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Bonuri de tesaar uig , I emis. llS  50 

> » II .  106 25
împrumutul austr, In hArtie . 63 70 

» • > argint. 66 96
Benta austriacă in aur . . .  75 —
Loso din 186u .......................113 50
Acţiunile bilneei naţionale . . 808 —-

a a austr. de credit 221 50 
.  ungare ,  207 —'

Argint .....................................  108 86
D ucatu l.................................  5 62
Napoleonul.............................. 9 48
100 mărol germane.............68 00

Cursul de Berlin, 16 Ianuarie 
Acţiunile Cililor ferate romftne. 26 50 
Obligaţiunile tom&ne 6»/« . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8%  
împrumutai Oppenheim
Napoleonul................>
Viena, termen lung . .
Paris » scurt .

îl

72 60 
74 76 
94 26 
16 22

81 —
Calendarul filei 

Vineri 6 Ianuarie.
Patronul zilei: Botezul Domnului. 
R8s&ritul soarelui: 7 ore 81 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 49 min. 
Pasele Ionel: Luni Nuo&

Bucurescl - Suceam 
Bucurescl . . . . 8.15 n 10.—
Ploescl . . . . .  9.60 n 12.00 
Brăila . . . . .1.58n 5.45 c} 7.15
Tecuci ü ................. 4.88 n 11.40
Rom an................. 9.05 d 4.45
Suceara, sosire . .12.08 ţ  9.55 n

Bucuresc—Verclorora
B u cjrescl................... 8.— d 6,05 n
Piteşti....................1 1 .2 1  j  10.16 n
Slatina . . . . . . .  2 . -4
Craiova 4.17 4
Vorciorova, sosire . . 9.01 no

P L E C A R E A  T B E N U R I L O B
Bnonrosol—Giurgiu 

Bucurescl. . . . . . . .  9.16 d 6.06 n
Giurgiu, sosire............... 11.86 9 8.27 4

Giurgiu—BuaureacI
Giurgiu............................. 9.26 d 4.46 4
Bucurescl, sosire.. . . .  9.48 9 7.17 n

Galaţi—Bărboşi
G alaţi..................1.20 n 826 d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— d 8.06 n

Saoonyn—Bucu resol
Suceava.... 6.1 1 d 6.46 d
Roman . . . . .  8.45 f  12.80 d
Tecuciu . • , • • 12.80 n 6.10 9
Brăila...... 8.08 n 8.10 n
Ploescl. . . . .  7.12 d 
Bucurescl, sosire 8.30 9

Verclorora — Baoaresol
Verciorova......................6.46 d
Craiora ........................ . 11.44 a
Slatina............................1.51 9
Piteşti. . . . . . . . .  4.424
Booarescl, sosire . . . .  7.40

8.68  ( 

2.46 \ 
4.30 <

Barb oyl—Galeţi
7.15 d Bărboşi...................2.55 n 6.25 n 7.25

11.20 9 I Galaţi, sosire . . . 3.30 n 7.— n 8.—
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F O I L E  S T f l A U S T E

Constaatluopol, l i  Ianuarie.

HO mulţime de emigranţi sosesc la Con* 
Hatinopol. Moktar-paşa face inspecţiaue 
fcriificaţiunilor dimprejornl oraşului. Zia- 

vestesc, că lângă Tatar*Ba*ardjic este 
■iptS mare.

Berlin, 19 Ianuarie*

■Prinţul ereditar a plecat astăzi prin Mu- 
Hth (i Verona la Roma ca s& rspresinte 
| limpiratcl la îmormlntarea regelnî Yic- 

U Emanuel. In suita Ini snnt: Qenera- 
bl Blnmenthal, mareşalul de curte, comi- 

H e  Eulenbarg fl adiotauţil colonel Mischke, 
laioral Puneriti şi căpitanul Phnlstein. 
■Comandantul corpnlni al optulea de ar

ii lă, Goben, gleacS la Madrid, ca să re
parate pe Imp8ratul la nunta regelui A.1- 
680. Astăzi genesalnl GQben a fost pri- 

î̂n audienţă de către împăratul.

Varsatlles, 19 Ianuarie.

HAudifrett Paiquier a ţinat In senat un 
Htart discurs, în care mulţumeşte senatn- 
hl pentru ci l'a ales de preşedinte. El a 

blarat că mal mult dec&t ori când altă 
LtS simte datoriile pe cari i le impune 
ţeastă onoare.
[Ia cameră, ministrul lucrărilor publice 
Ipreratat un proiect de lege privitor la 

^hpţrarea a 2615 ohilometri căi ferate 
preţul de 500 milioane. Camera vo- 

la — p ierea lai Bert-i 
nsriĵ 'Hft de Q w  la# trimite pro-

Bomii, . .  Ianuarie,

ie din Roma att făcut jură 
rege,* eare le-a inspecţionat 

-o prinţul A mede ii şi de un stat

Ijor strălucit. Trapele aii primit pe Ham- 
rt ou strigătul: «Să trăiască Humberl 

rigele Italiei.,
|tiarele din Turin cer, ca rămăşiţele rs-

ijnl să fie înmormântate In bolta mor
ţii regală din Lnperga.

l i  Roma, 14 Ianuarie.

H % isc telegrame de condolenţă din toate 
Papa ’şl-a dat învoirea, ca cere- 

] ♦ei» mortuară să se ţie in orl-oare bi- 
v e i  din Roma, afară de cele patra ba- 

■ B'ce, eare snnt reservate pentru papi. Se 
Papa nu a permis să se ţie pro-

Îlfn  Qnirinal,
Se desminte ştirea, ci Papa ar fi bolnav.

Neapoll, 12 Ianuarie.
1 Astăzi s’a făcut o mare manifestaţie a 

arului. Prefectnl a fost rugat să tri- 
||ă 'primului ministru Depretis urmă* 

ipeşă : Cetăţenii de Neapoli, cu- 
Iţşl de durerea momentului, întăresc la 
Itmântul regelui galontom Plebiscitul 

|  la 21 Octomvrie 1860.

VexsallIeSj 12 Ianuarie.

[> şedinţa de astăzi n camerei preşe- 
nle a ţinut un discurs, In care mul- 
jşte pentru dovezile de încredere şi 

Iw atitudinea camerei, care a ştiut să 
|l conflictele grave şi să restabilească 

pul parlamentar.
tavj sperează, că şi de aici înainte 
fa va urma a fi înţeleaptă, cumpă- 
Şi consiliantă, respectând toate inte- 

M fi stăruind a păstra buna înţelegere 
r  puterile publice .

Roma, 13 Ianuarie.
Ziarul oficial anunţă, oă la 19 Ianut' 

rie regele ra depune jurământ al înaintea 
parlamentului întrunit.
InnmormSntarea regelnî Victor Emanuel 
se va faoe la 17 Ianuarie. Regele de Por' 
tugal va fi representat prin prinţul ere 
ditar.

8t- Petersbirg, 13 Ianuarie.
* Agenţia ruseasoă» zice că negoţiările 

pentru încheiarea armistiţiului se întârzie 
numai din canza depărtării intre St. Pe- 
tersburg şi cartierele generale din Europa 
şi Asia. Şi astă-dată «Agenţia» repetă, că 
dnpă usul de până aoum, armistiţiul nu 
poate fi îuoheiat deoăt după ce ambele 
părţi beligerante vor fi acceptat basele 
preliminare ale păeif. Alt-fel armistiţiul 
nn ar fi decât nn mijloc bine-voitor ce 
se dă inimicului spre a face pregătirile 
pentru o resiatenţă nouă.

Censtantlnopol, 12 Ianuarie.
Sosind răspunsul Rusiei relativ la ba' 

sele preliminarelor de pace, delegaţii vor 
placa la cartierul general rusesc spre a 
încheia definitiv armistiţiul.

A9 sosit aici mulţi emigranţi, cu des» 
bire din Philipopoli.

Paris, 11 Iannarie.
In urma încetării din viaţă a regelnî 

Victor Emanuel «Mem. Dipl.» află că nunta 
regelnî Alfonso se va amâna.

Londra, 11 Ianuarie.
«Oficiul Reuter, vesteşte : Server-paşa 

a notificat lui Musurna-paşa, eă Poarta 
nu poate intra cu Serbia, România şi Mnn- 
tenegru în negoţiărl despre armictiţifi: 
dar armistiţiul general, ae se va încheia, 
▼a priri şi aceste ţări.

SCIRI TELEGRAFICE
a l e  .t i m p u l u i *

(Agenta Ha vas).

— Serviciul de la 17 Ianuarie — 9 ore dimineaţa

Londra, 16 Ianuarie.

Un meeting a adoptat în unanimitate
o hotărlre tn favoarea deschidere! Darda- 
n el el or şi BosforulnL

Constantlnopol, 16 Ianuarie.

S’a răspândit pe aci sgomotul că am
basadorul Engiteril a cerut Porţii autori- 
saţia de a lăsa să intra flota "engleză in 
Dardanele, înainte de a ocupa Ruşii Fiii— 
polul.

Athena, 16 Ianuarie.

Un consilifl de miniştri, ae a ţinnt mult, 
a avut loc astăzi. Oarda naţională din toate 
oraşele este chemată a se pune sub stea
guri. O mare activitate domneşte în flotă 
şi în armată. Se crede oă o rescoală este 
iminentă fu Thesalia şi Epir.

Adunarea cretană va vota independenţa 
şi anexarea la Grecia.

Leadra, 16' Ianuarie.

Un consilii! de miniştri s'a ţinnt astăzi. 
Toţi miniştrii eraţi de faţă afară de lor
dul Derby.

Un meeting s'a ţinut mb preşedinţa 
d-lnl Freemantle. D-nil Courtenay, Iankins

de faţă. Scopul m&etingul era de a sprijini 
libertatea navigaţiei prin Dardanele şi 
Bosfor. Meetingul a adoptat mal in unn- 
mitate o moţiune în favoarea deschidere! 
Dardanelelor. O altă hotărire protestând 
contra orl-căril politice de natură a pune 
pe Anglia intr'o poeiţiune vrăjmaşe cu 
Rusia a fost adoptată în unanimitate.

LondrA, 16 Ianuarie.

