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A  B O N A M E N T E L E .  
IN TOATa ROMÂNIA

Pe .................................................... . . L n. 48
Pe 6 luni...................................................  > 1*

| pa 8 lun i................................................... >
IN STRĂINĂTATE :

o a n ............... ................................... .... »
INŞEKţIUNI ŞI RECLAME:

'.inia de 30 litere petit, pagina 17, 30 bani. 
e pagina JH> 80 bani, pe pag. II, 2 lei noi.

Reclame 1 lei noi linia.

Un număr In capitală 10 bani.

TTMPUL
E9E IN TOATE ZILELE DE LUCRU. '

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş i A d m in i s t r a l i e i :  P a l a t u l  »D acia .*

_A_3NTTJ I T O r C T R I -  
Se priimew In abrăinatate : LaD-nil Eaastn- 
stein <t Vogler In Vienna, Walfieehgasse 10 
Ă. Opptlik In Vienna, Stubenbastei 2 ; liudo- 
M oue in Vienna, Seilerst&tte 2 1 Vintén* 
Ardicka In Vienna, TeinfalUtrsne 17 Phüipp 
Lob In Vienna, Eicbenbachgaue il : Zi. Long 
A Comp. In Pegta |i Havas-Laffite à  Comp
lu Parii,

Scrisori nefrancate na te primesc.

Articolele nepublicate «e vor arde.

Un număr tn Districte 15 bani.

Qgtu! de Baeoresel, S lanuarie.
pyig. Rurale.................... 93 92*/«

F  Uomeniale . . . .  87i/j 87
1 «Hit funciar rural 8 l (/t 81
I  Y .  urban . . 49 —

fer. municipal al Capit 81 —
Ij&lig. Pensil . . . . . .  135 —

D a c ia ....................  200 —
|i România................ 40 —
I Tmpr. municipal eu premil — —

Ben ta Bomânft................  — —
'tria 3 lun l.................... I00i/« 100l/s

jionlrn a ....................2520 —
I îiena > ....................  —  —

Berlin .  .........................l88*/t —

Cursul de Vlena, 15 Ianuarie. 
Renta ungarii In aur . . . .  91 85 
Bonuri de tesaur ucg , I emis. Il8  25 

,  ,  II ,  106 25
împrumutul auitr, In hirtie . 63 80 

> .  ,  argint. 67 05
Renta austriacă În aur . . .  75 10
liose din .....................................118 60
Acţiunile bii.ncei naţionale . . 80 8 

.  .  austr. de credit 223 —
,  ungare > 208 25

A rg in t ....................................... 104 —
D u ca tu l...................  5 61
Napoleonul................................ 9 49
100 mftrel germane................  48 65

Cursul de Berlin, 15 Ianuarie 
Acţiunile Cililor ferate rom&ne. 28 25 
Obligaţiunile runfuio 6°/o , . 70 60 
Priorităţile C. fer. rom. 8%  72 26 
Imp amutul Oppenheim . . .  95 25
Napoleonul . ............................ 16 20
Viena, termen lu n g ................ ....... ...
Pari» > sourt . . . .  g l —

Calendarul file i 
Juol 5 Ianuarie.
Patronul zilei: 8. S. Theopent şi Teona 
Rcs&ritul soarelui: 7 ore 81 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 87 min.
Fosele lunel: Luni Nuo&

P L E C A R E A  T P l E I S r C m X I l i O R ,
Buearetel Suceava 

Bucurescl , . . , 8.15 n 10.— ,
P loesc l......9.60 n 19.00 «
B i& ila ...................1.58 n 5.46 4 7.15 i
Tecuci f l ...................4.38 n 11.401

R om a n ...................9.05 d 4.45 q
Suceava, sosire . .12.03 4 9.65 n

Buourcsc—VercIoroT»
Buc ir e s c l .................... 8.— d 6,05 n
P i t e ş t i ........................ 11.21 4 10.15 n
Slatina ........................ 2. -  q
C r a i o v a ...................................4.17 q
Vtîrcioriva, sosire . . 9.01 nu

Suceava. 
Roman . 
Tecucid. 
Br&ila . 
Ploescl.

Snoeara —Hucnrescl
6.11 
8.45 4 

, 12.30 n 
. 8.08 n 

7.12

6.46 
12 30 d 
6.10 4 
8.10 n 8.68 

3.46 i 
4.30 'Bucurescl, sosire 8.80 4

Verclorora — Bucurescl
Verciorova................... . 6.46 d
Craiova . . . . . . . .  11.44 a
Slatina.............................. ....................  1.51 d
Pitejtl...............................  4.42 4 7-15 <
Bucurescl, sosire . . . .  7.40 {  11.20 i

Bneiresel—Glargla
Bucurescl............... .... 9.16 d 8.06 n
Giurgiu, sosire................ 11.35 q 8.27 4

Wlnrgln — Boeorescl
Giurgiu................... .... . . 9.26 d 4.15 4

I Bucurescl, sosire................. 9.48 4 7.17 n
Galaţi—Barbeţi

G a la ţi..................... 1.20 n 8 26 d 7.80 n
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— q 8.06 n

Barbo j l -  Galaţi
Bărboşi................... 2.55 n 6.25 n 7.35 n

| Galaţi, sosire . . .  8.30 n 7.— n 8.— n

SCIRI TELEGRAFICE
din

F O IL E  S T R Ă IN E
Londra, 1* Ianuarie.

AfttS-zI dnpă amiază-zi Bortbwlch în o 
Itdnnare din St. Iames-Hill, la care aU 
|hiat parte fi dame , a ţintit nn discurs 
despre cestiunea orientalii. Preşedinte era 

|Dnce\e de Latherland. Iutre coi de faţa

Iâia Dacele do Teck, comiţii Abwgarenny, 
jCharliimout şi Charles Russel, Henry Wolf 
Jţ\ t\ţl membrii al Camerei comunelor, mal 

Jjmulţi membrii al camerei Lorzilor şi se- 
ţeratarul privat al Lordului Beaaconsfield, 
JCony.
ţ  Discursul Ini Borthwick a fost îndrep- 
itat centra Rusiei. Oratorul a încheiat: 
■Datoria guvernului este a face paşi pen- 
îifcrn apărarea tuturor intereselor englezeşti, 
■are ar putea să fie amerin ţaţe.

Ducele de Lutherland a mulţumi ora
torului şi a criticat cu cea mai mare bb- 
|ime faptele diplomaţiei ruseşti, decla- 
ad tot-odată, că Qladston şi IguatiefF 

jnt ngenţirde frânte al Rusiei. EI crede, 
î& daca oposiţiunea nu ar fi împedicat pe 

^guvern a lucra cu hotărâre, Rasia nici 
■odată nu ar fi declarat Porţii resboî.

Roma, 11 Ianuarie.

Despre locul da înmormântare a rSmâ- 
i?iţelor pămeuteştî ale regelui un se ştie 
*mcâ nimic positiv, de oare-ce se poate ca 
ia testamentul reposntnlm să fie ce-va 
Îespre aceasta. Dao’ar fi ca înmormlnta- 
»  să se facă la Turin, e probabil,, că 
ondnctul funebru se va opri în vechia 
eşediuţă Florenţa, peritrn-îă şi aici să se 
fM ceremonii, funebre.

Se vorbeşte că logela de francmasoni de 
•ici aS hotărât a lua parte la iumorme î- 
Mk

Constantlnopol, 10 lanuarie.

Mal multe ziare susţin, că Poarta nn 
«prinde şi pe Serbia in negociaţi Ie de 
jmistiţiU. Ziarele adeveresc ştirea, că ruşii 
1 mai multe părţi aii trecut Balcanii.— 
JKătoarea de la Şipca e ocupată de roşi.

Constantlnopol, 11 Ianuarie.

Se adevereşte, că armata de la Şipca 
PPredat. Numărul batalioanelor, după 

Aporturile oficiale, e de 28. Ruşii ad ina- 
jtţaţ până la Ieui-Saghra şi aii ocupat o 

parte din calea ferată despre Adria- 
lîpol. In seraschierat să crede că apărarea 

^5*»tui oraş e peste putinţe, E dar pro- 
Wbil că Adrianopolul va fi evacuat. Ştirea 

■I Poarta nn ar voi să încheie armistiţiu 
}p Serbia, e falşă; din contră, Poarta 
jnrneşte ca armistiţiul bS Be încheie şi 
nntm Sărbia, Romănia şi M intenrgru. 

Rusia a declarat că na va comunioa 
♦ndiţiile armistiţiului de cât prin car
terul gen oral şi nnmal plenipotenţiarilor 
mrceştl.
(Armistiţiul nu se va încheia de cât 
Ipă ce vor fi acceptate bis le prelimi 
pare ale păciL

Koma, 11 Ianuarie.

finirea pe tron a regelui Humbert nn 
jfoet încS notificată Vaticanului.

Londra, 11 Ianuarie.

jjâ 15 Iannafie se va ţinea în O iborne 
consiliu de miniştrii n|) preşedinţa 
inel.

Roma, 11 Iatanrie.

Regele Humb-rt a ordonat nn dolifi de 
şase luni.

In ordinul de zi adresat armatei pnne 
n vederea tntnrora virtuţile ostăşeşti şi 

cetăţeneşti ale Iul Victor Eminnel.
Mulţi senatori şi depntaţi aQ sosit la 

Roma. Se vorb şto că regele Humbert ar 
voi să’şl dea învoirea, că remăşiţele pămân
teşti ale părintelui sSQ să fie înmormân
tate la Roma; şi-a reservat însă, ca să 
ntrebe mal înainte pe membrii familiei 

regale.
Mancini a făcut propunerea, de a pre

santa parlamentului pentru tutemeiarea 
unui Pantheon, pentru înmorn entarea 
Casei de Savoia.

Prinţul Napoleon a sosit aici. Mâne 
toate trupele din rigat vor dt jnrămdnt 
noului rege. Generalul B.iysecourt a ple
cat la Cormona ea să primească pe Archi- 
ducele Rainer. Regina Victoria a anunţat, 
că se va representa printr'un deputat spe
cial la înmormântare. Mâne mortul se va 
expune în Qairinal.

După ,Panfulla“ răposatul rege s'ar fi 
esprimat ast-fel, înainte de a-şl da sufie- 
tul : »Mor catolic, am avut tot-de-una 
iubire şi respect pentrn persoana Sancti
tăţii Sale.

