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Carnal de VIena, 23 Ianuarie. 
Benta ungară ln anr . . . .  92 30 
Bonarl de temar m g , I emis. 116 —

II 109 75 
63 50 
CG 95 
74 56 

114 70

împrumutul austr. In hârtie 
»  * > argint

Benta austriacă in aur . .
Lose din lB6u..................... ...
Acţiunile bănceT naţionale . .811 — 

„ m austr. de credit 222 25
.  „ ungare » 205 25

A rg in t ..................................  103 80
D ucatu l...............................  5 61
Napoleonul............................ 9 48
100 mărci germane..............  58 65

Cartai de Berlin, 2i Ianuarie
Acţiunile Căilor ferate române. 
Obligaţiunile r>m(lne ®>/t . . 
Priorităţile C. fer. rom. &>/• 
Imp-amutul Oppenheim . . ,
Napoleonul.................. " .  . .
Viena, termen lung..............
Paris i  scurt . . . .

24 56 
71 26 
71 76 
95 — 
16 20

Calendarul (Jllei 
Vineri 13 Ianuarie.
Patronal zilei: MarL Em il si ¿’cratonie. 
Râsăritul soarelui: 7 ore 26 min. 
Apusul soarslal: 4 ore 59 min.
Pasele lunel: Priroul-Quart.

P L E C A R E A  T B B N T T R I I i O R
Bucnrencl Suceava 

BucurcscI. . . . 8.15 n 10.— d
Ploescl................9.60 n 12.00 o
B r ă i la ................1.58 n 5.46 ij 7.15
Tecuci i l ................4.38 n 11.0
Rom an................9.06 d 4.45
9uceara, sosire . .12.08$ 9.65 n

Baeareee—Verelorova
Buc jr e s c l ..................8.— d 6,05 a
P i t e ş t i ..................... 11.2 1 4 10.15 n
Slatina . . . . . . .  2. — d
C ra iova .........................4.17 4
VSrciorova, sosire . . 9.01 hm

Suceava.. 
Roman ,, 
Tecuciu. , 
Brăila .

Snoeava—Baearescl Bnonresol—Glurgln
5.11 d 
3.45 j
6.
8. 

12.80 n 
3.08 a

6.46 d 
1280 d 
6.10 d 
8.19 n

Bueurescl.. . 
Giurgiu, sosire . 11

>.15 d 6.06 
.85 J 6.27

Ploescl..............7.12 d
BocarescI, sosire 8.80 ţ

VereloroT» — Baearescl 
Verciorova . . . . . . .  6.45 d
Craiova ..................... 11.44 a
Slatina.....................1.51 q
P ite jtl...........................4.42 i

8 68 < 

2.45 ( 
4.30 <

7.15 i
Bacarescl, sosire

fllargla—Bseoreael
Giurgiu................ ...  . , 9.26 d 4.45 <J
BucurescI, sosire.............9.48 g 7.17 n

GaUß— Barbeţi 
Galaţi . . . . . .  1.20 n 826  ̂ 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.55 n 9.— $ 8.06 n

Barbo;l-Ga!a|l
Bărboşi.............. 3.55 n 6.25 a 7.25
Galaţi, sosire . . .  MO a 7.— n 8. -
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Ragaaa, 19 Ianuarie.

v«st>şte din Antivbri, ca starea ora* 
i  desperaţii: D intre vre-o patru uite 

ifctxs« nn snnt de cftt vre o patru-zed 
■ H  la chicî-zicî nevSttmate. Populaţia- 

H «  refngiat, în cât nn a rerans de cât

f l w  parte din ea în oraş. Ce! mal 

Im n lţl dintre cel ramaşi se află în cea

e nare miserie. Muntenegrenii aii înce- 

^ Iw ş rs ţ iu n ile  contra Tnroilor concen- 
i n f  la Boi an« snbt comanda InT A ii Ssib 

Principele NichitX spereazS cS panii 

ta'heisrea armistiţiului va pa tea sS o* 
* i j f  ţinutol de Boiana,

Athena, 19 Ianuarie, 

jppă ştirile sosite din Constantinopol 
le vizir a trimis o circulară tuturor 
patorilor de provincii, aretându-le mo- 

care afi hotărît pe Poartfi a cere 
|i provoeându-I sa dispnie popnla- 

E\» din gnvernaraeJteJe lor în favorul

Constantinopol, 19 lunari*, 

le  douS vase italiene sequestrate în 
Jt aii fost lăsate în libertate Despre 
ftţUUl negoţiărilor urmate între car- 

gmsral rnsesc f i  delegaţii Po rţii nn 
jK-> înc5 nimic. 1

Roasa. 19 Ianaarie. 