După nişte depeşl din Constantinopol 
trimise ziarnlul »Times«, Austria şi An 
glia ar fi Incunosciinţat pe Poartă şi pe 
Rusia că ele nu vor recunoasoe nici o pa 
nere la cale care ar fi violarea tratatulal de 
Paris satt care s’ar faoe fără participarea 
puterilor garante.

Se crede că Poarta a"primit ieri o de 
peşă de la Englitera in oare aceasta 
spune că ar voi să rază pe Poartă tra 
tând d’a dreptul ou Rnsia, pentrn ca Ru 
sia să-l acorde cele mal bune condiţii pu 
tincioase.

O scrisoare o secretarului marchisnlul 
de Salisbury, ou data de Sâmbătă, ca ras 
puns la adresa asoeiaţianil liberale din 
Vorcester în favoarea păoil, zioe că mar' 
ohisul de Salusbury n’are .nici un cuvânt 
de a se teme că Anglia ara să se depăr 
teze de politica hotărită în Maifl, anul tre 
out, politică la care el tot-d’a-una a a 
derat

BUCnSESCI n IANUARIE

Publicăm următoarea scrisoare 
D-lnl ministru de esterne 

Domnule ministru,

Din .Monitorul oficial* cu Nr. de 
la 1 curent, am vfizut că, Măria Sa 
Domnitorul m'a decorat cu ordinul 
Steaua Românul In gradul de mart 
ofiţtr. Onoarea ce ’ml-a fftout M&ria 
Sa, o declin pentrn cuvinte ce dem
nitatea mea Îmi impune.

Bine-voiţI, d-le ministru, a primi 
asigurarea despre consideraţiunea şi 
distinsa stimă ce o meritaţi.

4 Ianuarie,' 1878.
Hrlstian Tell.

Iată termenii In care un Hristian 
Tell scie să vorbească unul Cogăl- 
niceanu. Această nobilă şi hotărită 
atitudine a bătrânului general mal 
înalţă niţel sufletul desgustat, de doi 
ani de zile, de atătea turpitudini ale 
unora, atătea baseţeale altora. Mal 
sunt dar caractere In Romănia, din 
atătea capete plecate a mal remas 
încă o frunte nelnclinată 1 şi bdtră- 
nul luptător, in această ultimă des* 
fidare aruncată cinismului şi corup- 
ţiunel, ne apare In toată rigiditatea 
caracterului s£ă antic.

In faţa acestor sentimente şi a- 
cestul limbagiii, ne vine a striga: 
Deschideţi ferestrele ca să mal in
tre niţel aer curat.

Facă cerul ca acest glas să deş
tepte măndria adormită a atâtora, 
care nu sunt nftscnţl pentrn a se ln-

şi alţi membri al cameril comunelor era Bobina, facă cerul ca Rom&nil s l  se

Încredinţeze In fine că este o vir 
tute mal Înaltă de căt chiar virtu
tea resboinică, un curagiO mal greâ 
de căt curagiul Înfierbântat al căm- 
pulul de bătaie, fiind-că istoria ne 
arată, că a fost tot-d’auna mal rar; 
acest curagifi se numeşte cur&giul 
civil.

D-l Oandiano Popescu, intre ată- 
ţia generali şi ofiţeri care onorează 
armata roraănă, a fost ales pentru 
a purta Marelui Duce Mihail cordo
nul ordinului «Steaua României.* 

Eroul din noaptea de 11 Fevrua- 
rie, care a intrat cu revolverul in 
Camera de culcare a Suveranului 
sfitt, resculatornl de la 11 August 
1866, care a proclamat pentru duod 
ore ridicula republică de la Ploeştl 
este dară ales pentru a înfăţişa pe 
lângă ilustrul comandant al arma 
telor ruse din Asia disciplina şi vir 
tuţile ostăseştl alo armatei române, 
Frumoasă şi nemerită alegere! Dacă 
nu ne Înşelăm, este a şasea resplată 
pe care a obţinut’o d-l Candiano de 
la Începutul campaniei; se numSrăm 
1. Gradul de maior, 2. »Virtutea mi 
litară*, 3. »Crucea S-tulul George*, 4 
, Steaua României*, 5. Gradul de lo 
cotenent-colonel, 6. Misiunea la Tiflis 

Fericită idee a avut d-l Candiano 
de a proclama, acum şapte ani, de
tronarea Suveranului sfifi!— De alt 
minterea, ce este drept, represintă 
foarte bine pe guvernul care’l tri 
mite.

[ tre gnvemul englezesc şi '«el ra • 
sesc nu afi rSmas fără de nici un 
resultat. S’a stabilit o Înţelegere 
cel puţin tăcută, ca condiţinnile pe 
care Rnsia le va pune Porţel, aă 
fie de dofi feluri, unele care privesc 
numai pe Turcia, altele, care pri
vesc numai cestiunl de interes eu
ropean şi care modifică tractatul de 
la Paris. Pentru discutarea şi rati
ficarea celor din urmă condiţiunl se 
va convoca un congres european 

Cât pentru armistiţiu, el na se 
va Încheia de cât după ce basele 
preliminare ale păcel se vor fi sta
tornicit.

DIN AFARA

Englitera. —  Politica guvernului 
englezesc urmează a fi obiectul di» 
cuţlunilor ziaristicei europene. Re
tragerea lordului Loftus, după ce a 
vfiznt că numai in zadar căută să 
afle condlţiunile de pace ale Rusiei 
este privită mal mult ca nn pas de 
tactică diplomatică, de cât ca o ma
nifestaţie de renunţare din partea 
guvernului englezesc. In deosebi 
Nordd. Allg. Ztt.* ne Încredinţează, 

că guvernul englezesc a făcut a 
cest pas numai şi numai spre a-şl 
putea păstra libertatea de acţiune 
până la Întrunirea parlamentului şi 
In cele din tâifi şedinţe ale parla
mentului se va pronunţa din nofk 
atitudinea hotărâtă a Engliterel.

Ziarul ,Temps,* ştie chiar mal 
mult şi comunică din Londra ştirea, 
ca numai de cât in cea din tfeift 
şedinţă a parlamentului guvernul se va 
presenta parlamentului cu faptul Îm
plinit al cnmpârărel insulei Creta.

„Nene Freie Presse,* in o depeşă 
din Londra, arată că negocierile in-J

Italia. —  Moartea regelui Vic
tor Emanuel şi suirea pe tron a re
gelui Humbert, precum de la sine se 
Înţelege, sunt do& lucruri, care sin
gure preocupă opinia publică a t6- 
nârulul regat italian. In durerea, ce 
esprimă pentru moartea unnl rege 
şi In bucaria, ca care salută suirea 
pe tron a urmaşului lui, italienii a- 
rată Încă, că sunt ua popor plin de 
o nobilă cumpâtare, şi Întreaga presă 
europeană recunoaşte şi laudă a- 
ceastă atitudine.

Nu mal puţină laudă Întâmpină 
Papa pentru atitudinea ce observă 
la mormântul regelnî, care l'a lip
sit de tronul lumesc şi 7 de puterea 
zilnică. Ziarele, chiar cele mal vrăj
maşe causel catolice, relevă că acum 
se Învederează, că şi Pio Nono este 
un italian, care ţine la ţara şi la 
naţiunea sa poate chiar mal mult 
de cât la mărirea lumească a scau
nului sâtt.

Aastro-Ungftrl*. —  La Începu
tul anului se va pane la ordinea zilei
o nod cestiune constituţională: re- 
lnoirea separat a actului încheiat In
tre Ungaria şi Croaţia. încă de pe 
acnm se prevede, că transacţiunile, 
ce se vor Începe, vor Întâmpina 
greutăţi mari, de oare-ce maghiarii 
cred că aă făcut Croaţilor prea mari 
coacesianl, iar Croaţii cer să li-se 
facă neapărat concesiuni mal mari, 

Transacţiunile pentru relnoirea 
pactului dualist se vor reîncepe In cu
rând. Miniştrii Ti sza şi Zfell aA plecat 
luni la Viena spre a se Înţelege cu mi
niştri din Viena relativ la ceBtiunea 
datoriei de 80 milioane, care pâaă 
acum tot na a putut să fie resol- 
vată.

Conflictul privitor la tarifele va* 
male guvernul sperează a’l putea 
Înlătura ast-fel, că va face, ca par
lamentul să nu primească modifică
rile comisiunel Însărcinate cu stu- 
diarea proiectului. Dacă Insă par
lamentul va primi aceste modificări ? 

In sfârşit desbaterea generală a



T IM  P U  L

tarifelor s'a Început şi In cnr&nd se 
va vedea, dacă speranţele guver 
nulul sunt Întemeiate.

BE VISTA ZIARELOR

„Romanul* spune , că operaţiunile 
de asrdiú la Vidin vor fi esclusiva- 
mente săvârşite de Români. Impre 
surarea cetăţii e aproape terminată. 
Am A de la 2 c. trupele romane o* 
cupaserâ Înălţimile despre sud fi 
Începuseră bombardarea oraşului.

Turril făcură la 3 e. pe la 8 ore 
dimineaţa o eşire cu trupe destul de 
numeroase' la Novoselo şi Tatargie 
In partea despre sud a cetăţii; lnsft 
furâ pe deplin bătuţi, puşi pe fugă 
şi postţiunile lor. In mare apropiare 
de oraş, ocupate de Români.

Alt mijloc mal nemerit nu poate 
fi d’a convinge pe Turci că trebue 
să (lob&ndeasc& de la do( d'a drep- 
tul"un armistiţiu.

„Pressa* Înregistrează şoaptele, 
cari spun că ministeriul Brâtianu 
se retrage şi eă domnul Manolache 
Costarhe are să oompuie noul ca
binet.

Domnul loan Brătianu se găseece 
uimit Înaintea consecinţelor greşele- 
lor, ce a comis. Singur le recunoasce 
astă-zl, şi plecat sub greutatea pS- 
oatelor sale nu găseşte glas destul 
de rugător, cu care să se adreseze 
sa ti domnului Iepureanu, sa ti d-lul 
Bosianu, spre a le solicita reazimul 
In opintelele, ce Intâlnesce In calea 
sa politică.