Daca, întru cât s’atinge de persoana mea, 
-am făcut Sf. Părinte vre-o neplăcere, 

declar, că 'ml pare răd. L i toate câte am 
făcut insă, am avnt tot-de-una conştiinţa 
c’am împlinit datoriile mele ca cetăţean 
şi rege şi că nn m’am atins întru nimic 
da religia străbunilor mei*.

SCIRI TELEGRAFICE
ALE . TIMPULUI*  

(Agenta Havas).

— Servlolul de la 15 lanuarie 4 ore seara.

Constantlnopol, 14 Ianuarie.

Popalaţiunea continuă a deşerta Adria- 
uopolnl.

Din causa demlieril drumului de fier, 
mai mulţi refugiaţi, ce veneafi de la A- 
drianopol, aii fost omorîţl safi răniţi.

Vlena' 15 Ianuarie. 

Se telegrafiază din Constantinopol zia
rului «Fremdenblatt, cu data de 14, că 
in nrma înaintării repede a Ruşilor în 
Rumelia, depositela de provisiuni aşezate 
în Hamarly se vor muţi la Adrianopol. 
Mitroviţa este apărată de patru redute. 
Comandantul acestui oraş, Jbrahim-bei, 
dispune de 3,000 regulari, şi 5,000 nere- 
gularL

— S rvlciul, de la 16 lanuarie 8 ore seara—

Constantlnopol, 14 Ianuarie.

Server paşa şi Namik paşa plaacS astă* 
■eară la Adrianopol. Ei merg la Eazanlîc.

Londra, 15 Ianuarie.

Dnpă informaţiunile ziarului »Standard* 
compania hnlieră din ţara Gal eş a primit 
ordinul de a espedia imediat mari canti
tăţi de cărbuni în baia Vurla.

— Serviciul de la 16 lanuarie — 9 ore tflmlnsiţa

Paris, 16 Ianuarie.

Camera a hotărit a nu ţine şedinţă Joi 
d:n cansa serviciului funebru celebrat In

memoria Iul Viotor Emanuel. Camera şi 
cea mai mare parte de deputaţi vor fi de 
fuţă la acest serviciu.

Constantlnopol, 16 Ianuarie.

Mehemed-Ali, care se află actualmente 
la Adrianopol, Negib-paşa şi d. Toriu 
consilier legist cu duol secretari vor în- 

P6 plenipotenţiarii otomani, Server- 
paşa şi Namik-psşa.

Gazetele anunţă că fl ita turcească ar fi 
bombardat Eupatoria, Ialta şi Aopa . Po
pulaţia a evacuat Bnrgojul.

Serbii aU atacat Kurşumlu. O noă bltae 
s'a aprins intre Soleiman şi Gurko, pe 
lângă Filipopol. Restabilindu-ss linia dru
mului de fier, Server-paşa şi Namik-psşa 
att plecat astă-zi. Nu e sigur că condiţi
ile publicate, ca fiind ale Rusiei, ar fi e- 
sact?. Pknipote iţiarii otomani nu vor a 
vea cunoscinţă de aceste condiţii de cât 
numai la Kazanlik.

B U C U R E S C I  îi I A N U A R I E

O ploaie de decoraţiunl, trei sute 
şi mal mult, a căzut peBte ţar&. G&nd 
ziarul nostru, unindu-se acnm un an 
cu c&ţl-va rari Înţelepţi din idunare 
a sprijinit c& decoraţia română tre
buia s& fie curat milit&reasc&, pre
văzusem abusul ce se va face cu o 
decoraţiune civilă.

C&nd zicem, prtvlzusem, trebue s& 
mărturisim că nici odată n'am cre
zut că scandalul va merge aşa de
parte Incăt, .Steaua României*, con
sacrată prin priiwirea Însemnelor 
sale de către M. Sa Ţarul şi prin 
sângele atâtor bravi, se va Împărţi 
până şi la indivizi certatl de judecată.

Observaţiunile ce ar fi de făcut 
asupra listelor decretate la 1 Ianua
rie ar fi nenumărate. Ne vom măr
gini la foarte puţine, căci nici că 
mal trebue vorbă multă asupra unor 
asemenea procedări.

Cel d’ftntftitl lucru care sare In 
ochi, este o scandaloasă şi flagrantă 
violare a legel. Legea, făcută chiar 
de guvernul actual, nu permite a 
se numi d'a dreptul tn gradurile mal 
Înalte ca gradul de cavaler, de 
cât cu ocasiunea promoţiuuel ântâiâ, 
şi fixează un număr limitat ce nu 
se poate Întrec?. Acest numtr este 
sfertul numtrulul total al decoraţiu- 
nilor în fie care grad.

Să luăm de exemplu gradul ân- 
teifl, Marele Cordon. După lege, el 
se compune In total de 20 cordoine 
pentru pămfentenl.

Din aceste 20, numai 5 puteatl fi 
date d'a dreptul la creaţiunea or
dinului, iară cel-l’nlte 15 t.rebuesc 
reservate, căci nimeni nu se putea 
ridira la dănsele de cât prin calea 
ierarchică Înaintând din gradele in
ferioare, iar nu prin numire d'a 
dreptul.

El bine, la crearea decoraţiunel

In loc de cinci, s'aQ dat şease pălind 
ministerul peste lege cu o nomina 
ţiune. Astăzi se mal adaugă trei 
mari cordoane care pot fi foarte ne 
merit distribuite, care Insă nu s'afi 
dat de cât prin călcarea flagrantă 
şi fără scuză a unei legi votată de 
înseşi Adunările actuale.

Aceiaşi călcare s’a făcut pentru 
cele-l'alte gradurl depărtendu-se pre 
tutindenea cifra legtX, care a avut 
nebuneasca idee de a pune o mar 
gine la furia de decoraţiunl şi de 
podoabe care stăpâneşte pe orl-ce 
demagog.— Este In adevăr un spec 
tacol nuofi şi surprinzător acest des' 
preţ făţiş al guvernului actual pen' 
tru legile chiar propuse de dănsul 
această deprindere : „asa voia, aşa 
fa c• care caracterisează In cel mal 
mare grad regimul ce sugrumă as
tăzi ţara.

După ce am constatat despreţul 
absolut al guvernului pentru Însuşi 
legea sa, să ne mal coborâm oare 
Ia amănunte! Un guvern.capabil de 
a călca In picioare o proibiţiune for* 
mală, ce va face când va uza In 
privinţa alegerel persoanelor de o 
latitudine care o are şi care nu poate 
fi controlată de cât prin bunul săti 
simţ, prin pudoarea sa, prin patrio
tica Îngrijire a nu desonora semnul 
de onoare a unul stat întreg. Ast-fel 
de griji n'afi turburai nici odată 
nopţile d-lor Cogălniceanu şi Roaetti.

Totul se găseşte In acea listă estra- 
vagantâ care Începe de la d. Mano- 
lache Cistache, pentru a sfârşi cu 
Mircea Mălăerul. Totul, dară mal cu 
seamă agenţii electorali roşii. Când 
n’a putut sâ’l mal decoreze ca Be- 

natorl, deputaţi, funcţionari, etc., 
I-a decorat ca c&rdumarl şi mari 
proprietari.

Nu contestăm că decoraţiunea se 
poate da unul proprietar util ca un 
comerciant, un proprietar. Insă când t 
Când se probează că acel comer
ciant a introdus o ramură nouă de 
industrie In ţara lui, a creat un is- 
vor de bogăţie noii, dară nu când 
s'a mărginit a face meserie de pră
văliaş, ce cumpără eftin pentru a 
vinde scump. Asemenea un mare 
proprietar nu se decoră pur şi sim
plu fiind-că are un mare venit, dară 
fiind-că a perfecţionat cutare pro
cedare de cultură, a aclimatat cu
tare product necunossut. In fin?, a- 
semenea recompense st dafi In urma 
exposiţiunel industriale saă agricole, 
după avisul unul jur iii compus din 
oameni competinţl.

Nn ştim ca ministru de esterne 
să fie de obicinuit un om care În
ţelege agricultura safi industria, pen
tru ca dănsul să propună asemenea 
răsplată; este foarte adevărat că mi
nistrul actual este foarte priceput 
In arta de a câştiga mult prin a-

gricui tură. Insă nu credem că Dom
nitorul a voit să resplătească aceste 
procedeurl de a face bani cu mo- 
şiele. Ori-cine va citi lista, va vedea 
ră oamenii decoraţi sub asemenea 
pretexte, sunt saâ rude a vre nnul 
Beniamin guvernamental, safi ale
gători lndoioşl In vre>un col. I, ale 
efiror voturi trebuiafi cumpărate.

Mal observăm că s'afi decorat ţe- 
ranil care afi figurat In divanul ad- 
ho'*.

Nn putem de cât să aprobăm.
Dar aceşti ţeranl de sigur nu safi 

decorat ca ţeranl, căci atuncia ar tre
bui să se deooreze milionul de con
tribuabili al ţărel care afi tot atâtea 
merite ca şi tovarăşii lor. Dacă s'afi 
decorat, este fiind că afi făcut par
te din ilustra Adunare care a pus 
bazele stării noastie actuale, care 
cea d’ântăifi a făcut să se auză gla
sul României Europei ascultătoare 
şi bine-voitoare pe atunci. In ase
menea cas dar, trebuiafi decoraţi 
toţi membrii supravieţuitori din di- 
vanurile ad-hoc. Ca atât mal ne
dreaptă este această uitare cu cât 
verl-cine va mărturisi că nu tocmai 
aceşti deputaţi, ţeranl oneşti dar pu
ţin culţi, afi fost autorii şi instiga
torii acestor mari măsuri. De ce dar 
această uitare pentru cel lalţl mem
bri supravieţuitori al Divanurilor ad- 
hoc ? De ce această grosolană ingra
titudine ?

Ultima noastră observaţi ane va 
avea raport la cel trei miniştrii din 
ministerul Liscar Câtargi, d-nil N. 
Creţulescu, Tell şi Q. Cantacuzino 
decoraţi astăzi.

Noi găsim mal ântăifi o supremă 
necuviinţă din partea guvernului de 
a pune asemenea bărbaţi lntr'un 
decret cu d’alde d-nil Fleva şi Sto* 
lojan cari afi scris volume de in
sulte nedemne şi calomnii In contra 
lor, care i-afi tratat dt reU-făcători 
de la Tribună.