^Hmecret regal pnblicS amneetie pen- 

M i condamnaţii politici. Pentru alte 
K  care nn involvă de cât o pedeapsft 

W p  mult şease lnnî, s’afi curmat pro-

I  I
Romă, 19 Ianuarie.

itSri la ora l  şi 45 minute regina 

areta, regina de Portogal, prinţul de 
i l !  şi prinţul de Portugalia s’aii dus 
« t e  CHovio, pentru ea *5 fie de faţS la  
¡iotul regelui; aQ font primite cu a- 
ţianea : Truiasca1 reginele! 

iamState de c»as maţ târziii a intrat 
însoţit de principii Amedeii şi Ca- 

i  in sala parlamentului şi a fost pri- 
I 11 aclamoţiunî v ii. Regina Italiei, re- 

Portugaliel, principele de NeapolI şi 
p P ir to g a lia , archidacele Rainer, prin- 

ereditar al Germaniei, mareşalul 
f*4 rt şi suita aS luat locurt in tr i-  

eir'ţrt. 1

[•» -ceste, regele, luând act despre 
ii*-1 parlamentului, a rostit ju r l-  
il dripă formula obicinuitS. I  s’ aQ dat 

f  tfeî pergamente, care era scris jnrS- 
il pentru ca să le semneze. Unul din 
! se ta  pfistra In archlva curţii, al- 

Bi ‘acea a Camerei şi iarlişl altul 
a Senatnluf.

I  urmi aii depus senatorii jurământul 
tare principii Amedeii şi Carignan 

| sflrşit deputaţii, in nuroer de vre o

i  K e le a rostit câte-.vB cuvinte şi dop# 
iiB-’a întors cu toata curtea In Qoirioal 

llîe tu tind ine* in calea sa aclamat de 

fl p i l e  poporului.

Londra, 19 Ianuarie.

irite sositei din Conştnntinopol 
Puţini se va încheia luni.

I  Bbat paşa a ţinut erl nn discurs in 
Vngnl de la 8tafford-Hotase¿

BÜCURESCI ,L: IANUARIE

Unul dintre lucrurile, de care se 
tem adversarii nostril politici, e dis
ciplina In orl-oe ramură de activi
tate omenească. Scopul, spre care 
se simt împinşi cu o fatală necesi
tate, este a reduce statul la indi
vizi, adică a face ca toate legăturile 
sociale să Înceteze. Nu e dar de 
mirat, dacă ’I vedem combătând dis
ciplina chiar şi In armată şi susţiind, 
că dorobanţii s’nü bătut mal bine 
de căt vânătorii, numai pentru ca 
să poată zice că disciplina de ca- 
sarmă e .strivitoare.*

Fără multă bătaie de cap ne pu
tem Încredinţa despre scopul, pe 
care cu deosebire „Romănul* 11 ur
măreşte prin asemenea apreciărl. 
Domnul C. A. Rosetti voieşte să pre
gătească opinia publică pentru idea
lul seü: Înlocuirea armatei prin gar- 
dele naţionale, adecă inlocuirea pu
terii publice disciplinate cu nişte 
baionete pase la discreţiunea fluc
tuaţi uni lor zilnice.

Cu scopul acesta „Românul* pu
blică In numérul de la 12 Ianuarie 
următoarea scurtă notiţă :

De mult, şi In toate ţările, s’a 
vorbit despre o cestiune din cele 
mal delicate şi, s’ar putea zice, din 
cele mal arzătoare, snpuiierea pa
sivă a militarului.

Cel mal Însemnaţi oameni din 
toate ţările aú tratat această ces
tiune, ilustrul Macaulay a aprofun
dat-o şi a făcut asupră’l deplină lu
mină.

Avurăm acum bucuria d’a vedea, 
ceea ce s’a vftzut foarte rar, chiar 
pe un rege zicftnd oştenilor, vorbin- 
du-le despre Victor Emanuel.

„El v a condus la lupte, a inspi
rat, dpsvolfcat şi mănţinut Iu voi 
virtuţile cetăţeanului şi ale sol
datului.

Şi mal jos adăogând : 
„Neclintitelor sale v irtu ţi, dato

răm esemplul inbirel iiis titu ţiu n i- 
lo r  libere....*

Mărginindu-ne aci pentru astăzi, 
reproducem mal la vale , ş’atragem 
atenţiunea cititorilor noştri, asupra 
anul articol publioat de „lnd°pen- 
dinţa belgică* uuul din cele mal 
moderate organe de publicitate din 
Europa, asupra supunerii pasive a 
ostaşului.

Am dori să ştim, pentru ce „Ro
mânul« se mărgineşte la aceste nu
mai, pentru ce tipăreşte cu litere 
groase frasele „supunerea pasivă a 
militarului*, virtuţile cetăţeanului şi 
ale soldatului şi „instituţiunilor li
bere*, şi pentru ce „Românul* nn 
spune lămurit ceea ce voieşte să zică?