Chestiunea Basarabiei iarăşi este, 
se zice, pusă pe tapet; iar şoap
tele acreditează, că această che
stiune a retrocedărel Basarabiei, 
redată patriel-mume la 1856, a ri
dicat o nemulţumire mare, că opi- 
niunea publică, adânc mişcată, a 
sguduit din temelie aşezământul, pe 
care se reazimâ cabinetul radical de 
a stă z i; «â, Înaintea vuetululul pu
blic şi acusaţiunilor cumplite, ca se 
aavftrlă şefului cabinetului, primul 
ministru se cutremură şi nu gă
seşte altă cale de cât părăsirea 
puterel.

„România liberă* ia drept ade
vărată telegrama din Belgrad a 
„Corespondenţei politice* , In care 
se zice, că sfirbit şi ar fi operat În
trunirea cu Românii la Vidin şi ca 
cetatea turcească e aproape să se 
predee.

In fine R. L. spune, că Turcia ar 
fi dispusă să ne recunoască indepen
denţa , sub condiţia ca teritoriul 
nostru să fie neutralizat.

D E  L A  CITBTE

Atât cn ooasiunea succeselor ar
melor noastre, cât şi cu prilejul 
sântelor sărbători, M.M. L.L. Dom
nul şi Doamna, ifl primit nenumă
rate şi călduroase felicitări din toate 
judeţele şi comunele, din toate un
ghiurile ţăreL

Adânc mişcate de aeeste rnani- 
festaţiunl de iubiri şi devotament, 
care dovedesc că toţi Românii fără 
osebire Împărtăşesc cu Măriile Lor 
mişcările ce Însufleţesc lntroaga ţară, 
In marele evenimente prin care 
trec, Domnul şi Doamna a& însăr
cinat pe d. ministru preşedinte al 
consiliului să arate din patte-Le 
mulţumirile cele mal vil clerului, 
autorităţilor civile şi militare, re- 
presentanţilor comerciulul şi indu
striei cum şi persoanelor particu
lare, pentru felicitările ce aû trâ- 
mis prin adrese depeşl safi act de 
presenţft la Palat.

A. S. Principele Nieolae I al Mun- 
tenegrulnl a adresat, la 30 Decem
vrie tecut, M. S. Domnitorului o 
telegramă prin care II face cunoscut 
că, cetatea turcească Antivari a ca
pitulat făcăndu-se 1,600 prisonierf 
cu 15 tunuri şi aproape 2000 puşcl 
şi multe muniţiunl. Alteţa Sa adaogă 
că a intrat In Antivari purtând pe 
pieptul săO medalia noastră de „Vir
tute militară* pe care M. S. Dom
nitorul ’I o trămisese Încă de la 
cuartierul general din Poradim.

A. S. Principele Nieolae I roagă 
cu această ocasinne pe M. S. Dom
nitorul a primi medalia Iul „Miloş 
OlibicI*, cea mal Înaltă distincţiune 
militară a Munte negrului.

N U M I R E

Prin Înalt decret domnesc, d. Ion 
Urlâţeanu, actualul prefect de la 
judeţul Ialomiţa, este permutat In 
asemenea calitate la judeţul Dâm- 
boviţa, spre Împlinirea vacanţei ce 
esistâ.

Legea pensionării ostaşilor.

CâROL I.
Prin graţia Ini Dumnazett şi voinţa na

ţionali, Domn al Romănilor.
Lm toft dt fmciâ fi imitrt, linăM t. 
Asupra raportului ministrului No

stru secretar de Stat la departamen

tul de resbel, sub No. 19 ,0 1 4 , pe 
lăngă care ne supune spre sancţionare 
legea relativă la pensiunea milita
rilor rămaşi infirmi din causa răni
lor dobândite In resbel, precum şi 
văduvelor şi orfanilor celor morţi In 
luptă, votată ¡de Corpurile Legiui
toare ;

In virtutea arfc. 93 din Oonstitu- 
ţiune,

Am sancţionat şi sancţionăm.
Am promulg it şi promulgăm eei« 

ce urmează:

L E G E .

Art. 1. Ofiţerii de orl-ee grad, «ub-ofi- 
ceril, oaporalil şi soldaţii, orl-ca're care ar 
n fost durata serviciului lo r , vor avea 
drept la pensiune pe basele indicate in 
art. 5 ,  daeă vor I  fost rfniţl grav şi 
Intr’un chip incurabilii, ta evenimentele 
resbelulul.

0  vor avea acelaşi drept dacă vor fi 
dobândit infirmităţi grave şi incurabile, 
recunoscute a fi provenit din ostenelile ti 
perioolile campaniei.

Art. 2. Rănile iad infirmităţile, prove
nite din căuşele enunoiate, dacă ele aii o- 
oasionat orbirea, ampotaţia safi perderea 
absolut a nsagiulul unuia safi mal mnltor 
membre.

Art. 8. In casnrils mal pnţin grave, 
ele dafi loc la peneinne sub condiţinnile 
următoare :

1. Pentrn ofiiţert, dacă ele 1 pan în 
| stare a na mal pntea rămins In activitate
fi le ridici posibilitatea de o reintra mal 
târzifi în armată.

2. Pentrn [sub-ofiicerl, caporal! fi ¡sol
daţi, daeă ele *1 pun in stare a na mal 
pntea servi şi a nn’şl mal pntea scoate 
hrana.

Ari. 4. Rănirile fi infirmităţile aub-ofi- 
cerilor, caporalilor fi soldaţilor, earl vor 
fi recunoscute incurabile, dobândite[îq cur
ant evenimentelor rSsboiuluI, dar earl nu 
pan pe aaferind în posibilitate de a se 
hrăni, nu da ii drept la]pensiune oi Ia an 
ajator de lei 240, plătit o-dată în moinen- 
tul pornirel la vatra aa.

Art. 5. Sa fixează basele pensiune! pre
cum urmează;

a). O fi cerii vor avea o pensiune egală 
ea solda Întreagă (fără acoe sorii), cuvenită 
gradului ce avea la montanta] când a fost 
rănit safi a devenit infirm.

b). Sub-oficeril vor avea o pensiune de 
360 lei pe an.

c). Caporali! vor (avea o pensiune de 
800 lei pe an.

di). Soldaţii vor avea o pensiune de 240 
le! pe an.

Art. 6. Aeeste pensiuni vor fi revers i« 
bilejdnpe moartea titnlaralnl, asupra ve- 
duvelor până la moartea 'safi remăritarea 
lor, fi aaapra copiilor până la majorita
tea lor.

Art. 7. Văduvele fi copil militarilor u- 
«i|l p« câmpul de bătae, precum fi vădu- 
vile fi oopil militarilor morţi din causa e- 
v eminentelor răuboinlul aafi dia eauea boa- 
taior, sub iafloeaţa căror» att tost aapsşl 
prin obligaţiaal ale eorvieialn! lor Ia eam* 
panie, aii dreptat a primi aceiaşl pensiune 
oare a’ar fi cavenit socialul safi tatălui lor, 
dacă ar fi trăit ea raae safi infirmi. 
Penuunw văiavelor încetează ta remo

ntarea lor. Penainnea copiilor curge până 
la majoritatea lor.

Art. 8. In toate casările arătate mal 
•as, văduvite fără copil primesc pensiunea 
j nmătate.

Art. 9. In oaa că, militarul na ar lăsa 
văduvă safi copil, oi aa tată infirm , sau
o mamă văduvă fi fără mijloace de asis
tenţi, pensiunea cuvenită ta! vs profita 
tatălui safi mame! nnmal'cât va trăi.

Dacă militarul lasă o soţie fără copil 
fi care are drept la jumătate de pensiune 
cea altă jumătate de pensinne o vor primi 
părinţii făfă mijloace.

Art. 10. Pensiunile datorite tnturor mi
litarilor, ta condiţiunile legel de faţă, se 
vor plăti dd casa dotaţiunel oastel. Sta
tal va reţine din snbvenţianea ce dă a- 
nnalmenta casei pensiunilor anmel ce sa 
va constata că dâoes datorează ofiţerilor 
fi urmaşilor lor, în momentul rănire! aafi 
infirmităţii, conform lege! generale a pen
siunilor fi le va vărsa d’reptal in oaes do
taţi anei oastel.

Se vor afecta la plata aoestor penai un! 
toate venitorile casei de dotaţiune a oa
stel, cari prin legi speciale n’ar avea altă 
deatinaţiune.

Se va prevedea ta badgetnl Statului 
sama neoeaară pe fie-oare an pentrn aco
perirea penainnilor acordate ea legea de 
faţă.

Art. 11. La 25 a fle-cărex 1 ani casa de 
dotaţiune a oastel va ardonanţa casierilor 
general! plata penainnilor din judeţ.

Casieri! generali vor elibera imediat 
mandate individuale fi le Vor trămite in 
oomnnele unde domiciliază pensionarii.

Perceptorii comunali vor achita Ia pre
genta re aceste mandate celor în drept, de 
la cari vor primi chitanţe legaliaate de 
primari.

Art. 12. Gradele inferioare cart, pe lângă 
pensiunea prevăzută In această leg*, ar fi 
dobândit dreptul fi la alte pensiuni, precum 
sunt aceia a! ordinului »Steaoa României* 
safi aceea pentru serviciul de 12 ani ca 
sergent, nu vor putea primi, din aceste 
din urmă, de cât jumătate din sumele pre
văzute de legile speciale.

Art. 18. Copil, militarilor morţi aafi de
veniţi infirmi vor a v »  dreptul a fi cres
cuţi gratis îninstituţiunile de instrucţiune 
ale Statalul. Pentru copil orfani de tata 
fi mamă pensiunea va fi reţinută în fa
voarea Statului pentru tot timpul cât el 
se vor afl i în acele instituţiunl.

Art. 14. Pensiunile, înfiinţate prin pre- 
senta lege, na sunt supuse Ia niol o re
ţinere.

Art. 15. Pensiunile acestea nu se pot 
înstrăina, ele nu te pot nici urmări fi se- 
cuestra de cât numai pentrn caşurile art. 
185 fi 187 codai civil.