Daca aceasta este o reparaţiune, 
ea nu este complectă şi nu vine la 
timp. Nn este complectă, căci ar tre
bui esplicat In «Monitorul* cum se 
face că acel, pa care partidul de la 
putere acum şease luni, II găsia buni 
de ştreang, sunt astăzi demni de un 
ştreang de mătase, cum acel al că
ror nume s'a publicat In trei mii de 
comune ca autori al tutulor relelor 
şi calamităţilor sunt astăzi, după un 
an de zile, judecaţi demni de o Înaltă 
resplată! Nu vine la timp, căci dacă 
acusaţia a fost retrasă In contra a- 
cestor miniştri, ea a fost retrasă In 
privinţa persoanelor lor, iar nu In 
privinţa faptelor care li se imputa ti 
special şi despre care afi Încă să res- 
pundâ Înaintea Justiţiei colegii lor 
menţinuţi In acusaţiune. Ast-fel u- 
nlele capete de acusaţiune care pri
vesc In deosebi admistraţiunea finan-



ţelor şi a lucrurilor publice sunt men-1 Procesul faimos al deputatului S. 
ţinute, de şi miniştri acestor departa-1 MileticI se urmează şi tot mal multe 
mente sunt Înlăturaţi. Aşa pretinşii I elemente se adună pentru achitarea 
principali autori, nu mal sunt acusaţl, I acusatulul.
dar acuaaţiunile remân, şi alţi miniştri I După ce timp îndelungat afi ob
oare nu rin acolo do cât ca complici I servat o atitudine foarte reservată 
fi solidari, sunt Inel ţinuţi sà re«-1 In tot ceea c e privesee politica o- 
punză pentru ele ; căci Încă odată, I rientală, ziarele din Viena reîncep 
s’afi lnl&turat persoanele dar nici un I a ae pronunţa aaupra condiţiunilor 
cap de acuaaţiune nu a’a retraa. I de paoe, pe care Austro-Ungaria le-ar 

In ast-fel de aituaţiune, decora* I putea accepta. încă de mult zia- 
ţicnea dat4 aceator onorabile par-1 rele oficioase din Viena ziceaû me- 
ioane este o adevârată deriaiune, I refi, c& Romănia nu va putea să 
est« un fel de provocare ce li ae face I facă ni ci o achisiţie teritoriali pe 
a ae mărturisi pe dPnşil sau peco>|ţ6rmul drept al Dunărei. In num&*{ 
legii lor de culpabili de faptele im-Irul de la 1? Ianuarie, ziarul . Frein- 
putate, de calomniile Indrăsneţe ale I denblatt* revine asupra acestei ches- 
oameoilor cari ’I decorează. I tiunl, şi dăndu-şl seamă despre suc-

Trebuia cinismul d-lul Cogàlni-1 cesele armelor romăneştf, serbeştl 
ceanu pentru a pune pe o aingură I ţj tnuntenegriue, ae Întreabă care 
liată pe d-nil N. Creţulescu, G. Can-1 trebui să tie formula pentru In- 
tacuzino şi Christian Tell, cu d-nil I t-heiarea păcel Intre Poartă şi a- 
Fleva şi Stolojan. Trebuia machia-1 ceste trei ţări. Ziarul vienea e de 
veliamui d-lul C. A. ttoaetti pentru I p&rere, că Poarta nu poate să intre 
a inventa acest mod indirect de a I ţn negociărl directe nici cu una din 
provoca pe unii din miniştri să | tr’lnsele şi că Rusia va trebui să 
mărturisească Inşii că afi fost a* I mijlocească şi pentru dênsele. ,Dar 
tăţea ani in minister alăturea ou I cuvêntul din urmă şi hotărător, ln- 
nişte oameni criminali, ale căror acte I cheie ziarul vienes, — nu poate să 
ilegale nici că le bănuiaţi măcar. I ge rostit nici din partea Ruaiel, nici 
Insă această tactică nu va isbuti, I partea Turciei, cu deosebire dacă 
suntem siguri. Nu ştim ce vor face I ar g vorba de schimbarea poaiţiunel 
asemenea bărbaţi, nici nu ne per-1 internaţionale a acestor JérI, despre 
mitem aă le dictăm purtarea. Dar I mutarea graniţelor lor, deapre anu- 
auntem mal mult de căt siguri că I ]area vre-unul punct din tractatele 
vor afla un mijloc de a eşi eu dem- maI vefhr.
ni ta tea lor din asemenea situaţiune I Pretutindenea, unde interese eu- 
delicată, şi nn vor permite ca par-1 r0p®ne se pnn In joc, se va roati 
tidul conservator, pe care il repre-1 ^ Europa şi in comun acord cu Eu- 
aintă, să cază victima unor aseme-1 ropa njC| Austro-Ungaria nu trebue 
nea neoneste şi grosolane machina-1 că este una din puterile
ţiual- I garante, care a& încheiat vechile

Să terminăm In sfărşit printr’o tracte şi care nu a renunţat Încă 
observaţiune ultimă. Preşedintele Ca- L drepkol de a tnfheia noi tractate 
merel deputaţilor, mentorul pute* I pen r̂u regularea afacerilor din 0- 
rel, distribuitorul tutulor bunelor şi I r ên^ 
relelor, d. C. A. Rosetti, pe care I 
11 pntem cu această ocasiune numi I
şi Marti» Decorator, nu se deco-1 Ellgliteră. Ziarele străine eo 
rează pe aine lnsuş. Concluzia pen- I munică din Londra raporturi dea 
trn ori-ce om cu mintea sănătoasă pre o manifestaţie, aşa zicênd oea 
este dar, că despreţueşte onoarea I d’ântêiü făcută pentru politica an 
care o face celor-lalţl. I ti-rusească a guvernului. Alăturea

I cu multele şi atăt de energicele ma 
. 1 1 I nifestaţiunl făcute contra acestei

I politice, importanţa diacuraulul ţi 
I nut In St. James-Hall se perde.
I Ziarele englezeşti de căte-ve zile afi 
I dat In dârăt şi In deobşte Întreaga 

A ustro-U llfarla .—Corpurile le- atenţie a opiniei publice din Engl 
giuitoare s’afi întrunit şi aü rein- tera pare a ae îndrepta asupra ne 
ceput dezbaterile proiectelor de legi ! gocierilor ce se urmează Intre Poartă 
privitoare la pactul doaliat. In 1 şi Rusia.
parlamentul din Viena a’a început I Ziarul .Times* comunică fără de 
deabaterea generală asupra proiec* I nici un comentar un raport despre 
tulul de tarife vamale; iar dietaI negociările, ce se urmează întregu 
din Pesta nu se ocupă de o cam-lvernul rusesc şi cel romănesc reia 
dată de căt de cestiunl trecătoare. I tiv la retrocedarea Baaarabief. După

cum ne apune corespondentul ziaru
lui englezesc, Rusia voeşte aă căş- 
tige cu orl-ce preţ Basarabia şi o- 
feră Romăniel în schimb pentru a- 
ceastă parte din vatra strSmoşească 
nu numai Dobrogia, ei chiar fi nea* 
cal-va părţi din Bulgaria, pe la Ni* 
copoii, Vidin şi aşa mal departe. 
Pănă acum aceste negociărl nu aă 
avut nici un resultat positiv.

Ziarul englezesc sfărşeşte aaigu*

T I M P P L ___________

R E S  B O I U L

cu o a doua brigadă din a 14-a di- 
viaie şi un batalion din regimentul 
de Breanah. Oraţie ceţei, al noştri 
afi reuşit a coprinde prima linie a 
cantonamentelor, turcii obaervănd 
aceasta afi deachia o tare canonadă, 
mal alea cu mortierile. O luptă crăn- 
cenă a’a Început pe poaiţiunile tur
ceşti, in vale, aproape de satul Şip- 
ca, care a durat de dimineaţă pănă 
1» 3 ore după amează. Către i  ore 
focul a început a ae alăbi şi la 4 fi 

_]jumState a Încetat. Un ofiţer de or* 
rănd pe cititorii sil, că cestiunea | donanţă al generalului Soobelev, ma 
Basarabiei nu măreşte popularitatea I lntdifi, şi generalul Smolearof afi a 
Ruaiel in Romănia. — Nici a gu-1 nunţat generalului Radetzhy, că ar- 
vernulul romăn. | Q̂ ata turoească se predă.

lată tot ce ştia pentru moment 
Perderile noastre, In aceste doufi 
zile de lupte crăncene, nu sunt Încă 
cunoscute, dară trebue să fie eonsi 
derabile. Coloana prinţului Miraky 
şi regimentul de Podolia afi suferit 
mal mult. Pot apune cu măndrie

. a T , , ... , ■ că memorabila apărare în timp deA. S. I. Marele duce Nicolae a a- , . , _____v ____, . „  a „  .. . „ I cinci luni conaecutive a atrămtoareidresat M.S. Domnitorului următoa- Şipca nu se putea termiaa mtr'un
- ea egramd, • | maj strălucit de căt aceata
__\Selvi, 29 Decembre. — Cele-l’alte
detaşamente din trupele noastre afi 
ocupat, la 8 Decembre, Sagat şi Kar- 
linov. Radetsky 'ml-a comunicat că 
num&rul trofeelor nu e ăncă cunoscut.
Dnpă Rossil-paşa, efectivul armatei 
prisoniere e aproape 25,000 între cari 
un general de divisiune, 2 generali | M. S. Domnitorul nefiind încă in
de brigadă, 80 ofiţeri superiori, 2801 sănătoşit, n'a putut asista In zioa
ofiţeri rubalternl. Nu s'afi găsit de Ide anul nofi la serviciul divin ce s’a 
căt 5 drapele şi o mulţime de fa* I celebrat la mitropolie cu ocasiunea 
nioane, Intre tunurile luate la 11,1 St. Vaaile.
sunt opt mortiere cu bătaiă mare şi I La orele 11, Măriile lor afi pri 
vre-o 60 tunuri. Lupta a ţinut douft I mit In apartamentele Lor particu- 
zile, la 27 şi 28 Decembre. Armata j lare felicitaţiunile miniştrilor, 
turcească a sosit la Şipca, către 3
I  jumătate ore după amează, ea a I In urma încetărel din viaţă
luptat in ziua de 27 Decembre con-1 Majeatăţel Sale Regelui Vittore Em 
tra coloanei principelui Miraky, care I manuelle, Curtea Înălţimilor Lor, a

foat silit d’a Începe acţiunea lai luat doliul pe timp de trei s&ptâ
satul Şipka, mal nainte de sosirea | mănl, cu Începere de la 2 Ianuarie
coloanei Scobelev. Coloana principe-