Pentru ce?— Pentru că se sfleşte 
a spune ceea-ce gândeşte.

Fără îndoială „Românul* voieşte 
ca lumea să Înţeleagă, că instibuţiu-

nile libere sunt incompatibile cu su
punerea pasivă â militarului şi că 
dovadă despre aceasta sunt cuvin
tele, In care regele Italiei face deo
sebire Intre virtuţile cetăţeanului şi 
acele ale soldatului.

E Insă o lipsă de bună credinţă 
a interpreta ast-fel cuvintele unul 
rege, care ştie ce vorbeşte. Institu- 
ţiunile libere nu sunt cn putinţă de 
cât In ţara, unde atât virtuţile ce
tăţeanului, cât şi acele ale soldatu
lui afi prins rădăcini, şi cea din 
tgifi virtute cetăţenească este a te 
supune orbeşte legilor ţârei tale, iar 
cea din t&ifi virtute ostăşascâ este 
a nu discuta cu comandantul t6fi.

Dacă „Românul* stâruieşte ca lu
mea să iuţeleagă lucrul alt-fel, nu 
arată de cât că voieşte să ducă so
cietatea română la anarchie, căci 
libertatea fără de disciplină severă 
nu e de cât an proces de discom- 
punere socială.

Cât pentru cele ce zice „Indepen
denţa belgică*, ele nu ae privesc : 
suntem şi noi oameni cu cap şi 
dacă’l vorba de râtficirf, na avem 
nevoie să le mal căutăm prin străi
nătate.

Se vorbeşte foarte mult de un 
incident scandalos. Un tânăr, d. Bi- 
bănescu, licenţiat In drept, ar fl 
tras dofi palme In însuşi localul mi
nisterului. d-lul ministru al justiţiei, 
Eugenifi Stâtescn. OrI-care ar fi mo
tivai acestui fapt, ori cât de uri- 
cioase sunt procedările şi neplăcute 
manierele d-lul Stătesca, asemenea 
acţiune nu poate fi de cât desapro- 
batâ.

Acest tânăr trebuia să’şl aducă 
aminte că lovea In obraz, In acel 
moment, nu pe d. Eugeniu Stâtescn, 
dar pe ministrul României.

Iată dar resultatul propagandei 
făcute atâţea ani de Însuşi d. Stâ- 
tescu şi şcoala d-nealul. Câod d-nea- 
lor Io „Românul*, „Ghimpele*, etc., 
escitafi cele mal rele pasiuni, in
sultai) tot ce este respectabil, bat
jocoreai! persoana Domnitorului, tă- 
rafipe fie care zi In noroifi pe ori-cine 
avea nenorocirea să fie ministru, 
fără justiţie, fără distincţiune, o- 
morafi orl-ce respect .şi ridicnfi pen
tru junimea română acea catedră 
de injurii, de invidiâ, de ură In con
tra tot ce este sus, de rebeliune In 
contra tot ce este autoritatea, nu 
se aşteptai! să culeagă aşa de inte 
roadele amare ale seminţelor ce as- 
vărleafi.

Este drept să spunem că d. Stă* 
tescu nu spera a se vedea In aşa scurt 
timp miaistru, şi încărcat cu cor
doane. Dar In ţările coustituţionale 
roata se Întoarce iute, şi dacă d-nealor 
ar fi fost ceva mal politici, trebu-

iafi să rest scte puţin In oposiţinne 
nişte funcţiuni pe care puteafi să 
le esercite la răndul lor. Dar ceea 
ce este mal grav, chiar parveniţi la 
putere, nu s’afl putut desface de u- 
nele obiceiuri care le atrag şi le 
vor atrage încă neplăcute consecinţe

Toţi îşi aduc aminte de acel 
miserabil numit Paraşchivescu care 
fiind gonit din funcţiune de d. L. Ca 
targi pentru fu r t, II atacă pe la spa 
te sub cloponiţa Mitropoliei.

Acest om, asmuţat de sigur pe 
sab mănă, de oposiţiunea de atunci 
nu merita nici un interes, căci fapta 
lui odioasă n'avea nici chisr drept 
pretext politica. El bine! foile revo
luţionare de atunci 11 arătară, cele 
mal multe, simpatie, toate, indul
genţă.— Dară ce este mal scandalos, 
d. Eugenifi Stâtescn însuşi ajuns mi
nistru al justiţiei, se grăbi a pre
santa Domnitorului un decret pen
tru graţiarea acestui individ.—  
Nn’I mal lipseşte de cât o recom
pensă naţională pe care o va do
bândi poate.

