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SCIRI TELEGRAFICE
din

' O I L E  S T R Ă I N E

Roma, 13 Ianuarie. 

■ ( !  episcopii şi archiepiscopiî din Ita-
■  i ordonat să se ţie parnstasurl pen- 
| odihna sufletească a reposatnlui rege.

a poruncit, ca preoţime« să ia parte 
iite ceremoniile fnnebrale. Âmbasado- 

^Kermaniel a pns in nnmele suveranu- 
R i  cunună pe cosciug. Biserica Panteo- 

n• la ordinile Vaticanului, a fost pro- 
[Wi jwntru ceremonia fanebralS. Rezina 

M K sţa l ereditar de Spania vor sosi aici 
1 »  Ianuarie. Principesa de Muntenegru 
f c  itorul României aQ trimis telegrame 

iondolenţn. Ambnsadorol Sviţerel a a- 
depeţă din partea consilinlnl fede-

KFş-’dintele Senatului fi acela al Ca- 
m  mers astăzi In Quirinal, pentrn 
B j  facă regelui declaraţiunile Iot de a- 

supunere. Se zice, că dupi ce, Sâm- 
i 4f.IV» face jurămentnl, regele le va vorbi 
■ «Meilor şi depntaţilor.

Roma, 14 Ianuarie.

■ Corniţele Mirafiori a fost astăzi primit 
1 Audienţă de către regele Hnmbert. Din-

ffiiopii contesei Mirafiori singar corniţele 
£nt iri va pntea să fie de faţilaînmor- 
nen; re.

** ^^oipele ereditar al Germaniei a sosit 
la Bologna, iară mareşalnl Canro- 
Car of Roden fi baronul Beyens aQ 

3 Tnrin.
Roma, 14 Ianuarie.

I

inşalul Canrobert a sosit d’impreună 
Iii mareşalului Mac-Mahon fi aici fi 
ist primiţi, făcându-Ii-se onorurile mi

g
■j p 1 ncipele ereditar al Oermaniel de ase-

r.i a sosit d’impreună cu suita sa şi a 
__primit la gară de cătră prinţul de

f inan, de cătra miniştri etc.
__ fl of Roden şi baronul Beyens aQ so-
ftw r i.

Roma, 15 Ianuarie.

Biele a primit astăzi o depntaţiune a 
' Kcipalităţiî din Turin, care a cerut ca 

Bbiţele pamenteştl ale regelui Victor 
nel să fie înmormântate In biserica 

H a .  respunsnl seu regele a dat 
pnae mulţumire! cu care primefte din 
Ba oraşului Turin această dovadă de 
fir« cătră părintele seu fi cătră familia 
ladaugâud, ca jertfa pe oare o a d ii ce, 
f  mare, daca îfl dl învoirea ca regele 
ififc înmormântat în Roma ; dar aduce 
B i, pe care o cere eimţimgntul naţio- 
• Afară de aceasta regele a spus depu- 

Bief, c i a ordonat, ca sabia lol Victor 
B'uel fi decoraţiunile câştigate în lup- 

^»'entru independenţă să fie păstrate tn 
Oi®'. Regina de Portugalia a sosit seara

Brele Dace de Baden * însărcinat pe 
Y  *e& Vilhelm, să îl repreeinte la în- 

ifiutarc. Papa a ordonat să se ţie ol>
‘ solemne pentrn Victor Emanuel in 
m de Lateran. Regele Hnmbert a In 
fri prinţului ereditar de Germania

Parts, 15 Ianuarie.
K
■ ‘61 oficial publioă un raport al mi- 

lucrărilor publice, Freycinet, care 
BlNie prin o propunere privitoare la 
Stuirea unei cumisiunî pentru com

plectarea construcţiunilor de porturi şi 
a sistemului de oanalisare din Franţa.

Se cer pentru aceste lucrări 4 miliarde* 
Lucrarea se va termina în zece ani.

Ministrul de interne a presentat Came
rei na proiect relativ la reducerea tarif-I 
telegrafice. In ţară un cuvânt ar fi soco
tit cu 5 centime, fi taxa minimali a unei 
depeşi ar fi de 60 centime. Pentrn spo
rirea personalului se cere un credit de 3 
milioane.

Londra, 15 Ianuarie.

Astă-zl s'a ţinut un consilii! de miniştri.

Leadra, 16 Ianuarie.

Coneiliul de miniştri nn s’a ţinut erl tn 
locninţa Lordslnl Derby, ci în Dowaing- 
streel. El a durat două ceasuri. Derby e 
mai bine. Astă-zi se va ţine in Osborne 
un consilii! de miniftri.

Pera, 15 Ianurrie.

Se presupune, că condiţiunile Rusiei 
vor fi foarte aspre fi pentru aceea dom- 
nefte aici mare nedomirire.

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

(Agenta Havas).

— Serviciul de la 20 Ianuarie — 9 ere dimineaţa

Constantlnopol, 19 Ianuarie.

Trupele din Adrianopol s'aQ retras la 
Ciatalcia, pnnt central al liniei dn fortifi
caţii a Constantinopolulul. Ruşii vor intra 
astă seară în Adrianopol.

Athena, 19 Ianuarie.

O revolţi a isbncnit tn Tesalia. 500 in
surgenţi sunt concentraţi intre satele Vi- 
ziţa fi Pinacolepsie aproape de Volo. Ei 
a& luat armele turcilor, cari aQ fugit fi 
B’afi închis In fortireţa Volo. 200 familii 
creştine, abandonând vetrele lor aii sosit 
la Atena. 800 soldaţi tnrcl aQ lăsat La- 
risa şi merg contra insurgenţilor.

Constantlnopol, 19 Ianuarie.

O Iradea imperiali chiami pe toţi oto
manii la arme pentru a apera patria, care 
se afli în pericol.

Constantlnopol, 7 Ianuarie.

Roşii se zice ci ar fi intrat azi in A- 
drianopol. Se crede ci ne;oţierile vor a- 
duce un armistiţiQ. Apărarea Conitanti- 
nopolulul se organiseazi repede. Locuito
rii sunt chemaţi a lna parte la apărare.

Constantinopol, 7 Ianuarie.

O telegramă din Adrianopol cu data de 
azi spune oi Turcit, renunţând de a a- 
pera oraşul, toate tropele cil artileria s’aQ 
retras. Guvernatorul general a părăsit azi 
dimineaţă Adrianopolnl, lisând numai 72 
gendarml, pentru manţinerea ordinel până 
la sosirea Roşilor. Rufil se aflaQ erl la 
Mustafa-pafa câte va chilometre de Adria
nopol. S’aQ luat măsuri ca gendarml! si 
plece la sosirea Ruşilor fără a fi oelini- 
ştiţi. Azi dimineaţă a plecat un tren cu 
striinil fi locuitorii, cari voia-Q a părăsi 
oraşul. Consulul france« a rămas la Adria
nopol pentru a protegia pe conaţiona
lii săi.

N’avem nici o ştire de la Suleiman-pafa. 
Plenipotenţiarii aO sosit iert dimineaţă la 
Cazaniile, cnartierul general al marelui

duce Nieolae. Negoţiirile aQ tnceput ime
diat. Izaed-Bey, nepotul lui Fuad-Pafa, a 
plecat ieri la Cazanltc, pentru a duce de
legaţilor otomani instrncţil nnol. Sa crede 
ci el va aduoe la Constantinopol condi
ţiile Rusiei. La ministerul de răsboiQ s'a 
constituit o comisie, cu scop de a înrola 
pe cei necăsătoriţi pentrn apărarea forti
ficaţiilor capitalei.

Londra, 19 Iannarie, 
Olanda sttâage legăturile sale de ami

ciţie cu Englitera. Se vorbefte despre ci- 
sătoria principelui de Orania cn princi
pesa Beatrice de Englitera.

B U C U R E S C i  i î  I A N U A R I E

Facem loc următoarei corespon- 
d inţe ce o primim de la corespon
dentul nostru particu lar:

Iaşi, 8 Ianuarie 1878.

Un tfinSr advocat numit Gheor- 
ghian, care fusese prefect la (aşi In 
lunele din urmă., şi-a dat- demisiu- 
nea şi p&n& astăzi Încă nu a fost 
Înlocuit.

Un fost judec&tor la Focşani, nu
mit Pruncu, intrat de curând prefect 
de poliţie la Iaşi, 'şl-a luat funcţiune 
abia de c&te-va zile/' şi caută a'şt 
da seamă de Însemnătatea postului 
sSâ. De aceea nu avem acum nici 
măcar In formă, administraţie şi 
poliţie. Lipsa de poliţie a fost foarte 
simţită ieri seara la sosirea regimen
tului 13 de dorobanţi. Consiliul co
munal anunţase că regimentul va 
sosi la 6 ore seara şi tot oraşul era 
lu picioare. La gară, pe piaţa de 
Înaintea găret, toată strada până 
la Arcul Academie! era aşa ticsită 
de lume, In cât circularea era cu 
totul împiedicată. Dame din socie
tate, bărbaţi de toate partidele po
litice, de toate clasele, de toate vârs
tele aşteptaţi In zăpadă sosirea do
robanţilor, timp de 3 şi 4 ore, căci, 
după obiceill, trenul Întârziase cu 
mal bine de duoâ ore. Sub un arc 
de triumf improvizat aştepta con
siliul comunal şi alţi delegaţi al ce
tăţenilor cn coroane şi ghirlante, In 
mijlocul garde! civice, de care acum 
ne bucurăm şi noi. Universitatea ve
nise Întreagă cu drapelele facultă
ţilor şi cu coroane de stejari. Mu 
mS voib Încerca a v6 descrie entu- 
siasmul general la vederea doroban
ţilor care Inaintafi pe companii cu 
drapelul decorat In frunte.

Această primire nu era comandată 
de poliţie, căci poliţie precum v’am 
spus nici nu se vedea, ci era spon- 
neă, pornită din inima publicului; 
de aceea şi emoţia era adevârată şi 
generală.

La arcul de triumf se ţinură cu
vinte, adresate comandantului regi.