DIN AFARA

UE LA CURTE

lui Mirsky a Încercat perderl lnsem 
na te, dar a luat prin putere douft 
tunuri şi a făcut 100 prisonierl. Prin
tre răniţi ae află : generalul Do 
brovshy, comandantul brigadel I din 
diviaiunea a 9; colonelul Qroman, 
comandantul regimentului de Ieletz

NAŞUL FRACŢIUNEI

Domnule Holban I

Cetăţeanul N. Clatinos, din Iaşi, 
caracterisează cu mult umor frac* 

¡r^m7ndkntai%d-in'terim_ al" regi-!**«»•* »» oamenii el lntr’o scrisoare, 
mentulul de Orei, loootenitnele-colo-1 publicată in .Curierul-Ba lasan 
nel Aomeiko. Principele Mirski a I D-sale d-lal Alexandra Holbau, depu 
dormit in cămpul de bătaiă. Seara, I Ut, conailiar jndeţan da Iaşi fi primar la 
coloana Scobelev, care mergea spre I comuna DobrovSţul, districtul Vasluia 
răsărit luptăndn-se de la Imecria, 
s’a apropiat de Scheinoa, precum şi
trei regimente din prima divisiune | Ca unul ca mal bina da 10 ani am vo- 
de cavalerie trămise de generalul I tat pentrn d-v., ţi pentrn d. Gheorghiu, 
Radetsky ca să fecă joncţiunea culori da câte ori v’aţl pus eett nu cendida- 
Scobelev. îndată ce afi ajuns la Ga-1 tara la deputăţie sa ii la comuni; mă afla 
b r o v a  aceste trei regimente afi şi luat I in tot dreptul de a ve aproba «a& desa- 
parte la luptă, in 28 Decembre. Ini proba purtarea d-v. de mandatar 
această zi a fost un viscol şi O ceaţă I Ştiam da mult ei nutriţi o ari netm- 
din cele mal groase, ast-fel că dini picaţi asupra persoanei d-lnl M. CogSl- 
posiţia noastră de la Şipca nu se | niceanu, şi daci memoria na mi îngălă, 
putea vedea nimic in vale; cu toate I oam da pe la anul 1665, când ea pricina 
acestea Îndată ce a avut cunoştinţă! «Monitorului oficial,. Ştiam iariyl ei grn 
că cele două coloane Înconjurătoare I pal politic din care faceţi parte fi din 
se angajaseră de dimineaţă cu inv  I care am ficat fi ett paria pânS astăzi aO 
micul, la Şipca, generalul Radetsky I avut fi are o înverşunată duşmănie per 
a decis să Înceapă atacul din front ţ sonali asupra oeluî mal ilustru bir bat al

acestei ţirl, duşmănia care crafte ev i 
maritala d-lal Cog&lniceann aa mirese, • 
ea aeami după cum a probat In împre, 
ririle actuale, dafminie care aste orbe 
înrădăoinată la toati tagma d-v., ta 
pfind da la d. N. Ionaacn capul, fi (I 
a d. Orneaca coada partidului. Ca te 

acestea afi, admiratorul d-v., no încă; 
sera fi nict voiil înceta vre-o dată a f 
pecta fi a stima pe d. Cog&lniceann ch 
ou toata defectele sale pe cari i la al 
buiţl recunoscând ta d-sa pe Cel mai 
p*bil dintre toţi barbaţiî da tiacoace 
Milcov.

D-la Holban t Am creznt ci Aa oartj 
vi titloiţl om libaral, mare patriot fi 
păritor vecinia al dreptăţilor poporal 
veţi împărtăşi In sine tot-d’a-nna ai 
frumoasa fi bine-ficitoara principii in 
rata da Dumnezeii fi merita da omţj 
însă ni’am înşelat când m’aio couvii 
stizi ei scopul aspiraţinnilor fi mar 
ştirilor d-v, politica aa aaat decât 
Mul d-v. personal.

Ia ziua da alegeri ne intiudeţl mâi, 
na înşelaţi prin vorba dalei ea nşaţj 

uminda-ne „iubite eetiţana* jpâni 
aciţl că voturile vi sunt asigurate pei 
deputaţi* şi după acea când na întâi 
întoarceţi capul, aa din alava ia can 
flaţl si nu mal vedeţi pa »iubiţii cet&ţ 

din ziua alegere!.
Ca proba da patriotism aţi dat dl 

itri. ? opininnea publici pa care o tăi| 
atât da malt când avaţl nevoe da vJ^Î 
spâne : ci moşia Qhermiaeşti care 
Întindere 5,000 filei pâmânt şi care 
randi ca 7,000 galbeni pa aa, d>va|Y 
prin Influenţa de care dispuneţi aa dj 
tat al Iaşilor fi care mere gurali0,al fi 
ta arendi pentru tovarSşul d-voaatr! k- 
semenaa mare patriot, da fi na ara 
ca d-roastri numai ca sama da 
galbeni pa an fi ei aţi cilitorit fi 
Tarna-Mignrala pentru a vi inţele 
aaaasta.

Sa mal zice d  pa Iâagi că snnt^ 
pătat şi Membra Consiliul Judeţai 
Iaşi mal annteţl (pentru a vi put» 
tea înlesni trabila) fi Primar la o» 
Dobroviţ din jadeţal Vaslui;, fi efl 
c i na e drept (daci sunteţi drepţi 
constifcn (ional pentrn d-voastră de a 
pătat, conailiar judeţan fi primar, 
numai dacS este gheşeftnl la mijlooi 

Aceste aaat actele da patriotism 
ţi săvârşit. Şi mi mir cam d-v. 

jitorul aceator acta patriotica fi 
malta, pa care ett mi taeirciaei a  
a lumini ca o altă ocasiune, tndrăş fi 

arunca insulta in desbaterile Camei 
pra adevăratului patriot M. Cogil 
(patriot prin fapta iar nu prin rai 
d-v.) zicând intra altele ei d-sa »fl F« 
telit fruntea.* Dar d-la Holban, ar 
ea ai avaţl tot-d’anna înainte pr  ̂ b 
bătrânesc care zice: ,să-ţî ti ri mi 
iute bârna din oohiul titt fi apoi 
din ochiul alta ia* fi dar aa aa t 
Cameri pa acel pe care ţara adevin 
diurniftii nici lefegii, II stimează, 
tarea căruia nimeni nu aa jeluişte 
decât an din tagma zişilor liberi fi || 
dinţi (numită fi fracţiunea) din 
eaţl parte fi oara tagmă atât ta •  
porului cât fi ia a d*lul Cogilnice 
valorează mal mult de cât o gropi 
perol.

Mal inţelegem noi scopul interpel
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MIHAIL STROGOFF
SAC

C U R I E R U L  T A R U L U I

L

(Urmarea 3-a).

Trecură ast-fel patru zile ta rari starea 
da lucrări na s’a schimbat da loc. Prizo
nierii a’att auzit da loc vorbindu-se des
pre ridieaera lngărulul tartar. Era ii pKziţl 
foarte straşnic. Le ar fi fost peate putinţă 
de a etrebate incingutoarea da pedestraşi 
fi ailaraţl care păzei II tiua fi noaptea. 
Căt deapre hrana oa li se împărţea apoi 
abia la ara da ajuns. Da doni ori în vre
me da 24 ceaanrl, li se arunoa câte o bu
cată da mărnntae de capră, prăjite pe cir- 
bunî, aatt câte-va bncăţl din acea brânză 
numită ATfWfleuti din lapte acra da oaia, 
fi care muiată ta lapte de sapi, formează 
mâncarea cea mal obicinnită a kirkizilor 
numită Kmiris, fi asta era tot.

Trebue ai adiogim iarăşi ei fi timpul 
se făcuse de nesuferit. Se produseră mari

tnrbrrărl ta atmosferă care aduseră vije
lie amestecată cu ploaie. Nenorociţii fără 
nici un adăpost att foat siliţi si îndure 
această asprime a vremeî, fi nici o îndul
cire na se aduse mizeriei lor. Câţi va răniţi 
femei fi copii mnriră fi prizonierii insnfl 
tri-bniră să îmormânteze aceste cadavre 
cărora paznicii nu voiatt să le dea nici 
Îngropăciune.

In timpul aceator grele taîercărl, Alcid 
Jolivet fi Michail Strogoff se făcură In 
patru fie-care din partea lui. EU dederă 
toate aerviciile ee att putut să dea.

Mal paţin cercaţi de cât atâţia alţii, 
sdravenl, voinici, el trebuiai! să se ţie mal 
bine fi prin sfaturile fi Îngrijirile lor, pu
tură să se facă folositori acelora care sa
te riad fi care se desnădăjdniatt.

Această stare da lnernrl avea si mal ţie 
mult? Feofar-Khan mulţumit da întâiele 
sale ifbânde, avea de gând adică si mal 
aştepta rât-va timp până a nu mal pleca 
la Irkuţk?

Ori cine pntea să se tean.ă de ana ea 
aceasta, dar n’a foat nimic.

Fapta atât de dorită de Alcid Jolivet 
fi da Harry Blount fi de care ae temea 
atât de malt Miheil Strogoff fi eăvîrşi tn 
dimineaţa de 12 An gust.

In ziua aceea trimbiţele sunară, tobele o 
bătură fi puscile resnnară, un nor nemăr
ginit de pulbere se roetogolea pe drumul 
Koii vanul ni.

Ivan Ogareff, urmat de mal multe mii 
de op meni intra falnic tn lagărul tartar.

IL

Ivan Ogareff aducea Emirului un oorp 
întreg de armată. Aceşti călăreţi fi pede
straşi făceatt parte din coloana care luase 
Omskul. ivan Ogareff, nepui eud supune 
oraful de sus, ta care dnpă cum am spus* 
guvernatorul fi garnizoana cântaseră re
fugii!, se hotărâse a merge Înainte ne
voind »i-şl întârzieze operaţiunile care tre
buia să aducă encerirea Siberiei de resărit.

Lăsase deci o garnizoană îndestulătoare 
la Omek. Apoi, tărând dnpă sine hordele 
sale, reintărindu-ae pe drum eu în vin gă- 
toril de la Eoii van, veni» să dea mâna 
ea armata Iul Feofar.

Soldaţii lui Ivan Ogareff 'se opriri la 
avant-poaturil e lagărului. EI na căpătară 
ordin ea să se aşeze.