In asemenea condiţiunl, este grefi 
ca întâmplarea d-lul Stâtescu să in
spire cui-va compătimire căci d-lui 
personal a incuragiat prin graţiarea 
lu i Paraschtvescu asemenea fapte.

Nu mal puţin Insă postul de m i
nistru al Rom&niet merită respectul 
chiar ce nu s'ar acorda persoanei 
şi este un fapt blamabil faptul pe
trecut la acel minister.

Acel tănăr pe care nn'l cunoaştem, 
el Însuşi suntem siguri, când 'şl va 
recăpăta sângele săfi rece, va măr
turisi aceasta, şi se va căi c’a ur
mat aşa de bine lecţiile acestor pro
fesori de anarhie şi de destrămare 
ajunşi astăzi a represinta In neno
rocitul nostru stat, legea, autoritatea, 
ţ i demnitatea naţionalii.

„Presse* din Viena primeşte o 
corespondinţâ din Salonic sub data 
de 8 Ianuarie, In care i-se comunică 
următoarele :

In Vrania şase ceasuri de Ca- 
manovo, afi sosit Essad paşa cn 2000 
de başibuzucl. Vrania, oraş cu 3000 
de locuitori, a fost prădat şi aprins, 
iar locuitorii, mal toţi creştini, afi 
fost maltrataţi In mod barbir. M i
cele sate Rubenzi şi Radormirzi afi 
fost asemenea prădate. Ba şi InCu- 
manovo afi intrat başibuzucil In multe 
case şi afi comis strâşnicil. Creşti
nilor, cari nu ded°afi bani. pentru 
că nn voiafi, safi mal bine n’aveafi, 
li-B’afi tăiat mânile, femeile şi fetele 
fură pângărite de faţă cu rudele şi 
apoi maltratate. Capul başibuzuci- 
lor Essad-paşa e cunoscut ca turc 
fanatic.

Acum câte-va zile afi fost aduşi

din Castoria la Salonic doi-zect d 
rom&nî în lanfurt pentru că autori
tatea locală afi găsit la tt gazete ro
mâneşti.

DIN AFARA

Negoţtările de pace. —  In depeşile 
sosite din St. Petersburg se zicea 
acum câte-va zile, că trupele ruseşti 
din Bumelia afi găsit mal multe de
taşamente turceşti In calea lor, care 
afi declarat că afi primit ordin de 
a nu descărca asupra rnşilor. Ştirea 
aceasta era cu totul nelnţeleasfi. 
Actele diplomatice comunicate par
lamentului englezesc, ale căror re
súmate le-am publicat In numărul 
de ieri, ne dafi Insă nescal-va ele
mente din care se esplicâ întregul 
incident. Ancă la 16 Ianuarie, am
basadorul Layard a raportat lordu
lui D erby, că nn parlamentar rn
sesc ar fi vestit avantposturilor tur
ceşti că ostilităţile 8’afi sistat pe 
câmpul de răsboifi din Bulgaria. A- 
ceasta ar fl nna dintre explicări. 
Ziarele din străinătate găsesc apoi 
şi alta, aşa zicăad diplomatică. A> 
nume. principele GorciakofT a zis lor- 
dulu Loftus, că pacea nn se va pu
tea Încheia, decât după ce trapele 
ruseşti vor fi înaintat: comandanţii 
turceşti afi primit dar ordin ca să 
nu se mal opună înaintării tmpelor 
ruseşti.

„Daily Telegraph* dă acestei re
trageri din consideraţiunl politice o 
formulare cu totul concretă, comu
nicând ştirea : delegaţii turceşti s’afi 
întâlnit jo i seara cu marele duce 
Nicolae in Trnovo. Acesta a decla
rat, că nu va intra În negoţiârl de 
cât In Adrianopot, cerând ca acest 
oraş să se predea numai decât. De
legaţii, dând loc acestei pretenţiunl, 
afi însărcinat pe Djemil-paşa să pă
răsească numai decât, cu toate tru
pele turceşti, Adrianopolul.*

In adevăr turcii s'afi retras spre 
centrul liniei de apărare a Constan- 
tinopolulul şi lucrările de apărare 
se fac Impreginrul capitalei cu deo
sebită energie. Afară de aceasta mi
nistrul de răsboifi a chemat sub ar
me pe toţi supuşii necăsătoriţi, iară 
Sultanul, Intr'o iradea, a făcut din 
nofi apel la braţele tuturor supuşi
lor săi, chemâadu-I să apere patria , 
ce este În pericol.

Din toate acestea ar resulta, că 
turcii din adins afi lăsat pe ruşi să 
înainteze şi nu le-afi opus chiar nici 
resistenţa de care mal erafi capabili.