1 meniului, la care aceBta respunse

scurt şi bine. Drapelul regimentului 
se plecă şi lângă decoraţia domnea
scă a (Stelei României* se aşezară 
toate coroanele oferite acestui vi
teaz regiment. După aceea cortegiul 
plecă cu musica In frunte. Amănun
ţimile acestei serbări, le veţi citi 
In foile locale. Mâine In 4, consiliul 
comunal ajutat de ofrande particu
lare dă o masă mare tuturor sol
daţilor pe piaţa primăriei. Iar ofi* 
ţerilor li se oferă un banchet, la 
care s'afi Invitat şi câte trei ale
gători din fie-care colegiu electoral 
traşi la sorţi. Or! cât de frumoasă 
a fost primirea dorobanţilor, ajutată 
de o temperatură blândă şi de o 
lună plină,— nu strălucirea serbării 
emoţiona mal mult; ceea ce îndu
ioşa pe privitorul băgător de seamă, 

era fi scenele particulare. Ici un tată 
care se vira prin rândurile doroban 
ţilor căutând pe fiul sâă şi lmbrâ 
ţişându'l In grabă; colo o femee care 
Întreba de bărbat safi de frate şi 
se Întorcea cu ochii plini de lacrimi, 
Incredinţându-se că a murit In a- 
devâr, precum i s’a fost zis mal di
nainte. Ici un proprietar de moşie 
întrebând de locuitor! de al sâl. „Nu ’I 
nimeni din satul... cutare?— E(k sunt, 
Gheorghe saă Vasile.— .Bine a! ve
nit voinice! Să vi! la mine la cuar- 
tir.— Să trăieşti cucoane, bine te-am 
găsit!

Revederea rudelor, prietinilor Iţi 
Indaioşafi inima In adevăr, dar la- 
crimele celor ce pierduse pe unul 
din cel ce iubia, curgeaâ din neno
rocire pe prea multe feţe. Din 1800 
oameni ce compuneau cele şease 
companii care afi intrat Întâi In 
foc, numai 300 se lntorceafi sănă
toşi ; alţi 500 aproape care Întovă
răşeau pe aceştia eraft reserviştil şi 
recruţii ce intrase In foc după cele 
d'lntâl şi cele mal sângeroase bătălii. 
Din 17 ofiţeri a! regimentului— căci 
cadrele nu eraă complecte — 11 fu
sese rănit! şi chiar comandantul, 

colonelul Petrovanu, fusese contusio- 
nat la picior. Prin o întâmplare 
norocită Insă. nici unul din ofiţeri 
nu a murit. Cu mâna In bandaj, safi 
şchiopătând, saâ cu capul legat —  
ori cum, toţi ofiţerii erafi In com
plect la intrarea regimentului In 
laşi. —  Ge deosebire Intre aceşti 
ofiţeri cu feţele arse de soare, cu 
uniformele vechi, cn barbele nerase şi 
nepieptfinate şi advocaţii — ofiţeri 

din garda civică cu uniforma nouă 
şi strălucitoare, cu părul şi mustaţa 
bine pomăduite! Când vedea cine-va 
aceleaşi semne de grade pe uniformele 
ofiţerilor de dorobanţi ce veneafi de 

la bătălie şi pe uniformele advoca
ţilor din garda civică ce eşeafi proas
peţi din casele lor, Încinşi cu săbiuţe
—  se simţea pătruns de o adâncă.

melancolie. Ce fel de ţarl-I asta 
unde nu mal sunt mc! măcar semne 
exterioare de deosebire Intre ce! 
ce şl varsă sângele în bătălii şi ce! 
care citesc a easă cu nepăsare lista 
morţilor, şi răniţilor, fnmându-ş! ţiga- 
rea In linişte şi mulţămire. Ca mâine 
avem să vedem pe ce! din gardă deco
raţi cu căvălăria ţârii, pe când câţi din 
ce! vitpjl vor râmânea uitaţi şi poate 
chiar huiduiţi de advocaţi! din gardă.

Cât despre dorobanţ!, cu acelaş 
pas sigur şi liniştit cn care i-am 
văzut plecând la ră9bo! cu 14 Iun! 
In urmă , tot aşa i-am văzut rein- 
trând tn judeţul nostru. Feţele lor 
erafl mal negre, mantalele lor rupte, 
dar cel puţin le deduse acnm cizme 
In Bucureşti ca să nu intre desculţi 
tn Iaşi —  atâta a făcut şi minis
terul pentru câţi aă mal râmas. 
Dar sârmani!! Cel mal mulţi nici nu 
şti& ce-I aşteaptă pe la casele lor. 
Gl afi să găsească foamete prin 
sate, căci de pe acum păpuşoii s'aă 
sfirşit, şi vitişoarele celor mal mulţi 
sunt toate moarte şi Îngropate In 
urma grozave! epizootii ce ne bântue 
judeţul de patru lan! Încoace. Trei 
părţi din dorobanţii noştri afi mu
rit In răsbol saâ zac Încă prin spi~ 
taluri de boli şi răni, a patra parte 
se tntoarce zdrenţăroasă pe la case 
unde sărăcia şi miseria cea ma! crudă
II aşteaptă. Un contrast mare cu 
figurele palide ale soldaţilor făcea 
drapelul regimentului, care— singu- 
gurul drapel român decorat —  era 
Împodobit cu cordonul .Stelei Româ
niei", cu o mulţime de ghirlande şi 
coroane. După ce se vor atinge şi 
puţinii ostaşi câţi au mal râmas, 
acest drapel va vorbi urmaşilor lor 
de vitejia regimentului al 13 de do
robanţi.

8. B.

Viclenia şi apucăturile pline de 
rea credinţă ale ziarului .Românul* 
sunt tuturora cunoscute şi, din ne
norocire, atât de comune, In cât ele 
par a’şl perde tot efectul. Să nu ne 
facem Insă ilusiunl : nuoâ, celora, 
care ştim citi şi printre rânduri, a- 
pucăturile .Românului* ne par gro
solane: In adevăr Insă fineţa lor con
sistă tocmai In aceea, că sunt gro
solane.

Bătrânul redactor al .Românului* 
ştie prea bine, că noi '1 Înţelegem; 
dar de aceasta prea puţin ’! pasă : 
voieşte să Îmbete mulţimea, şi pe a- 
ceasta o pune In uimire tocmai prin 
viclenia sa In aparenţă grosolană.

îndată ce vre un om ori vre un 
grup (politic se ridică In opinia pu
blică şi .Românul* simte, că nu *1 
mal poate combate pentrn ceea ce 
susţine, Începe ma! ântăiă pe de-



paria şi apoi tot mal pe aproape 
pânâ ce na ajunge a’l răsuci cnvin 
tele şi In*"' "or şi apoi a’l oom 

ce na a susţinut 
Pentru tot omul 

•jcA apucătură e gro- 
oumna, de oare ce nu eate nimic mal 
lesne de cât a controla argumenta 
ţiunea şi cuvintele rostite din o 
parte şi din eea-l'altâ. 0 «! mal mulţi 
oameni, chiar cu minte fiind, nu 'şl 
dafi şi foarte adese-or! nici câ'şl pot 
da osteneală de a face ac*rt con
trol. Dac& dar „Românul* zice, câ 
noi am fi zis. ce nu am zis nici o- 
datâ şi ne combate cu asprimea cu
venită pentru aceasta, dintre duoă 
mii de cititor! abia se vor găsi duoă 
sute ori poate chiar nici atâţia, oare 
s i se revolte de Indrăsneala cn care 
li se spun neadevărurile şi sâ facă 
controlul cuvenit. Pentru aceşti 200 
„Românul* nu scrie : el se adresează 
la cel 1800, pe care *1 poate amăgi.j

De felul acesta sunt toate apucă
turile »Românului.* Ele sunt un lu
cru foarte uşor pentru oamenii, care 
vor s& le facă; pentru noi sunt Insă 
un lucru peste putinţă, de oare ce 
— Înainte de toate na avem nevoe 
de ele şi apoi, dacă ar trebui s& a- 
vem nevoe, ne-am ascunde In fun
dul pământului! —  In şflrşit,— alţi 
oameni, alte deprinderi!

Nu ne este Insă tot-d’auna iertat 
a rtde de aceste apucături. Ne prinde 
m ila !— da să ne prinzăl cflcl In a* 
devăr efectul, pe care ’1 produce 
„RomAnul* prin apucăturile sale este 
foarte trecător şi neadevărul se res- 
plăteşte chiar prin aceea, că nea
devăr este. Adese-orI suntem Insă 
datori a nu suferi, ca lumea să fie 
pusă In zăpăceală şi atu noi trebue 
să i facem „Românului* o cuvenită 
corectară.

De exemplu— astăzi, când situaţia 
se Incoardă şi cAnd este bine să nu 
fim zăpăciţi.

Ţara tntreagă landă atitudinea 
cumpătată a partidului conservator. 
Chiar „Românul* simte, că de un 
an şi mal bine „urgisiţii reacţio
nari, se lidică şi merefi se ridică 
In ojftnia publică, simte că Încetul 
cu tncetnl lumina se face ţi că oa
menii duş! tn ispită tncep să înţe
leagă c i, la urma urmelor, este o 
gândire nebunească a presupune 
lipsă de patriotism la un partid al
cătuit din oameni! de frunte a! 
ţării.

Ar dori dar „ Românul* să ne 
V8ză mal puţin cumpătaţi şi de ma! 
rea chibzuială. De loc nu II facem 
Insă pe plac. Chiar atunci, când ne

MIHAIL STROGOFFanr
C U R I E R U L  Ţ A R U L U I

(Urmarea 4-»).
Io nan irul prisonierilor udaţi de Iran 

Ogareff In 1 «girai tartar, era o bătrână 
pe care tăcerea'i necurmată ne părea cS
o pane la o parte tn mijlocnl aeelora oaze 
împărtăşeai! soarta dl. Ar fi ci* cine-#ai 
că e o iU Im  a durerai. Această faine* 
mal t.>t*d'aana nsmişcatS, mal d i apron pe 
păzită de pit orl-cire alta, era In de • - 
proape observată de ţiganc-t Singara fírK 
ea >• Wtnai**eă măcar mS Bă a* îngrijea
scă. C.u ţoală vârsta el, ea fastas silită tă 
urmeze pe jos convoiul da prisonierl, fără 
•a  nă M  aducă vre o alinare durerilor sale.