Art. 16. Orl-ee militar pensionat sub 
Orl-oe titlu va fi*, precum şi aceia cărora 
a'a dat uUmal ajutor, eonform art. 4, pri
nţese de la Stat mijloace de transport spre 
a se întoarce la vetrele lor.

Afară de aceasta ei rămân stăpâni pe 
efectele lor de mic echipament.

Art. 17. Orl-ce militar, văd avă, orfan 
safi părinteasca va ral a face aă i se va
loreze dreptul aM la pensiune din canei 
de răniri safi infirmităţi, trebue să adre
seze cerere către ministerul de resbel. Mi
nisterul va procede imediat la verificarea 
drepturilor reclamantului.

Art, 18. Ministerul da resbel va constata

eanaele rănilor safi infirmităţilor, fie 
raporturile oficiale şi alte documenta 
tentice, oari vor constata faptul aat 
certificatele autorităţilor militare, sa 
fine prin o inform aţi une aafi anchetă 
donată de dtaaui.

Art. 19. Ministerul de resbel, conati 
dreptul la pensiune va libera un ti ta] ¡J 
pensiune esl un mandat de ajator ţ! 
tarilor, văduvelor, orfanilor aafi păria 
admişi s se bucura de dispoaiţiuaile i 
de faţă.

Art. 20 Dreptul orfelinelor la pena 
ee va putea reclama şi de vre-unw 
rade safi de primarul locul ni nade e| 
afla.

ArL 21. Toate cererile cnm fi conin 
rile dreptului la pensiune, precum M 
;alisările chitanţelor, cari se dafi de f 

aionar! pentru primirea pensiune! , • d 
scutite de timbrn.

Art. 22. Orl-ce diaposiţiao! de leg 
regulamente anterioare, contrari! prese 
legi, sânt şi rămân abrogate.

Facem cunosct şi ordonăm ca <, 
de faţă Investite cn sigiliul stl 
lui şi trecute In .Monitorul oficii 
să fie adresate autorităr ităţilor i 
ministrative şi judeciare, spragH 
Inscri In registrele lor şi ale 
serva întocmai, iar miniştri! nO| 
secretari de stat la departament 
de resbel şi acel de justiţie a 
însărcinaţi cu aducerea la Indto 
nire a decretului de faţă.

Dat In Bucureşti, la 29 De© 
vrie 1877. CAROA

A L E U E K l

Colegiul I electoral pentru se 
fcoril de la judeţul Neamţu este ii 11 
vocat, In zioa de 23 Ianuarie l£ 
spre a Împlini, prin nonă aleg! 
vacanţa declarată In Senat, In | 
ma demisionărel d-lul Lascar ■ 
targi.

Colegial I electoral poatra  S 6 j

fcoril de la judeţele Suceava şi 1, 1 
grad sunt convocate, In zioa de 
Ianuarie 1878, spre a Împlini, i 
noul alegeri, vacanţele declarat! 
Senat, In urma numirel d-lor 1 
conovicl şi Constantin Caramajl 
In funcţiuni de prefecţi.

Colegiul III electoral pentrn * 
putaţii de la judeţul Cahul e 
convocat, In zioa de 23 Iandl 
1878, sprfe a lm lini, f f̂in noofl 
legere, vacanţa declaratăin 4 
nare, In urina demisionărel d 
Leonida Sterea.

Colegiul I electoYal pentru d| 
taţii de la judeţul Tutova este t 
vocat, In zioa de 23 Ianuarie 19 
spre a Împlini, prin nouă alegi 
vacanţa declarată In adunareJ 
urma opţiunel d-lul C. Aoziai 
pentru mandatul de senator.

I. Coleginl ill  electoral pen

M I H A I L  S T R O G O F F
sau

C U R I E R U L  Ţ A R U L U I

ÎL

4' (Urmarea 3-a).
FeofaV-Kbfin * ra un om ca de 40 de 

aut, înalt de ;atat, faţa galbenă, ochi rău
tăcioşi ţi infăţigare sălbatică. Barba nea
gră, încreţită pe ,ipl pe colea 'I cobora pe 
1 ept. Cn îmbrăcămintea Ini de răsboifi, 
n antaoa de bumbac cn anr fi cn argint, 
ţeptar pcântei'tor de fiert re preţioase, teaca 
ds sabie încovoiată os un iatagan fi pre
sărată cu «teşi« strălucitoare, ea oismele 
înarmate cu pinteni de anr, cu eoifal îm
podobit de un q oţ de diami nts c- ar un
sa fi mii de sf ânt*!, Feofar înficişa vederii 
e privire aiul mult ciudată da cât măreaţă 
unul Sardauapa), suveran nediscntat care 
dispune du pe pluc de viaţa şi de soarta 
supuşilor săi, a căruia putere a fără mar
gini, fi eăruia printr’ an privilegio deose
bit, i dè dă la B ikhora titlnl de Emir.

Ib riioméntal cftnd se arătă Ivas Ogareff, 
sfetnicii a tătară nemişcaţi pe sofalele îm
podobite eu aur; iar Feofar se sculă de

pe un divan bogat ce se afla afezat in 
fnndnl cortului.

Emirnl se apropie de Ivan Ogareff şi ’1 
deda nn sărutat spre semn de Înaltă în
credere. Acest sărntat făcea din loeoţiitor 
mal marele etatnlnf şi *1 punea vremelnic 
mal presus da hogia.

Apoi după aceea Feofar adresândn-ae lui 
Ivan-Ogareff :

—  N’am aă te întreb de loc zise el, vor
beşte Ivane. Tu nu vel găsi aici de o lt  
urechi gata a te asculţi.

— Tachşir (Măria Ta) reepanae Ivan 
Ogareff, iată ee am aă’ ţl fac cunoscut.

Iran Ogareff vorbea tfităreşte şi ds 
fraaalor aale ncea îstorsătură măreaţă ce 
deosibeşte limbile de răsărit.

— Tachşir, nu e vreme pentru vorbe 
nefolositoare. Ceea ee am făcut In capnl 
oştilor tale ta o ştii. Liniile Ishimalul şi 
Irtihelnl sant eeuin în puterea nsastră, şi 
eălSreţil tnrcomanl pot aft’ş! aoalde caii In 
spele lor devenite tartare. Hordele kirkiae 
s’all ridicat la voeaa lai Feofer-Khan, şi 
cel mal însemnat dram siberian este al 
tgfi de la Ishim şi până la Tomek. Poţi 
dec! să’ ţi împingi coloanele tot atât de 
bine spre rieărit ande soarele răsare eât 
şi spre apne ande eoarele spune.

__ Şi dacă o’I merge on soarele ? în
trebi Emirul care aaculta fără să dea pe 
faţă vre ana din gândirile aale.

— A merge ea soarele reapunse Ivan 
Ogareff, ea te a te arunca apre Europa, a 
cuceri repede provinciile siberiane ale To- 
bolşkalul până la munţii Urnii.

— Şi dacă o’i merge în faţa aceste! 
candele a cerului?

— Eite a supune stăpânirii tartare, îm
preună on Irkaţsk cele maibogate ţinuturi 
din Aaia Centrală.

— Dar armatele Sultanului din Peter- 
abarg ? zise Feofar-Khan, arătând prin a- 
eest titlu oiudat pe împăratul Rasial.

— N'al să te tem! de nimic nici la ră
sărit nici la apus, răspunse Ivan Ogareff. 
Năvălirea a fost grabnică şi pe neaştep
tate, fi până ce armata rusească să s 'a - 
pnee să le dea ajator, Irkuţsk aafi Tobolak 
vor cădea în pnterea ta. Oftile Ţarului afi 
fost sdrobite la Kolivan, după cam vor fi 
pretatindenea ande al tăi vor lupta ta

! potriva aoeator soldaţi deametie! a! apu
sului.

—  Şi ce părere *ţl insuflă devotamen
tul tăfi pentrn csuaa tartară ? întrebă E- 
mirul după eâte-Va momente de tăcere.

— Părerea mea, respnnse repede Iran

Ogareff, este da a merge repede ia faţa 
soarelui. Aata va să zică a da iarba ste
pelor de răsărit să o mănânce osii turco- 
mani. Este a lua Irkuţsk capitala provin* 
ciilor de răsărit şi cu ea obstationl a că« 

. mia stăpânire preţueşte cât o ţară. Tre
bue ca în lipea Ţarului, marele duce fra
tele aăfi aă oază în mâinile noastre, 

j Aceasta era cea din urmă ţintă os 
urmărea Ivan-Ogareff. Auzindu’l cine-va 
l'ar fi luat drept unul din acei cruzi 
desoendinţî al Iul 8tephan Razin vestitul 

j pirat care b^otnia Rusia de miază zi în 
aecolul al opt-spre-zecelea. A pune mâna 
pe marele dnce, a’ l lo,vi fără milă, era o 
deplină satisfacere data orei lai. Pe lângă 
acestea, luarea Irkuţskulul făcea să treacă 
sub stăpânirea tartară toată Siberia da ră
sărit.

—  Aşa se va faoe Ivane, reapunse Feofar
— Care 'ţi anat ordiuile Tachşir ?
—  AatăzI chiar «nartierul general ae va 

muta la Tomak.
Iran Ogareff ae închină, şi urmat de as 

Hnah-beghi a retrase oa să sdaeă la înde
plinire ordinile Emirului.

In momentul oâsd era aă încaltea ea aft 
aa daca la svant-postnrl, o tnrbursre ee 
« c u  la oare-oare depărtare în partea lagă

rului hotărîtă captivilor. Nişte ţipaU 
aaz ră şi daoă safi trei pnştl isbnett 
Era oare vre o cercare de revoltă sas 
scăpare ee trebuia să fie năbuşită im 
de eât ? ,  .  j

Ivan Ogareff ţi Hush-bsgAÎnl HcutÎ d 
va paşi înainte şi mal îndată doul o ill 
pe cari soldaţii sa  p*teafi an’i opreai 
se arătară in intea lur

Huah-beghiul PrS ,ă Baaî cercetez > f  
un gest care 9^  un ordin de m srt*ţ 
capul celor Ă oi prisonierl era să aaJ 
togoleaacă <* Pămâat R*uJ Iran Ojm 
iiN ¡¡¿je-ra cuvinte oare opriră sa 
d^ja rădicată asupra lor.