Sunt Insă ori nu sunt adevărate 
aceste ştiri, ele afi produs In St. 
Petersburg o vine agitaţiune, căci 
copul lor învederat nu poate fi al



tul decât *  micşora decorai militar 
•1 Rusiei. Aceattfc ig i t t ţ in K  • apoi 
cu atât mal motivatA. ca cât chiar 
ziarele serioase, ca „Premdenblatt*, 
admit câ ruşii ou afi înaintat decât 
pentru câ turcii, din consideraţiunl 
politice, nu le-aii opus nici o resis- 
tenţâ. A tât .A gen ţi*  rusească*, cât 
şi ‘ Jurnal de St. Petersburg* des- 
mi nt dar ştirea, râ vre-odatft un 
parlamentar rusesc ar fi vestit avant- 
posturilor turceşti sistarea ostilită
ţilor şi califici ştirea despre depeşa 
Iul Layard de o rmnevrA ‘ turco-filă*
—  .tiuvcrnul rusesc dor »ş te ctt boatl 
sinceritatea ca pacea s& se lacheii; 
— sice „ Agenţa rusească.' —  faptul 
lnsâ câ Poarta a avisat pe coman
danţii s6t, câ armistiţiul a fost sem
nat, dovedeşte câ tot-d'a-una este 
gata a face ca lumea sâ creazi câ 
Rusia are iotenţiunl neoneste : de 
asemenea se învederează din aceasta, 
câ dorind Incheiarea armistiţiului, 
Poarta nu are In vedere pacea, ci 
mijloacele pentru prelungirea rezis
tenţei.*

Ziarele din Viena nu presupun , 
câ turcii vor mal resista, ci cred 
câ el se vor mărgini a şt salva o- 
noarea militară la porţile Constan- 
tinopoluluf, dacă pacea nu se va în
cheia tncâ mal nainte de a fi avut 
ocasiune pentru aceasta.

Itâ l iâ .  După o depeşă, din Roma. 
cuvintele, pe care le a adresat re
gele Humbert parlamentului după 
depunerea jurământului, sunt urmă
toarele : , ViO a rosti Incâ odată 
înaintea representanţilor ţSril cu
vintele, pe care le-am adresat po
porului med In cele d ântâl momente 
ale durerii. Mfi simţ Incuragiat, a 
relua sarcinile vieţii , dupâ ce am 
vâzut, cum durerea casei mele În
tâmpină nn echofi sincer In Întreaga 
ţară. Memoria bine-cuv&ntatâ a re
gelui eliberator a făcut din toate 
familiile Italiei o singură familie. 
Marea Împreunare a simţimintelor 
a fost o uşurare pentru mine şi 
pentru scumpa mea so ţie , care va 

creşte pe prea iubitul nostru fitk In 
glorioasele virtnţl ale bunului său. 
In aceste momente de dolifi neaş
teptat pentru Italia ne-ati fost o 
mângâiâre şi simpatiile Europe! şi 
firea de faţă a mal multor Principi 
şi persoane ilustre. care afi dat o 
importanţă solemnă onoarel, ce i s’a 
făcut primului nostru rege din partea 
capitalei. Aceste dovezi de stimă şi 
simpatie aunto nouă Intârire a drep
turilor Italiei. Ele daft tărie convin, 
gerel, câ italia liberă unită este o 
garanţie de pace şi progres. La

rendbl nostru, trebue sâ mânţinem 
ţara la aoeasta înălţime. Nu suntem 
novici In greutăţile vieţii publice. 
In adevftr, câte învăţături folositoare 
gâsim In cel 30 de ani al istoriei 
naţionale, care coprind tn sine schim
bările mal multor se coli. Frimind 
înalta misiune , ee mi se cnvine, 
Iml pul toată încrederea In convin
gerea : Câ Italiaj, rare a ştiut sâ 
înţeleagă pe Victor Eusanuel, astâ-zl 
Iml dă dovadă despre adevftrul cu
prins In axioma gloriosului med pă
rinte. câ respectarea conştiincioasă 
a institnţirmilor libtre este rpa mal 
sigurâ pază contra tuturor pericole
lor. Aceasta e credinţa casei mele ; 
aceasta Iml va da putere. Credincios 
voinţei naţiunii, parlamentul m£ va 
conduce, cu aceea şl loialitate de in- 
tenţiuni , pe care marele re g e , a 
ştiut s’o inspire In mijlocul celor 
mal vil coqfiicte de partid. Sinceri
tatea In idei, unirea In iubirea ţdril, 
aceste vor fi de sigur sprijinul, pe 
oare ’I voi Întâmpina pe calea plină 
de greu tă ţi, pe care va trebui sâ 
Înaintăm lmprenră şi la sfărşitul 
i ftruia pentru mine nu este altfi 
ambiţiune de cât aceea de aface ca 
lomea sâ zică : El a fost vrednic de 
părintele 860.

populaţiune şi att fâcut pe mulţi ca 
sâ'şl părăsească locuinţele Şi intere- 
st le din comnneîe rurale, ca sâ aibă 
mal multă siguranţă de viaţa lor, 
stabilindu-86 In cele urbane.