Ca toate acestea o îngrijire cerească pá
sese lângă dânsa o fiinţă cnragioasă, de 
inimă, făcută pentru a o înţelege şi a'l da 
n Ană it  ajutor. Printre forarăţi Ie sale da 
nenorocire, o fată tânără ce sa deosibea 
pria frnmnseţea »I fi pris o nepăsare car*
00 era mal pa jos dé c&t a Siberianal, ea 
părea eà’fi lasse ev total sárolna da a 
veghia asupra el. Nial o rorbă na se schim- 
base Intra eele daoă captive, dar fata ara 
tet-d'auna lângă bătrână ori da câte ori

perdem cumpătai, nu ne perdem 
buna chibzuială şi tocmai prin~a- 
ceea, că ne-am perdut cumpătul, 
când vedem vitejii dorobanţi dege 
rând, când vedem fâcăndu-se abua 
de o distincţie onorifică tocmai 
atunci, când arătăm că răbdarea, 
Îndelunga răbdare ne pârâaeşte, vă- 
sănd abusurile ce se fac. tocmai 
atunci dovedim că ne dosire de su
ferinţei» agatei ţări.

Se supă-â „RomAniil* t ! —  N** 
pare răO, dar n’avem fie sA-l f * « ®  !

Văzănd aceasta, Românul*, In 
numărul 7 şi • 8 Ianuarie Începe 

M t-fe l :

Iarăşi intrarăm latr'nn viscol ea vtrtej 
al reaeţinnif.

Ea anflă In sus, tn jo i,  In dreapta in 
stânga, In toate sensurile, făr'a ea oenpa 
de ciocnirile os ar putea prodaca, ori-cât 
da pericaloaae ar fi şi la contra orl-cul 
s’ar îndrepta.

Cina vede acest vârtej şi na rămână în 
ai mire de ai ararea omenească ?

Auziţi: anal spâne că Sârbii i'sd nnit 
cn Românii Ia Vidin, când toţi ftifl că nn 
este aş ia.

Altnl spâne eă Tarcil din Vidia sa roagă 
da Bomânl si-I ierta şi să biae-veiasaă a 
primi ea dar Vidinnl, ş’aceast» namal ea 
să-I scape de Sârbi.

Altal ananţă eă mare gravitate că mi

nisterul îşi d i demisiunea tn întregul seii, 
şi fot el spune eă nn se găseşte in toată 
ţara nimena, absolut nimene, nici chiar 
din patrioţii cel mari de la »Pressa* şi 
da la »Timpul*, oare să priimaaseă minis
terial.

Altal spâne eă ai sa propune Dobrogia 
în schimbul B^rasabiel; altal că ni să iea 
fotul eu sils; negreşit că mâine, mergând 
fot ast-fel, ni se ▼& spune că s’a dat or
dine să ni se iea toată ţara, şi să se fi 
dea, după ordinile generalilor rnţl, câta 
26 la spete fi«-cărnl soldat român.

Acestea şi cftte altele âncă se publică 
pe toată zioa, la 5, 6 ziare, de osebită 
coloare in aparenţă sa fi în realitate, şi 
a mea stă ameţită in faţa acestui viscol 

de ştiri fantastica.
Leacul cal mai signr al acestei ameţeli, 

oel puţin pentrn astăzi, este, dapă noi, să 
nfoarcem spatele viscolalnl fi să mergem 

înainte cn credinţă fi fără şovăire spre 
îndeplinirea daforielor noastre.

Aceasta a fost calea noastră fi aceiaf! 
trebue să fie, oăel numai ea eondsee la 
sbâazl mari şi sigura.

înţelegem ! pe deplin Înţelegem ! 
E  In adevăr de lăudat fineţea, cu 

care „Românul* ştie să virască, vor
ba ¿Timpul* In testul articolului. 
Ce-! drept, noi nu am xis nimic din 
cele ce „Românul* zică că ar fi xis 
vre-o 5 —6 tia re ; ce-I drept, „Ro- 
nul* nici nu zice, că am fi z is : dar 
nici nu voim să-l Învinovăţim de a- 
ceasta. Ne mărginim a declara că 
d a ! înţelegem.

Şi apoi o nouă flneţâ : după acest 
articol urmează o linie foarte sub-

ajntorul al pufoa săi fie da foloa. Aceasta 
nu frimise mal ântâitt fără neîncredere 
îngrijirile muta ala aoesWI necunoscute. 
Pnţin câta pnţin cn toate acestea, vădita 
priviră dreaptă a acestei fete, cumpătarea 
ei fi tainica iubiră ea aceleaşi dureri in
sufla Intre daoă nenorocite de o potrivă, 
biruieeri răceala teme*ţă a Marphel Strogoff.

Nadia—căci • ra ea,— fără să o cunoască 
putuse ast-fel să întoarcă mamei intriji- 
rile ce la căpătase de la fini săli. B ju i
ta te» ai firească o inspirase îndoit de bine. 
Oevotându-se a o servi, Nadia asigură ti- 
nur, ţtl fi frumuttfţel sale ocrotirea vârstei 
bătrânii prisonieră. In mijlocul acestei 
mulţimi ds nenorociţi, vest-jiţl de rsstri- 
tea, această pereche tăcută dintre cari una 
părea bunică iar oea-l’ altă nepoată impu
nea tntnlor an fel de respect.

Nadia, după ae fasesa răpită de iscoa
dele tartara pa bărcile ds la Irticbe, fu- 
erse daeă la Onask. Ţinută ca prisonieră 
la oraş, ea împărtăşi eoaita tntnlor ace
lora pe cari coloana Ini Ivan-Ogareff
1 prinsese fi prin urnsare soarta Marphei 
Strogoff.

Nadia, dacă ar fi fost mal pnţin tare 
de Inimi ar II căzut sub această îndoită 
lovitură ce o isbaa. întreruperea călătoriei 
aale, moartea lai Michail Strogoff o dea- 
nădăjdniseră fi o revoltaseră. Depărtată 
pentrn tot-d'anna poate de tatăl 41, dopa
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ţire şi după această linie subţire un 
lung articol. In care „Românnl* 
combate atitudinea ziarului „Pressa* 
In deosebi. Oe-I drept, .Românul* 
nu zice, că „Preasa" ar fi zis, ce zice 
că zic cele 5— 6 siare : dar nici da 
aceasta nu-1 vom învinovăţi.— Des
tul, că înţelegem.

Pentru ca să dovedim că înţelegem, 
ti vom aduce publicului român a 
m inte, câte-va lucruri din trecut. 
Şi anume :

Atunci, când proiectul p* ntru 
hârtia monadă era gata, .Timpul* 
a spus că există un asemenea pro* 
iect. „Românul* a respuns: Calomnie. 
Peste câte-va săptămâni proiectul de 
lege s’a presentat camerei.

Atunci, când secuii eraţi să nă
vălească In ţară. „Românul* zicea, 
că In o proclamaţiune aceşti secul 
ar fi provocat pe români să ia ar
mele contra guvernului lor. Iu ur
mă Insă acelaşi ziar, „Românul*, a 
publicat o proclamaţie , In care nu 
se zice o asemenea prâpâstie. Noi 
am cerut ca „Românul* să ne spuie, 
de unde a luat acel pasagiO, pe 
care-1 întrebuinţa drept armă contra 
partidului conservator. „Românul* 
a respuns, că noi am fi zis că pro
clamaţi«, pe care a publicat-o, era 
apocrifă. Noi eară-şl am răspuns, 
că nici o dată nu am zis aceasta şi 
am comunicat o notiţă ln care zia
rul „Fremdenblat* arată , că „Ro
mânul* a luat proclamaţia dintr'o 
foae umoristică din Pesta , numită 
„Lampas*. Astă dată „Românul* a 
respuns, că noi am fi zis. că ln er
oarea de Invasiune a secuilor este 
o invenţie. In mal multe rânduri 
am declarat, că nu am zis aceasta 
şi „Românul* tn mal multe rânduri 
a respuns, că da am zis.

Prea b in e ! Dar cum rem&ne 
cn proclamaţia! I şi cum române 
cn calomnia I ? Cnm româno cu 
onestitatea. ? Fără îndoială, că în
ţelegem , ce „Românul* vre-a să 
ştim şi ce vrea să nu ştim ; suntem 
Insă patrioţi şi tăcem.

9¡
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Despre resultatele negoţiârilor pri
vitoare la Incheiarea armistiţiului şi 
despre condiţiunile de pace nu a 
străbătut până acum nimic tn pu
blicitate. Ziarele din străinătate se 
mărginesc a comunica presupuneri 
mal mult ori mal puţin Întemeiate. 
Ast-fel până acum oel puţin nu s'a

atâtsa silinţa deja fericite care o apropia
seră da el, fi ea culm« a dnrerel, despăr
ţită de inimoaal tovarăş pe care tnaufl 
Dumnezeii părea că il pasase ia drum ca 
să o ducă la ţinta el, ea sa ved^a de o- 
dată cn fotul perdută.

înfăţişarea Iul Mihsil Strogoff lovit sub 
ochii el de o lance şi făc&ndn-se nevăzut 
tn apele Irtiohelnl na-l mal eşea din ssin'a. 
Un asemenea om putnse al oare muri ast
fel ? Pentru cina oare 'fl pâstra d-zi-ii mi
nunile, dacă acest om drept pre care un 
nobil scop ’ I împingea signr Înainte pntn 
să fia atât da miserabil oprit in drnmnl 
sM ? Câte odată mânia *i covârşa durerea. 
Scena afrontului, atât da ciudat Indurat 
da fovarlşnl al 'I venea iar in miafo. Sân - 
gale *! clocotea la această amintire.

— Cina va resbnna pe acest mort oara 
nu 'fi mal poate resbnna el tnsnşl ? ’şl 
zicea ea.

Şl în Inima el. juna fată adresândn-se la 
Dumnezeii, striga :

-  Doamna fă ea eS să «B aceea. Dacă 
•■eă până a i i  mnri, Mihail Strogoff i-ar 
fi încredinţat taina Ini, dacă, ori cât da 
copilă ara aa ar fi putut duca la nn bun 
sfârşit aeopnl Intrară pt al acestui frate pe 
oare Dumnezeii n’ar fi trebnit aă li dea 
pentrn ei trebuia aâ*l ia înapoi aşa da ou- 
rând I...

Coprinsă nnmul de aceste gândiri, orl-

adeverit âr-câ ştirea, că Ausfcro-Un- 
garia şi Englitf>ra, ba chiar şi Ita
lia ar fi protestat contra Incbeiiril 
unei păci separate. „Fremdenblatt* 
spune numai, că nu poate să fie un 
lucru mal firesc, decât ca Austro- 
Ungaria să facă o asemenea decla
raţie; crede Insă că ea nu constitue 
un fapt extraordinar.