■asul băgase de seamă că ac»ştl p«i 
Dteii erafl streini şi deda poruncă ea n 
aduoă la dânauL

Era Harry Blount şi A'eide Jo l i r a  
Iacă de la aoairaa lui Ivan Ogareal 

lagăr, o araseră aa aA te  duşi în faţa J 
Soldaţii rsfuaaaeră. De aoi luptă, cea] 
de fugă, lovituri de puşcă cari din fars 
nu atinseră pe esl duo! gazetarii dar a 
gena lor după faţa păţpJutalnl n’s i 
Întârziat daeă aa se wtSmpla mijiaol 
locoţiitorulul Emimlnt.

Acesta ee aită ea d'amăanutul o l 
momente la prizonier! earl ara fi cn



■ a judeţul Ilfov este 
•a de 25 Ianuarie 
■‘ini, prin noufi ale- 

Jţ declarată In Adunare, 
•a.» mvalidărel alegerel d-lul
Parada.

legiul I electoral pentru depu- 
de la judeţul Iaşi este convo- 
la zioa de 33 Ianuarie 1878,

5 implftii prin noufi alegere- 
nţ;i declarată. In Adunare, în 

¿d&isinnel d-lul O. Cozadini.
I electoral pentru depu- 

L  je 1& judeţul Romana ţi este 
0L, In zioa do 23 Ianuarie 

gwtspre a Împlini, prin nonă a* 
i, vacanţa declarată In Adu- 

i, tu urma lncetftrel din viaţă a 
LGrigore Berendeifi. 
legiul II electoral pentru depu- 

| de la judeţul Buzăâ este con- 
t, In zioa de 25 Ianuarie 1878. 
¡ru a alege un deputat, In locul 
l;Şcarlat Ferichide, care a pri- 
(tnţiane salariată de stat. 

^Boleeiurile I electorale pentru de- 
■  iţii de la judeţul Bolgrad şi Co- 
¿nr lifi sunt convocate, In zioa de 

itnuirie 1878, spre $ împlini  ̂
noul alegeri, vacanţele deda
ta Adunare, In urma numire!

( Ştefai Pâruşeff şi N. Catargi, 
moţiuni de ale statului.

«Legiul III electoral de la jude. 
şllnfov este convocat, In zioa de 

H  Ianuarie (878, spre a împlini, 
;prş nonă alegere, vacanţa declarată 
[^Adunare, In urma optăril d-lul 

niu Stătescu, pentru mandatul 
Venator.
olegiul II electoral pentru depn- 
k de la judeţul Bacăă este con- 
t, In zioa de 23 Ianuarie 1878, 
a împlini prin noufi alegere, va> 

declarată. In Adunare, In urma 
Mărel »legerel d-inî N. Morţun.

[SVurii/er ambasadorul fran
cés Ia Constantinopol

irin decret cu data da la 31 De- 
Ime presidentul repubţicei fran-

& numit pe d. Henri Fournier 
jţtfi est laor dinar şi ministru ple- 
btiăiiţiar pe l&ngă Impferatul os- 
iiilor şi fiitd-că Poarta a dorit ea 
[ţş! repedea sosire a solului frân

ţi Fournieţ^ţrebue să se fi a- 
» j C A-V>.nţinopol.

irnal des De- 
«pre politica 

M m  l Orientului 
af ia solului. D. 

3 consideraţii, 
u tărie intere-

care va nrma-o 
î cunoscută: nu 
.ţiunil, dar nici

a indiferenţei; ea nu poate avea azi 
alt interes şi nici nn are altul, de 
cAt pe acel -al Europei, care e cel 
general. Franţa va esprima deschis 
părerea el, dar nu are pretenţia de 
a se impune. Daca nu mal este a- 
cea mare putere militară, care era 
altă-dată, totuşi II râmăne oare-oare 
putere morală, şi ea poate să mal 
crească ăncă; căci puterea morală, 
după natura el, nu este a celui mal 
tare, ci a celui mal cu minte; mal 
cu seamă In cazuri, In care cel cu 
minte nu are nici an amestec şi nu 
e interesat.

Insfi această dare de seamă a ga
zetei franceze e prea nevinovată In 
fulul el. Cine vrea să-şi dea sfatul 
In viaţa internaţională, mal cu seamă 
Insă un stat mare, trebue să fie şi 
gata de a’şl manţinea sfatul ca pu
terea satt să-şi impue o evasivă re 
servă. Turcia vede bucuroasă, că ve
chiul el aliat din resboiul CrimeeI, 
renunţă la deplina pasivitate de 
pănâ acuma, Anglia de sigur că vede 
asemenea cu bucurie pe Franţa in- 
trănd In locul, ce i se cuvine ca 
mare putere.

Ar fi foarte scurt la vedere, oine 
ar crede, că hotărlrile puterilor mari 
sunt vr’o-dată spontanee. In cabi
netul secret al ministeriilor aface
rilor de din afară se toarce un fir 
lung istoric de relaţii cu fie-care din 
statele Europei; In toate acţiunile 
lor e continuitate; rar se Întâmplă 
ca să facă o schimbare de front, rar 
să lncheiă o nouă alianţă saO să 
curme relaţii de prietenie, chiar 
cănd popoarele respective se urfisc. 
Daca are diplomaţia vre-nn merit 
In lume, este tocmai acesta, că nu 
ţine In seamă ura dintre popoară, 
ci interesele lor, şi le urmăresc pe 
acestea, fără a le pune arma In 
m&nâ fi a le sumuţa umil contra 
alto ia.

Oe aceea Franţa, ne avfind nici 
un interes direct In afacerile Orien
tului, are poate unul indirect, In 
afară de sfera acestor interesa, are 
prietenii de Împrospătat, dar are mal 
cu seamă acum ca tot-d’a-una ţinta 
de a recâştiga rolul de cea din-tSiü 
putere Iu Europa, un rol care In 
vremea din urmă a încăput In trei 
mănl de o dată, In mănile oelor 
ţre* împăraţi, capii celor mal mari 
puteri militare.

Franţa aü avut In trecut In ces 
tiunea Orientului un rol, pe care ’1 a- 
probase direct safi prin înconjur toate 
puterile europene. Ea a vărsat sângele 
fiilor săi In Crimeea pentru int' 
europene, ea a susţinut pe j ai * 
cu condiţia, ca aceştia să îu\ £ iă- 
tăţească soarta creştinilor şi 
cel rSsboiü. contra Rusiei \ , ¿c 
alături pe EnglejI şi Pien

întrebarea este, daca va
mal avea aceiaşi atitud |

De la résboiul cu r • ■ .a ea 
caută alianţe nouă; • i a réei
alianţa dintre cei oăraţi, a
atrage pe vre-ur cele trei
pnterl militare t> ii ,ea sa, şi e 
verisímil că * asia ar fi acea,
care ar p« .strâinată alianţei,

_________ T I M P U L

căci vorba e de a se isola Germa
nia. Austria e In posiţia critică de 
a avea mulţi slavi şi mulţi germani 
In statele sale, In cât o schimb «re 
de front In contra uneia din cele 
doë împărăţii ar fi primejdioasă pen
tru moment ; ba Austria e In trista 
posiţie de a nu putea susţinea pe 
elementele acelea, cari ţin mal cu 
seamă la esistenţa el ca la o condi
ţie a lor de esistenţă. Singurul punct 
In care ea a putut opera In mod fe
ricit e poate In Galiţia, unde aû 
avut norocul, cu elementul istoric 
al ţărel, Polonii, să fie tot o dată 
şi inamicii Rusiei. Alianţa celor trei 
tmpăraţl e at&t de strlnsă prin in 
terese reciproce, în cât va fi foarte 
grefi de a o rumpe.

Cu toate acestea nu vedem alt 
motiv pentru eşirea In prosceniü a 
Franţei.

Lumea europeană priveşte lăţirea 
puterel ruseşti In Turcia europeană 
şi *n acea asiatică drept progres 
al civilisaţiel, drept asigurare a păcii 
europene pentru generaţii de acum 
înainte ; deci pentru propriile sale 
interese speciale Franţa n’ar avea a 
se teme de nimic ; dintre toate pute
rile, neesceptănd Germania, ea stă 
mal In afară de sfera de interese a 
lucrurilor din Orient.

Care e deci părerea cu minte a 
Franţeif

Alianţe t Poate că le-ar c&ştiga, 
stând alături cu Rusia şi lăsând'o 
să facă orl-ce ar pofti. Pentru Rusia 
ar fi preţios de a avea un aliat mo
ral, care In urmă s'ar preface In 
tr'unnl material.

Despre persoana d-lul Fournier 
gazetele cuprind multă laudă. Nu 
este un diplomat de şcoală veche, 
care să se lase influinţat de aerul 
de curte, pentru a-şl pierde ochii şi 
dreapta judecată; ci aduce mal mult 
cu diplomaţii oligarohiel veneţiene, 
care luau lucrurile cu de-amăruntul 
şi na se uitaû la vorbe.

D. Fonrnier era, In vremea răs- 
boiulul germano-francez ambasador 
la curtea Suediei. La deschiderea 
resboiulul se afla tocmai la conge
diu la Paris Iinpâratul Napoleon II 
dete instrucţia să se întoarcă la post 
şi să înceapă cu acea ocazie tratări 
de alianţă cn Sveţia. Impêratul purta 
insigniile ordinului militar Buedez şi 
Întemeiat pe prieteşugul, ce-1 avea 
cu regele Carol XV, credea alianţa 
sigură. D. Fournier, cunoscând foarte 
bine Împrejurările, i-aft luat împăra- 
ulu! orl-ce nădejde deşartă. Suedia 

era pregătită de resboiû şi chiar 
•*acă naţia suedeză ar fi Împărtăşit 
veleităţile rësboinice ale regelui seû 
orl-ce ajutor era preste putinţă şi 
orl-oe stăruinţă a fi complicat mal 
mult lucrurile.

întors la Stockholm d. Fournier 
afi rômas liniştit şi Suedia i-aft rft- 
mas mulţumitoare, cam că n'aü abu
zat de relaţiile sale personale cu re
gele spre a tncepe agitaţiuni, nefo
lositoare pentru Franţa şi compro
miţătoare pentru Suedia.

