . . . .  . 113 60
Acţiunile b&ncel naţionale . . 803 —

.  .  auatr. de credit 318 —
.  _ ungare » 306 75

Argint................................IW j®
Ducatul............................. ® ®8„
Napoleonul................................ 9 51
100 m&rol germ ane................  68 80

Cursul de Berlin, 18 Ianuarie. 
Acţiunile C&ilor ferate rom&ne. 34 35 
Obligaţiunile rjinilno 6»/» . . 69 90 
Priorităţile 0. fer. rom. 80/* 70 60 
împrumutul Oppenheim . . .  94 90
Napoleonul................................ 16 30
Viena, termen lung................ — —
Paris .  scurt . . . .  — —

Calendarul file i 
Mercurl 4 Ianuarie.
Patronul silei: Conciliai a 70 Apotsoll. 
Bâskritul soarelui : 7 ore 83 min. 
Apusul soarelui : 4 ore 34 min.
Fasele lunel: Lună Nuotf.

P L E C A R E A  T P lE ls r X J I tX L O IR .
Bnonresol Snceavu 

Bucureacl. . . . 8.15 n 10.—
P loeecl.................. 9.60 n 13.00
B r ă i la ...................1.58 n 5.45 4 7.15
Tecuci fi . . . . . 4.38 n 11.40
R om a n .................. 9.06 d 4.45 $
Suceava, sosire . .13.08 d 9.66 n

Bucnresc- 
Bucirescl . . .
Pitejcl

Verclorera 
> . . 8.— d 6,05 n 

. . 11 31 d 10.15 n
S la t in a ........................ 8.
Craiova . . . . . . .  4.17 J
VêrcioroTa, sotfre . . 9.01 n*

Saooava—Bnon rosoi
Suceava..................... 6.11 d 8.46 d
Roman . . . . .  8.45 ç  12.39 d
Teoucifi...............13.30 n 6.10 ţ
Brăila . . . . .  8.08 n 8.10 n 8.68 i
Ploescl........................7.13 d 2.46 (
Bucurescl, sosire 8.80 9 4.30 <

Vere loro va — Bacurescl
Verciorova................... ....  6.46 d
C r a io v a .............11.44 d
Slatina.................... LSI o

ice j t l .....................4.43 4 7.15 <
Bucurescl, sosire . . . .  7.40 4 11.30 ţ

Bnonresol—Giurgiu
Buourescl....................... ...  9.16 1
Giurgiu, sosire................ 11.85 ţ

Qlurglu—Bnenresol
Giurgiu............... .... 9.36 d
Bucurescl, sosire». . . .  9.48 J

Galaţi—Bărboşi 
Galaţi . . . . . . 1.30 n 836 d
Bărboşi, sosire , . 1.65 n 9.— 9

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi..................3.55 n 6.25 n 7.85 n
Galaţi, sosire . . .  3.30 n 7.— n 8.— n

) 6.06 n 
8.37 4

4.45 4 
7.17 n

7.30 n 
8.06 n

SCIRI TELEGRAFICE 

*  M l/
F O I L E  S T R Ă I N E

Lendrs, 10 Ianuarie.

»Standard* află că Layard a cerat ca 
H  m trimiţi nnmal de cftt an va* din 
Jota mediteranei în apele Cretei şi ca un 
lat de resbol să remâie mereQ în apropia* 
k» insulei.

»Morniug Post* dă expresie speranţei 
după ce se Iva încheia armistiţinl se

i întruni un congres european spre a 
Istata condiţinnile de pace ale Rusiei.

Roma, 10 Ianuarie.

Se scie ca Generalul Mediei, primul a- 
liotaut al regelui Victor Emanuel, ya 
femânea tn ncea-şî calitate curtea regelui 
liimbwt. încă erl Oiribaldî a fost iucu- 

ftpitioţat de ¡către amicii nil despre înce- 
Tarea din viaţă a re ;elul Victor Emanuel 

se crede,că dacă, marea va fi liniştită. 
Lveni şi el la innnrm&ntare. Mâne ga- 

|fa oficială va publica un dolifi de mal 
Iţite săptămâni pentru armată fi pentru 
înrina,

Borna, 10 Ianuarie.

Prinţul AmedeB şi Prinţul de Carignan, 
osind erl aici, aQ stat 20 minute in sala 

priveghiO a regelui. In urmă a intrat 
■poi regina Mirgaretha spre a da reposa- 

ilnl cea din urmă onoare.
Proelamaţiunea regelui Humbert a pro- 
4 pretutin^cscr. o bună impresiune, Re- 
ila_q chiăamt pe Generalul |Cialdini şi 

biţole Gclopis li" Hfcma, voind să-t 
!*» iu aceste momanta grele tn apropia- 
|ţ sa.
Tineri Sâmbătă şi Daminică remăgiţele 
liniatfştî ale reposatnluT rege vor fi ex- 
bse în Quirinal. înmormântarea se va face

|«ry.

Versailles, 10 Ianuarie.

In şedinţa de astă-zl a C imereî, Grevy 
11 >st reales preşedinte cu 835 dm 846 
Itorl. Malţi deputaţi dia dreapta s’atl 

iinut.
oenatnl a reales pt Dacele d’Andifre 

| ^quier eu 172 voturi; 61 bilete erafi 
R, Şi vice-preşedinţil <tă fost realeţî. 

ln|ane-Brion, candidatul unei părţi din 
¡tjrta .  ‘iSzut.

Roma, 10 Ianuarie.

Regele Victor Euîaquel se va înmormânta 
biserica Santa Marin Mngiore.

Camera şi senatul si vor convoca pe 
«a de 16 Ianuarie.

St. Petersbvrg, 9 Ianuarie

Se vesteşte oficial din Tifti* după oe 
Aşi! aQ ocupat satul Ilidşa ţl aQ făcut 
'cunoaşteri pe ş»*, aQ tăiat comunicaţia ¡n- 
e Brzerum şe Trapecunt. Mokhtar Paşa 
[aflăou un mic detaşament lângă Baiburt 
ţnaîl Paşa a luat comanda trupelor din 

iram.

Roma, 10 Ianuurie.

[roţ! representanţil din stăinătate al I 
piei »6 fost însărcinaţi a face âncă astă-zl 

Brţilor respective arătare despre suirea 
tron a regelui Humbert.

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

(Agenţ a Havaa).

— Serviciul de la 14 Ianuarie, 4 ere seara.

Constantlnopol, 14 Ianuarie. 

Răspunsul Rusiei a venit ieri. Consiliul 
de miniştri s’a întrunit astăzi spre a -1 

cerceta.

Londra, 14 Ianuarie.
* Stand ard» publică o telegramă din Şi

ra oare spune ca prinţul Reuss şi corni
ţele Corti ar fi înştiinţat pe Poartă că 
dacă ar da voe flotei angleze de a veni 
până la Constantinopol, Germania şi Ita- 
lia ar avea eă ceară autorieaţia de a trece 
Dardanelele on flotele lor.

O telegramă din Athena trimisă ziaru
lui *Times» socoteşte ca ceva eu pntinţă 
ca crisa actuală să se sfârşască prin ve
nirea la putere a unul minister favoar^il 
resboinluî.

—Serviciul ds la 15 iasoarie — 9 ere dlmlssa|a

Londra, 14 Ianuarie.

Se asigură că lordul Beaconsfield va ce- 
nn credit de 250 milioane.

Demisia d-lnl Carnarvon secretar di 
stat la eolonil, precum şi a lui Salisbary 
secretar de stat pentru Indii sunt consi
derate ca probabile.

Midhat paşa a avut erl o întrevedere 
cu corniţele Beaconsfield.

Viena, 14 Ianuarie.
Se telegrafiază din Belgrad ziarului ,Po- 

litische Correspondenz* că Serbii aii ocu
pat Enrşhumize, evacnat de turoT, şi că 
aii luat Vranca şi BelimarcovioT. EI merg 
cn 50 batalioane spre Pristina. Ieri sârbii
ii românii şi-aii operat joncţiunea lângă 
Vidin. Comandantul Vidinului invitat a 
se preda, cere ca garnisona să aibă voe 
de a se retrage păstrându’şl armele.

Constantinopol, 18 Ianuarie. 
Reuf-paşt şi Server-paşa pleacă astă- 

seară la cartierul general al Marelui Dace 
Nicolae. Respunsnl Rusiei na arată nici 

basă de pace. El invită numai pe Tur
cia de a trimite delegaţi spre a trata con
diţiile prelimiraril de pace.

Filipopel 81 Ianu ui e- 
S8 confirmă că Tnrcil aii dat foc Tatar 

Bazargikalul când s’aO retras. Mare groază 
la Filipopol.

Constantinopol, 14 Ianuarie. 
Delegaţii otomani pe lângă oartierul 

general russunt Namik-paşa şi Server-paşa. 
Refugiaţi sosesc într’ana la Adrianopol.

Constantinopol, 14 Ianuarie. 
In urma unei deralierl pe linia Cons- 

tantinopol-Adrianopol, toate trenurile s’aQ 
oprit. Deci Server-paşa şi Namik-paşa nu 
aii plecat încă. SS speră că drumul va fi 
lib-r astă-zl. Miniştrii vor pleca tn dată 
la Kazanlik.

BDCBBISCI i  IANUARIE

In noaptea de 81 Decemvrie spre 
1 Ianuarie 1878 am avut un vis 
ciudat; dee’ml voie cititorii noştri

a’t descrie aici şi vor vedea c& vi
surile noastre sunt cftte-odat& ade
vărate presimţiri.

Deci visam! Visam c& 016 aflam 
pe podul Mogoşoai; vremea era pl&- 
cut& şi cerul senin.