Împuţinarea mărfurilor, cari se 
importă, şi imposibilitatea transpor
t â t !  celor aosite de luni la fron- 
t ie iâ , afi produs o scumpete care 
ne bântue atât de cumplit, şi att adus 
perderf necalculabile comercianţilor, 
ale căror mărfuri zac cu lunile es- 
pnse stricăciune!, prin gările de la 
hotare.

Pesta bovină seceră, fârâ a i se 
pntea pune o stavilă. Agricultura 
este grav ameninţată de acest fla
gel, Şi bieţii ţărani, rêmâind fără 
vite, sunt espuşl ca sâ ajungă la 
miserie.

Şi guvernul, nu ia nici o mdsurâ 
pentru Imbunatâţirea acestei stări 
de lucruri, care a ajuns a fi Înspăi
mântătoare, ci se mulţumesc« a di
stribui cu sutele la decoraţiunl, tn 
dreapta şi 'n stânga, fără nici o 
normă, fârâ nici un criterifi ra
ţional.

R E V I S T A  Z I A R E L O R

In ajunul acelor tratări, car! vor 
hotârl de vom avea pace sa 6 râs bol, 
.Românul* găseşte de cuviinţă de-a 

recapitula cuvintele din adunare ale 

d-lor Boerescu, Cogâlmceanu. Bo- 
sianu, C racte, cuvinte car! afi de 

obiect rolul ce l’am jucat noi In a- 
acest rfisboill din car! unele pro 
altele contra participării noastre.

întâmpinările, date acuzărilor re- 
acţiunil, .Românul* le găseşte su
ficiente; d-ni! Cogâlniceanu, Bosianu 

şi Cracte (oameni Injdealtfel destul de 

serioşi) sunt: ştinţa, faptele, istoria, 
interesele ţâ r ii, cari aratâ cum câ 

eu liberalii sunt adev&rul, logica şi 
dreptatea.

.Pressa* ţine seamă de sgomotele 
tn privirea retrocesiunil Basarabiei 
şi cere de la guvern ca şâ desmin- 
ţâ In mod forma] aceste ştiri.

Apoi desvâlue din noâ starea ţârii 
sub administraţia radicalfi.

Tâlhăriile şi asasinatele comise In 
toată Întinderea ţârei, de la o mar
gine pânâ la alta, şi mal ales cir
cumstanţele In cari s’afi comis şi 
s’ati succes, afi Insuflat spaima In

.România Liberă* dâ deputaţilor 

Învăţăminte salutarii, acum când va
canţa s'a terminat. Vrea a-I face pe 

Înţelepţii din dealul Mitropoliei sâ 

Înţeleagă 'Insâmnâtatea timpului, a 

culturii, a unei drepte cumpfiniri In
tre mijloacele (de ex. bugetare) de 

care dispunem şi ţintele ce urmă
rim ; vorbeşte In treacât de redu
cerile nechibzuite din trecut, de pro
iectul de decentralizare, ce ni se 

pregăteşte şi In genere de legile, 
cari de-a douazi cer votarea de 

rëslegi.
Noué ni se par Învăţămintele cu 

totul zadarnice, când ştim ce ele
mente spuril cuprinde camera de 

azi.Din postalanţi, gheşeftari, cumu
larzi şi diurnaşi, din oameni, cari 
nu afi nimic şi nn ştifi nimic, nu 
poţi face legiuitori şi oamen! cu 
chibzuinţă.

D IN  I N T R U

Dopa încetarea din viaţa a Majestăţeî 
Sale regelui Vittore Emanoele al Italiei, 
Măria Sa Domnitorul s’a grăbit a exprima 
Majestăţeî Sale regelnl Humbert I sincera 
expreeinae a simţimintelor sale personale 
şi a ţSrel întregi, pentru această mare ţi 
dureroasă perdere. Majeatatea Sa a mul
ţumit, printr’o telegrama, Domnitorului 
de partea ce înălţimea Sa |i România a 
lnat la triata întâmplare.

îndată ce guvernul a fost încunosciin- 
ţat despre moartea Majestăţeî Sale Vittore 
Emanoele, d. ministru al afacerilor streine 
a adresat d-lnl Baron de Fava nota ee 
s’a şi publicat prin »Monitorul* No. 1, 
a. c. fi a mers de a făcut o visită d-lnl 
agent fi consul general spre a’l arăta fi

verbal, din partea guvernului, simţimm- 
tele di adâncă fi desăvârşită mâhnire, cu 
care i< asociază la dolinl Italiei.