Gândul căpetenii lor era fără indoiall 
de a nu se opri, ei de a merge înainte, şi 
a ajunge ta cal mal scurt termen la Tomak,

raş de însemnătate, şi din fire merit a 
deveni central operaţiunilor fiitoare.

împreună ea aoldeţil sft, Ivan Ogareff 
aducea an eonvoitt de prizonieri Huşi fi 
Siberian! prinfl alât la Omrk cât fi la 
Kolivaa. Aceşti nefericiţi n'att foat dnfl 
la închisoarea deja foarte mică pentru a- 
ceia ca coprindea, ci att trebuit se remâe 
la avant-poatnrl fără adăpost fi mal fără 
hrană. Ca soartă păstra Feofar-Khan ace
stor nenorociţi? Avea să-I aşeze oara la 
Tomak, satt vre-o «xecuţiune sângeroasă 
foarte obicinuită căpităniilor tartara avea 
să-I secere ? Aceasta era taina capriciosu
lui Emir.

Acfat corp de armată nu veniae da la 
Omek şi da la Kolivaa fără să târască 
dnpă urmă-i grămada de cerşetori, de bor- 
IVşi, de speculanţi, ee eompun da obieeitt 
coada unei armata ta mers. Toată această 
lume trăia pe eeama ţărilor străbătute fi 
lăsa puţin lucru pe după ele.

DeeI trebuinţă dea merge înainte, chiar 
dacă ar fi numai pentru asigurarea apro
vizionării coloanelor expediţionare. Tot ţi
nutul rop rios  tatre Iakim fi Obi, j«»uit 
cu detivâişire era alt it de orl-ee mijloace. 
Tătarii făceatt in urma lor o pustie pe

■  K
care Buşii n’ar fi putnt’o trece for 
tate

In numărul acestor oameni fărl 
tâitt ee ee năpastiseră din provine 
apus, figura ceata de ţigani ea 
pe Michail Strogoff. Saagara era 
Aoeasti sălbatici spAană, suflet 
Iul Ivan Ogart ff, *a ae depărta un 
stăpânul eitt. 1»“  văzut pe amţ 
pregătindu'şl «neltirile, ia Rusia t 
guvernin :6b« 1 N<ju>-Novgorodn!ii! 
trecerea Oralului, ei sa despărţiserl 
pentru câte-va zile. Ivaa-Ogarcff ■ 
a «jange rept de la Iskim, pe câni 
«ra  şi ceata el o apueaee drtpt apr 
prin partea de miază-zi a pro vinci

OrI-cine va Înţelege lesne ee aj 
ducea lai Ivan Ogareff această femţ I 
ţiganii săi, ea străbătea în tot loe 
aind fi dând raport deepre toate 
Ogareff era ţinut ta curant da $■] 
petrecea până ia inima provinciile 
lite. Aceşti ţigani erai pentrn « v  
da ochi, o sută de nrecU tot-d'aul. 
pentru causa lui. Altminteri plătaJja 
de scump acest spiona giii din can Mii 
mare profit.

Sângere, altă-dată compromişi fa <{ 
afaeere foarte ţjravă, fusese scăpa‘jd«i.,'i
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I  I tor d-voastră, cn oare plictisiţi Camera, 
' adresa d-lor 'miniştri de externe fi ln-
* H&rl pablice. Ţinta’ţl'eete să te cocoţezi 

R ministerial lucrărilor publice, dar o sil
Ţ Hlteştl ca broasca oare voind se ajungă 

! ■ţ  ,  plesnit. Şi te pot asigura ett, ?i cn mine 
t  Hitreaga ţară că, atât d. ministru de ex- 

Ierne cit (i cel de lucrări publice nn vor 
iidea de oât odatS cn întregul oabinet, 
[i atunci cred că nu veţi mal fi acolo unde 
linteţl acum nici vă veţi mal putea areta 
Ljncărimea de limba care o aveţi.

Yt pun întrebarea : ce voiţi să mal a* 
L jj [a minister? Iarăşi vre un incapabil 

'cum aţi probat eu oapul partidului 
: ¿.t^ltră când cu nota către marele Vi- 

..¡jfrtrebându’l dacă şi România faoe parta 
tf provinciile privilegiate ale Turciei.? 
[/(¡ât despre sacrificii pentru patrie de 

pa d-voastru nu ve puteţi egala mScar cu 
bine nici unul chiar dintre bogătaşii par 
Itidulul d-voastră.

pretindeţl că sunteţi democraţi, el 
Itine eă cred după mine că democraţia con- 

imnă luesul, fanfaronada etc., ca nişte 
llejer tăciuni lumeşti, partidul d-voastră din 
■contra, vad că egalează cu Bezede Grigore 
ISludza mergând până acolo cu demoora- 
I ţia de nu pot deosebi coroanele de la per- 
Tdelile săniei Principelui Grigorie Sturdza 
de ale fostului ambasador la Paris a d-lui 
Ionescn.

Sfârşesc d-le Holban rugându-vă cu tot 
nspectul şi stima care am avut’o pentru 

[¿•V. de a înceta cu asemenea interpelăcinnl 
giadarnice, şi mal bine a vă ocupa de fă- 
jgăduiuţelor care le dădea ţi tot-d’auna la 
linţrunirile de la Primăriei.

Remân al d-v. ca tot-d’anna cn tot res- 
f.pactul dar nu şi cu votul.

N. Clttinos.

1877 Decemvrie 29.

Ortodoxia luterană şi 
socialiştii din Germania

Preoţii ortodocşi luterani din Ger- 
| mania, vfrzând că de cftţi-va ani creşte 
nemulţumirea economică a lucrăto- 

iruluf agricol şi a celui de fabrică, 
şi vSzfind, că ¡această nemulţămire 
ia forma unei negaţiunl a tuturor 
instituţiilor istorice, a ti Încercat a 
j Întemeia un partid nofi, care să re- 
presinte interesele ţâranulul, a pro- 

[prietarulul de pământ, a plugăriel 
lin contra puterii covârşitoare a ca- 
Ipitalul bănesc.

In această formă, el se numeaâ 
Jlparf. Stăruinţele lor se Întemeiat! 
pe un fel de intuiţiune originară 

I dreaptă. Statul, ziceafi el, se bucură 
Ide-o suprafaţă oare-care de pământ, 
care lucrată căt de bine, produce o 
sumă mărginită de grăne —  care 
corespunde asemenea c'o sumă măr- 

| ginită de |trebuinţe omeneşti. în
dată ce sunt mal mulţi locui- 

I torl, de căt poate hrăni pămSn- 
Iffiul, statul In interesul sfiti bine In- 
Ijţeles, ar trebui să le Înlesnească e-
1 migrarea In alte ţâri nepopulate; 
cicl acest prisos de populaţie um-

ple oraşele, unde negăsind o muncă, 
care Bă le poate Îndestula trebuin
ţele, degenerează trupeşte şi sufle
teşte şi constituesc elementele de
magogiei şi simburele turburărilor. 
Dovedit este, că sunt foarte puţini 
oameni Intr-adevfir bogaţi pe pă
mânt. De căte ori se pun dări a- 
supra bogaţilor, strtnge-le cu orl-câtă 
conştiinţă şi esactitate, tot vezi la 
la urma urmelor, că dările lor sunt 
te miri ce şi mal nimica alături cn 
dările, ce se plătesc de clasele să
race ale societăţii. Pe de altă parte, 
e iar evident, că cine are bani In 
ladă nu scumpeşte pănea nimărul, 
căci preţurile articolelor de subsis- 
tenţa nu se urcă prin împrejurarea, 
că unul are strinsură şi trăieşte la 
adăpost. Sărăcia are alt isvor In so
cietăţile bine organizate şi acest 
isvor e supra-popularea. Cine nu gă
seşte de lucru la ţară, merge In oraş; 
acolo găseşte de lucru, dar e réü plă
tit, pentru că productul industrial, 
în dată ce lucrarea lui va fi scump 
plătită nu se poate desface nicăirl, 
deci eftinötatea lui e calitatea a- 
ceea, care ’1 face să poată fi vândut. 
Deci lucrătorul lucrează eftén şi 
trăeşte scump, el e In vecinică criză 
a finanţelor sale private, de acolo 
nemulţămirea sa economică , dege
nerarea sufletească, tendenţa de a 
resturna tot ce există, neştiind că 
resturnarea ar fi un paliativ pentru 
douâ zile şi că după aceea, ar fi o 
mizerie şi mal mare, şi mal cumplită. 
Dar între ţâranl, preoţii par a nu 
fi avut suces şi de acceea se adre
sează astă-zl direct la lucrătorii din o- 
raşe cari în unire cu biserica şi cu mo- 
narchul să găsească mijloace, ca fără 
răsturnări şi violenţe să lnbunătăţea- 
scă starea lucrătorului. Cu acest scop 
voiesc să Înfiinţeze o «asociaţiune 
centrală pentru reformarea societăţii*

La 3 Ianuarie a. c. predicatorul 
Curţii d. StOker aú convocat în 
Berlin o adunare populară , pentru 
a espune programul noului partid.

Biuroul, ales de adunare,era com
pus numai din socialişti.

D. Grüneberg, un lucrător, luă cu
vântul şi spuse, că mizeria claselor 
lucrătoare este a se atribui numai 
teoriei economice liberale. Prin 
revoluţie nu se poate ajunge nimic 
deci trebue, ca lucrătorii să lntinză 
măna acelor clase avute, cari aú o 
inimă pentru lucrător. Intre aceste 
elemente sunt şi clasele avute ale 
bisericii evangelice, care intind măna 
stării lucrătorilor.

După aceea ceru cuvântul predi
catorul Curţii d. Stöcker. Presiden- 
tul socialist zise:

Domnilor,
Am găsit esplicabil, c'aţl între

rupt adese-orl pe d. Grüneberg, căci 
a trebuit să vi să pară, că voia să 
joace comedie cu d-voastră, cu po
porul. Dar acum a& cerut cuven- 
tul un om al ştiinţei teologice , d. 
predicator al Curţii Stöcker şi o- 
noarea noastră politică cere, ca 
s'ascultaţl pe contrar în tăcere. Voift 
îndeplini fără deosebire funcţiunile

mele de prezident. De aceasta aveţi 
să vă ţineţi!