De odată, fără de veste, Încep 
din toate p&rţile a se r&dica nuorl; 
vântul se sttrneşte, şi se face din 
ce In ce mal tare şi mat aspra. 
Nuoril se apropia, se aduna şi ia- 
t&’t c& acoperă cerul Întreg cu un 
v31 negru şi gros. Furtuna vlji&, 
nuoril se rump şi Începe a cade, cu 
un vuet înfiorător, o deasă grindină. 
Trecătorii erafl numeroşi pe uliţă; 
toţi, Înarmaţi cu largi umbrele cău- 
taâ a se feri de loviturile grindi
ne!. Lncru ciudat lns&! In loc de a 
fi rotundă ea avea chipul unei stele 
cu colţuri, In loe de a cade In linie 
verticale, adică din cer spre pământ, 
piatra venea In linie orizontală, ast
fel că păn& a nu avea vreme a 
prinde bine de veste, mal toţt bie
ţii oameni fură loviţi şi grefi răniţi 
In piept.

De spaimă, vfezfend atăte jertfe ale 
furtunel, m’am deşteptat. — Iată 
tojk visul meâ ! *, - , ) H(|

Şi acum, iubiţi cititori, n’aţl În
ţeles, daca aţi citit , Monitorul Ofi
cial* dini  Ianuarie 1878, că Îngro
zitorul vis de mal sus a fost astă- 
dată o neagră presimţire. Ce aţi zis 
vSz&nd acea sută de cruci marIL mij
locii şi mici căzând, cu safi fără 
veste, In dreapta şi In stănga.

Nu ştiâ ce aţi zis; dar dee-ml voia, 
onorabilul guvern, să-I spun eă ce 
găndesc.

Ar fi un ce banal, un lieu cont• 
mun de a aminti ca un semn ono
rific, menit a deosebi In vederea tu
turora pe acel bărbaţi cari aii ştiut 
a se deosebi Inşii de semenii lor 
prin virtuţi, prin fapte, or prin scri
eri, frumoase saft folositoare» că acel 
semn, zicem, perde, nu numai În
semnătatea dar chiar şi Însemnarea 
sa aruncăndu-se ast-fel droae, cum 
cade grindina din nuorl. Daţa o 
ştieaţt aceasta, apoi aţi comis o per- 
fidiă. Daca nu o ştieaţl, atunci aţi 
făcut,... cum B&zicl Haide să zicem
o rătăcire foarte de rând.

Ca toată rălăcirta însă, aţt fost 
foarte dibaci. Pentru acel ce pu se 
uită In fundul lucrurilor, lista îm
pestriţată cu nume de persoane de 
toate feţele pare a fi o dovadă că 
aţi pus de o parte ver-ce cugetare 
părtinitoare. Vr’o 3 sati 4 nnme de 
conservatori, vr’o 2 şafi 3 persoane 
din partidul vostru cari se deosi- 
besc din cele-l’alte , şi iată totul; 
mal sunt âncă pe ici, pe polo câte-va 
nume de bărbaţi, cari pot fi foarte 
onorabili, can Insă Inşii nici măcar 
afi visat vr’o dată că vor fi deco- 

* raţl, şi câţl-va muncitori de pământ

cari, decât a primi decoraţiunl, mal 
bine s’ar fi văzut scutiţi de rechi 
ziţiunl. Apoi de acolo aţi culeB cn 
braţul, din fundul panerului radical 
tot ce v’a căzut Înainte, şi cbiorlş 
fără cercetarea meritelor, fără cum
pănire, aţi creat sute de comandori 
de ofiţeri, de nu mal ştiâ ce, al or
dinului „Steaua României*.

Ce aţi vrut să răsplătiţi In per
soana conservatorilor cărora le-aţ! 
dat decoraţia ? Iaţt deoorat ca băr
baţi politiol safi ca bărbaţi emi
nenţi ? Dacă ca politici, atunci aţi 
fâcut o nedibăcie, căci nu se deco
rează adversarii politici pentru ide
ile lor politice. Dacă Insă ca băr
baţi eminenţi, atunci aţi dovedit 
numai In capacitatea voastră de a 
judeca meritele de ver-ce fel. Pentru 
fie care specie de merit ce aţi voit 
a deosebi, v'am pntea da mulţi alţii 
cari sunt de zece ori mal vrednici 
de cât cel aleşi de voi.— Insă toate 
aceste nu se aplică de cât dacă s'ar 
putea admite că cu bună credinţă 
aţi fâcut alegerea. Dar se ştie că 
numai de bună credinţă nu poate 
fi vorba la d-voastră.

Dar ce să mal zicem de toate 
cele-l-lalte amănunte ridicole cu cari 
aţi presărat lista deooraţilor: pe 
cutare după Însemnarea numelui, U 
arătaţi că este pott, ca cum s'ar zice 
că meseria lui este de a face ver
suri pentru a’şl câştiga susţinerea 
vieţei, Întocmai ca d. X * * * Însem
nat croitor, bărbier aaă . . .  cofetar.

Dar'-ce e mal mult. Intre deco
raţii, e«te un bărbat cunoscut ca 
fost advocat Însemnat, ca fost pro
fesor, şi In loc de a’l decora pen
tru aceste merite intelectuale, prin 
urmare de o ordine superioară, ll 
decoraţi ca viticultor.

Un singur merit are pomelnicul 
publicat In .Monitor ;* acela că, In 
Împrejurări atât de grele şi de negre 
In care ne găsim, toţi acel prietini 
saă protivnicl al vostril, cari l’afl 
citit ftă Început vesel anul 1878, 
căci nimeni nu şi-a putut stăpâni! 
rlgul cel mal franc şi cel mal pre
lungit. 4 ,

„IndâpendenceBelge* primeşte din 
Constantinopol cu data Joi 10 Ia
nuarie următoarea telegramă 

1 Tleuf-paşa a propus prin telegraf 
c&binetalul d i l  Bucureşti un 
arm istiţiu. Comandantul armatei 
din Adrianopol.e e indicat ca nego
ciator. Pân’acuma n’ ft sosit n ici 
un răspuns din Bucureşti.

DIN AFARi

Germania. — Principele Bis
mark, In o depeşă adresată ziavu-

ln! , Nordd. Allg. Ztng.* arată, că 
fiind bolnav, nu poate răspunde la 
felicitările ce i-s'a fâcut de anul 
nou. Ast-fel marele Cancelar rămâne 
tot la Varzin, nu Insă pentru mo
tive politice. „Koln. Ztng.* comu
nică din Berlin ştirea, că nici nu a 
fost până acum vorba de vre-o schim
bare In minister. Primind pe mi
niştri de anul nou, chiar Împăratul 
ar fi zis, că sunt nelntemiate ştirile 
privitoare la schimbările, ce ar avea 
să se facă In minister. Intre prin
cipele Bismark şi Benningsen nu a 
fost până acum vorba de cât des
pre reorganisarea cabinetului, cesti- 
unile personale fiind lăsate ca to
tul la o parte« Ast-fel ar fi neîn
temeiată şi ştirea pa care am co
municat o In numărul de erl, că 
Benningsen e destinat pentru pos
tul de vice-cancelar.

Italia. — „ Gazetta Officialâ* de 
la 9 Ianuarie arată, că suinda-se 
pe tron, regele Humbet a primit 
jurămintele miniştrilor şi a adresat 
poporului Italian următoarea pro- 
clamaţiune :

s Pe neaşteptate am fost iabiţt
de cea mal mare nenorocire. Regele 
Victor Etnanoel, întemeietorul re
gatului Italian şi a unităţel Ini a
fost răpit din mijlocul nostru. Am 
stat de mărturie la cea din urmă
resufiare a lui, caie a fost pentru 
naţiune. Cele din urmă cuvinte ale 
lui, care vor răsuna merefi In inima 
mea, afi fost dorinţa de a şti pe 
poporul săă fericit. Im! este grefi a 
stăpâni durerea, pe care mi-o im
pune datoria. In momentul acesta 
o singură mângâere ne rămâne: Să 
ne arătăm vrednici de dănsul: el, 
umblând pe căile lor, iar voi ră- 
mâind credincioşi virtuţilor cetăţe
neşti prin care el a putut Împlini 
marea misiune de a face Italia unită 
şi puternică. Efi voiţi urma marilor 
lu! esemple de alipire către ţară, 
iubire de progres şi credinţă către 
instituţiunile liberale, care sunt mân
dria familie! mele. Singura mea am
biţiune va fi, de a mă face vrednio 
de iubirea poporului mefi. Italieni! 
Cel d'ântâifi al vostru rege e mort! 
Urmaşul lui vă va dovedi, că institu- 
¡iunile nu mor. Să ne unim şi să 
Întărim In această clipă de mare 
durere buna Înţelegere, car-* <-J--d’a- 
una a fost bine-cuvăntarea Italiei.*

REVISTA ZIARELOR.

.Românul* concede, că soldaţii afi 
petrecut pe câmpul de răsboifi rupţi 
şi desculţi, dar cu toate acestea el 
i'afi purtat vitejeşte: adică din nofi
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confundă meritai dorobanţului cu 
meritele guvernului. Câ soldatul a 
fost rupt, desculţ, rftu îngrijit, ade 
sea rfio condus e meritul guvernn- 
lui; că el i 'i  purtat bine şi vite
jeşte este merita! soldatului. Dis- 
tingaendum est.

Apoi se scuz* liberalii, c i  na eraft 
pregătiţi, că voiafl neutralisarea te* 
ritoriulu! ş. a. f. a. Şt noi ne adu
cem aminte de inepţia d-lul Nicolae 
Ioneseu, ne aducem aminte de mi
nistrul Slâoiceanu, care strângea 
soldaţi!, când era a pace şi le dedea 
drumul, când era a rftsboifl. Ne â- 
daoem bine aminte, câ liberalii ve
niţi la patere tn urma fl&mângiunil 
lor, n’aveafl nici plan, nici idei, nlcf 
credit; e'a Acut tocmai contrariul 
de oeea ce promisese; câ din prie
teni turcilor s'afi f&cnt duşmani lor; 
ck din contrari rfisboiulal s’afi făcut 
rdsboinicl nevoe mare, tn sfârşit, câ 
n'aft armat eârare, hofeârttâ de mal 
nainte.