Măria Sa Domni torni a exprimat ace
leaşi simţiminte d-lnl agent fi eonsnl ge
neral al Italiei când l’a primit in audienţă, 
spre a arăta înălţime? Sale gratitudinea 
guvernnlni seS pentru vina împărtăşire ce 
M. S. Domnitorul fi ţara întreagă a lnat 
la tndonitnl eveniment: al incetărel din 
viaţă a Mujestăţel Sale regelnl Vittore 
Emanoele, fi a snirei pe tron a Majestăţeî 
Sale regelui Humbert I.

Astăzi, 10 ale curentei, la orele 10 de 
dimineaţă, s’a celebrat, ta biserica catolică 
Bărltfia, nn servicii! funebru pentru odihna 
sufletului M. S. regelui Vittore Emanoele.

La această ceremoniă, la care d. agent 
fi eonsnlnl general al Italiei invitase pe 
întregul corp diplomatic, 1.8. Domnitorul 
fi guvernul a fost representat prin d. M. 
Kogălnicfanu, ministru al afacerilor streine, 
d. Mareşal al cnrţel fi d. eolonel Greceann, 
adjutant domnesc.

Au mal asistat sswnenea d-ail miniştri, 
al justiţiei fi al lucrărilor pnblice, mai 
mulţi d ni senatori fi deputaţi, d. general 
de divisie A. Ornat, d. comandant al divi- 
siel 11 teritorială,. d. direetor-general al 
ministerului afacerilor streine, d. Prefect 
al poliţiei capitalei fi multe alte notabi
lităţi civile fi militare.

D I. Bălăceaun, agent diplomatic al 
României la Viena, a fost trămis tn mi
siune eetraordinară la Roma, unde a re
presentat pe M. S. Domnitorul la înmor
mântarea Majestăţeî Sale regelui Victore 
Emanuelâ.

C R O N I C A

Aflăm că M. S. Domnitorul, tn cioa de 
St. Ioan, a felicitat pe generalul loan Em 
Plorescu, printr’un adiutant domnesc.

Afară de aceasta mal aflăm că d. ge
neral a primit numeroase felicitări din 
toate unghiurile ţSreî, adresându-î-se 
din toate părţile titlul bine meritat de 
‘ organisutor al armatei».

Suntem fericiţi a vedea şi eu această 
ocasiune adevărata opininne a ţ i rol pro- 
nunţându-se pentru marele partid al or- 
diaei fi al adevăratei libertăţi, fi in spe
cial pentra unul din cei mai valoroşi 
membri ai acestui partid, d. geneaal Plo
rescu. (Pressa).

( t )  Sandu Bonciu. Sub reeervă ni se 
comunică următorul lucru : D. Sandu Bon
ciu, odinioară actor fi frate c’un fost pre
fect de la Vasluiu, ar fi foet spânzurat de 
RufI la Brăila sub presupunerea e’ar fi 
spion turcesc. Autoritatea locală, In loc să 
protesteze, ar fi însemnat însăşi locul, in 
care să se săvârşască esecuţiunea. Ni se 
asigură asemenea, că în cameră s’ar fi 
pregătit o interpelaţie in această privire.

Rectificar*.— In numărul de la 25 De
cemvrie al ‘ Timpului,, vorbind despre 
cumulul de funcţiuni, am zis că d. Ro
basen, directorul general al poştelor şi te- 
telegrafelor, mai ocupă şi postul de pro
fesor fi acela de inginer la spitalul Brân-

eovenesc. la sdevăr d. Robescu era p  
fcsor na numai la tieenl Matheifi Bkl 
rab, ei fi la şcoala de la HerăstrăQ; aflijj 
insă că d-sa âncă mal nainte de s M 
publicat artieolal nostru, demisionase a I 
din poetul de ktginar, eât fi din poţjj 
de p'ofesor la fcoala de la Herăatrăfl.