Tot ast fel e şi cu purtarea lui 
la Roma. Thiers '1 numise arnbasa Jor

extraordinar la curtea regală, unde 
ajunsese a se pune personal foarte 
bine ou Victor Emanuel. Dar sub 
mareşalul Mac-Mahon poziţia lai de 
veni grea de tot. Guvernul clerical 
din Franţa a numit nuuţitt pe l&ngă 
Papă pe d. de Corcelle, pe c&nd Four 
nier era numaiambasador— o situaţie 
foarte neplăcută pentru un om obi 
cinuit a fi pretutindenea In linia 
ăntăia. Şi de şi activitatea clerica 
Iilor li făcea poziţia din ce In ce 
mal neplăcuta prin manifestări pen 
tru Papa, şi ignoraâ cn totul pe 
regele Italiei,— el totuşi nu'şl pierdu 
cumpătul. El primi pe Rânan la am 
basadă, ba chiar toastă cu ostentaţie 
la sănătatea lui. Prin creşterea in 
fiuinţşî clericale el a fost rechemat 
din postul săfi:

Din aceste puţine trăsături de ca 
racter, se poate vedea, că vede Îm
prejurările cu ochiul liniştit, că nu’ 
infiuinţsază aerul curţii, că vede 
olar, puterile cu care socoteşte şi 
că la curţi de monarchl ştie a de 
veni prietenul regilor, şi a nu risca 
an prieteşug preţios pentru Între
prinderi hazardate.

P R O G R A M U L
pentru serbarea il le l botezului Mân

tuitorului, (6 Ianuarie 1878).

La orele 10 şi jumSt'ite de dimioeaţă 
▼or asista la oficial divin, de Ia biserica 
Slătari, d-nil miniştri, d-nil preşedinţi ş 
membrii Adunărilor Legiuitoare, cari se 
▼or aña în capitali, înaltele corpuri ale 
Btatulul, d. primar cn consiliul municipal, 
înalţii funcţionari ţi d-nil ofioiări superior 
din garnisonă.

După săvârşirea sântei leturgil, va ur 
ma procesiunea de ta biserica Slătaril până 
la pavilonul de p> malul Dâmboviţel.

Procesiunea se va pune în mişcare în 
ordinea următoare :

1. Un detaşament de gendarml pedestri;
2. Toate drapelele corpurilor din gar

nisonă ;
3. Preoţii cu sântele icoane, urmaţi de 

înaltul olar, după ordinnl s8Q ierarchic;
4. D. prefect al poliţiei;
A p o i:
1. D-nil miniştri;
2. D-nil preşedinţi şi membrii Adună

rilor Legiuitoare;
3. înaltele curţi de casaţi ane şi de 

comptnri;
4. D. primar al capitalei cn consiliul 

municipal;
5. D-nil înalţi fnncţionari al statului 

cn d-nil ofiţeri superiori din garnisonS.
La pavilionul Dâniboriţei se va săvârşi 

sânţirea apelor.
In momentul când se va pune siluta 

crace în apă, tunurile de pe dealul Spirei 
▼or da obicinuitele salve.

După terminarea ceremoniei, procesiu
nea, observând aceeaşi ordine ca la venire, 
se va întoarce la biserica Slătari.

ATHENEUL ROMAN

D um inică 8  la n n a riîl 1 8 7 8  l»  8  o r t  sea ra .

Deschiderea conferinţelor publice
Pe anul 1878.

P R O G R A M :

1. O. C. Eearoa, discursul de deschi
dere.

2. Sonata de Beethoren, op. 23. La ini- 
nenr, eeeontatS de d ra Capşa (piano) şi 
d. Wiest (violinS).

3. Odă Ia armata română, de d. V. A- 
lexandri. citită de d. I. Alexandri.

4. Noi ei amavatno tanto, de Poloni, 
cântat de d-ra Elena Teodorini.

5. Dorobanţul, poesiede d. V. Alexandri, 
citită de L Alexandri,

6. Polonesa, de Chopin, esecntată de 
două pianuri de d-ra Brăiloin şi d-ra Capşa.

7. >Rondo de la Cenerentola*, cântat de 
d-rp E. Teodorini.

D-ra Teodorini va fi acompaniată de 
maestrnl Bianchi.

Domnii membri al Athenenlni sunt în
ştiinţaţi, că biletele de intrare ia şedinţa 
de deschidere se afift la d. secretar ai bin- 
ronlnl, C. Stăncescn.

Societatea .Economia* 
din Bncnrestl.

ANUNC1U

D-nil membri al acestei Societăţi 
sunt rugaţi ca Duminică la 8 ale 
curentei luni Ianuarie la ora 1 p. 
m. să bine-voiască a se aduna In 
şedinţă ordinară In palatul Univer
sităţii sal facult&ţel de sciinţe No. 
18, fiind la ordinea zilei următoarea 
cestiune :

I. Raportul din partea comitetu* 
lui asupra gestiunel amilul espirat 
1877.

II. Alegerea comisiunel de oontro£
III. Alegerea uuul membru In co

mitet.
IV. Fixarea maximului de împru

mut pe 1878.
V. Votarea budgetului pe 1878.
VI. Orl-ce alte cestinnl relativ la 

interesele Societăţel.

A V I S

Domnii âbonaţl al foael ,Femea 
Română , care după promisiune a 
apărut la 1-ifl Ianuarie curent şi 
s'a espediat prin poştă chiar In a* 
cea zi la 9 ore dimineaţa —  sunt 
rugaţi a se adresa la admnistraţiu* 
nea foael— strada Domniţa Nastasia 
No. 27 —  dacă nu vor fi priimit 
primul nurnfir.

Maria Flehtsnmaher. ţ

face cunos- 
out onorab. 

public cS di consultaban! medico-chirar-í 
gicale la domiciliul sSü din strada F5ntá--' 
nel 84, in tóte fílele de la ora ^—8 dupa 
ameagí.

Pentru cel fárS mijlóce consult%(iile vor 
fi gratnite.

e- diaü de faţă cn toatei
i • a cea scenă de la staţia poştală * 
j ,  tn care Mihail Strogoff a f  -‘ 

'r  . iin-Ogareff; dar brutalul $ 
“ .****r% de loc seama la per mÉm
1 ¿*5*0 atnncl ta sal* poştiî 
•rry Blonnt şi Alcide Jo' t-  

cnnosonră de minu»' 
l i  zise cn vocea jan»

Uitfte! Pare-se -■'Tilt
M al obrasnie d * n

nnul şi acele*
[inuel -ki* tovarăşului tefi:
pentru •  UOMwă It^

M

,t din

Ogartff 
fac ce

re îndatorire. Acest coIom
, .fijîocul noal lagăr tartar îmi V *  
a, şi cn toate că, numai mulţumiUi 

capul îmi mal stă pe amerl, dar ochii 
s’ar întoarce de la dânsul mai mult 
dispreţ de cât l’aş privi In faţă.
ii tiflcd acestea, Aicid Jollivet luă cea 

desăvârşită şi semeaţă nepăsare.
_ ra n  Ogareff înţeles’»  el oare cât de in- 

Rtătoare era pentru el ţinuta prizonie-

Iai? In orl-ce caz no trătl nimic.
•v Oiiie sunteţi d-Toistră domnilor? in- 
 ̂H in ras<>ac« ca nn ton foarte rece dar 

de asprime» lui obicinută.
>  -  DonI corespondenţi de gazete, res- 
Jise scurt Harry Blonnt.

Aveţi negreşit hâuil prin oare pn-
I  dovedi aceasta?
H l » U  scrisori ceri ne acreditează tn 

pre lângă cancelariele franceze şi 
«lete.

T ¿¡eţoS luă scrisorile ce i le in- 
Hrry Blount şi le citi cu luare

i fi: A poi:
— Cereţi tob, zise el ca să urmaţi ope- 

«ţinnele noastre in Siberia ?
— Cerem ce să fim liberi, iată tot, răs

punse neted corespondentul engles
— Sunteţi d-lor, respnnse Iran Ogareff 

şi aş fi curios să ▼! citesc cronicele iu 
»Daily-Telegraph.*

— Domnule, respnnse H irry B onnt cn 
nepăsarea cea mai flegmatică după lume, 
numai şease pe ice numeral, cheltueli de 
poştă pe d’aenpra.

Şi zicând acestea BLarry Blonnt se în
toarse către tov&răşnl sett, care i se peru 
că-I aprobă cu desăvârşire respnnsnl.
' Ivan Ogar- ff nu se arătă de loc mâniat 

?* dâad pinteni calul ai eefi se puse tn ca- 
pnl escortei şi numai de cât se făcu ne 
văzat tatr’ an nuor de palbere.

®  Vine d-le Jollivet ce socoteşti de
spre colonel^ ţ7an Ogareff, "generalul şef 
al trupelor tariare ? intrebî llarry Bloant 
M'— Eii s o c o t i  «câmp» confrate respnnse 
Alcid Jolivet, că ^  Hash-be^hifl a avut 
«n gest destul de h nmos cân(j a ¿ at 0r- 
din să ne tae capul.

Ori-enm ar fi şi orl-ovr, ar g fost mo.  
tivul ce a făcut pre Iran Og&rgff 8a ng ge 
poarte aspro către cel dou! jurnalişti, a- 
ceştia era5 liberi şi pnteaQ să amble pe 
teatrul de resboiO după plac. De asemenea 
Bcopul lor era de a nn se lisa de l0B de 
partid i lor.

Acel fel de antipatie ce resimţea nnul 
pentru altul făcuse loc unei amiciţii sia- 
cere. Apropiaţi de ciroomstanţe el nu se 
gândeafl a se despărţi. Z i darnice le ches
tiuni se stinseseră pentru tot-d’auna. Harry 
Blount numii putea să aite ceea-ce datora 
tovarăşului s8Q , oare ’ nici că se gândea 
măcar să-şi m ii aducă aminte, şi apoi a- 
ceastă învoire între dânşii, înlesnind ope
raţiunile de reportore, trebuia să se în
toarcă în folosul cititorilor.

— Şi acum întrebă Harry Bloant ca 
vom face din libertatea noistrâ ?