Acuzarea, câ conservatorii ’l-ar 
fi condus pe soldaţi la starea de 
sclavi al străinilor, la dispreţul ge
neral şi altele de acelaşi cal'bru, le 
întoarcem d-nilor liberali cu mul
ţumită Înapoi. Dacă ţeara aceasta 
există pănă astâ-<Jl, are s'o mulţă- 
mească elementelor conservatoare, 
care ou mijloacele lor minime, es- 
poinda'şl numai capetele lor proprii, 
nu vieţile a mii de oameni, afi ţi
nut ţara neatârnată prin mijlocul 
tuturor nevoilor, de stă pănă tn £iua 
de astâ-zi. Slavă Domnului, cu gre
coteii din strada Doamnei ne putem 
m&sura ori şi cănd.

Estragem şi din „Pressa* pasa- 
gele, privitoare la atitudinea guver
nului şi la lnţinerea armatei.

Guvernul d-lul Brătianu, care per
sonifică tn sine şl In al sfii toată 
ţara şi tot patriotismul, na lipsi a 
face politică de partid şi de clică 
pănă |i In armată, pe cămpul de 
resbel, tn distribuirea comandelor şi 
a recompenselor; cu un cuvSnt, tn 
tot ce are mal sacru o armată.

Nu putem Insă a ne opri indig
narea contra acelor nesocotiţi, cari 
după ce afi sleit ţara, printr’ o ad
ministraţie destrăbălată, prin tot 
felul de rechisiţil, contribuţii, şi ati 
dispus de armata Romăniel, cum le-a 
plăcut; apoi nici n'afi Îngrijit’o la 
timp en îmbrăcă minte şi hrană, tn 
cât soldaţii ati ajuns că cază mul
ţime bolnavi şi degeraţi şi să sufere 
malt mal mult de boale, de cât de 
gloanţele inimicnlul.

Nu mal vorbim de acel, cari afi 
degerat de astă ,toamnă , de când 
soldaţii nu aveafi nici cojoace, nici 
flanele, nici tncâlţăminţe calde, nici 
cisme. Vorbim de regimentele ce se

tntorc azi de pe câmpul de luptă, 
Însoţind pe prisonierl. Cine n’a vft- 
zut tn ce stare de plâns afi sosit e- 
roii de la Plevna! Cine n’a vGzut 
pe acel viteji... sdrenţuiţl astă-zl şi 
flămânzi, tn cât, pe lângă admira- 
ţiunea pentru bravura lor inspirat! 
şi milă celor ce. priviafi esteriorul 
acestor viteji. Negreşit că acele 
mantale rupte, acele căciuli gâarite,
—  de cari ministrul Slăniceanu zi
cea cA ajun«: până 1* 1890, ca 
fiind prea multe şi cari trebuesc 
vândute ca toba,— sunt niace dovezi 
pipăit« pentru martirizarea acelor 
bravi soldaţi, lntr’o campanie de a- 
proape un an.

Ţara dă tntr'una, oontribue ne
contenit, sub toate formele, şi sol- 
daţfT noştri, vitejii de la Plevna, se 
Întorc In sdrenţe, flămânzi, fără În
călţăminte !

Ţara se sleieşte prin rechizfţil şi 
ofrande de tot felul de alimente, şi 
soldaţii noştri! s’afi hrănit' săptă
mâni şi luni Întregi numai cu câte 
an porumb fiert pe zl ?!

Oare" ministrul • de resbel nu ştia 
nimic de toate acestea, şi nu-I era 
teamă câ soldatul, care a r&bdat 
pentru ţară şi disciplină, are să po
vestească odată concetăţenilor sfii 
toate câte a suferit, f !

Şi, daca soldatul nostru e robust, 
supus şi disciplinat, trebue oare ca 
guvernul şi agenţii s6I să abuseze 
până lntr'atâta de pacienţa sat 

Aşteptat’a guvernul Insă pe a- 
ceştl viteji soldaţi, cel puţin acum 
la Întoarcerea lor, cu mantale şi Îm
brăcăminte carate, ca mâncare pre
parată, şi alte neeesaril f Nici a- 
ceasta n’a făcut'o 1 Soldaţii urmează 
a umbla In sdrenţe, avftnd mal mult 
aerul de cerşetori, de cât de eroi, 
aşa In cât le e ruşine şi lor a mal 
eşi pe strade!

La sosirea lor, flămânzi şi dege
raţi, el nu găsiră nici chiar o mân
care mal hrănitoare, nici o regulă 
pentru Împărţirea pe la cuartirurl. 
El şezurâ ore Întregi In picere, oste
niţi şi flămânzi, şi-şi potoliră foamea 
seara prin casele oamenilor şi căpă
tând milă de pe la trecfitorl!

Vorbind despre armistiţifi „Rom. 
Lib.* Întreabă, daca condiţiunile lui 
vor privi şi pe români. Neexistând 
alianţă scrisă Intre Rusia şi Româ
nia, armistiţiul oelil d’ântSifi nu ne 
poate privi şi pe noi. Deci ur
mează ca uol să ne batem mal 
departe şi singuri... cu turcii.

Dec! „Rom. Lib.* stărue din nuofi, 
ca guvernai să Îngrijească serios de 
trebuinţele armatei.

Calul Ţarcului şi prezidentul 
republice! din Ploeştl.

Citim in »Nene freie Prese* numărul 
de la 9 Ianuarie a. c. următoarele :

O întâmplare scandaloasă ifi ajuns la

anznl marelui Dnce Nicolae, iar eroal a- 
celei întâmplări este nn ofiţer român su
perior, oare ocupă na rang însemnat în 
societate. întâmplarea t i  avut drept efect 
că vinovatul, ataşat la statul major al 
lai Scobelef, aii fost silit moraliceşte aă 
părăsească cartierul general al acestuia. 
Fazele de căpătenie ale istoriei, întâmplate 
înaintea Plevnel, ni le relatează »Pesther 
Lloyd* în modul următor :

Marele Dace Nicolae trecu în revistă 
pe prisonieril de la Plevna şi-şi opri lu
area aminte asupra anal ofiţor tare, că
lare pe nn minunat cal arăbesc de sola 
necorcit. Comandaatal nupraiu «Udut or
din de-a llea tuturor ofiţerilor caii lor 
proprii; deci Marele Dace, dorind el aibă 
catul, trimise in aceayl seară un adintaat 
ea tă afle pe ofiţtrul tare yi »5-1 întrebe, 
de nnde esto calul şi dacă nu ’I-e cumva 
de vânzare. După multă căutare adintan- 
tul l’uii găsit pe ofiţer, dar aceasta i-a 
spus adiutantulnl spre marea lui mirare, 
c’ar fi fost provocat de-nn ofiţer român 
ei descalice şi s4-I predee calul. Opuindu- 
se la început şi insistând asupra ordinnlnl 
Marelui Dace (ofiţerul tare vorbia bine fran
ţuzeşte) românul nostru i-afl pus revolve
rul In piept şi’l ameninţă, eS va da foc , 
de ea va înpotrivl Tnrcul la luarea calu
lui. Se aduseră mal mnlţl ofiţeri, dar nici 
anal nu ştia nimic despre toată afacerea. 
Turcul nu putea eă dea la început alte 
detalii, de cât 08 ofiţerul român purta o 
uniformă cu şinoară, dar apoi se resgândi, 
şi zise că acela ee uita încrucişat. Acum 
toţi aii ştiut cine-I. Deci el apăru încu- 
rSnd înaintea Marelui Duce, care ’1 dojeni 
destul de aspru de faţă fiind şi Vodi Carol 
şi-I ordonă să înapoieze numai de cât calul 
Turcului. Ofiţerul turc se învoise de mal 
nainte să văntă Marelui Dnoe calul, dar 
preţ n’aii spus, zicând eă este din propria 
lui erghelie, deci Marele Duce î-1 plăti cu 
cu 2000 de ruble. Ofiţerul român de stat 
major aii primit într’un rând pentr-o a- 
facere ordinul Sf Gheorghe, deşi domneşte 
oare-oare întnnerec asupra meritelor Iul şi 
deşi snnt alţii, cari pretind e'aS avut nn 
drept mal întemeiat la acea decoraţie ş'atl 
fost trecuţi cu vederea numai din canza, 
eă aparţin unu! alt partid politic. In urma 
acestor împrejurări, întâmplarea aceasta 
afi bncnrat pe mnlţl şi aii făcut mare 
afară prin toate cercurile.

Pănă aci Pester-Lloyd. Ştim cu toţii că 
acest ofiţer român e locotenentul colonel 
Candiano Popescu.

DECORAŢII de  anul  nou

Prin Înaltul decret, sub No. 1, de 
la 1 Ianurie, Măria Sa Domnitorul 
a bine-voit, în virtutea art. 10 din 
legea pentru instituirea ordinului 
„Steaua Românie!*, a confari acest 
ordin persoanelor al efiror nume ur
mează :

Marea Cruce

D-lul C. Bosianu, vice-preşedinte al Se
natului, fost preşedinte al consiliului de 
miniştri.

D-lul Ioan Ghici), senator, fost preşe- 
şedinte al consiliului de miniştri.

Crucea de m ari o/tferi

Prea Sfinţie! Sale Părintelui Melhiaedek, 
episcopul Dunărel-de-jos.

D-lul V. Alexandri, fost ministru.
D-lul D. Brătianu, vioe-preşedinte al 

Senatului, fost ministru.

Prin Înaltul decret sub No. 2, cu 
data de 1 Ianuarifi, Măria Sa Dom
nul a bine-voit, In virtutea art. 9, 
din legea pentru instituirea ordinu
lui „Steaua Românie!*, a conferi a- 
cest ordin persoanelor al căror nu
me urmează:

Marea Cruce

D-lui Manolachi Kostaki, deputat, fost 
preşedinte al consiliului de miniştri şi al 
Constituant»!.

Crucea de marfofifert
D. Eag. Stătescu, ministra al justiţiei.
D-lul A. 6 . Golescu, foit prim-ministru.
D-ln! Nicolae Creţulesoa, fost prim-mi

nistru.
D-lul general Chr. Tell, fost ministru.
D-lui Nicolae Ionescu, deputat, fost mi

nistru.
D-lul George Vernescu, deputat, fost 

ministru.
D-lul D. Stnrdza, senator, fost ministru.
D-lui Alexandra Plagiano, fost comi

sar general pe lângă comandantul-cap al 
armatelor rnse şi fost preşedinte al Sena
tului.

D-lui George Cantacnzin, senator, fost 
ministru.