•Montagsrevue* din Viena comu
nică despre aceste negoţiârl urmă
toarele: „După cele mal nouă ştiri, 
nu mal rămâne îndoială, că armi
stiţiul va avea ca urmare pacea. 
Condiţiunile de pace ale Rusiei sunt 
următoarele: „Deplina independinţâ 
a României, fără a fi Înălţa tă la 
gradul de rega t; deplina indepen
dinţâ a Serbiei cu o minimă sporire 
teritorială; deplina indepen lenţâ a 
Muntenegrulul, cu o potrivită spo
rire teritorială, nu Insă ln Suttorina, 
de oare-ce Austria este contra ace
stei combinaţiunl, precum e şi con
tra mărire! teritoriale a Serbiei; au
tonomia Bulgariei cu un guvernator 
creştin, fiind*că Austro-Ungaria nu 
consimte ca România sâ facă aqui- j  

siţiunl peste Dunăre. In sfărşit ce
darea către Rusia a paşallcurilor 
Batum, Kars şi Erzerum.

„Montagsrevue“ crede că Poarta 
se va adresa âncă o-datâ către pu
terile europene; după ce se va con
vinge Insă despre zădărnicia acestui 
pas, va primi condiţiile Rusiei. Ce- 
stiunea Dardanelelor nici nu a fost 
pusă ln discuţinn».*

Parlamentul englexesc s'a Întru
nit ; mesagiul, prin care regina l’a 
deschis şi pe care 11 comunicăm In 
altă parte, nu ne spune lnaâ nimic 
noft. Numai după cele d'ântâl şedin 
ţe vom vedea, unde merge politica 
englexeascâ.

Adoua cestiune, care preocupă o- 
pinia publică eurof eanâ eite Înmor
mântarea reposatulnl rege Victor 
Emannel. Relativ la aceasta se ves
teşte de la 16 Ianuarie din Roma: 
Astâ-zl va sosi de la Monra coroa
na de fer, care se va purta pe o 
perină bogată Înaintea cosciugului. 
După cosciug va urma apoi calul a- 

râbesc, pe care Victor Emanuel a

călărit la Palestro şi 9an Martino 
şi acum e de trei zeci de ani, aflân- 
du-se la San Rorsore : urmează a- 
po! primul adiotant al reposatulnl 
călare, ducând sabia reposatulul, 

după acesta urmează un cavaler al 
ordinului anunciaţilor, purtând co
lierul , toate drapelele regimentelor 
din Italia, ascortate câte de un a- 
diotant, un sub-ofiţer şi erl dimi-

neaţâ er! la amiazâ-zi s'afi lnscrfj9|< 
pentru Înmormântare 2700 députa Kg
ţiunl.
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Pensionarea ostaşilor român)!
Bucureşti, 4 Ianuarie 1879. I  

Domnule Redactor !

„Monitorul Oficial* publică In nn^ l 
mărul de aatâ-zl legea pentru p e t d  
sionarea victimelor rAaboiulul; najl 
mă îndoiesc dar că de aici În a in te ! 
Iml veţi da voie sâ fac ln coloanei« 
ziarului pe care II redactaţi obs 'r* 
vârile mele particulare asupra legii 
şi asupra spiritului, ce a dominat la  
Cameră la votarea acestei legi, f&râ 
ca să mi-se poată imputa că voiese 
sâ combat 'nobilele , intenţiunl ale 
guvernului.

Nimeni nu are dreptul de a pre* 
tinde, ca guvernul de astâ-zl şi oa-ş 
menii care ll susţin, să dovedească 
ţp.ril că a& ide! bine lămurite des-j 
pre viaţa şi trebuinţele statului ro^ 
mân şi că lucrează de la începu^ 
până ln sflrşit după un plan b »tă» 
rit. El sunt lipsiţi de idei şi nu cu
nosc de loc trebuinţele ţeril. aceasta 
o ştim cu toţii şi ar fi o pr<-tenţi- 
une de rentate, dacă am cere slî 
ne dovedească contrarul, un lucru, dJ| 
care ştim că nu sunt capabili.

Sunt Inse lucruri cu totul elemen-l 
tare, pe care trebuie sâ le simtă cel 
puţin, dacă nu le poate pricepe, ori
care om. ce face pretenţie la un roV 
In viaţa publică. Unul dintre acesta 
lucruri elementare este, că aproape! 
toate relele, de care suferă statul 
romftn, urinează din disproporţiun a, 
ln care se află populaţia română, 
Întinderea teritorială şi organisaţia 
statului român. Chiar Fanarioţii erafil 
pătrunşi de acest adevăr şi abia aut 
putea găsi un singur Domn Fa -tariotî 
care să nu 'şl fi dat silinţă a spori 
populaţia ţării. Este un fol de ab-| 
surditate, când ne gândim, că toc« 
ma! guvernele naţionale aO perdut, 
conştinţa acestui adevăr şi că toc4 
mal decând România este o ţarăj 
constituţională, nu se face nimiaj 
pentru sporirea populaţiunel romăn*J[ 
Chiar dacă mal înainta disproporţi-j 
unea Intre populaţie şi întinderea 
teritorială nu ar fi fost simţită. In-g 
dată ce ţara s’a Îmbrăcat ln haina 
constituţională Încărcată de voalturl,] 
tot omul cugetător ar fi trebuit sâ 
simţâ, că sunt prea puţini români 
pentrn atâtea ministeril. atâtea r - j 
lecturi, tribunale, birouri generale şi 
speciale, prea puţini administraţi* 
pentru atâta mulţime de adminis | 
tratorl. Sarcina administraţiune! este 
atât pentru administraţi, cât şi pen-J 
tru administrator! prea mare; căci 
puţini! administraţi nn pot plăti atât 1 
de mulţi administrator! iar admini-*
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cine înţelege că Nadia a remae nesimţi
toare la însefl durerile captivităţii sala.

Tocmai atnncî întâmplarea o pusese 
lângă Marpha Strogoff fără ca aă fl avut 
eea mal mică bănuială. Cum fi-ar fi putnt 
ea închipui că această bătrână, prisonieră 
ca fi dânsa, ar fi mama tovarXfnlnl el cars 
fo'-d'aoaa nn fusese pentrn dânsa decât ne
gustorul, Nicolae Korpanoff? Şi, din parte’i 
cnm oara Marpha sr fi pntnt ghici că o le
gătură dk recunoştinţă nneşte pa această tâ
nără necnnoacntă cn fiul săQf

Ceea ce văzu mal intâl Nadia In Marpha 
Strogoff, fa aa ful de potrivire tainică ta 
chipul în oare fie-care din parte-I Indura 
starea cea grea. Aceea nepăsare nepome
nită a bătrânel la darerile materiale ala 
rit ţii da toate zilele', acel dispreţ ds sa- 
suferinţa ale eorpulnl, Marpha Strogoff le 
eovârşa înt’o durere morală da o potrivă 
ca a sa. I£ată oe gândea Nadia f i  na se 
înşela. Deci o iubire din pornire fereasejă 
pe*ta această parte de dureri pre earl 
Marpha Strogoff nn le arăta, împins* !n- 
tâiafl dată pre Nadia spre ea. Aoeet ehip 
d* a îndnra răni sa potrivi* de minuna eu 
sufletul mândreţ al tinerii fete.

E* nn-I oferise serrioiile sale, ei i le 
dede. Marpha a'a avat ni*I a le refnsa 
nici a la primi; ia treeăforile grele ale 
drumului, tânăra fată era aei şi o ajnta 
cn braţele el. La ceasurile de tmpărţir*

de hrană, bătrâna nn s'ar fl mişcat di* 
loc, dar N*dia împărţea ea dâasa nein- j 
de*tnlăfo»re*-I hrană, şi ast-fil s’a săvâr
şit această călători* atât pentru nna cât 
fi pentru cea-l'altă. M ilţumită tinerii sale 
tovarăşe, Marpha Strogoff a putnt să ur
meze pe soldaţi car* ducea tn convoi mul- j 
ţjmra d* prisonierl fără ca să fie legată j 
din dărătul vre unei fel* oa atâtea alte 
nefericita ce ernii târâte ast-W pe acest 
dram de durere.

— DtZsU să-ţl răsplătească fata mea de 
ceea ce faci pentrn bătrânii mei ani, 'i 
zise o dată Marpha Strogoff, fi acestea 
fuseseră pe eât-ra timp sângurile vorbe 
zise între cele două nenorocite.

In vremea acestor câfo-va sile, cari li 
se părnră Jnngi ea niace secole, bătrâna 
fi fata ar I  trebuit negreşit aă se dea in I 
vorbă despre starea lor. D*r Marpha Stro-1 
g o ţ priutr'o paza laaaa de înţeles , nul 
vorbise de cât da ea tisăfi fi încă foarte 
aenrt. Ba a'a făcut nici o iluzie niel la 
fini să& aiel la nenorocita întâlnire ce-I j 
pasraa faţă tn faţă.