Predicatorul începu. El lăudă pe 
preopinentul lui şi Înseamnă, că 
Griineberg nu mal voieşte să vor
bească In numele socialismului, ci 
lntr'acela al creştinătăţii. Agitatorii 
Ziemialkovski şi Klinkhardt n’afi 
găsit mulţumire în socialism şi s'&ă 
Întors la creştinătate. Aceste fapte 
merită atenţie. Eu ânsuml— urmă 
predicatorul —  sunt din familie de 
lucrător, şi compătimesc pănă astă-zl 
cu starea lucrătorilor. Fără cuvânt 
pressa socialistă acusă pe preoţii lu
terani , că sunt aliaţii capitalului. 
Nu m& lndoesc de sinceritatea ca
pilor socialişti; dar a discuta pro
grama lor, ne-ar duce prea departe. 
Ca om practic recomand, de a nu 
respinge măna Întinsă a acelor a- 
vuţl, cari sunt drepţi pentru unele 
cereri ale lucrătorilor. Ura socialiş
tilor contra monarchiel şi a biseri- 
cei numai un adaos de prisos. Pro
pun deci, ca să ne asociăm pentru 
cele, ce se pot căştiga şi să nu aş
teptăm statul viitorului. Măngăerea 
cu statul viitorului e tot aşa o po
liţă asupra unul viitor necunoscut, 
ca şi măngăierea cu raiul în bise
rica creştină. In deplină curăţie nu 
se va realiza statul socialist nici o 
dată.— Apoi oratorul critică stările 
economice actuale şi recomandă măr
ginirea concurenţei, reducerea mun
cii femeilor şi copiilor, odihnă Du
minecile, Îngrijirea infirmilor şi a- 
jutorarea vâduvelor ş’a orfanilor. Pen 
tru aceste scopuri să se alieze lu
crătorii, dar In spiritul statului e- 
xistent şi al creştinătăţii. Parola 
democraţiei: libertate, egalitate, fră
ţie este o cerinţă a evangeliel şi 
şi toate celea a’ar putea Îndrepta, 
urmănd strict învăţămintele evan- 
geliei. Nu este de loo frăţeşte, de-a 
înjura pe popi, cari ati alinat pănă 
acuma atătea dureri. E& vreaft bi
nele lucrătorilor, sincer şi în cre
dinţă—aşa să'ml ajute Dumnezeă.

După predicator luă cuvântul de
putatul socialist Most. Predicatorul 
— zise el—a căntat căntecul omului 
sărac. Ii mulţămeşte c’att adus cla
ritate In situaţie şi atitudinea sa 
deschisă şi bărbătească merită laudă.

Totuşi se îndoieşte, că în cercu
rile, despre cari vorbeşte predicato
rul, există Înţelegere pentru nevoile 
poporului. Nici o dată nu-I aă mers 
poporului mal râfi, de căt în vremea 
In care preoţii aveaţi soarta lui în 
măna lor. Nu numai istoria biseri- 
cel catolice e plină de ucideri şi 
fapte ruşinoase, ci şi istoria celei 
protestante. Calvin afi ars 50 de e- 
reticl şi in Anglia, In vremea refor- 
maţiel, uciderile şi zugrumările eraţi 
la culme.

Tot astfel s'aă purtat Luther cu 
ţâraniî. Astăzi e adevSrat, că pre
dicatorii de curte, umblă de-a dra
gul poporului, pentru că acesta-1 
cel din urmă pal a lor de scăpare. 
In aceeaşi vreme vor să stea bine 
şi cu cel de sus, recomandănd so
cialismul de stat şi predicănd , pa
triotism* lucratorilor. După aceea

cest oficier rus. Ea nu uitase de loo ceea 
ce 'I datora şi se dedese lui, corp şi su
net. Iveai Ogareff intrând pe calea trădă- 
jrii, Înţelese ce folos poşte să tragă din a- 
Iceastă femee. OrI-ce ordine da, Sangara 
PI îndeplinea. O pornire peste putinţă de 
[explicat, mal puternică de cât aceea a re
cunoştinţei, o împinsese a se face sclava 
prădătorului, către care se alipise din cele 
p’ântSiii zile ale lui în Siberia. Confidentă 

[>i complice Sangara, fără patrie, ftră fa
milie, i-a plăcut a’gl pune viaţa vagabontă 
la serviciul năvălitorilor pe oare Ivan 0- 
jareff avea să’l năpustească spre Siberia. 
jh minunata isteţime firească neamului 
iSiS, ea mai avea o energie sălbatică care 
tu cnnoscea nici ertare nici milă.

De la sosirea el la Omtk unde şi-a gâ- 
t ţiganii, Sangara nu se depărtase nn 

las de lvan OiţarefT. împrejurarea care 
niaese faţă In faţă pe Mihail şi Marpha 
Itrogoff era cunoscută.

I Temerile lui Ivan Ogareffîn privinţa tre- 
Jeril unul curier de al Ţarului le ştia şi 
P Împărtăşea tot-de-odată. Marpha Stro- 
loff prisonieră, Sangara at fi fost o femee 
| o chinui cn toată isteţimea unei piei 
roşii spre a’l smulge secretul. Dar nuso-

• eise Inel ora In care Ivan-Ogareff voia să 
; facă să vorbească bătrâna Siberiană.

Sangara trebuia să aştepte, şi aştepta 
fără să piarză din vedere pe aceea pe care 
o spiona după placul el, pândindn’I cele 
mal mici gisturl cele mal mici vorbe, a* 
vând’o în de aproape băgare de seamă 
ziua şi noaptea, căutând a auzi acest cu
vânt de fii scăpându’I din gură, dar de
jucată până atunci de neschimbata ne
păsare a bătrânel Marpha StrogofF.

Intre aoestea la cea d’ântSiă isbuenire 
de fanfare, marele maestru al artileriei 
tartare şi scutierul Emirului, urmaţi de o 
strălucită cscortă de călăreţi Usbekl, eşi- 
seră în fruntea lagărului ca,să priimească 
pe Ivan-Ogareff.

Când ajunseră în faţa lui ’I făcură cele 
mal mari onoruri şi ’1 poftiră a’l însoţi 
până la cortul lui Feofar-Khan.

Ivan-Ogareff, neturburat ca in tot-d’a- 
una, response rece la deosebita cinste a 
înalţilor funcţionari trimişi intru întâm
pinarea Iul.

Era foarte pimplu Îmbrăcat, dar prin o 
înfruntare sfruntată tot mal purta încă 
o uniformă de oficier rus.

In momentul când se pregătea să treacă 
ou calul săii Împrejmuirea lagărului, San

gara trecând printre călăreţii de escortă 
se apropie de el şi se opri nemişcată.

— Nimic întnbă Ivan Ogareff?
— Nimic.
— AibI răbdare.
— Se apropie ceasul în care vel sili pe 

bătrâna să vorbească ?
— Se apropie, Sangara.
— Şi când o să vorbească bătrâna?
=  Când vom fi la Omsk.
— Şi când vom fi acolo?
— Peste trei zile.
Ochii mari şi negri a’l Sangarei arun

cară o lumină neobicinuită şi Îndată apoi 
se retrase cu un paa liniştit.

Ivan Ogareff dede pinteni calului, şi ur
mat de statul tău major de oficieri tar
tari se îndreptă spre cortul Fmirnlnl.

Feofar-Khan aştepta pe locoţiitorul seu. 
Sfatul compus din purtătorul de pecetea 
regească, din hogia şi din alţi câţi-va 
funcţionari luase loo sub cort.

Ivan-Ogareff coborî după cal intră ai 
se găsi în faţa Emirului.

(Va urma)

oratorul arată , de ce socialistil nu 
vor să aibă a face nimic, nici cu cel 
avuţi, nici cu popii, cărora le va 
zice în curând „ Fă’ţl socoteala cn 
cerul—ceasul tâfl afi sunat!*

Cu toate voturile contra a 15, 
adunarea afi primit resoluţia urmă
toare :

Considerănd , că (creştinismul în 
1900 de ani, de cănd există, n’afi 
fost In stare de a alina mizeria, şi 
nevoia extremă a majorităţii pre
cumpănitoare j a omenirii, necum 
să le Înlăture;

Considerând, că preoţii şi servi
torii de azi al bisericel nu vor să-şi 
schimbe purtarea de pănă acuma;

Considerănd, că ori ce căştig e- 
conomic e cu totul fără valoare, 
dacă de-o-dată cu el nu avem pose
siunea nelimitată a drepturilor po
litice, şi că, tmplinindu se chiar pro
gramul creştin socialist, râmănem tot 
cum am fost ;

Adunarea deretează:
Că numai de la partidul socialist 

aşteaptă Înlăturarea radicală a ne- 
libertăţilor politice şi economice şi 
că este de datoria el de-a lucra cu 
toate puterile pentru acest partid. *

C R O N I C A

Pro domo. Iată ; „Simţimintele, iu
birea de adevăr, buna creştere şi limbagiul 
alea al nobilei şi ilustrei partide a conser
vatorilor* esclamă »Românul*, reprodu
când notiţa noastră asupra dorobanţilor 
din numărul de Vineri 30 Decemvrie.

Nobili, nenobill — ştim că-I ustură răă 
când le ipnnem pa nume şi arătăm câtă 
deosebire este între frasele liberale, între 
esploatarea simţirilor celor mal sfinte ale 
naţiei româneşti şi intre realitatea crudă 
pe care att creat-o ţării.

Martor ne e unul DumneneQ, c’arn fi 
dorit, să n’avem cauză de a arunca în 
faţa radicalilor acele epitete, pe cari, din 
nefericire le meriţi pe deplin. Dar scrii
torul acelor giruri e însuşi neam de ţăran 
şi j priveliştea acelor jertfe ale fraselor li
berale 1-aă durut. Radicalii trebuiai! să 
ştie, că răsboaele nu se fac cu palavre, ci 
cu bani şi că vorbele goale din dealul 
Mitropoliei nici îl îmbracă niol îl încăl
zesc pe dorobanţ.

Eară dacă e vorba despre cuvintele as
pre, apoi tot luorul are numele săă. Tică
los nu e de cât acela, care ticăloşeşte pe 
oamenii, oe, în adevăr nn sunt ticăloşi : 
a le spune Insă ticăloşilor, că ticăloşi sunt 
nu e nici cestie de »creştere*, nici cestie 
de »limbagifi, ci o foarte tristă datorie a 
tuturor oamenilor, care a luat neplăcuta 
sarcină de a judeca despre netrebniciile, 
ce se fee în lumea aceasta.