1 Crucea de comandor

Prea Sânţiei Sale Âtanasie episcopul 
Râmnicului şi Noului Severin.

Prea Sânţiei Sale Inocentiu, episcop al 
BaaăulnL

Prea Sânţiei Sale Ghenadie, episcopul 
Argeşului.

Prea Sânţiei Sale Isaia, episcopul Ro
manului.

Prea Sânţiei Sale losef, episcopal Hu
şilor.

Prea Sânţiei Sale arohierenlui Neofit 
Scriban.

D-lui Anrelian, ministru al lucrărilor 
publice.

D-lul A. Văsescn, vice-preşedinte al Adn- 
năre! deputaţilor şi fost ministru.

D-lui Stolojan, vice-preşedinte al Adu- 
nărei deputaţilor.

D-lul Pleva, vice-preşedinte al Camerei 
deputaţilor.

D-ln! Eust. Caligari, preşedinte de sec
ţiune la înalta curte de casaţiune.

D-lul Cost. Schina, preşedinte de sec
ţiune la Înalta curte de casaţiune.

D-lul Manolache Grădişteanu, preşedinte 
al curţii de comptnri.

D-lui Ioan Creţeanu, membru al curţii 
de compturl.

D-luî Adolf Cantacnzin, prim-preşedinte 
al curţii de ape1 •’ Ia Bucurescl.

D-lui Ioan Bălăudanu, agent diplomatic 
al României la Viena.

D-lni N. Callimachi Catargi, agent di
plomatic la Paris.

D-lui George Ghica, comisar general pe 
lângă comandantul-cap al armatelor im
periale ruse.

D-lui M. Mitilineu, secretar .general al 
ministerului afacerilor străine.

D-lni Alexandru Orăsou, senato: «oM 
ministra.

D lu! M. Ferechide, deputat, (R o i 
nistru.

D-lul D. Rosetti, fost ministra 
membra la curtea de oasaţiune.

D-lul Alexandru Tiriachia, depub 
ministra, şi fost vice-preşedinte al 
rel d< pntaţiloi
I  D-loI Csria^di, foit ministra Ş 
preşedinte al Camerei deputaţilor.

D-lul Eog. Predasen, fost tu MS 
comisiunea centrala, deputat.

D-lul Nicolae Pâcleann, fost preţ 
ai Cameral deputaţilor.

D-lul Constantin Grădişteanu, 
tat, fost ministru.

D-lui colonel Eug. Alcazu, fost) 
tru, proprietar al fabrice! de pdf 
lângă Neamţn.

D-lui George Creţeanu, consiliat la 
curte de casaţiune, fost ministra. *

D-lul loan Calendara, fost adminl 
al domen ielor Statalul, membra la 
de casaţiune.
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Crucea de ofidări.
Arc hi m and r i tu I ul Timoteifi, stări ţ. ni 

naatirel Neamţn.
D-lal Neitt, prim-preşedinte al et 

apel din Iaşi.
D-lni Ioan Antonia, preşedinte 1 

ţinne la curtea de apel din Iaşi,
D-lni V. Polisu Micşunescn, pra 

de secţiune la curtea de apel di 
cnrescl.

D-ln! Nicolae Predescu, preşedi 
secţiuna la curtea de apel din Bui

D-lul G. Filiáis, procuror de n 
Ia înalta curte de casaţiune.

D-lul Brăiloiu, prim-preşedinte al 
de apel din Craiova.

D-lul Alexandru Aman, 
secţiune id. din Focşani.

D-lul Alees. Filitis, membru 
de apel din Bucurescl.

D-lni Remas Opran, procuri 
pe lângă curtea de apel din BneuM .

D-lu! Simion Mihălescu, directe 
neneral al ministerului de interne^

D-lul A. FStu, medio, fost pi 
camerei deputaţilor.

D-lul A. Treb, Lanrian’  profesore
D-lni Ştefan Bsln, secretar al bit 

Senatn’nl.
D-lui G. Leca, secreear al biuron 

natala!.
D-lui colonel Călinescn, inspecî

■eral al guarde! civice.
D-lni Gheorghian, prefect al jad 

Iaşi, fost agent diplomatie la Bonta
D-lui Robasen, director genera| 

legrafelor şi poştelor.
D-lul G. RSşcann, prefect al jatfil#* 

Covurluiii.
D-lui Titidesen, prefect al jai 

DoljiB.
D-lni Chiriţesou, prefect al jai 

Teleorman.
D-lni C. Racoviţă, prefeet al J i  

Argeş.
D-lul Procopie Dimitrescu, locoţl 

primar al comunei Bucuresel.
D-lul Radu Mihaitt, prefect al | 

capitalei.
D-lul Obedeuaru, medie profesor 

cuítate şi provisorifi secretar gir 
agenţiei la Roma.
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(Urmarea 2-a).

Emirul, tn momentul când prisonieril aii 
fost aduşi în lagăr, era în eortnl sM. El
nn se arătă. Şi aceasta a fost o mare
fericire fără îndoială. Un gest, o vorbă a 
lui nu ar fi putut fi de cât semnalul vre 
unei sângeroase execuţinnl. D ar el se ţinu 
In această retragere care constitue oare
cum maiestatea regilor din răsărit. Lumea 
admiră pe ace! ce nu se arată şi mal cu
seamă se teme de dânşii.

Cât despre prisonierl, el aveaţi să le 
închişi in vre o vizuină unde eraţi îngri
jiţi abia având hrană şi snpuşi la toate 
capriciile climei, avea să aştepte bnnnl plac 
al lui Feofar-EJian.

Din toţi, cel mai domol dacă nu şi cel 
mai răbdător era negreşit Mihaii StrogofF. 
El se lăsa a fi dus, căci ’1 ducea tocmai 
nnde vrea să meargă el, şi în nişte con-

diţiun! de siguranţă pe care, liber, el nn 
le-ar fi putut găsi pe drumul de la Koli- 
van la Tom sic. A cănta să scape înainte 
de a ajnnge la acest oraş, era a se pune 
în primejdie de a cădea iar în mâinile is
coadelor ce bântuiad stepa.

Linia cea mal din spre răsărit, ocupată 
atunci de coloanele tartare, nu se afla a* 
şesată dincolo de al nnoă-seel şi doilea 
meridian ee trece prin Tomsk. Deci, odată 
acest meridian trecut, Mihaii StrogofF se 
bizuia a fi dincolo de zonele inimice, cari 
putea trece Ienisel fără pericol, şi sjunge 
la Kraknoiarak mal nainte de ce Feofar- 
Ehan se năvălească în provincie.—Odată 
la Tomsk, 'şl zicea el într’una ca să'şl 
mal astâmpăre nerăbdarea pe care nu 
putea tot-d’auna fi stăpân, în câte-va mi
nute voia fi dincolo de avant-postur! şi 
apucând’o cu daoS-spre-zece ore înaintea 
Iui Feofar-Khan, cu dnoă-spre-zece ore 
înaintea Ini OgarefF, 'ml va fi destul ea 
aă ajung înaintea lor la Irknţsk.

Lucrai de care Mihaii StrogofF se temea 
în adevăr mai mult de cât ori-ce, era şi 
trebuia să fie presenţa lui Ivan-Ogareff în 
lagărul tartar. Pe lângă pericolul de a fi 
cunoscut, el simţea, ca dintr’nn fel de in

stinct că tocmai înaintea acestui trădător

avea interes să o apuce oât mal de grabă.
El înţelegea asemenea că întruni rea tra

pelor lui Feofar-Khan ar complecta efec
tivul armatei năvălitoare, şi că joncţiunea 
săvârşindu-se, această armată avea să 
meargă în grămadă asupra capitalei Sibe
riei de răsărit. Dec! toată neliniştea lui 
venea din partea aceasta, şi, la fie-care 
moment asculta dacă vre-o fanfară nu ve
stea soeirea loc-ţiitorului Emirului.

La această gândire se adăoga şi auve- 
nirea mamei sale, a Nadieî, una poprită 
la Omsk, cea l’altă dusă pe bărcile tartare 
şi fără îndoială captivă şi ea ca şi Marpha 
StrogofF. Nu putea nimic pentru ele. Le 
va mal vedea vre odată ? La această în
trebare la care nn îndrăsnea să’ şl răspundă, 
inima lui se strîng a grozav.

De odată cu Mihaii StrogofF şi cu cel- 
l’alţl prisonierl fuseseră aduşi în lagărul 
tartar Harry B ount şi Alcide Jolivet. Ve
chiul lor tovarăş de călătorie prins ca şi 
el la aficiul telegrafic, ştia bine oă el era9 
Închişi ca şi dânsul In acea vizuină pe care
o păzea ii numeroase sentinele, dar nu cău
tase nici odată a da ochi cu el. Puţin 'I 
păsa, ptntru moment cel puţin, de ceea 
ce putea ti el se gândească despre dânsul 
de când cu istoria de la Iubim. Şi apoi

el voia ea să fie singur ca să lucreze sin
gur in cas de nevoe. Deci se ţinuse de o 
parte.

Alcide Jolivet, din momentul când eon» 
fratele săfi căzuse lângă dânsul, ’I dedese 
toate Îngrijirile. Cât ţinu drumul de la 
Eolivan până în lagărul tartar, adloă 
vreme de mai multe ceasari, Harry Blount 
rezemat de braţul rivalului slQ, putuse 
sa ae ţie de convoiul prisonierilor. Calita
tea Ini de supus englez, a voit mal ân- 
tâîQ să o facă se preţuiascu ceva dar nn’I 
slugi în nici un chip, faţă cn barbarii 
caii nn respundeaă de cât cu lovituri de 
sabie şi cu ghionturl de suliţe.

Corespon den tul »Daily- Telegraphulnî* a 
trfbuit dec! să îndure soarta tutulor, a- 
v And a reclama mal târziii şi a căpăta sa
tisfacţie pentru ast-fel de tratare. Dar 
cest dram n’a fost mal puţin anevoiosţsn- 
tru el, căci rana ’1 făcea să sufere grozav 
şi fără mâna de ajutor al lui Alcide Jo
livet, poate că nici n’ar fi apucat să a- 
jungă Ia lagăr.