Nadia, fi aa asemenea a fost destul timp 
dacă na mată eel pnţin cnm pătată de 
orl-ee vorbă ftră de folos. Ce foste acestea j 
latt'o zi, simţind eă are înaintea ei nn 
si fl*t simpla şi mâedr*, in im» el a isbuc- 
nit, şi i-a povestit fără ca să-l aeenasă ni- j 
mie, toate faptele ee se săvârşiseră de la |
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B r ii trebuesc sft aibă nişte cercuri 
|£inistraţio prea mari şi totuşi 

işerte. După, ce forma constitu- 
H  atât de complicată şi de cos-

{k-e s'a primit, orî-ce reducere 
[ară şi simplificare organisato- 
fi o nebunie, cftcl, In sflrşit. 

ul de organisaţiune trebuie să 
nplect, pentru-ca să poată 
,na bine. Sunt In ţara acea* 
te de funcţionari, care cu sep- 

t&nile nu aQ nici un lucru; vine 
U n  m, în care el sunt Încărcaţi 
lâaoii ® aceaa^  zi nu ar fi la 

dacă nn ’şi-ar face da- 
9 a  cetiteanul căusaş s’ar păgubi 

g r a ţ i a  s’ar încurca. El sunt 
oameni netrebnici, de care 

nmind odată orgasaţia intrea- 
loc nn ne mal put^m lipsi. Nu 

!ii&ne dar de-cftt să ne punem 
silinţa Intru sporirea popula- 

căci teritorial nu poate ii 
*;1zut şi organisaţia trebuie s& râ

ie îmi est?, dacă nu am voi cum- 
f M  înlocuim cu alta mal potrivită. 
î]bi a făcut Insă Rom&nia consti- 

i'ţjkalft pentru sporirea populaţi- 
H !  Nimic! şi dovadă că nu a

S nimic, e tristul resultat, că 
k-mea ce romftnil din Austria 
l gniwc. In România administrată 
j români mişcarea populaţiunel e 
roipe staţionară. Şi totu-şi un 

român, fie acela orl-care, 
tb'ii sâ-şl coprinzi programul 
ţintele: voi lua toate mlsunU, 

ca românii să se tnmulfeaseă: 
să-mi ajute DumnezeQ! Căci, 

9B .tr!— Rom&nia nu va fi o ţară 
işriott decât atunci, când, In loc 

■ 1  va avea opt ori zece mili- 
ife locuitori români. Daţi-ml 

zece milioane şi vâ dati fi- 
bane, administraţie bună şi 

^ H â t  cât de lesne strebate cui- 
B d  masele Îndesate.
(ftftr guvernul „naţional-liberal* 

^ H in  rSsboitl, pe care poate că 
M  putut evita  şi jertfeşte  câte- 
j î  [ de braţe mal scumpe decât 
«R iinde-va  pe faţa pământului 

pot s& fie statul, ca stat, 
H  îndurător şi nu are să se preo- 
fKŢ ile durerile particulare ale ni- 
Inol el trebue să poarte grijă  
jraU de sine, adică de to ţi la an 
4 | cea d’ântfiifl În treb a re , pe 
¡re ta\-o pune dupe încheerea r&s- 
i>iuhr. este: cam voiâ putea sâ a- 
:|pcl p&gnbile rfisboiulul?— In anii 
j i b »  România nn va pntea sâ pro- 
iicil m ar fi prodas, dacâ na p ier
it tlte-va mii de braţe, c&cl, mal 

i f l jn  o ţară agricolă, braţele pro* 
■ ) I i l  mult ftncft: statal român 

sâ-şl dea sta mă, cft golul, 
la  fost creat prin râsboifi In 
|aţia română va trebui sâ se 
3 ca elemente str&ine, şi inte- 
orl-căral stat naţional, este ca 

laţia sâ na se amestece ca e- 
ite  strâine, care foarte lesne o 
a degenerare.
M  dar nicl-odatâ românii nu 
gândit sâ iea m&sarl pentru 
mă lor, acum, cân i de-odatâ se

V

a sa din Viadimir până la moartea

Ricola* Korpanoff.
i ce ea povesti despre tânărul e! 

An interesează foarte mult pe bătrâna 
şKinS
pNicolae Korpanoff, zici. Mal vorbesc 
Be. acest Nicolae, nn cnnosc de cât nn

Îr om, nnnl singnr printre tinerii din 
a noastră, care să nn me fi uimit 

n i asemenea purtarej Nicolae Korpanoff. 
Ibine ca Seta e nnmele? Esol sigura 
Ita , fata mea ?
E i  pentru-ce m’ar fi înşelat în aceasta 

un m’a înşelat nici od ată, rtapnnse

K
toate acestea, priutr’ un fel de pre- 

|re Marpba Strgoff făcea Nadiei în- 
|rl peste întrebări.

Mi-al spus că era harnic fata m ea! 
dovedit că a fost, zise ea.

)», harnic! răspunse Nadia.
N 'greşit tocmai ast-fel ar fi fost 

■ le f i ,  'f i  zicea Marpba Sfcrogoff in

io l iar începea:

Pll-aî mal spus înca ca nimic nn pn- 
p-l,stefl în drnm, că nimic nu-I ui-

Jcă era aşa de b’ând ta vSrtutea Ini 
•real o soră precum şi nn frate în- 

fi care te-a veghiat ca o mamS ? 
H, da, zise Nadia. Frate, soră, mamă, 
■ '»t  totul pentru mine!

văd scăzuţi cu câte-va mii, acum tre- 
buiaâ sâ se gândeascâ la aceasta.

Ce vedem lns6 ! ? Statul grăbeşte 
a da pensiuni victimelor rfisboiulul 
şi crede câ şl-a făcut datoria.

Se vede cft idealul lefegiilor din 
dealul M itropoliei e an stat, In care 
averile sunt concentrate iu mâinele 
guvernului, ce Împarte veniturile 
Intre iubiţii sgl cetăţeni.

După ce aâ strigăt atât de mult 
despre Ştefan şi Mihal, faufaronil 
nu s aâ gândit sâ facft, precum f ir  
ceatt aceşti domni, • care Impărţiaâ 
pământuri ostaşilor s6I, ci aâ hotft- 
r lt sâ facft lefegii şi din nenoroci
ţ ii v ite ji de la Plevna.

Era oare ce-va mal firesc, de rât 
ca poporul român să zică ostaşilor 
s6I : prin voi vitejia strâbunească 
s’a redeşteptat; voi v ’aţl ales ca o 
floare de rod bine-fâcâtor din mij- 
Ijcu l nostru : voim sâ vft dâm re- 
splatft din prisosul bogăţiilor ţârii, 
pentru ca fii şi nepoţii voştri, stând 
pe averea moştenită de la voi, sâ 
poată vorbi cu mândrie despre is- 
vorul bunel lor stări şi sâ stftruiascft 
a păstra virtuţile voastre.

Şi dacft guvernul român ar avea 
câtuşi de puţin bun simţ gospodâ- 
resc, ast-fel şi numai ast-fel ar fi 
jadecat şi nu ar fi dat oamenilor 
bani, ci le-ar fi dat pământuri. în 
trebaţi pe ostaşul român, dacâ vo
ieşte sâ'I daţi 300 lei nuof ori pă
mântul, care ’ ! aduce statului un 
ven it de 250 le i nuol şi fftrft îndo
ială ostaşul va respunde : ţineţi-vS 
banii şi ’ml daţi moşie. Şi fftrft În
doială, el ori fiul sââ, va scoate din 
acest pământ un mal mare venit 
de cât statul. Adunaţi pe to ţi nuoil 
pensionari şi Întrebaţi oare dintre 
dânşii voieşte a& i se dee bani şi 
care primeşte mal bucuros pămân
tul, pe care statul l ’ar vinde de veci 
pentru aceşti bani : foarte puţini 
ve ţi găsi; care vor cere bani.

Şi dacft s’ar găsi chiar mulţi, un 
stat gospodftresc ar trebui sft le 
zicft : Vâ daâ pământuri, fiind-cft 
este interesul meâ, ca pământuri 
să vâ daâ. cftcl dftndu-vâ pămân
turi, vâ daâ mal puţin şi voi pri
m iţi mal m u lt ; vâ daâ pământuri, 
fiind-cft voiesc sft creez cftt9-va fa- 
f.im ill cuprinse, care Îmi vor fi de 
mare folos ; vâ daâ pftmânturl , 
fiind-cft voiesc sft vâ sporiţi şi ştiâ 
cft oamenii, cărora nu le merge 
rââ, se sporesc; vâ daâ In sflrşit 
pftmânturl, fiind-cft am lipsft de 
bani şi prisos de pământuri.

Dacft statul a r  fi chiar mai mult 
de cât gospodftresc, adecă Înţelept, 
el ar merge şi mal departe şi nu 
s’ar mărgini a da pftmântnrl numai 
victim elor resboiulul, ci ar da tu 
turor voinicilor care s'aâ arâtat 
vrednici de viaţft. Nim ic, dar abso
lut nimic nn ar perde statul, cftcl, 
dacft s ar Împărţi câte va m ii de 
pogoane vite jilor de la  P levna, ar 
creşte valoarea şi productivitatea 
pământului român şi s’ar spori atât 
dftrile directe, cât şi cele indirecte.

— Precnm fi un lefi întrn a te apSra?
— Un lefi In adevSr, răspunse N »di*. Da, 

nn lefi, nn v iteaz!
Pini m efi, fini ir<fi, gândea bătrâna 

SiberianS.
— Dar rpnl cn toate astea eS el a răb

dat nn groaznic afront în a ea staţie de 
la Ishim ?

—L ’a răbdat, respnnse Nad ii plecândn- 
f î  capnl.

— L ’a r ib ia t murmură Marj ha StrogoflT 
tremurând de mânie.

— Mamă, mamă, strigă Nadia, nn’ l osân
di. Era nn secrat. nn secrat pre care în 
ceasul acesta nnm ald-z’fi ’ 1 poato jnducn.

— Ş<‘, zi se Marpha Strogoif, ridicân- 
dn-şî capul f i privind pe Nadia ca f i cum 
•r fi vrut »8-1 citească până in adâucnl 
inimel, în această oră de nmilire, pe acest 
Nicolae Korpanoff ori l'iiî despreţnit ?

—  L ’<*m admirat fără să-l pricep res
pnnse jona fată. N ici o dată nn l’am vă- 
znt mai vrednic de respect.

Bătrâna tăon nn minut.

—  Era înalt ? Întrebă ea.
—  Foarte îoa't.
—  Şi foarte imuna nn’ i nşa? Aide, 

vorbeace fata mea.
—  Era praa frumos respons», N idia 

roşindu-se.
—  Era fini mefi! Iţ: spun că era fini mefi, 

reapnns« bătrâna îinb-ăţiş:nd pe N  idîa.

Dar sft nu ne facem ilusiunl! 
Pentru lefegii de astft zl vorba nu 
e de viitorul, vorba nu e de buna 
stare a poporului român : el vor 
sft trftiaacft lnşi-şl şi sft trăiască pe 
cât se poate de lesne, pe cât se 
poate de bine şi din gata. Ţeranul 
român munceşte şi dft o mare parte 
din rodul mnncel sale ministrului, 
earft ministrul II lnapoiazft banii 
drept pensiune. Nu lnsft to ţi banii 
ae lnapoiazft, ci o parte Însemnată 
râmâne In mâuile acelea, care fac 
pe samsari intre guvern şi popor, 
In mânele lefegiilor. Ar fi nebuni 
aceşti oameni, dacft ar face o lege, 
In urma căreia s’ar lipsi de sam- 
sarllcul mănos, pe care 11 fac.