Ba o foiţă, care-şl macină palavrele tot 
la moara sRomânuluI*, ajunge aă se anine 
până şi de persoana colaboratorilor »Tim
pului.* Ba unul e ungurean, ba oel-l-alt 
a fost const~Ia teatru. Despre asta nn e 
supărare, — pot să înşire mult şi binea- 
semenea filosofii şi să se intereseze prea 
cu deamăruntul de viaţa noastră privată, 
In care nu vor găsi nici umbră de faptă 
rea, Ca unn-1 român din Ardeal, că cel- 
l-alt In copilărie a legat câtă-va vreme 
cartea de gard şi şi-a făcut mendrele prin. 
tre actori, nu dovedeşte nimio răii nici In 
privirea caracterului, nici in privirea in< 
jteligenţei lor. Daca vor cerceta şi mal de
parte, vor găsi că unul a legat araci în 
via părintească şi eel-1-alt a ţinut ooar- 
nele plugului pe moşie părinţească şi la 
urmă, că amândoi snnt viţă de ţăran ro
mânesc, pe care nn’l faci străin niol In 
ruptul capului şi pace bună.

Cine n’a simţit până acum, că în mn 
cui condeiului nostru e mai multă naţio
nalitate adevărată, de căt in vinele tntu- 
lor liberalilor la un loc, acela safi sufere 
de boala din năsoare, ce nici un leao nu 
are, sa ti ’şl închide ochii ou de-a sila şi 
nu vrea să vadă.

Când d-lor ne zio nouă, că nu Buntem- 
românl, ride lnmea, care ştie, că ne ţi
nem grapă de părinţi, ce neam de nea
mul lor aă fost români; dar când le ii- 
cem noi d-nealor, că sunt rămăşiţe şi pul 
de fanarioţi, atunol ii ustură răă, pentru 
că e adevărat şi se ştiă cu musoa pe eă- 
oinlă. JJ" (  .

al căilor respiratoare. Starea M. S. recla_ 
mftnd repaos şi evitarea inflninţei atmos
ferice, M. S. nu va'.putea eşi câte-va zile*.

Ziarnl »L’Orient* publică în numărul 
săă, tot de azi dimineaţă, acest buletin, 
supt indicaţiunea : citim în »Monitor*.

In faţa acestora, întrebăm : onm se face 
că un ziar a putut citi »Monitorul* îna
inte d’a fi apărut ? (Românul).

întrebare foarte firească! Acea
stă calitate o ar putea avea «Ro- 
mănul* iar nu şi alt ziar.

A eşit de sub tipar »Invâţămân- 
tul intuitiv“ ,

CONDUCTOR
pentru

INSTITUTORI 81 INYETATOBI 
de

DIMITRIE DOMNIŞOR 

Institutor
Preţul 60 bani.

DIRECŢIUNEA GENERALĂ

A A R C H Î 7 E L 0 R  ST AT U L U I.
A eşit de sub presă şi se va pune peste 

puţin în vânzare prima serie a publicaţtu- 
mlor istorice-filologiee ale Direcţnuut generali 
a Arehivelor Statalul, sub titlul de :

Cuvente den Bâtrlni
limba română vorbită intre anii 1550— 1600« 

stndiu paleograflic şi lingnistie de

B -  F .  H A S D E U  
cn o introducere asupra importanţei |i 

direcţiunii sciinţifice a filologiei române, 
de celebrul lingnist german

HUGO SCHUCHARDT.
Acest volum, aproape 400 pagine în —8 

mare, coprinde, afară de introdneerea 
generală :

L Trei-zecI şi trei texturi, cn cercetări 
introductive şi vaste adnotaţiunl istorice, 
raleografice, economice, juridice, linguis- 
tice etc.

II. Un glosar documentai dintre anii 
1535—1592.

DI. Un specimen de dioţionar etimolo
gic al limbel române pe basa nnnl voca
bular manuscris de la 1600.

IV. Şease indici analitice.
V. Vr’o cincl-zec! de fac-similé de pe 

portrete, manusorise, iscălituri, pece-ţl, 
semne de hârtie etc. etc.

O întrebare Monitorului oficiale. — 
»Citim în »Monitorul* de azi dimineaţă : 

»M. S. Domnitorul este atins de oatarh

TEATRU NAŢIONAL
-AJsrxxN’a r c r  p r e a l a b i l  

Comandatorul D-no

e r n e s t o  r o s s i
celebrul artist tragic Italian 

va da 14 rspre>enta|iual ta curtai (unei Ianuarie 1878 

B E P B B T O B I U L
Tragedii de 8hakeapeare: — Romeo şl Julistta, 

Othello, Hamlet, Regele Lear, Rlcards III, Macbetfc.

Del Sergenţi, Dramă de Botti. — Kean', Dramă 
de Domaa. — Ludovie XI, Tragedie de Delavigae. 
—  Francesca de Rimini, Tragedie de Pellico. — A -  

"•ore şi Cabala, Tragedie de Schiller. — Calomia, 

Comedie de Scribe. — Moarte Civle, Dramă de 

Giaoometti. — Roy-Blas, Dramă de Victor Hngo.
La Întâia representaţiune se va d a :

O  T  HE E  L  L  O
Tragedie In 6 acte, tradusă de d . Caroano. 

Qomnd ROSSI va representa rolul lai OTHELLO 

Oondiţianile şt costnl abonamentului pentru 1< 
reprcsentaţionl obligatlre.

Abonament: Loja rang I, II fir 650; Lojs 
m  fr. 350, SUI I fr. 120, Stal II fir. 80 
Stal III fr. 50.

Representaţiile vor începe la 1 Ianua
rie 1878.

Abonamentul se va plăti la sosirea d-Inl 
Ernesto Rossi în mânele d-lul Brizei con
ducătorul trnpel.

Subscripţiile se vor face la casierul 
Teatrului, d. Zeides, în t6te (Jilele de la 
orele 10 a. m. până la 3 p. m. şi în săra 
de represen taţii.

p. Ernesto Rossi B. Franchetti.

0  DOMNIŞOARA sosită de cnrănd din 
Vitme, din o foarte bună familie, doreşte 
a intra într’o casă spre a îngriji de oopQ 
saQ de o damă şi a-I ţine oompagnie, 

Adresa: Domnişoara Fany, Radn-VodI. 
No. 5, Bncureecl.



TIMPUL

MIGPE E, Dl'RFRI de CAPÜ, NEVRALGII
V udi, a re  pa dat A p rin

Hilara offerA adeeeei médicamente de uá 
effi< ictuir rará fi care suntü m i  necu nos- 
cu te. Si asiüfelü doi sem nalámü Guaraña de 
0. D. Grimault «  Cto, iobilao|á vegetalá 
din Brasilia. KfBctciUIM acesia i medica- 

memü l’aü fácuiü te fie admis In nOoa phar- 
m acó peí' franreeá, publicalA prin ordinal > 
Guvernului. liou singur pachetü din acestft 
prafü, lopiiü 1n pu\iná apá ubam ilá, esil 
deslulü penirn a face ca se dispar# cea mii 
violen lí Vi grená safl Ntvralfté. El A esle de

ui elBcactiaie nMoniftiibill roo ira col mío Hi, dtarrhti şi dyusnisnai, şi Inlocoeşie en ivaoiicifl opiull 
M b iM iu lho ia . -  Fw cara eaue cooUne I t  pacfaeie —  Hemra evitarea n aae rdee lo rt • o o ln f ic e r l  

hue roraiA n g iliu lü  G r i m a u l t  t t  O .  —  D tposuú  tn  p r iH cip sU ü  pA arm acu .
tra

¡M E G TIQ S
IN JE C Ţ IU N E  V E G E T A L E  C n  M A T  I C O

Snccessulii acesiet injecţiunl preparatA cu adev&ralefe fo'1 
de Matico din Peru, arbore popai&rifi de câte-va secole da 
câlre Indieni, pentru c.u rari si rea scurgerilorfi, afl foşti aşa de 
repede In câtii s’au populariiatfi la U$te ţerile lumei. Este

....................................................  singurulfi produsu de scealt fe li a cAruia intrare la Rusei«
ad lusul auturisaiâ «le cAirc consiliulQ medical din St-Petersburg. Elfi este sigur In tratamentulfl gonorrheil 
p  ale Htirgrrilori ile wri ee naturi, fârâ a avea Mtnâ ae inflamaţiunr. — Twhx ,  Io lotfl dauna 
ceraid lemoâiura Ghimault et C1* pe fis care BaeooA. — DepotUu w  prmctptltlt pharmaeu.

ADEVERATE INJECTIUN! Ş l  CAPSULE 
R  I  G  O  F I  D

F A V R O T
Aceste Capsule posedă proprietăţile Ionice a G udronuht i adiotfate pe lăneră ac- 

iiiyiea aiitlW*noraipcă do Copahu. Ele nu obcwi'vu Htomahul şi nu prov6**A nici 
<1r*ree tio* ervja , ooflfttittiesru medicamentul prin esceieniă in tratarea boletor 
cooU^iâte a ambelor eeoae, scurgeri vechi w u  recente, calare a beşicei yi ourse* 
M t f*i*H ¥o*e aurinultn

Pe la finele tratamentului, şi cănd ori-ce  durere a dinparut, uaul 
I N J E C Ţ I  U N U  R I C O K D

tonice şi astringente, este nutjilocul infailibil de a consolida vindecarea şi de a 
evita intercerea

ADEVERAT SIROP DEPURATIV 
R  I  G  O  F I  D

F A V R O T
Aoeet sirop eete neăpart pentru a vin decacu  deeev^rşire maladiele pelei yi pen

tru a sfirsi de a curâ(i sângele d u p i un tratamentu an ti-si fi li tic. El fe reşce detAte 
aeeidentele ce pot resulta din sifilis constituţionali.

K iW leul. trebue a lopnda, ea contra facere pericul6eă tote medicamentele 
lilC O jtl). care nu von l purta sisrliulu C. FAVROT.

DEPOSITO GENERAL.— F* Favrot, i(ft, strada Richelieu, in Paris : tn 
lu*ny, Hacovxtn, Konia ; Hucureaci, Ki*sdurfer. Zurner, Theil ; (¡alalz. Tatu- 

^  eeac/ii. Marino Kurtovich; Brăila$ Pataalia, Kaufme*; Crajova, F. Pohl 
Ptojeăih, Schuller; liarlad, Brettner, şi in tdte farmaciile.