Alcide Jolivet pe care filosofia lui prac
tică nn’l părăsea nici odată, ajutase pe con
fratele tăd prin toate mij'oaeele ce i-a stat 
prin putinţă. Cea d’ântâitt grija a Ini, câhd 
se văzu ea desăvârşire închis in vizuină,

a fost de a visita rana la! Harry S in- 
Reuşi a l scoate en maltă îndemti 
haina şi se asigură că umărul Ini 
numai şters de o aşchie dţ bombă.

— Nn e nimic, zise el, o 
riitnră. După dnoă saQ trsf pansai 
scumpe confrate, nici nVe să se m| 
noască.

— Dar aceste pans*®®“ *® ? lntrebí| 
Blount. . V -

— Am să le chiar eü.
_ Ce, ori 08 prie epl şi în medici
_ Xoţt francezii sunt intra

doctorL t
Şip/ când spunea acestea, AlcidS 

vet /nptodn’şl. batista făen scamă a ti 
bucată, legături din cea 1’altă, la| 1 
dintr’o fântână ce se afla în mijldi 
ounzătorii, spălă rana, care din pnl 
fericire nn era gravă, şi aşeză cu 1 
indemânătăcie cârpele udate pe umţ 
Harry Blount.

— Te tratez cn apă, zise el. A« 
quid este sedativul cel mai eficace 4 ta 
se c un oso pentru tratarea raaelor, 
mai tntrebninţat acuma. Doctorii a 
şease mii de ani ea descopere b1 
Da, şease stil d* ani cifră rotundu

— Iţi mulţumesc, domnule
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D-lu! Grigore Serurie, deputat, şef de 
legiune In gardă'.

D-lul N. Manolescu, cea tor al Senatu
lui fi locotenent-colonel fn garda.

D-luI I. Codreson, director al oanoela- 
riel Adunăreî deputaţilor.

D-luI Pana Penooviol, direotore al casei 
de depuneri.

D-luI George Varnav, fost membru in 
«omisiunea tarifului vamale in misiune 
la Vieua.

D-lnî Nicolae Steriade, director al vi
c i ilo r , fost membra tn comieinnea tarifu
lui in misinne la Viena.

D-lnî Guşti, fost ministru, membra al 
nitropiel spitalelor St. Spiridon din laţi.

p. Gr. Cantaouşrin, deputat, membra al 
jforiel spitalelor din Bucureşti 

D-luî Ioan N-guri, membra al epitro- 
piel spitalelor 8 t  Spiridon din Iaşi.

P D-luI I. Zalomit, rectorele uuiverităţil 
din Buoureştl.

D-lul P. Snciu, rectorele universităţi! 
din laţi.

D-lnl Vasile Gngin, bancher, fost sena- 
tore.

D-luI D. Frank, director general al bin- 
eel României.

D-lul G. Polizn, profesor de bonitate, 
deputat.

D-lnl Florian Arion, vechia profesor. 
D-luI Pm. Baoologlu, profesor de facul

tate.
D-luî C. Esarcu, fost agent diplomatic 

la Roma şi profesor.
D-lnl Gr. Şteflnescn, profesor, director al 
ministerului instracţinnel publice şi al cnl- 
talor.

D-lul B. Hâjdăfi, istoric, director gene
ral al archivelor statului.

D-lnl Alexandra Odobescn, profesor, 
membra al societăţii academice, fort mi
nistru.

D-lnl V. Alexandrsscn Ureche, profesor, 
membra al societfiţi! academice, deputat.

D-lnl Alexandra Papadopnlo Cslimachi, 
istoric, membra al societăţii academice, 
fost ministru.

D-lul Gr. Alexandreecn, poet 
D-lnl Alexandra Marin, profesor de fa

cultate.
L D-inI Zaharia Columbu, vechili redac
tor al Stelei Duniril, profesor de colegifi.
, D-luI Th. Aman, director al şcoalel de 
bele arte din BuenrescI, pictor.

D-lnl D. BerendeiQ, fost ministru, mare 
agricultor.

D-luI Spiridon Iorceann, inginer, direc
tor general al ministrulnl lucrărilor pu
blice.

D-luI C. Olineacu, inginer, inspector şef 
al serviciului de control al oiilor ferate.

D-luI Th. Britianu, vechiul colonel, mare 
proprietar fi imbunătăţitor al rasei cav alint. 

D-luî St. Ferichide, viticultor.
D-luI D. Tacu, fort procuror general 

-f» tengi curtea de compturl.
D-luî G. Focşea, membru la aceeaşi 

eurte.
D-luI Lazăr Calenderolu, proprietar mare 
D-luI Nic. Simonide, vechii! profesor. 
D-luI Aristia, vechii profeeor, poet:
D-lnl Dimitrie Gianu, vechia irofeeor. 
D-lnl Fontanin, director de licaU din 

Craiova.
D-luî G. N, Bibeseu, fondatorul indus-

vtriel zaharine in România.1
L D-luI L Marghiloman, mare cultivator. 
■| ------

Jmnse Harry Blount intinzândn-se pre un 
culcuş de firunze uscate pre care i le aşe
zase tovarăşul s8fi.

— Ba l N’al pentru ce. D-ta al fi ficut 
tot atâta In locul meii.

— Nu Ştia zeii,. . . .  respunse cu o 
oare-care naivitate Harry Blount.
[ — Glnmeţule, nu mal spnne, toţi en
glezii sunt buni la inimi.
[ — Negreşit. Dar francezii?
| — Ei bine franoezil sunt buni sunt chiar 
fi nfttiril dacă îţi place. Dar ceea-«e ¡1 

¡compensează este că sunt franceză. Si nu
mai vorbim de aceasta fi dacK mg crezi 
sS numai vorbim de loc. Odihna Iţi este 
neapSrat necesari.

I Dar Harry Blount n'avea nici de oum
I pofti si taci. Daci rinitul trebuia pen
tru binele sifi si se gândeasci la odihni, 
corespondentul »Daily-Telegraphulul* nn 
Ara nn om ca si ae lase mal pre joe.
I — D-le Jolivet, întrebi el, creil d-ta ci 
l«U din urmfi ale noaatre depeşî afi putut 
trece graniţa rusească?
I — Şi pentru ce nu ? reapunae Alcide 
Bolivet. In ora In care vorbim te aaigur 
li fericita mea verifuari ştie ce aâ spne 
leepre istoria de la Kolivan.

D-lnl Panait Filitis, mare cultivator 
fi productor dt spirtâsei

Crucea de cavalerie.

Sfinţiei Sale Pirintelul Veniamin Ci- 
tnlescu.

Sfinţie! Sale ioonomulnl Matcaşu, rec
torele seminarului român.

D-luî Cimarnşescu, seoretar al biurou- 
lul Senatului.

D-lnl Menelas Ghermani, secretar al 
binroulnl Senatului.

D-lnl Sefendache, advocat, depntat.
D-luI Climeacu, depntat şi profesor.
D-luI N. Dimances, advocat şi deputat.
D-luI N. Cigman, advocat şi depntat.
D-lnl Brăescu, prefect de Roman.
D-lnl Bogdan, casierul judeţului Iaşi.
D-lnl Stanen Bechianu, comerciant.
D-luI Borgheti, proprietar de fabrici de 

farinoase.
D-luî St. Cirişanu, referendar clasa I la 

curtea de compturl.
D-luI Mih. Capaţineanu, arhitect, in- 

spector-general pl lucrărilor publice.
D-luI Ştefan Protopopescu, director la 

ministerul financelor,
D-lnl Ioan NegulicI, casierul judeţului 

Muscel.
D-lul Ioan Mirzea, prefect de Fâlcifi.
D-lnl Scarlat Pastia, primar al comunei 

Iaşi.
D-lul Mihail Elefterescu, primar al co- 

mnnel Măgurele.
D-luî M. Schina, deputat, advocat al 

Statnlul.
D-lnî D. Petrino Armia, bibliotecarul 

univenitiţel din Iafl.
D-luî Floru, inspeotor-general al telegra

felor.
D-lul Tomescu, fef de staţiune tele

grafici.
D-luî Const. D. Atanasiu, preşedintele 

camerei de comercifi din Bucureşti.
D-lul Mantu Rufn, preşedintele camerei 

de ©omercifi, din Galaţi.
D-lnl V. Constantin, comerciant mare.
D-lnl Veron, cultivator mare.
D-lul J. Ioneacu, deputat, vechia agronom.
D-lnl Pişcă, onltivator mare, Bena tor.
D-lnl Dinu Mihail, cultivator mare.
D-lul AL Andronic, redactor al prooe- 

aelor verbale, al adunirei deputaţilor.
D-lnî Al. Slitineann, vitionltor.
D-lnî V. George, cultivator mare.
D-lul G. Hermeziu, cultivator, senator.
D-luî Petre Ene, inginer, adjutor al in- 

spectoralnl de oontrol.
D-lul N. Moscu, fost senator, inbunătă- 

fiior râset cavatine I
D-lul P. Dancoviol, comerciant. .
D-lnl D, Donici SimionovicI, mare agri

cultor.
D-lu! Dimitrie Angel, depntat, agri

cultor.
D-lul Nic. V. Pilat, mare cultivator.
D-lul Gr. Ghica Deltwnu, cultivator ma

re proprietar de fabrică de spirtoase! '
D-luî Dim. Simnlesou, mare cultivator 

de vil.
W ul D. Morait, proprietar de fabrică de 

spirtoase!
D-lnl L C. Petrescn, fost secretar al con

siliului de miniftri, ataşat la cancelaria 
Domnească.

D-lul G. Sion, membra societiţel aca
demice.

D-lnl Matei fi Miile, artist!
D-lul Th. Codrescu, vechia ziarist.

— In câte eaemplare îşi trage depeşile 
verişoara d-tale P întrebi Harry Blonnt 
care pentrn întâia dată pnae d'a dreptul 
aceaati întrebare confratelui sifi.

— Bun, reapunse rîzend Alcide Jolivet. 
Verifoara mea e o persoană foarte discreţi 
căreia nu-1 place sa se vorbiască de densa, 
fi care ar fi foarte superata daca ar tur
bura aomnul de care ai trebuinţă d-ta.