Moşiile statului sunt un isvor de 
Îmbogăţire pentru toţi aceia, care 
nu aâ nimic, nu ştiâ nimic şi nu 
Însemnează nimic. Din aceste moşii 
tntr’un chip ori Intr’altul, el câştigă 
bani, pentru ca In urmft sft le poatft 
el lnşi-şl cum pâra.— Românul neaoş!? 
—  el sft muncească! sft se batft pen
tru gloria „naţiei* ! sâ umble gol 
sâ rabde foam e! sâ degere! —  ro
mă aul sft piară, dacft nu e destul 
de tra in ic !

Nu, nebuni nu sunt le fe g i i : sunt 
lnsft ticftloşl, ca toţi oamenii, care 
nn aâ de cine sft se team ă! S’ar 
putea lnsft teme de mânia lui Dum 
nezeâ !

Un rsmftn neaoş.

C R O N I C A
Dupft disposiţia luată de Agenţia 

şi Consulatul General al Italiei 
Marţi 10 (22) curent, la orele 10 
şi jumâtate dimin^ţa, se va celebri 
la Biserica Catolică „Băr&ţia“ un 
serviciu funebru, pentru repausu 
sufletului Majestftţel Sale Regele 
Victor Emanuel.

Bucuresci, 7/i» Ianuarie 1878.

continua mifcarea de înaintare. Dragoni! I 
ajestăţil Sale sant necontenit ,în capnl 

coloanei. Purtarea lor merită toată landa.
Dopa ytirile cn data de 18 Ianuarie, 

Soleiman-paşa sa afli la Papaelio cn par
tea armatei sale care ie retrage din Fili- 
popol, pe care l ’a ocupat generalul Gurko 
la 15 Ianuarie, la amurgul serii după o 
uptă încăpăţînată la KadikeoY, Airacly fi 

sub zidurile chiar ale oraşului. Iată amă
nuntele acestei lupte :

Corniţele Shuvaloff, ta capul greuadiri- 
lor (81 din garda regimentului Privlovak 
trei batalioane din regimentul ide Moscna 

brigada de tiraliorl din gardă, plecă de 
Âdakeol, trecu Mariţa în apă, care a- 

angea până la piept, ţi cn toate sloiurile 
ce aducea rlnl şi atăcă posiţia Turcilor de 

Kadikeol din front. Generalul Şaldner 
îndrepta, în timpnl acesta, detafamentnl 
nSQ de la Dabankeol spre Airacly. O parte 
din trupele sale trecu Mariţa în apă ş 
cea l’altă fa luată pe caii de dragonil di 
gardă, comandaţi de căpitanul Barago fi 
lănceriî de Bag. Pe la amnrgit, acest de 
taşameut ocoli flancnl drept al Turcilor 
pe c&nd baronul Krndner, iu capnl divi 
siel a 3 de infanteria de gardă fi regi 
mentul Voronege, eşind din Cerpeli, ocupa 
mahalana, din Filipopol, spre miază-noapte 
de Mariţa. Rinl nefiind bon de trecut în 
acest loc fi podnl ce ’ 1 străbătea gaain- 1 
du-se stricat, trapele noastre nn pntnră 
ocnpa partea de miază»ai a orafnlul de 
eât foarte târziii noaptea.

Onoarea de a fi strSbătnt mal întâi în 
oraş să eurine nnnl escadron de dragoni 
de gardă compna din vonlnntarl fi coman
dat de căpitannl Barago. In încnreătnra 
ce a urmat, locotenenta! comite Rihbind^r 
a pus mâna pe 2 tunuri. Taro iI, nepa- 
tend observa, di a eausa întnnerecnluT, cât 
de paţial era îl asaltatorii, coprinfl de 
spaimă, aii golit in grab1! oraşul.

In momentul acesta, inimicul, atacat 
de corniţele Şhuvaloff la Kadikeol fi A i
racly, ’şl păr&sia posiţiile fi se retrăgea 
la Damendere spre mnnţl. 0  parte din 
armata Ini Soleiman-paţt, fi anumi 40

U L T IM E  SOIRI
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(A |e n |ls  Havas).

— Servlolul de la ÎS Ianuarie 4 ore sea ra .

Telegramă a Mirelui duca Nicolae.

Ş lpka , 18 Ianuarie .

Dragonil de M¡sena urmează înainte cn 
isbândele. La 16 Ianuarie aü lnat Chermanly, 
dnpă o împuşcătură fi  o luptă corp 1 
Corp cn locnitoril înarmaţi, Inptă care i 
ţinut toată noaptea. A l treilea escadron 
care era comandat de majorul Ciulhovv 
intrat cel d’ântâifi în oraş, parzdnd 2 sol 
daţi morţi şi 8 răni'!. O ¡aparea atât d 
grabnică a acestor duoă pnnete însemnate 
sa datorează cnraginlnî, energiei f i  înţe 
1 aptelor disposiţinnl a generalului Strn 
koff. El este însărcinat cn comanda pvanfc 
gardeî generalului Skobileff II, care a so
sit la 17 Ianuarie la Tronovo fi care se 
pregătea n porni asnpra Sermanţiulnl ft

Filipopol. Un Te-Denm e’a celebrat in ca
tedrala acestui oraş fi se înfipse steagal 
ru« d’asnpra casei ocupată de vice-coniu- 
latul nostrn înainte de resboitt.

Perderile noastre in ai na de 14 Ianuarie« 
nu s’aO putut evalua Încă, dar, sunt foarte 
mici.

Doi escadroane de dragonil de ordinul 
militar, comandaţi de maiorul Kardaşevski 
i oare Tenia dinspre Ciardiţa aii ocnpat 

Slivno, nnde a sosit ia acelaş timp de la 
Bui-Zagra regimentul de kazaci al gene
ralului Biklavov.

Tarcii aQ evacuat, Kotel, Slivno fi lam- 
boli fi să retrag spre Adrianopol. Iscoa
dele noastre merg spre Earnabad Sjţomo- 
tele, privitoare la disposiţinnile luate de 
Solei man paşa do a arde fi de a pră
pădi totul de pe linia sa de retragere, 
precnm şi de a trece pe locnitoril pe 
subt ascnţişnl săbiei, se confirmă. Ta- 
tar-B tzargik este ou desăvSffire jefuit, 
de ramat fi in parte ars. Mal toate tărgn- 
rile ds pe drumul Bazargik-Filipopo! sunt 
ar»e. Noi am reufit a scăpa acest din urmă 
ora;. Partea bulgărească din orafal Slivno 
este prăpăiiiă.

Kasialik, 18 Ianuarie.

Detaşamentul geaeralnlnl Skobileff II 
s’a concentrat la Kemanly, fâcănd ia 40 
de ore 82 kilo netre, şî străbătând Bal- 
kanil mici mai fără a lisa rre-nn far- 
gon. Plenipotenţiarii turci, ministrul afa
cerilor străine, Sarver-paşa; ministrul de 
interne, Namik-paşi; ferikul Naginb-paşa 
fi L ;va Osn?an-pafa a& sosit la 17 Ianua
rie en soitele lor la Kemanly. Am ordo
nat ca să-ţ primească fi să-l escjrtaee cn 
onoare până la Kazanlik. II aştept aci, 
mâine la 20.

Constantlnopol, 10 Ianuarie 
Consiliul da miniştri s’a întrunit astăzi, 

tn urma ştirilor trimis) de delegaţii oto
mani la marele Dnce Nicolae. Snleiman 
s’ar afla la Cirpan.

— Serviciul de la 21 Ianuarie, 9 ere dimineaţa. — 

C onstan tlnopol, 20 Ianuarie . 

M-themes-Aii porneşte trapele de la A -
de tabarnrl, se retras) spre Samokovo, pe I drianopol spre Kirkilua, dnpă ce a ars
când cea-l’altă de o potrivă numeroasă şi 
comandată de Soleiman-paşa insu-;I, dnpă 
ce s’a retras de la Ghiţioilev fi de la 
OtlakeoT, reuşi a străbite la 15 Ia
nuarie prin Filipopo1, trăgând a-se spre 
Adrianopol şi lăsând în cel d’datdiă din 
aceste oraş) arier-garda sa care a avnt o 
încăerare cn baronul Krndener fi esaa- 
drouul de dragoni de gardă fi a foit res
pinsă în mnnţl.

Numai ast-fel, mulţumită luptei dată 
la 15 Iannrie de corniţele Şhuvaloff, ar
mata turcească sa află tăiată tn doe părţi, 
dintre care, nna este asve-lită la Demen- 
dere, în nf iră de linia sa de retragere di
rectă. La 16 Ianuarie, Generalnl Gntko 
trimise a 3 divisie de infanterie de gardă, 
dragonil de Astrahan, de Ekaterinoslav 
şi cavaleria generalului Skobeleff I  la 
Stanimak spre a tăia Turcilor retragerea 
spre Demendere, pe când cele-l’alte trupe

toite proviziile şi a dat fac tntu'or depo- 
sitelor de mnniţii.

A thena, 30 Ianuarie-

Astă-zl s'a ţinut na lnng consilia de 
miniştri. RăscoalaŢ, se întinde în Tesalia. 
Voluntarii th-walianl cari se află in Gre
cia vor merge să adange rândurile răscu
laţilor. Tesilim il aQ înarborat Bteagnrile 
în colori grecefti. Districtele thesaliene pri
mesc pe insurgenţi cn entusiasm. Rascoala 
a isbacnit în mai mnlte districte din M a
cedonia. Ua conflict a isbnonit la Siaeista 
fi Castoria latre 159 ereştinl fi îatre tarei. 

— Serviciul de la 31 Ianuarie am’azS — 
L om -Palanca, 30 Ianuarie . 

Brigada de Roşiori a ocnpat Florenti
nul, spre apus de Vidin. Cercul de încon
jurare pe care *1 formeaz'i numai armata 
românească şi fără cooperarea armatei ru- 
resci safi serbescl s’a di săvârşit cu chipnl 
acesta, f i  fortăreaţa turcească nn mai are

ale sale, trebuia să le înconjure flancurile I njcţ 0 comunicaţie cu esteriornl. Bateriile 
fi să-I atice din front. I românesc! de la Calaf it şi cele afezate pe

Ia acelaşi timp, el însărcină pe ca vale- I ripa dreaptă a Dunării continuă bombar- 
ria de gardă să nrmărească pe Tarcii ce I darea asnpra Vidinnlui cu vigoare. Proec- 
apneaseră drnmnl spre Adrianopol f i îţi | ti lele româneaci a aprins fortol Balgragik. 
făcu intrarea trînmfdă la 16 Ianuarie in

—  Fini t80! respnnse Nadia cn tot 
încremeniţi!