CE SE POATE CAPATA
P R M T R U  »  F R A N C I

LA DESFACEREA SPECIAUTAT1L0R IN PANZARIA
*

L I N 6 E R I A  D I N  V I E N A
Pentru
Pentru
Pentru

Pentru

Peatru
Peafcrs

Pestru
Pentru

C a lfa  M orofA ldV  P a l a i i  „ D a c i a “
5 franci: I Pan talan t6A I Camison de Pichet da 6rnă.
5 franc!; 0 cămaşă da Oxford engles
4 frânei 50 ban : I păreoh Ismene bărbăteşti.
5 frânai: 6 perechi manchete ari ee fason

Pentru 5 franci: 6 gulere pentru bărbaţi de olandă fină.
Pentru a franci : 11 iţuiere engl., la url-oare fasoa şi mărime.

5 franci: 6 p&rechl ciorapi patentate.
I  franci: tf gulere moderne pentru dame, dup& alegere.

Pentru 5 franci: 12 Katîste albe de p la i !  a d e r a ţ i .
Pentru & frânei: II  batiste bine colorate tivite fi «pAlafee.

6 proadpe de plnsA curată.
6 şervete da masă de pAniA adevărat&. 
l i  şervete albe de caaiâ.
1 cAmafA modernă, simplă «4d brodată.
2 batiate eu monograme fin brodate.
1 batiată fraaceaâ fin brodată eu dantele.

Peatru 3— I  franci: 1 cornet de damă 
P*ntrs §*/i frânei: 0 cămaşă da nopte da dame.
Pentru § franci: 3 p**r»turi fin hrodate pentru cămăşi de b&rbaţl.

1 fustă de piebet de iarnă.
1 camison modem brodat.
I faţa de n u l  oolorată eu ci ucurl, peatru eafd.
1 cămaşă ieA o pereche de ismene de damă, bogat brodate.
1 fustâ costum plissd.
1 bucată Tulpan.

42 da coţi -=r. | bucată Chifon franţuzesc.
I bucată Robe d'enlants an taine oouleur.

Pentru 18 —24 Iranci : I bucată Tartan engIes de 5 oeţl.
Pentru 20 franci: 24 coţi Pichet.
Pentru M 2  Iranci: O flanală a£u o pereche de ismene da llnfl.
Peatru le Si frânei ; 1 bucata pânză de Kumburg, de M —44 coţi.
Pentru 55— 68 franci: i bucată p t a i i  de Belgia de 60 eo|f.
Pentru 75 10« franci: I bucată p la i l  Ooroaa de 58 coţi.
Pentru 115 110 frânei: 1 bucată Toile Batiste france«
Pentru 12—35 franci. Plapămi de lină forte fine.

Afară da articolile menţionate ta gSseşte tot-d'a-una trusourt oompleota.
Calea Mogo;6ieI Palatul „Dacia“ .

Com ăn^iled in d istricte  însoţite  ea preţu l respectiv «a vor efectua foarte grabn ic  oonsollnolos

I franci: 
5 franci: 

Pentru I franci: 
Peatru § franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 franci:

P- ntru 8 franci l 
Pentru 5 frauui: 
Peatru 5 franci: 
Pentru 5 franci: 
Pentru 5 frânei: 
Pentru % francl ; 
Peniru 25 franci: 
Pentru 10 franci:

k A i t w  d B S k i

Docţornl [jflOTO ISŢOffll face cunos- 
m i  cut onor&b. 

public oi dă eunsulUţiunl mediro chirur
gicale la domiciliul 8$& din strada FOatâ- 
net 84, în tóte diIele de la ora 5 — 8 după 
a hm  fi.

Peatru cel f i r i  n i j l f o t  cousu t'ţiile vor 
fi gratuite.

1

H .  H O N I C H
TiPISIIB 81 DECOBATOB 

Strada Stirtei-Vcda, 3
In dosul Teatrului Naţional,

M recomandă pentru tóte luer&rile atin 
gatóre de meseria sa.

x  a i i i s r T H E H i
x  i  la V1LLB DE BROXELES
X  Podul lagofóla l Na. 1Ü vis -  ̂- t!» 4a Consulntnl Jn w w ,
X  Recomandă asagaaisul set asortat la tot-d’a-una férte Mas ea rufăriă de bărbaţi gl |

X darne, gulere, mánchete, batíale die lino, olandă fi mătasă, ciorapi peatru bărbnţl ft 4 3  
flanele flae (orépe de canté) eamieóne, groşette, broderie daatele, eravate de -  uţl' 

X  #** - eeie mal noi forme şi c i lori, umbrele de edre şi de pléu» etc Hc. Atrâ^t u I V
W  ae-e-dată atenţi unea onor. Clientele că din eausa srisel am vedus fărts m slt preţ irill

v^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;!

A eşit de sub tipar yi ae afU de v8n- 
<}are la mafţafliile de mnaicS Gebatier fi 
landa i  Sandrovitz:

DEŞTEPTATE ROMANE
de Andrei Mureţ^na

P î  Y 3 V E lS r  E R O I C
pentru patra vool ea aoompaniament da piaaa 

da LEOPLD STERN.

Pr e ţ u l  I L e i  no A.
B U C U H E S O I  

Tipografl-editorl Thiel & Waiaa, palatul ,Dacia.*

ANUNCIU IMPORTANT.
CIL l i l  ViCEID 81 BIKDIITÜ  liG iSIK  « I

b a !LA S T E U A  AL
SUB FIEMA

m i m  « i r a
Strada Carol 1 No. 5.

(Curtea Vechie) 
ris-á-Yis de Sig. Prager.

A eşit fi ae afli de Téo<}are la fóto libririie:

INDICATORUL ALFABETIC
al legel

T I M B R U L U I  SI  1 N R E Ü I S T R Á R E 1
da

3D. 3_ G E O B O I A N  
Preţul 1 Lefi noü-

Strada Carol 1 No. o.

(Curtea Vechie) 
ris-il-ris de Sig. Prager.

Am on6re a tnaciinţa pe onor. PT. Public ei m:-a sosit pentrn 
sesonnl de iarni un bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbaţi, 
Dama si Copil, da pa fasonele cele din urmi, — prucnni fi nn mare 

> transport da Cisme lungi de Lnk răsese, de Incht fi de Vacs, ea fi 
Mantale de Cauciuc pentrn pl6e, prima calitate; asemenea fi Galoşi 
de Gumi.

t Sab-semnatul adue mnlţamirile mele onor. PT. Public {entrn în
credere ce a dat menţio atei muie firme de nn interval da 12 ani 
eare pini acuma a depus probe snficiente da fina calitate a mărfi:! 
ea fi de eftinitatea preţurilor, speriind c i fi de a mim înainte, va 
bine-voî al da eoncnraul a»Q găsind tot-d’a-nna atât mărfuri fine 

1 fi fasonate cât fi preţuri forte moderate.
I Ca t6tă  et imn

PHILIPP GOMSTEIN.

li
fe

F A B B 1 G Â
de

CHART1E MECHANICA
de In

ZARNESCI, lan g a  b r a ş o v

produce chârtii de tipar in diverse cali
tăţi in formate de cele mal mari nsitate 
dentru <Jiarn A ae adreea la direcţiunea 
num.tel fabrice in Braşov, Strada Catarina 
No. 402.

NOUA PANORAMA
snb denumirea de

GALERIE DE TABLOURI
so f îIS acnma fi aşezaţi în Strada Belve

dere, tn josttl fotografiei d-lui Meier.

Bătăliile cele mal noue şi în
tâmplările lumel.

Bătălia lângă Plevna. 
Luarea Gri viţei.
Luarea st6guluî turcescu 

prin vânătorul I6n Grigorie.
Resc61a lucrătorilor căilor 

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

C U  C A D O U

Ţ x — Ţ P p l x  advocat, s’a mutat 
I U L ! A . X  a l a i  provisorio în eaeele 
repansatnluî Rid nea na Dimitrin, Strada 
Radu-Vodă No. 17. (701—0)

O f. P R E D O V I T S

PRIMUL DEPOSrr DE ZIARlf6
I  3SX I A 8 8 Y

No. 18, Strada Mare No. 18.
In H a n u l T u rce sc  l în g a  P a l a t u l  C ubtieî A d m in is tra tiv i

Cn onâre recomand respectaoa onor. Public primai deposit de ^iare ee S 

deschis ia aoeet oraş, fiind aprovisionat tot-d’a-una eu jurnalele ce'e mai nt 
Tot-d’o-dati primesc abonamente, anuncinrt fi reclame la «jiare'e aic a ■  
jos notate:

Timpul, Resboiul, Pressa, Telegraphul, Românul, L'Oriont. Român 
Globul, 6h mpele, Figaro, Sieua României, Epocha, Novorussysky Telegraf, 
etc. In curând primase fi mai multe feluri de Călin lare Române 
Rog respeetoe pe onor. Public a mi onora eu visitil« D-)or

O. Predovits.

!e aic a m C

ânia Libo# |  
egral. Vesta t  
f i  Francii A .

» V i t S .

*

J . n .  F A B R I C A  L A I S r i D G k X J X - 'W X E I S r E R B E f U  

M. J. ELSINGER et FU la VIENA, 

furniseză contra casa sad k eonto, livrabile la Viena.

Muşamale de căruţe şi Mantale de pldl
cât mal repede fi tn cele mal mari cnntîităţ. (6 >2

P H A R M A C I A  L  A  „ 8 P E R A N T I A ”
26, CALEA MOGOŞOAEI, 26.

D E P O U L  M E D I C A M E M T E L O R  F R A N C E S E .
Obiecte de Caneiuc fi Artieole de Toalete. Asemenea se angajezi! a « M i S  

ori-ce comande din resortul medical.
B B U 8 .

JOSEF GRU1TBAUM
I  «fmr L A  B  B  L  L  E  J A R D I N I E R E

2 0 ,  Colţul Balevardulul ş t  Stradel Mogoşoieî, Casele Grec6na, 2 0

3  Aduc la cunoscinţa onor. Public că ml’am asortat Magasinul cu

! MENCICOAFFE, PALTOANE â la DERBY şi COSTUME COMPLECTE
P a n t a l 6 n e  de  f a n t a s i e  d i n  d i v e r s e  Stoffa

Tot de o-dată îngtiinţe  ̂ că am priimit

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

J O S E F  » n e C r r e a a l v j m
Purnisorul Curţii, .A  LA BELLI JARDINIERE*, 20 Colţul Bulevardului, 20.

Tipografia Thiel A Weiss Palatal , Dacia*