—Nn voifi ai dorm, respunse englezul.— 
Cam ce crez! că trebne să gândească ve
rifoara d-tale despre afaoerile Rusiei ?

—Că pare a fi apucat un dram rifi pen
tru moment. Da aşi, guvernul moscovit 
eate puternic, el nn poate in adevir si se 
îngrijasoi de o invazie de barbar! fi Si
beria nn o si-I scape aşa lesne din miinl.

—Prea mulţi ambiţie a perdnt cele mal 
mari imperii, reapnnae Harry Blount care 
nn era lipsit de o oare-oare gelozie en
glezi faţX eu pretenţiunile rusesc! în Asia 
Centrali.

— Oh 1 să numa! vorbim politici.’, E o- 
prit de facultate. Nimic mal rSfi pentru 
ranele de umSr. . . afară nnma! dacă nu 
o fi ca si te adoarmă.

— Si vorbim atunci de oeea-ce ne ro
mâne ti facenc, respunse atunci Harry Blo-

D-luI G. Monteoru, deputat, expluata' 
tor de petrolenm.

D-lu! Socek librar fi tipograf
D-lul Panaiteanu, director al fcoalei de 

bele-arte din Iaşi, pictor.
D-lul Grigoreacn, pictor.
D-lu! C. St&noescu, piotor.
D-luî C. Porumbarn, proprietar de fa

brice de producte chimice.
D-lu! Ed. Vachman, artist, profesor la 

conservatorul de musicK. '
D-lnî Wiest, artist.
D-lu! Antonin Roques, profesor.
D-luî Sgardeli, fondatorul fabrice! de

cahir de Ia Sasout.
D-lul Gandella, director conservatorului 

de musicft din laşi.
D-lul Stock, sculptor în peatri.
D-lul Martin StOehr, sculptor în lemn.
D-lu! I. Popescu, învăţător , la Bârlad.
D-lnl I. Darzefi, > > Iaşi.
D-lul I. Popoviol, , »Bucurescl
D-lul Şerban Alex andrea cu, idem.
D-lul Hilel, bancher.
D-lul Mihai Daniel, idem.
D-lnl Cozoni, şeful biroului vamal de 

Ia IţcanI.
D-lul Gr. Capfa, cofetar.
D-lnl W. Opler, propietar de fabrică de 

bere.
D-lnl H >gi Stoica, oomerciant.
D-lnl Ioan a. Babei, deputatul olasel 

sătenilor din judeţul Bacia, In adunarea 
ad-hoo, din 1875.

D-lnl Simeon Stancia, idem Botoşani.
D-lnl Stroe Ionescu, idem Briila.
D-luî Ion Rofca, idem Cahul.
D-lul Riduoann Sava, idem CovurluiO.
D-lnl Nicolae Mazilu, idem DoljiH.
D-lul Pantelache croitoru, idem Filcifi*
D-luî Dumitru Mirzea Mălăerul, idem, 

Ilfov.
D-lnl Ioan Roatefl, idem Mehedinţi.
D-lul Tioa Ioan, idem Muscel.
D-lul Costache sin Vasile Ostache, idem 

Neamţu.
D-lul Ion Nicnlescu, idem Olt.
D-lnl Ioan Roati, idem Putna.
D-ln! Gherghiţi Lupescu, deputat al 

clasei sitenilor din judeţul Râmnicu-Si- 
rat in Adunarea ad-hoc din 1357.

D-lul Ioan Zeavarda, idem Roman.
D-lnl Toader al Ioanei, idem Suoeava.
D-lu! Stamate Bndurafcu, idem Vâloea,

V A R I E T A T I

Turcul e om cinstit- — Mal de uni-zl, 
vre-o trei prisonierl turci ce cerşetoriaa 
pe nliţ!,— par-ci n’am avea destul cerşe
tori,—intrări tntr’o curte mare, la d-na 
Ph.... Aci se vede ci profetul le îndrep
tase paşii, cicl cum II zări mirinimoasa 
doamnă, trimise pe fecior si le dea cftte 
50 bani, fi demâncare, daca le-ar fi foame. 
Bieţii oameni ifl arătară mulţumirea ri- 
dicftnd m&nile spre cer, şi pentru că prin 
diferite semne da si se înţeleagi ci nn 
erafi tocmai sătul, se aşeEari la o masi 
oe li se pregătise dupe ordinul stăpânei. 
Abia ae puseră Ia masă, când iaci fi nn 
cazac, oe umbla poate dupe acelaşi chilipir. 
Fu fi dânsul poftit la masi.

Dupe ce se siturară, turcii 'fi strânseră 
tacâmurile, fi se pregiteafi ea nişte oa
meni cinatiţl ai le dncă de unde le Inase. 
Cazacul însi, ea si'fi faci obiceiul, crezu

unt. D-le Jolivet, efi n’am câtufi de puţin 
de gând si remân în veci vecilor prisonier 
al aoestor tartari.

—  Nici ea ziu.
— Vom ciuta a ne acipa la cea d'ân- 

tâia ocazie?
— Da, dacă n’o mal alt mijloc de a ne 

cipita libertatea.
— Şi mal cunoşti d-ta vre un altul ? 

întreabă Harry Blount privind la tovari- 
şnl lut

— Negreşit. Noi nn auntem beligeranţi 
noi suntem neutri, şi vom reclama.

— La busceanul ista de Feofar-Khan ?
— Nu, el nu o si înţeleagă, respunse 

Aloide Jolivet, dar la locoţiitorul seft Ivan- 
Ogareff.

— Asta e nn mişel.
— Nici vorbă, dar acest mişel e rus. 

El ştie ci nu e de glumit eu dreptul gin
ţilor şi n’are nioî nn interes să ne ţie la 
popria’i, din contri. Numai, a cere oeva 
acestui domn, mie nu prea’ml vine la so
coteai &.

— Dar aceet domn nu e în lagir, safi 
cel puţin nn l’am viznt, observi Harry 
Blount.

— O si via. Nn ae poate alt-feL Tre-

i  n’ar putea ai la găsjasol u i loc mal 
sigur, de cât sub manta. Indignarea fiilor 
profetului fu aşa de mare, In cât unul 
din el sări asupra cazacului fi ’1 încaieră 
de pir. fi neputându’l birui singur, chemi 
In ajutora’I fi pe eoreligiouari! sui. Se 
încinse o bitae straşnici, şi nnma! după 
ee 'săriră toate slugile din onrte, nenoro
citul cazae putu să scape teafir din m&i- 
nele lor. Farfuriile şi tacâmurile găsite Sn 
urmi subt mantaoa cazacului, justificat! 
îndestul purtarea turcilor, cari tot nn se 
puteaQ domeri de atâta neomenie fi nere
cunoştinţa din partea cazac ului, In cât 
dupe ce m&nci, bin, i se dădnri fi parale, 
si mal şi In e. Bre! asta numai nn oazac 
putea s’o faci 1 

Iacă o frumoasă lecţiune de morali, pe 
oare cazacul nostru n’are s*o cam uite 
afa lesne. Picat ci vine de la nn tnro.

(Z. X .)

ULTIME SCIRI
TELEGRAFICE

(Agenda Havas).

— Serviciul de la 15 Ianuarie amiază. —

Telegrame aie mareluil Duce Nicolae.
Selvl, 80 Decemvrie.

La 27 Decemvrie, cavaleria detafamen- 
tnlui lui Czarevic! a făcut o incursiune 
spre Omurkioi, aproape de Solenik. S’afi 
ficnt 5 prisonierl fi s’afi luat vre-o 1,000 
de vite. Din nenorocire, am avnt, cu a- 
ceastă ocasiune, pe colonelul regimentulnl 
al 30-lea de Don greii rănit de nn glonţ, 
care ’l-a traversat regiunea basinuluL

Selvi, 80 Decemvrie.

Resulti din raportnl generalului Gurko, 
datat din Sofia, din 28 Decemvrie, ci tru
pele ante-garde! sale afi ocupat, dupi lup
ţi, Metehka, pe drumul de la Otpukioi 
Peikeren în strlmtoarea de la Popolnitza 
fi Inkiman.

Perderile nu sunt mari.

Gabrova, 23 Deoemvrie.

Generalnl Kartcew, curiţind de turci tot 
drumul de la Ghiota, a trimis un detafa- 
ment volant spre Kalofer fi, ocupând Ki- 
leer, s’a pus In contact cu fracţiunile di- 
vieinnei sale, cari 1 soseatt de la Slatitza 
fi Teteven.

Am sosit la GaSrova. primirea a fost 
entusiastB: spiritul gopulaţinnel precum fi 
acela al trapelor este escelinte. Am visi- 
tat pe răniţi, el afi locuinţa bune fi aii 
un aer ast-fel de viteaz în cât trebne a’I 
admira. S’afi transportat deja aci mal mult 
de 10,000 prisonierl turc! fi se evacneazi 
imediat mal departe.

Aminunto de la Radeteki nn sunt încă.
Mâine trec Balcanii.

Gabrova, 31 Decembre.

Nn cunosc pentru moment de cât per
derile colâanei Skobelev, ele eunt de 6 ofi- 
ciiri ncifi fi 194 grade subalterne; In nu- 
mSral răniţilor: 38 oficiirl fi 1,190 grade 
subalterne. Printre riniţl se afli genera
lul Grenivast, care a avnt oasele pieiora- 
lu! sdrobite. Coloana Skobelev a luat, la 
baioneti, 12 tunuri de campanie fi mal 
multe drapele. Don? tunuri afi fost luate 
de legiunile bnlgare, cari s'afi bătut tn-

bne ei se întâlnească cu Emirul. Siberia 
e tăiată In doui acum fi foarte sigur ar
mata Ini Feofar-Khan nn il aşteaptă de 
cât pre el ca si porniaaci la Irkuţk.