—  Aide, zise Marpha, mergi până în 
capăt copila mea. Tovarăşul t?0, priete
nul tăO, sprijinitorul tăă avea o mamă. 
Ori nu ţi-o fi vorb’t nici o-dată de mai- 
că-sa ?

— D i maică-aa? zise Nadia, el mi-a 
vorbit da maică-sa cum i-am vorbit de 
tatăl săii! Pd această mamă el o adora!

—  Nadii, N ad ia ! Ta îni-aî povestit 
istoria chiar a finim meii, zise bătrâna.

Şi adaugă repede:
__ Nn trebuia deci sft o vază trecând

pe la Omsk, >e această mamă ce zici că 

o iubea ?
__ Ha ! răspunse N idia, nu trebuia.
__ N n? strigă Marpha. A i îndrăsnit să

zici nu ?
__  Ţi-am zis aceasta dar 'mi mal ră

mâne să-ţi apun că, pentru niace motive 
care trebni* să fie mal presns de orî-ce, 
nisce motiva pe cari nu le cunosc, am 
înţeles că Nicolae Korpanoff trebuia a’i 
străbată ţara ia cea mai desăvârşită taină. 
Era pentru el o cestiune d t viaţă şi de 
moarte, şi mal mult încă o cestiune de 
datorie f i  de onoare

—  De datorie în ndevăr, de d itorie im
perioasă, zi <e bătrâna Sibmană, de aoolea 
cărora cine-va sacrifică tot, pentrn îm
plinirea cărora refnsă tot, chiar bneuria

de a veni să dea nn sărntat, cel din urmă 
poate bătrânel sale mame ! Tot ce tu 
nu ft iî N a lia ,  f i tot ce nu ştie am e& 
chiar, şti ii în censul acesta. Ta m’ttî 
făcut, să înţeleg tot ! Dar lumina ce tn 
al aruncat în adâucnl î'itunerecnlul in i 
mei mele, această lumini nn o pot face 
să intre în inima ta. Secretul fiului meii, 
N idia, pentrn că nn ţi l ’a apus trebue 
ca să i-l păzesc. Eartă-me, Nadia ! Binele 
ce mi-al ficut nn pot să ţi-1 întorc,

—  M imă, eu un-ţi cer nimic răspunse 
Nadia.

Şi totul s'a espli *at ast-fel pentrn bă
trâna S beriană, totul până şi neesplicabila 
purtare a fiului săii către dânsa la O nsk 
in fiţa  martorilor întâlnirii. Numai În
căpea îndoială că tovarăşii jnnai f ite  era 
Mihail Strogoff, şi că vre-o misiune se- 
oretă, vre-o depeşe de însemnătate de due 
prin ţinntal n&vă it ’ i făcea sa-şi ascunză 
calitatea d i curier al Ţarului.

—Ah bravul meâ copil, f i  zise în gând 
M *rphi Strogoff. N  i ! N  i te voiQ trăda, 
ş' chinurile nu-mi vor smnlge nici o-dată 
mărturisirea că erai tu în adevăr acela 
care l'am văz it  la O.nsk.

Marpha Strogoff ar fi putut prin nn 
singnr ouvâ it să plăteaecă pe N >dis de 
tot devotamentul ce i-a arătat. E v ar fi 
putut să-I spună că tovarăşul ei, N  colae 
Korp&noff anii mat bine M hail Strogoff

nn perise in ape'e Irtichelni pentrn câ 
numai dnpă câte-va zile după această în
tâmplare ea *1 întâlnise, 'i vorbi46.

Dar se stăpâni, tăcu şi se mărgini nu
mai a zice :

—  Aib ' nădejde copila mea, nef«rioirea 
nu ţi se va împotrivi mereQ. ’Ţ i vei ve
dea pre tata, am presimţire despre asta, 
şi poate că acela care ’ ţi da numele de 
soră nu a mnrit. D-zeO nu poate permite
ca bravul tăQ tovarăş să peară.......

Aibi nădej ta f  ita mea, aibl nădejde. 
Fă ca mine. Doliul ce port nn e încă 

do’ iul fini ni meii.
Ast-fd eraO aenm M irpha Strogoff f i  

Nadia faţă nna cn alta. Bătrâna SiberianS 
înţelesese tot, ş‘ dacă jnna fată nn ştia 
ca tovarăş ii săii atftt de plâns mal trăia 
încă, ştia cel puţin ceea c* el era acelei i 
din care ’f i ficus* mamă a sa, f i mulţu
mea Ini D i  i  că ia dat această bucurie 
da a înlocui pe lângă prisonieră pe fini ce 
aceasta pierdnse.

Dar ceea ce nici una, nici alta nn pu
tea <1 şti, era ră, Mihail Strogoff, prins la 
Kolivan, făoea parte din aeelaş convoiO 
şi că era pornit la Tomsk împreună cn ele.

(Va nrma)



T  I H  P  l i  li

SIROPU  s, V IN  D U SART
C U  L A C T O - P H O S P H A T Ü  DE C A L C E

Aretl* préparaient n m M  ungurel* rari a it u rtú é  Kedieilort Spitalelor* din Paru, pornim  0 
mslata propr\*UL{iU rtcoruliluanU, imli-unemire fi digetltvé aU Lacb>-Pkotpkaluiut éê

B LL B C 0 n V I N Q  :

la Hôlele éê fêfiÛC o p i i l o r *  p ê l i j i :
M ar kt  t i r  et o r u  ;
J u n e l o r û  f ê t e  caví se deavólil ; 
D o i c ê i ê r é ,  peairfi a favoriaa aboa4mţa şi 

bofàiit laptelui ;
Co n v a l e t c i n t i l o r ù  ;
H à l r i n i i o r ü  t l à b t( i

in D i g e i t i  ■ * I l a t o r i é o o  |
¡I I n a p i i  i * | i  ;
in t ô t t  bô le l e  car! tdncft i/iM ctefM l f l  pe> 

derea putei ’oré ; _
in Frac t ur i ,  peatrû reconstituirea óselortl ; 
ia Cica t n i a  rea r i n i l o r ü .

Vkndkrb in M ari, t , me Vivienne, Paris. 
Depos i tü  l a  p r i n c i p a l i i »  P h a rm a c i l .

F A B R I C A

é t

CHARTIE MECHANICA
4a la

ZARNESCI, lângă braşov
produce cbàrtii 4a tipar in d i fMTM cali
tăţi in formate de cule mol mari imitât 
dentro ^iara A aa adren» la direcţiune* 
nuni.tel fabrice în Braşov, Strada C itariu  
No. 402.

A  

« S S m

s i r o p  a P Â S T

Atl' mu Grippé, Tusse màçoe'éêcé şt affeeţiuni <

siropu si N r r i  di sucudí m o u  maritim

Bainatiuiule de nradfl maritim aaatfl suverane la 
aiTecţHiaiW da peptft; şl de ania a td ia l  recomand! 
loeuirra pre lângt pădanlede bradé aarium. Si réputé  
Şi ^ c f l a  éê i u c ft de b r a d k m a r i t i m  de L a g a t t t  
eonţini ftéle principurile belaamire şi reşiadee ala 
brade lai maniim, cai a ea face pectorala!! ceti ma. afft 
cieaeift eootra matadulork tirprpik, Hdgu+raiA. Calar- 
Hta, BronckiU, Anahtnsy /u n i, Dureri dé gâtk, 

t aiiiioru urinari. — DapaaitA ia priocipalele ptiarmacii.

AST?HU L M
C A N N A B IS INDICA

A H T H U U  — C l ( ¿  m i T T K  1 W D U X 1 V E
Tóu* metliarile cttnoacaia pénA â tA—<Jlt eootra aathmolai, 

nu aú losiù de eaiô palliative supt tdte tormele, aaAodi da 
basé beiladoaa* slramoimim, tutunul A aéA opiulù.

AeéaiA aouA medica ţin ne este n*r oroaadalA de cAlre cea 
mai mare parla din martirii dm Francia şi din Strei nAta le 
pentru comlta i lerea aileriiumloi ú ale eAiilorA raa pira loare. 

Eale da ajmr-íi de a fama Ti^areiiHe ea faonatut indica pentru a í*re r «  iH» - A i-im <eie celle mai 
violente ala aUUmuui, tusseu nertoo a. rà^unttiln, nrvraiytilé fnnule, iiiwmnm Şl a comhatie phlhiun 
Jaryaÿiid.

bfponiu tu pumi f  ulíle phunuam.

GRIMAUliT* Cfr>
P h a rta a d fD a  à  Paria .

P H A R M A C I A  L A  „ S P E R A N T I A ”
86, CALEA MOOOŞOAEI, »6.

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.
Obifcte da Cauciuc ţi Articole de Toalete. — • Asemenea se angajetă a efectua 

orî-ce comande din resortul medical.
B R U 8 .

CE SE POATE CAPATA
P R M T R S J  F B A . M G 1

LA DESFACEREA SPECIAUTATILOR IN PANZARIA
L I N G E R I A  D I N  V I E N A

Calam Mn*o$oi*T P t l i l i  „D aria44
I  franci: I Pantalon aAA I Camison da Pichet da AraA.
6 fraaol: 0 aAmaşA da Oxfard anglat
4 franci 50 bani : I pârech Ismene bărbăteşti.
5 frânei: 6 perechi manchete ari aa faat«.

Pentru S franci: A gulere pentru bărbaţi do olaadA Ană.
Pentru A frânei: i t  galera engl., la ori-ca re faaon fi aAriaie.
Paatra I  franci: A păreobl ciorapi patentate.

A auiere moderna pentru dama, după alegere.
12 batiste alba da pâaai adevărată.
I t  batiste bine colorate tivite şi spălate.
6 proedpe de pA—A curată.
6 şervete da masă de p4aaă adevAratA.