— Uite o să abazăm de dâasa şi să 
mergem cinstit la Totnsk ca să vedem 
ceea-ce se petrcce acolo.

—  Pâaă in momentul foarte apropiat 
sper, când vom întâlni vre-nn corp, de oş
tire rusească ?

— Precum spui scnmpul meii Bloant. 
Nn trebue să ne tartarisăm aşa prea do 
tot. Rolnl cel frumos e încă acelora ale 
cărora arme civilizează, şi este vădit că 
popoarele din Asia-Centrală ar avea total

"de perdat şi cn desăvârşire nimic de câş-
I tigat din această invazii». Dar roşii vor 
şti foarte bine să o respingă.

Ca toate acestea sosirea Ini Ivan Oga
reff, oare dedese libertatea lui Harry Blo
unt şi Alcide Jollivet era, din contră, o 
mare primejdie pentrn **Mihail Strogoff. 
Dacă întâmplarea ar pane pe cnriernl Ţă
rani faţă tn faţă cu Ivan Ogareff, acesta 
nn s’ar putea să nn’ l cunoască că e că
lătorul către oare să purtase atât de as

pra la staţia poştală de la Ishim, şi on 
toate că Mihail Strogoff nu a răspuns Ia 
insultă precum ar fi făcut in orl-oe altă 
împrejnrare, totuşi, s'ar atrage Inerta a- 
tninte asupra Ini —  eeea-ce ar fi făcut a- 
novoe punerea în esecnt-ire a planurilor 
sal*i

Aci era partea supărătoare a presenţei 
Iii Iran Ogareff. Cn toate acestea o ur
mare fericită a sosirii Iul, a fost ordinnl 
dat de a ridica lagărul chiar în ziua aceâi 
şi a mata la Totndc cartierul general.

Aceasta era Împlinirea celei mal vil do
rinţe a Ini Mihail Strogoff. Gândul Iul pre
cum se ştie, era de a să vadea la Tomsk, 
Hm ‘tticnt printre ceî-l’alţl prÎBouieri, adică 
fără a fi tn primejdie de a oădes în  ma
nile iscoadelor tartare oe furnicai! prin 
veoinătăţile acestui oraş de însemnătate.

Cu toate acestea, din pricina sosirii Ini 
Iran Ogareff, şi de frică de a nn fi cu
noscut de dâusal. a trebuit să se întrebe 
dacă na era mal bine de a să lăsa de a- 
cest proiect şi de a cerca să scape în vre
mea călătoriei.

Mihail Strogoff era gata a Ina această 
hotărîre, când află că Peofar-Khan şi Iran 
Ogoreff d<*ja se porniseră spre oraş tn frun
tea a câtor-v» mii de oameni.

__ Vot aştepta, dar, 'şl zisa el, afară
numai dacă nn mi s'ar înfăţişa vre o oca- 
sie neaşteptată să faţ. Şansele rele snnt 
numeroase din colo de Tomsk, pe când ] 
dincoace ror creşte mereli, pentrn oă peste 
căte-va ceasuri, am să treo pesta postu

rile tartare, oele mai înaintate din reaă- 
rit. încă trei zile de răbdare şi D-zeQ si 
'ml vie intr’ajutor.

In adevăr, era tocmai o călătorie de trei 
zile pe cari prisonienl, sub paza unul nu
meros detaşament de tirtarl, trebuia si o 
facă prin stepă. In ad.'văr, o sută cinci
zeci de verste despărţenii lagărul de oraş 
drum foarte uşor pentrn soldaţii EmiruIni, 
cărora nn le lipsia nimic dar grefi pen
tru nişte nenorociţi, sdrobiţl de oboseau 
şi de traiQ răii. Multe cadavre trebue* să 
pr- sare această bucată din drumul Siberiei I 

La 12 August, pe la orele doă după a- 
miază, pe nn timp recnros, dar far.’* nori 
pe cer, topei-baişul dede ordin de plecare.

Alcide Jolivet şi H'irry Bloant, cnmpB- 
rându-şl cai, se şi porniseră pe drnm.nl 
Tomsknlul, nnde logiea evenimentelor a- 
vea să strângă la nn Ioc persunagele de 
căpetenii ale acestei povestiri.

(Va nrma)



T IM P U L

Su pi o l formă limpide şi pldrutt, anmifi Stropft renneşte 
Quinquina, cp Mif ionic ulii prin excellent, şi Ferulit, 
«aalA din principalele elemente ale sângelni. Elfi esie adopta ld 
de câini medici cîm mai disimşT din Pari«, pentrn vindicarea 
colorilor fi palide, înlesnirea dcsvoliaril fetelord tinere, şi i  reda 
corpului principurile télé alterate tiA perdu te. Elfi face ca se 
dispare pe daiâ aceşti' dtrtrf de siomachü causale prin iiâemie 

mù leueorrhrr la care dameie auaiA aşa da de*ù sopaae, elfi renlaa^â ti Inlaaneşea menatruiţione« şi 
aaie ordonaifl ca aaacaafl copUlorfl paliul, lymphatin iéA serofaloff. In fine elfi d i pofti da mâncare, 
ialaaoaaca digeatianea şi convine la UHe panOoele cart aa perdais sâagala pria lucrare, maladii, conva- 
Ittrrnţr, ale. Bunele raaallalé ta ▼ééfl pe daţi.

VIN de Q U I N Q U I N A  F E R R U G I N O S U  cu M A L A G A
Vinulü ce intri In aoéaU preparaţiane aaie eampiraUü diracifl da la Malaga prin Ceata adatri, cart M  

întrebaiaţea^i da e&ti einnn av#ndA d^re aani! da recoiiâ. Ba<e vinulu Tontei, t)içettiv, Stomtckicé fi 
ftéuonsiUuilorû pria a.«*Henţâ. Klf ^et fdrte idâcuti şi poaaedâ amârieinnra particulari ee te jţiaeşce In 
Q*iMq«<»« §mlbimé rrqatf Na> «.ilium a l>*pâiti tôt- pi epai a {iun iii da Qu*mfumm ea aA puţini wtt de 
UkA «inaiâciuue. — D(t i/*Wé an ţwtui/ jlfte p *•/ unim.

MALADIILE LA COPÏÏ, Strop deHreanü iodatü. 
Siropulü anti'scorhulicü, aşa de popularid It familiT, ca 
depurativü a li sângelui şi pentrn fortificarea copiilor# 
paliiji, slab!, supuşi lusseîşi gâlciloru, bubelor# respân-

PLUS d'HUILE k  FOIE de MORUEJ
siropdeR a t f o r t  i o i n;.

GRDIADLTaGï PHARMACIENS a PARIS dite pe capi ţi obratjti fi afTec îunilorti pi.-lel, dalorasrfâ
__I proprietăţile s i le  C m um ulut. H reanulul, to c k lă tn tt,

plante oara confine pacite* şi iodé, loaâ Io quanti taţi minime. DD. OftmtOLT st CM ati parvenit! de • 
laindare la sucolti plantelor« anii- tcorbutice uâ noua doet de iodti, aţa de bin« combinau dupe ca s  
aa afli naturalmente In cretaon Prin aceslü procedeu nc\íUAm.itorü, e (Re aci ta tea este considerabilii a rca là, 
p  da M  aaafl medicii dln Paria recomanda S iro p u H  i t  Hr tanü î o i a t i  da Ghmamlt f< C**, ca 
lalocaiiorti ait OleiuluI de flcalt de mornnù fi aaperiorti tiropolui anu-acorbuticA. — Depotiiû m prtnctva- 
ItU Pkarw m  il.

Ferelii face partea integrante a sângelui când# dia- 
sulu dispare,există perderi; faţa devine palidă, pofta da 
mâncare dispare, ai sângelelşl parde coldrea tea natural«.

Hapurile, praful*, drageurile cu basâ da feri, Între
buinţate pentru a la înapoia, a i o mare inconvenienţâ

_____ _____ _____________________  de a conţine ferul« Io stare nesolubilâ şi prin urmare a
oa Ier« unui aiumachti deja IHII n«vA r  « i '  /j h a tu l t  rit fe r  lo/ukiJA  de Ler ai  do are aerată 1DOOD- 
tenienţa ; m c  aa hqoidA de o  coldrc descbia«. limpide, fâr« fast« nici miroa«, care afert din feHI, conţin* 
pboapboralti, clemenţii rpgenrratorti alti dwlorfl; el« prodaoe elfeete minunate peradnelori tlabe, 
ehloroliei, avâa<t»i lip»« da stnge ; rnrariaejte daiertle de atomaeb« damelor« şi fetelor« june, refalea^â 
lucrarea menatraaţianef, şi face ca pdla alba aa diapara. — DtpotuU tn pnncipaisU pharmacii.

PHOSPHATE D E  FER
jm  L E R A S  doctor fes-sciEVCEsJ

GRIM AÜLT&Cí PHARMACIENS a PAR IS

DEJUN pentru COPII
Pentru a fortifica pa COPII |i pers6nele slabe de pept, ia sloi aeĂ, safl 

atinao da Moron- aaH ammie, sal mal ban ţi cel mal pfScnt dejn j este

RACAHOUT DES ARABES
allman^niitritif şi reeoastitnant, preparat da eătra Balangraniar. 

Oapaaitffa Bueures°l, la 0. F. W. ZÜRNER, farmacist.

CE SE POATE C APA TA
P K M T R U  «  F B A M G I

LA DESFACEREA SFECIAUTATILOR IN PANDARIA
t

L I N G E R I  A D I N  V I B N A
C alea  l o g o f ó i c l  P a la la  „ D a r i a “

Panlru ■ franol: I Pantalon séü I Camisón de Pichel da érná.
Panlru 5 Iranol: O cămaşă da Oxford anglaa.
Pentru 4 franci SO bani: I păreoh Iamena bărbăteşti.
Pentru > IransI: 6 perechi mánchete ari aa faaaa.
Pentru 5 frânei: 8 galere pentru b&rb&ţl de olandt StkA.

"  I t  galere engl., ta on-oara faeoa şi mkrinw.
«  ptreobl ciorapi patentate.
• galera moderne peatra dame, dup» alagara.