— Şi odată liber! oe o ai facem?
—v Odati liber!, ne vom urma campania 

înainte, ne vom ţine dupi tartari, pâni 
In momentul In care evenimentele ne vor 
da pas ca si trecem în lagărul opus. Nn 
trebne si ne lăsăm partida, ce dracn. Noi 
d’abia începem. D-ta confrate, ni avut 
deja norocul să te afli rănit in serviciul 
>Daily-TelcgraphuluI«, pre când efi n’am 
primit Inci nimic în servicinl verifoarei 
mele.—Bnn, murmuri Aleide Jolivet iati-1 
ci adoarme, Câte-va oare de somn şi câte
va compieee de api rece, sunt destule ca 
ai pue pe nn englez pe picioare. Aceşti 
oameni sunt făcuţi de pimânt.

Şi pre când Harry Blount ae odihnia, 
Aloide Jolivet veghia lângă dânsul, dupi 
ce şi-a acoe din buzar carnetul pre care
11 umpln de note, ou hotarîrea aminterl, 
de a le Impirţi eu confratele şefi, spre cea 
mai mare mnlţnmire a cititorilor «Daily- 
Telegraphnlul.* Evenimentele-I legase u- 
nul de altul. N’aveafi de ce si mal fie 
gelojL

tr’un mod strilnoit. In general toţi afi 
mers la atac in sunetul mnsicel, cu dra
pelul deefăf urat, mergând cn acelaş picior, 
fi aliniftndu-se ca la paradi. Lupta despe
raţi la baioneti, de la Scheinov, a ţinnt 
vre-o 10 minute, împuşcătura chiar a în
cetat c&t-va timp. Regimentele l-iii fi al 
9-lea de Don afi sabrat o masi de tnrcl 
fi afi făcut prisonierl mal mnlte mii de 
fugari.

Şlpka, 1 Ianuarie.
La 31 Decemvrie am visitat posiţiunea 

de la Şipka gi numai acum ’ml am dat 
seama într’ on mod oompleot de suferinţele 
neimaginabile oe a suportat, in timp de 5 
luni, eroionl dotaşament de la 8ipka, In 
zadar s’ar încerea cine-va să le descrie, tre
bne si le fi vizut. Trecând in persoani 
Baloani, am încercat însu-ml acele osteneli 
pe oar! le afi Învins trupele noastre, la 
trecerea şi la atacnl clinei maridionale a 
Baleanilor. Am visitat pe bravii resboinicl 
şi le am mnlţumi^ precum şi pe viteazul 
lor conducător, general Radesky. In ace
eaşi zi 31 Decemvrie, am sosit la Kazanlik.

A eşit de sub tipar „InvSţăm6n- 
tul intuitiv*,

CONDUCTOR
pentru

INSTITUTORI SI INVETATORI
de

DIMITRIE DOMNIŞOR 
Inatitator

Preţul 60 bani. 

DIRECŢIUNEA GENERALĂ

A A {¡CHITELOR STATOLDI.
A eşit de snb presă şi se va pnne peste 

pnţin în vânzare prima serie a publicafiu- 
nilor istorice-fHologiee ale Dirccţiunet generale 
a Archivclor Statului, snb titlnl de:

Cuvente den Eâtrl&i
limba români vorbiţi între anii 1550—1600. 

studiu paleograflic fi lingnistic de

B .  1? .  H  A S D E U
cn o introducere asupra importanţei fi 

direcţiunii sciinţifice a filologiei române, 
de celebrai linguist german

H U G O  S C H U C H A R D T
Acest volum, aproape 400 pagine in —8 

mare, coprinde, afari de introducerea 
generali:

I. Treî-zecl şi trei texturi, ou cercetirl 
introductive şi vaste adnotaţinnl istorice, 
raleografice, economice, juridice, linguis- 
tice etc.

n. Un glosar documentai dintre anii 
1535—1592.

III. Un specimen de dicţionar etimolo
gic al limbei române pe basa nnni voca
bular mannscris de la 1600.

IV. Şease indici analitice.
V. Yr’o cinci-zeo! de fac-simile de pe 

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

Prin nrmare dar, lucrai de eare se te
mea mal presus de toate Mihail Strogoff 
era tocmai obiectul celor mal vil dorinţe 
a celor doui jurnaliftL

Sosirea lui Ivan Ogareff putea si fie de 
folos acestora, ciol calitatea lor de coree* 
pondenţl englezi fi francezi, o dată re
cunoscută , nimic mal vidit ci erafi si 
fie pnşi in libertate. Locoţiitornl Emirului 
era si faci pre Feofar-Khan să Inţeleagi 
de ouvent, pre Feofar-Khan care nn ar fi 
lipsit de a trata pre jurnaligţl oa pre sim
pli apionf.

Interesul lui Aleide Jolivet fi al lui 
HarTy Blount era cn totul tn potrivi cn 
intereanl Iul Michail Strogoff. Acesta însă 
înţelesese foarte bine aceasti situaţie, fi 
aceasta a fost un motiv mai mult pre 
lângă cele-lalte, care il condnse a se feri 
de ori-ce apropiere ou vechil sil tovarăşi 
de oilitorie. Lui misurl deci ea si nn dea 
de loo ochii cu denfil,

(Va urma)
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MALADII DE PF.PfÜ. —  Sirop»  flypAphosphil k  ble* 
EffinalalM acestei prepara^iini este constatatA de la 

♦ 857, de către medicii cei mai celebrii. De atu aci, Hirte 
multe imitaţuini s'au produsü, Inuâ nici uns nu putu (ine 
comparaţie cu produsulú presen tatii de câire cas&a nóa-

_______________ ____________________ tră. De aceia sfaiuimu cuu slerumiâ be publiculA se ceară
In Mh4 d n iu  ea aoesift s,ro|>ft se lie de o colóre roşă, oicî o dată albA fi semnătura nóslrft lmprejurulfi 
flaconului Subl influenţa tea, Iumpi m îngraşă, sodórea de oópie Încetează fi boloivaM revine repede la 
séoltaie. întrebuinţarea tea dâ assemenee reeulisturile celle nai frumóae In rdfttfeaid, raiarrhs, trm  
*As<e, trruaţtunl d¿ peptü, ele. — Depositó in prtnnytel# pbarmacn.

MALADIES DE POITRINE
Il  SIROPDWM»HOSF!ÎrrË neGUtt. ]

CAPSULK V KG ET A LE l o  N 4 T M O

Aceste ripaule sù teveliţelft de flotead, cooţmti bslsamolfl 
de copehu associate essenţel de llalioo (arbore dio Pan) ai

onslitue unü remediö contra gonorrheiï fi  scurgeriIorü de
oTf 
I*______ j ai

de a ou coqiuoita urimlorù mirosù. la virtniés acestorù differiie tiüarf alla suntd sapendre cspsnlelorfl

orï ce natură. Elle lucrează fără a osteni stomachuTfi, nu pro- 
vdeâ oie! o dată greaţă şi alla neplăcute, carï se produen la 

ca^air.« |ci«i am*«: u ie  conţinu balsamulû de copahu In stare liquidă, 91 aö avsniagiulft
vdeâ oie! o data ai alta neplăcuta, cari ta produe

da «obebA, de copahu, ale., şi da aeaia aaa mai mara parta din mediei! dio Paria f í  d io  stremăiaie afl 
rejuioţaU) la orí ce allá madieatouoe. —  Tmboe cemtft lo  lotfl d’suna aemnâtura G rim ault et C1* pe fte 
aara flaconÛ. — Depostlü tn prtncipalsle pkarmacu.

5 franci t 
a fraael r 
§ franci s 

franci ; 
fr nie. t 
fraooi: 
franci : 
(ţanol J

C E  S E  P O A T E  ( A F A T A
p r m t r l j  »  n i . % n r c i

LA DESFaQ î .. 223AL1TA ILOft IN PANZARIA
4

L I N  G r E R I A  D I N  V I  E N  A
C «l# a  V o ro şA lM  P iIa In  , . l* a r ia <4 

I  franci: I Pantalon adi I Camison da Pichet da draA.
9 Iranel i I  stm eţă da Oitard anglaa 
4 f n d  50 b i o l : I pămafc Ismeee bărbăteşti.
• Iroaai: f  perschi manchste ari aa taaea

6 gttlarp ¿eat'O  bărbaţi de olaadă fină. 
ta funtre « u f i,, u  orhoan  fa—o fi a»4noa.
f  p&reebl ciorapi patentate.
6 fui ere aaodftrne piatra dama, după alegere.

I l  H«tiii* albe da pAasă adevărata.
It batista biae oolorate tin te  fi spAlale.
6 proedpe de pAoaă curaţi.
6 jnfTAt* da a a 4  da pAoaă adevăr atA. 

frauel: 11 fOrvefe alba da oeaiă. 
franci: I eAmafâ modernă, simplă sdfi brodată,
fraecl: 9 batiste eu moauţrame fio brodate,
franci: 1 bar iută fraaoesâ fin brodată oii -dea tale.
- 8 Crartei i 1 ovnaet de damă 

Pentru s»/t fra ocl: 0 admafă da aăpta da dame
Pentru § franci: 9 ploturi bn tyudaăe piatra eămăfl de bărbaţi.

1 fastă d« picţet de iaraa.
I saiuiaon modem brodat.
I fa|a de masă colorată eo ciucuri, pentru eafd- 
1 năsnaşă şefi o pereche de umene da damăr bofat brodate.
1 fustă eontum pliasd.
I burată T i Ipan.

42 da aed — 1 ¿ucatâ Chifon franţuzesc.
I bucată Rpbe d'anfants aa laina eaulaur.

Paotru 18—24 traael: I bucată Tartan a e fi ea da S eeţL 
Paotm tO franci: 14 aetl Piehet.
Peatru 5—12 Jraaal: 0  flanaiă add s psrachs da ismeae da Ifaâ.
Pentru l a -  tb  franci ; 1 bucată p iu ă  da ăaobafR , da ooţl.
Pentru 55— 6a franci j i bucată păaaă de Belgia de 60 ooff.
Peatru 75— 10« fraocl: 1 bucată pAnaă Corona de Sa coţi.
P*atru 115 -* ia  franci : 1 bucată Toila Batiste fraaeea.
Pentru 12—35 franrî Plapăm& de Itnft forte line.

Afară Aa artlcolile menţionate aa găseşte tot-d'a-una trusouri complecte 
C a lea  M o g o ş â le l  P a la tu l „ D a c i a “ .