Pentru A frânei: 11 şervete alba da oeaifi.
Peatra A franci: 1 eămafA moderni, simplă M  brodată,
pentru A fraaol: 3 batiste eu moaograme Aa brodate.
Pentru 5 franci: 1 batistă francesă Aa brodată ea dantele.
Peatra 3—8 franci: 1 corset da damă 
Pentru !>/) frânei: 0 cămaşă da n6pte da dame- 
Pentrn I  fraaelt A pepturl An brodate pentru ofmăşl da bărbaţi.

1 fustă da piebat da iarna.
1 camison modera brodat.
1 faţă da masă colorată aa ciucuri, pentru aafd.
1 eămaşă sdfl o pereebe da ismene da damă, bogat brodate.
1 fustă coatum pHead.
1 bucată Tulpan.

42 da coţi I bucată Chifon frenţnzeao.
I bucată Robe d'anfanfe aa laina aouleur.

Pentru 18—14 franci : I bucată Tartan aaflaa da A coţi.
Pentru 20 traaal: 24 coţi Pichet.
Peatra 5—12 franci: 0 flaaalA s£Q a pereche da ismene de lină.
PcBf.ru la  IA frânei t 1 bucata p&nsă de Kambarg, de 96—AA ooţl.
Peatra 55— l l  fraacl: 1 bucată pAaaA da Belgia da 60 eoff.
Pentru 75 108 franci s 1 bucată p&nsă Corona da 56 coţi.
Pentru l l l  t l l  franci: 1 bucată Toile Batiste francei

Pentru VI frânei. Plapăml de lină forte flne.
Afară da articolile menţionate aa găseşte tot-d’a-una trusouri complecte.

Calea Mogoşoiel Palatul „Dacia“ .
Comăn^iledin districte laaaţita aa preţul reepactiv ea far afaataa faarte grabnic consciincioe

Peatra
Pentru
Pentru
Paatra

Peatra A franci : 
Peatra 5 fraaol I  
Peatra A franci: 
Pantra A franci : 
Peatra 5 franci :

P -atra 8 fraael: 
Peatra A franci: 
Paatra 5 franci : 
Peatra 5 fraaelt 
Pentru 5 fraael : 
P ,jncr * A franci : 
Paatra 25 franci : 
Pentru 10 franci :

NOUA PANORAMA
n b  denumirea ds

GALERIE CE TABLOURI
( «• ill aeriina fi t ^ i t l  la Strada Belve

dere, ht jotul fotografie! d-lul Meter

Bittilliile cel o inul noue şi în
tâm plări le lumel.

B&t&lia lângă Plevna. 
Luarea Griviţel.
Luarea stâgulul turcesctl 

prin vânâtsrul I6n Grigorie.
Iîescola lucrătorilor căilor 

ferate in America etc. etc. 
In tra rea  este nunial 50 bani 

C U  C A D O U

H. HÔN1CH
T A P IS IIB  SI DECORATOB 

S trada  Ş t ir b e i-V o ia , 3
In dosul Teatrului National,

se recomandă, pentrn tóte lucrările atin- 
g&tóre de meseria sa.

A eşit de sub tipar p  se aflS de vân- 
4»re la magaaiile de mnsica Gebauer fi 
landa & Sandrovitz :

DEŞTfiPTATE ROMANE
de Andrei l in ş â n a

ü  Y ü s Æ T S T  E R O I C
pentru patru veci ea aeompaniainent de piano 

de LEOPLD STERN.

P r e ţ u l  i L e f l  nod .

B U  c u b e s  o i  

Tipografl-editorl Thiel & Weiss, palatul »Dacia.*

A eşit fi se afli de iêmjare 'a tôt? librirtie:

INDICATORUL ALFABETIC
al leget

T I M B R U L U I  SI Î N R E G I S T R A R E !
da

ID . X . O E O B O I A N  

Preţul I  Lefl nofl'

T A n  T  P a  I a  advocat, s’a mutat 
i v i i  JL» JL w IC » proTÎaoritt în casele 
repansatului K^dncann Ditnitrin, Strada 
Radn-Vodă No. 17. (704—0)

0 DAMA GERMANA " « “«
1 ea guvernantă de copil saB ca economi de 
1 o casă bani.

A se adresa la administraţia nóstri.

F E R U  A L U  D O C T O R U L U I  GIRARD
(  PROTOXALATE DE FEU )

Haportb lavorabilü a l t  Academiei 4* medicină din r o tit .
Academia de medeeios dm Paris nu prea dl lesae lavorile sile ; ee se pronunciă ea eee mai 

reservi asupra medicamcnielorâ ce If se ailucü pc fic-care <Ji ; <1« mai bine de ijece anï, ea n'a-dald n!cï H  
pprobaliunc, pria urmare F c ru  Ik G i r a rd ,  carc de carlndl t ebţioaU) aprobaiiunea fa, trebue se aln! 
alenliunea corpului medicalii. F é r u l a  G i r a r d  are remarcabila proprietate da na ronslipa, 
rombaic chiard ea succcsü consiipuliunile celle maï pcrsislinle• Cía este unü slimulentü tonicS 
prins ordine, ca re deuótlá poli» i»  mâncare, readuce rrptdt puterile, «indici chior o amtmio  
slăbiciunea sângelui — Elu este nnfi reconstiiueme heroïcü peniri'i eoatUluliuniU debile şi cemvaiétctm
penibile. -  F e r u h i  C i  r a n t  eaie asemenea prescrisü------- rial contra diarrhel ţi diabelet ; ia aloi
dive.nelorù or,,a ne. m slăbiciunea vedere» ţ a senilitúll; ia M «te  nervdi«, f i ea deosebire in con 
chorH şi /lÿiienel. — Venderc in mare, t ,  rue Vivienne, Paris. —  Deposilü ia princ. pharmacii.

« I l

dre. 8# trouva d tns toutes las Pbarmaeiaa de 
Ferré, Phannaoien 102 rue Richelieu , Bucce°enr 
Mr J. W . Zürner, Ph irmaeien.

hygiénique, in fa illi- 
bie e t preservativo. 
La seule guériisan t 
sans lni rien adjoin - 

rU o iva rs  f t  à Paria chez J u le s  : 
de Broa. À  Bacharest ch*-Z

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
C F B A N Z  G Ü I T T H E r I
y i  4 b  V ILLE  DE BRÜXELES «

Podal Xogoÿôlel Ne. 16 ris - à - vis de Consnlatnl Qtuaese
t t  Recomandă magazin al N i  asortat la tot-d’a-ona fdrte bine sa rnflrik de b&rbaţl (i de ]

X dame, n iera, manchete, batiste 4a lino, olandă fi misait, ciorapi peatra U rb tt l fi dame, f  ! 
Sánele fine (crêpe de santé) camisâne, grofette, broderie dantele, cravate de b&rbaţl fi I  

W  *•>--.• cele mal nol forme şi culori, umbrele da sóre ji ia  plóie etc. etc. A trk tad  tot J 
ae-o-datS atenţiunea onor. Clientele e i din oausa cri »el am redua fdrte mult preţurile. I

y
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A F U N C I U  I M P O R T A N T .

C IL  M AI T î CEID  Ï  B i m i l T D  MAGASIN
LA S T É Ü A  A L B A

SUB FIKMA

KHEJE»
eStrada Carol I  No. 5.

(Curtea Vechie) 

yîs-à-rls de Sig. Prager

Strada Carel I No. 5.

(Curtea Vechie) 

vla-à-vls de Slg. Prager.

H

I

Am  onóre a inseiinţa pe onor. P T . Public ca m i-a sosit pentrn 
sesonnl de iarnă un bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbaţi, 
Dame şi Copil, după fasónel« cele din urmă, —  precara fi nn mare 
transport de Cisme lungi de Lak  răsese, de Iucht fi da Vacs, ca fi 
Mantale de Cauciuc pentru p ió «, prim a c a lita te ; asemenea fi Galoşi 
de Gumi.

Sub-sm inatul adne m ulţum irile mele onor. P T . Public pantra în 
credere oo a dat m enţio a te i mele firme de un in terva l do 12 ani 
care pană acuma a depus probe suficiente do fina calitate a mărfei 
ca şi de eftinătatea preţurilor, sperind o l fi de acnm înain te, va  
b ine-vo i a l da ooacarsol m l găsind to t-d ’a-una a tâ t m ărfuri fine 
fi fasonate cât fi preţnrl fo rte  moderate.

Cu t ó t i  stima

PH1L1PP GOLDSTEIN.

O - ,  P R E D O Y I T S

PRIMUL DEPOSIT DE ZIARE
I N  I A 8 S 7  

No. 18, S trada Mare No. 18.
I n  H a n u l  T u r c e s c  l î n g a  P a l a t u l  C u r t ie î  A d m i n is t r a t i v e

Cu on6re recomand respectuos onor. Public prim nl deposit de ^iare ce am 
d-achis in acest oraş, fiind aprovisionat to t-d ’a-una cn ju rnale le osie mal noi. 
T o t-d ’o-dată primesc abonam ente, anuncinri şi reclame la i)>*re'e ate-a mai 
jo s  n o ta te :

Timpul, Resboiul, Pressa, Telegraphul, Românul, L 1 Orient. Romflnia Liberi, 
Globul, 6h mpele, Figaro, Sieua României, Epocha, Novorussysky Telegraf. Vestea, 
etc. In  curând primesc şi m al m ulte fe lu ri de CSlindare Române fi Franceso. 
R og  respcctos pe onor. Pu b lic a  m i onora cu v is itile  D-lor.

G. Predovits.

MR#

J O S E P  G R U N B A U M
Xj J i.  B E L L E  J- A .  K .  X í  X 1ÑT 1 È R E

t i),  Colţul Bulevardului fl Stradel Xogoş61eI, Casele Grecénu, 30

Aduc la cuno8cin^a onor. Public că mî’am aoortat Magasinul cu

| MENCICOAFFE, PALTOANE â la OERBY şi
P a n t a l o n e  d e  f a n t a s i e  d i n  d i v e r s e  S t o f f e

iagasinul cu

COSTUME COMPLECTE !

Tot de o-dată înştiinţe<| că am prii mit

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

j o s G F  « a a C J i ^ î « A a ; n a

Furuisorul Curţii, .A  LA BELLE JARDINIERE«, 20 Colţul Bulerardulul, 20.

m m  m m  m m  w p h w ¡ ^ b b p m m

Tipografia Thiel à Weiss Palatul , Dacia*