12 batíate alba da pftaat adOaCraUU
t t  batíate bina colorate tivHa şi apklata. •
6 proedpe de pftnaft carată.
6 jarrete da maak da p4ni& aderératA.

Pentra • franci: I t  ferrete alba de eaaiS.
Peatra i  franci: 1 c&mafâ moderni, tim pii aM brodaţi.
Peatra I  franci: I  batista eu monograme tn brodate.
Pentrn t  franci: 1 batiatt france«* fin brodaţi ea dantet».
Pentra 3—8 franci: 1 eoreet de dami 
Peatra 5Va franci: O căm aşă da nipte da dame.

8 peptnrl fin brodate peatra o im iş l de bărbaţi.
1 rnată de pionet de laroi*
1 camiton modern brodat.
1 faţă de maaft colorată ea ciucuri, pentru café.
1 cămară adfi o pereche de itmene de damă, b o n  
1 fuată coatmn plisad.
1 bucată Tulpan.

Paifr« 88 franci: 42 de coţi -= I bucată Chifon franţuzesc.
Pentrn 10 fraaal: I bucată Robe d’enfants aa laiae eaalear 
Peatra 18—*4 franci: I bucată Tartaa englea de 8 ceti 
Peatra 20 franol 24 coţi Pichet.
Peatra 5 -1 2  Iranel: 0  «anală aáü e pereche de iamene tfc Rai 
Peatr» I f r -  «*  franci: 1 baeaM p ia> « de ftnm ba» de 8«—4a ootr
Pentm » — 68 franci: 1  boeaU pinnfe de Belna^fe «o  ootr
Pentru » — 108 fraael t 1 bacat» pionii Corona de Se
Peatra t l i — 810 fraael i 1 booati Toile - Batíate * * *

Afară de artlcolile menţionate ee * , . . . . . .
C ftlM  Mo<* giseşte tet-d’a-una trutear! complecte.

Comănţfiledin dlatrlde înteţii» Ooş6i6 l P a latu l „D a c ia  • .. .
_ _ _ _ _ .................. .  ea preţal reapecti* te »er efectua leerte grabale eoaaenneiat

Pentru I  fraael : 
Pentru 8 fraael I 
Pentrn 6 franci i  
Peatra 5 franol 1 1 
Pentru 6 franci: 
Peatra 8 fraael: 
Peatra I  fraael i

Peatra 8 fraael: 
Peatra 8 franol : 
Peatra 5 franci: 
Peatra 5 fraael: 
Pentrn 8 franol : 
Peatra 8 fraael t 
Peatra 8 fraael’;

bogat brodate.

Acei care cnaooe Hapu
rile purgativ* ale doctorulnl 
Dehaut na se vor sfii d'alţ 
întrebninţa îndatS oe vor n* 
▼ea trabaiaţi de cnraţenie. 
Ele nn produc desgust nid 

alibicinne, c&ci, ia oootra celor-alte oui 
răţenii, aceata aa la crM  bine de «4t când 
este InatS ea alimente bune fi bentarî in. 
tăriVire, precum: rin, cafea, oaal. Fie-car« 
'fi alegi ora fi prioijnl ciad 1  con rine 
mal k iie  aă le ia, In eonfom itata ea oca« 
paţinnila aala. Oatenela pnrgaţianel fiind 
pa deplin anulata prin efeotnl ane! lirane 
bone, ea aa p6te repeţi pe efct ra fi de 
trabaiaţi.

Catil de 5 fi 1 ft. 50 b. la Paria la doe» 
torni Dehaut fi la t6ta farmaoop«e'e. Să 
aa o^ri cn ti»-ea re eatie cărticica de 72 
pag ine, care conţine inatracţiile in t6ta 
limbai». S i ee c^rS fi manaalal in limba 
franceai doetoralal Dehaut, volnmal de 
400 pagina.

Depoait ia BaeareacI, la farmacia d-lnî 
F. W. Ziirner, calea MogojâieT, fi la d-na 
Oreeea, drogiatnl.

A efit fi aa afla 4a f(t<)are la tóte librariie :

INDICATORUL ALFABETIC
al U^gel

T IM B R UL U I  SI Î N R E G I S T R A R E
de

ID . I _  Q B O B Q I A N  

Pr#tul 1 Led noi*

H. H Ö N 1C H
T1P1SIKB SI DEC0B1T0I 

S t r a d a  Ş t i r b e i - V o d a ,  3
In dosul T e a tr u lu i N a tio n a l,

se recomandă pentru tóte lucrările aţin* 
gâtore de meseria sa.

A «fit do anb tipar fi aa afli do rtn - 
(Jare la magasiile de mnsică Gebauer fi 
landa A Sandrovitz:

DEŞTEPTATE ROMANE
de Andrei Mnreş^na

H Y M N  E R O I C
peatra patra voel cu acompaniament de piana 

de LEOPLD STERN 
P r e ţ u l  i  L e d  n o d .  

B U C U R E S O I  
Tipografi "Oditerl Thiel & Weiea, paJatuJ xDacia.*

Í A n  Ţ  P o l A  advocat, e t  mntat 
i v r l l  X .  X  O ile «  pro ri ao ri fi in casele 
repansatnlni Radncann Dimitrin, Strada 
Radn-VodS No. 17. (704—0)

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> I  
X Q - t n s T T H E E lA la irVV T B nff DBTTvdit naà la VILLE DB BROTELES 

Podnl M ogofóiol No. 16 r i s - à - r i s  de Consolatol QtMea»
X
x l ------------------------- — ----------------------- I----------- — --- ------------ . — .
j r  Recomandă magazinul teü asortat la tot-da-ana fírto bine ca rafSriS de birbatl si I 
W  ¿une, gulere, mánchete, batiste da lino, olandă fi aaitaai, ciorapi peatra birbatl n  da: H 7 
o  Jaaele fine (erépe de tan té) camisóne, groşette, broderie dantele, cravate d eU rb a tl ■  
W  ' t v  cole a a l  noi forate p  oulorl, umbrele de edre fl de ptdta ato. etc. Atr&gSnd X  
W  nf-o-datä atenţiunea onor. Clientele a i día causa ari tel am r«d «a fdrte mult preţni I

>OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>a

f  ANUNCIÏÏ IMPORTANT.
f  «  CIL MAI TICHIÜ SI BINDIITD MAGASIN “H
I P l a  s t é u a  a l b

X
1

f
8 0 1  FIRMA

(M su rfsu i
Strada Carol I No. ó.

(Cartea Vechie) 
Tts-à-ris de 81g. Prager

S t nStrada Carol I No. 5. 

(Cartea Vechie) 

-à-yi* de Sig. Prager.

I Am onóra a însciinţa pe onor. PT. Public că mi-a aoeit pentrn 
sesonnl de iarnă nn bogat asortiment de tnc&l̂ minte pentru Bărbaţi. 
Dame fi Copil, dupd fasónele cele din armă, — procom fi nn man 

i transport de Cisme lungl de Lak rásese, do Incht fi de Vaca, ca fi 
Mantale de Cauciuc pentru pió«, prima calitate; asemenea fi Galeşi 
de Gurai.

Sub-semnatnl adac mulţumirile mele onor. PT. Pnblic pentrn în
credere ce a dat menţio atol mele firmo do nn interval de 12 ani 
oare p in i aenma a depus probe suficiente de fina calitate a mirfeî 
ea fi de eftinătatea preţurilor, sperând e i fi do acum înainta, va 
bine-voi al da concursul ae& găsind tot-d’a-una atât m&rfnd fine 

| fi fasonate cât fi preţuri forte moderate.
| Cn tó t i stima

PHILIPP GOLD8TEIN.

1̂

t b
4L
«

3 b . b- b- i
\I

O .  P H E D O V I T S

PRIMUL DEPOSIT DE Z U R i
X U T I A 8 8 Y

No. 18y Strada Mare No. 18.
In  H a n u l  T u r c e s c  l în q a  P a l a t u l  C u m s i  A d m in is t r a t i v .®

Cu on6re recomand respoetnoe onor. Public primai deposit de diare ce 4 | 
deschis tn acest oraf, fiind aproriaionat tot-d’a-una ea jurnalele cele mal ip-1 
Tot-d’o-dată primesc abonamente, anunciuri fi reclame la (J ia rolo aicea i i  
jos notate:

Timpul, Resboiul, Pressa, Telegraphul, Românul, L’Orient, România Lite 
Globul, Gh mpele, Figaro, Stein României, Epocha, Novorussysky Telegraf, Vâsli 
etc. In curând primesc fi trai multe feluri de Călindare Române fi Franol 
Rog reepectos pe onor. Public a mi onora cu viaitil* D-lor.

G. Predoyits.

F F A J B U X O A .  L .A J S T I D G t - 'C J T - 'W 'r E I S r E T l B E J f  

M. J. ELSINGER et F ii la T U N A ,

'  fa r n is & i  con tra  oasa safi k con t o , livrab ile  la Visna.

Muşamale de cărnţe şi Mantale de pld
cât mal repede fi in cele mal mari caottti*’  1

P H A B M A C 3 I A  L A  „ S P E B A N T I A  
26, CALEA MOGOŞOAEI, 36.

DEPOUL  M E D I C A M E M T E L O R  FRANC
Obiecte de Cauciuc fi Articole de Toalete. — Asemenea se angajeză i 

orl-ce oomande din reeortnl medical.
- B R X j e l

I

J O S E F  G R U N B A U M
X j  - A - B E L L E J A R D I U I È R E

20, Colţul Bulevardului ţi Stradeï Mogojoieî, Casele Orecénn, 20

Lara ai Mil

(

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

M E N C I C O A F F E ,  P A L T O A N E  ă la D E R B Y  şi C O S T U M E  C O M P L E C Ş I
Pantalone de fantasie din diverse Stoffe.

Tot de o-dată înştiinţe  ̂ cft am pHimit

CAMAŞl, FLANELE, CIOBAPI, CRAVATE
şi tot ce ecsistâ mai modern. Preţurile sunt cunoscute de cele mal m oderate.

JOSfiF
Furnisorul Cărţii, ,A  LA BELLE JARDINIERE«, 20 Colţul Bulevardalnl, 20.

Tipografia Thiel A Weian Palatal „Dacia“