Csmănţliledln districte laaeţite aa preţul respectiv aa var efectaa tssrts grabnic aonsolinoies

Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pentru
Pee tro 
Punira 
Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentru 
Peo tro 
Pentru 
Pentru 
Pentru

Pentru 8 frânai: 
Pentru 5 fraSsi: 
Peatru I  franci : 
Pentru 5 franci : 
Pentru 5 franci : 
Pentru I  fr kD«*l ;
Pentru 25 franci : 
Pentru 10 frânei :

O P E R I L E  M U S I C A L E

imprimate ta ediţiunea adstri

T H IE L  < te  W J S 3I S S ,  T Y P O O R A F T
Strada Lipscani, palatal »Daeia.*

___________ FR. 0 .
OON8TANTINK8CO D.f Bouvenir de Zisio» Valse pour p iaooforte ...........................  1 —
CARLSON C., Quatre moroeauz Roumains, pour puaaodoita . . .. .......................... 2 —-
FLECHTENMCHËR A., Muma lui Stef&n, pentru o voce şi p i a n o .....................  1 50
GEOfttiE8CU TH., Doue sospioe. rom. pentru o voce es p ia n o ........................ .... 1 4P

-  s Spune, rom. naţionaJă, pentru o v oe eu p i a n o ........................  1 40
KR ATÔCHWIL A. K.. Hora, Viéta României psstrs piano . ...............................  i 40
HKDKK J. W., România, Quadrille d^ Concert peatru piaao . . . ......................  4 —
MCJSICESCO G., Rânduiala cunnniel pentr > piano . .......................... 5 — '
STERN L., op. 10, Der Wuascb (Dorinţa) für isingst. und C ia v ie r b ......................  t  — i

» ,  op. 11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst. und Ciavierb.......................   . i  5q
„ » op. 4. Grande Etude pour p ia n o fo rte ............................. ..........................  i  50
„ m op. 17. Hora. Maridra peatru pianoforte....................................................  1 20
• » op. 18. Durerea ’ml este mare, Valse brii. pentru p ian o ...........................  2 —
» , op. 19. Viaturi Ce de ocpil, Quadrille pentru piano • • • • • • • •  ‘i  —
» » La Favorite, Scbottiach pour p i a n o ..............................• | 65
9 p IţiW-PoIka pentru piaao . , , ,  ........................................................................   , 1 —
> » op. 20. Apele de la Văe&resel, 8chottsich pour p ia a o ........... 1 50

| VIEUX E.. Marche de Cavalerie pour piaao ................... 1 —
Tdte aceste se vêad eo rabat de tiw ».

i
Doctorul Gnorp lsvoramfnC8 0UD08-

rab.
public et dl Ccii3ult!iţiiini mpdi'O rkirnr* 
y ¡culo 1* ’omiciliul iéfi din strad.i Fôntâ- 
a«l S), in túte ^i’e'e de la ora 5- 8 dtipfc 
l W | t .

P m tru oaI f i r l  niijlÔM com u t (iile v e r  
8 gratuit«.

H . H Ö N 1 C H
TAPISIEB SI O1C08ATOB 

S trada S t ir le i-V c d a , 3
lu dosul Teatrului Naţional,

m  recomanda peotra tôt« lacrArile a tin 
g&tôre de meseria sa.

A ş t  '« avib t i p.* r fi aa nflS de v|n- 
<J *re la Ria|(Miils de música Gebauer fi 
landet à  Sandrovitz :

DEŞTEPTATE ROMANE
de Andrei Hareşânn

E R O I C
pmtru pitr» *»ol cu iM m şam i d n I  t*  pian* 

d« LEOPLD STKRN.

P r e ţ u l  i L e  ü no ü .  
B U C Ü R E B O I  

Tipograff-editorl Thiel â  W iia , palatul >Dacia.‘

à  « f i t  |i se află de vânzare la tô te  l ib r ă r i i » :

INDICATORUL ALFABETIC
al leget

TIMBRULUI SI INREGISTRÀREI
de

ü .  X- O E O B O I A N  
Preţul 1 Lefi nofi*

NOÜA PAîCORÂMA
snb deDurnirea de

GALERIE IIT A B L O Ü R I
■otită acuma fi a;e4&tă tn Strada Belve

dere, în josul fotografie! d-lul Meter.

Bătăliile cele mal noue şl în
tâmplările lumel.

Bătălia lângă Plevna. 
Luarea Griviţel.
Luarea stogului turcescü 

prin vönfttsrul Iön Grigorie.
Rescöla lucrătorilor căilor 

ferate in America etc. etc. 
Intrarea este titimal 50 bani 

C U  C A D O U

ï r t n  I  P a l *  adv9?ftt*. ■> “ “ ‘ V• ” U  X .  JL « l u /  proTÏsoriü to  casele 
repausatnln ï R ad a ca n a  D im itr iu , Strada 
Radn-Vodă No. 17. (704—0)

rtXXXXJOOOtXXXXXXXXXXXXJOCKXXXX*!
x P R A N Z  C J t n s T T H E
V  à Iii V I L L K  D B  S K U X K L E 8
X  Podul XffOfólM Ho« IA fii - fim de O euiiU til *aeâ
M  Recomandă magazinul se€ ao^rtol la tot-d'a- taa IdrOe t m  aa rsM rit dt M rbaţl >i d# 
S  dansa, ealera, «tanchete, batiaăe de liaa. olaadă fi mAta«A, eior&pi paatru barbnll f  - daiae. 

danele tine ţorăpe de aajaté) camisóne, e, broderie 1 r.t •)-, fravata oărbitl ji
I j f  0m eete mal aol firme ai eulorl, umbrele de sére si dn ploie #-r. àir&ffêM t  t

nr-o-dată atenţi mea onor. Clientele că di» caisa erisel am re^«§ f<Wte mult preţurile*

5 icxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A NU NC IU I M P O R T A N  T._ 
J CIL Iii TICIID 81 BIM'IITO HA6131M
L A  8 T É U A  A L B A

SUB FIRMA

î m i  m s s î l ! ! ! fed

Strada Carol I  No. 5.
(Curtea Vechie) 

rli-â-rla de Stg. Prager

Strada Carol 1 No. 5.
(Curtea Vechie) 

TÍ8-á-Tl8 de Stg. Prager.

Am onóre a însciiuţa pei onor. PT. Public dl mi-a sosit pentrn 
risonul de iarnă an bogat asortiment de Inoălţăminte pentrn Bărbaţi, 
Dame fi Copit, dnpă fasónele cele din urmă, — precum fi an mare 
trunupoft du Cisme lungi d« L*k rusesc, de Incht fi de Vaca, ra fi 
Mantale de Cauciuo pentrn pió«, prima ealit >te: asemenea fi 6alOfi 
de Gumi.

Snb-semnatnl aduc mulţumirile mele onor. PT. P«klii pentru în
credere ce a dat minţi o atei mele firme de un interval de 12 ani i 
care pănă acuma a depui probe suficiente de fina calitate a măriei 
ca fi de eftinătatea preţurilor, sperând că yi de acum înainte, va 
bine-voi al da concursul seQ găsind tot-d’a-nna atât mărfuri fine 

! fi fasonate cât fi preţuri forte moderat«.
| Ce tótS stima

P H 1L 1P P  G O L D S T E IN . :

U ă l ă

V

F A B R I C A
a«

CHARTIE MECHANICA 
d* 1«

ZARNESCI, lâ n g ă  b r a şo v
produce chârtiă de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cel« mal mari nsitate 
dentru ^iare A se adresa la dirddţiunea 
numitei fabric« în Brafov, Strada Catarina 
No. 402.

O .  P R E D O V I T S

PRIMUL DEP0SIX DE ZIARE
I  IST I  -A . S  S  ^5T

No. 18, Strada Mare No. 18.
Tn H anu l  T urcesc lîn ga  P a latu l  CuhubI A d m in istea tiv i

Ca onâre recomand respectuos onor. Public primul deposit de ^iare ce aa 
deschis in acest or&f* fiind aprovieionat tot-d a-una cn jnrnalele ce/e mai noi 
Tot-d’o-dată primesc abonamente, anunciuri fi reclame la <}iare!e aic a ml 
jos notate: ’ j

Timpul, Resboief, Pressa, Tdfegraphul, Românul, L’Orient. România Liberă 
Globul, Ghimpele, Figaro, Sidua României, Epocha, Novorussysky Telegraf. Vestea 
«te. In curând primesc fi mal multa feluri de Călindare Române fi Franc«** 
Rog respectos pe onor. Public a mă onora cu visitile D-lor.

G. Predovits.

J .  n .  F A B R I C A  L A N D Q U T - W I E N E R B E R G  
M. J. ELSINGER et FII la VIENA,

furnisâsă contra casa safi â conto, livrabile la Viena.

Muşamale de c&raţe şi Mantale de pldi(
cât mal repede fi în cele mai mari eantiităţ. (G'.52— 0).

P H A R M A C I A  XjA  „ S P E R A N T I A "
f  26, C â L B i  MOOOŞOAEt, M .

D E PO U L iM‘E D I ,C A M E M T E L O R  FUANCESE.
1 Obi cte de Cauciuc fi Articole de Toalete. Atem^nea m  antţHjexă a tai 

ori-ce oomande diu r. «ortul i « di«al.
f  ^  B R U S .  J

JOSEP GRÜNBAUM
L A  B E L L E  J  A  R  D  I  I T  I  £ î  B  E

« 20, Colţul BnlerardnlnY şl Stradel Hogoş6IeI, Casele Greeâna, 20

^  Aduc la cunoştinţa onor. Public că ihl'am asortat Magasinul cu

 ̂ MENCIC0AFFE, PAlTOAKE ă la DERBY şl COSTUME COMPLECTE]
P a n t a l o n e  d e  f a n t a s i e  d i n  d i v e r s e  S t o f f a

Tot de o-dată înştiinţe<| că am priimit

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

« l O i S B F  g h C M B A U M
Furnisorul Cărţii, .A  LA BELLE JARDINIERE*, 20 Colţul Bnlevardulnl, * f.

Tipografii! Thiel A Weiea Palatul »Dacia*