O D A

O S T A Ş I L O R  ROMÂN J|
L

J ani ostaşi al ţerel mele, ionemnaţl ea stea la fl 
Dragii mei vultanî de câmpuri, dragii mei şoiS

de mâi
Am cântat In tinereţe strămoşeasca vitejie,
Vitejie făr£ seamăn p’acel timp de grea urgie,
Ce Ia vechiul nostru nume a adaos un renume. 
Dus pe Dunărea tn Mare şi din Mare dai la

n.
Vin acum, la rândul vostru, să v'adue o Închina 
Vin eu inima crescută ţi cu sufletul mal tare , î  
Ca pe irol dc legende, vin să ve privesc in kt 
Voi, nepăsători dc moarte, despreţuitorl de viaţi 
Ce-aţl probat cu-aventul vostru hunei pusă tn mirs 
Că din vultur vultur nasce, din stejar stejar ress

rii.
De la Domn pân'la opincă, duşi d’o soartă norocojţ 
V’aţl legat tn logodire ca isbânda glorioasă, d  
Ş'aţl fieflt fc* 4  pricepem a trecutului mînme, 
Mesurându-vc d’o seamă cu-a strămoşilor ’nilţin 
Ş’arătând, precum prin nouri mândrul soare se an 
Cine-am fost odinioară, cine iar vom fi odată! I

nr.
Să trăiţi feciori de oaste! Domnul sânt să ve ajt 
A străbate triumfalnic in cetăţi şi tn redute, J  
Ca la Bahova cu tunul, ca la Griviţa cu sboral 
Ca la Plevna unde astă-zl cel IsUU aţi pas pidoi 
înfruntând p’Osman-Gariul, şi prin fapt de bărbii 
Egalând o ţară mică ea o mare ImpSrăţie!

v:
|0 viteji de viţă veche! Auziţi lat depărtare '  
Acel vuet fără nnme ce resant ca o mare *i 
Sunt bătăile de inimi ale ’ntregul neam ai n|
Ce unesce zi şi noapte dorul lui cu dorul voijă| 
Sunt versurile de lacrimi pentru-acel care se sthţj 
Sunt urările voioase pentrn-acel care învinge!

* t
0 Romani, tn faţa voastră, colo '■ tainica cea u  
Vedeţi voi cu ochi de vulturi o lumină ce apati 
Străbătând prin umbra deasă de trei secoll aduna1] 
E măreţul fapt al zilei mult dorită, mult visam 
E a cerului zimbire, e luceafărul sperărel,
E triumful luptei voastre, este sioa neatâmărel.

VII. i

Dragii mei! din câmpul luptei oţeHff când 41
tatsasM

La căminul unde-o mamă aşteptând suspină t n ţ  
Tot poporal: radă, frate, soră, mamă şi părintw 
Ca la Domni, cu pânl şi sare vor eşi voă 'naintq, 
C M  din voi fiesce care poartă *m frunte o cunun1 
Şi de gloria de astăzi ţi de gloria străbună 7 J

vm.
Pm  dar tot, tot Inaiate I Timpul vedut dia i

aorsşssf
Viitorul ţărel noastre au dat mugur ce 'ncolţesq
O copil ! de voi sunt mândra, simt acea mi mda

Care ere? ce eu mărirea uniA neam in deşteptai! 
’Mî-am vezut visul eu m U , d’acum pot să ■

fericei
Astă-^l lumea ne cunoscs : Român zice, Viteai ■

SERGENTUL

Pe dramul de costişe ce duce la Vaslui 
Venea un om cu jale, $ic£nd in gândul h i : J 
„Mei lungă’ml pare calea acum la ’ntors s « 4  
„Aşi vrea să sbor, şt rana din pulpă nu mi lasă 
Şi bietul om, slab, palid, aviad sumanul rapt. 
Şi o cămaşă ruptă bucăţi pe dedesupt,
P işa  trăgtnd piciorul tnost, dar p’a lui fefi

■ 1
turnuri rotunjite, numeroasele grădini i 
fiori, fi marginile pădurilor învelite I  
bruma caldă, se Întindea pe un mimnmt 
cadru de verdeaţă, cadru ee’l făeeeă c&ţl-i 
mSnuchl de mftndri brazi fi cedri uriu

La stânga şesului, un fel de decor oe? 
lua văzul, înfăţişând un palat de o a l 
dire ciudată — vre-un specimen negrea 
de acele monumente bukhariane, pe Jp 
mătate arăbesc!, pe jumătate tartare • 
se înălţase vremelnic pe largi teraţe. P 
d’asnpra acestui palat, tn vârful geamii 
lor ce se ridicaţi din toate părţile, fnţr 
înalte ramuri de arbori de care pafaw 
era umbrit, re inverteaQ ou sutimile ba(| 
venite dia Buekbara eu armata tarta«

Aceste teraţe era fi păstrate pentra « ■  
tea Emirului, khanilor, aliaţii eH, nwlQj 
sfetnici al khanatnrilor yi haremurilor fi* 
căruia din aceşti erai din Turkeetau.

Din aceste sultane, cari cele mal mal 
nu sunt de cât roabe cumpărate pe pi 
ţele Traucaucariel fi Pârtiei, anele ave» 
obrazul descoperit, altele partal an «  
care le ascundea privirilor. Toate vm 
gătite ea nn lux fără margini.

Elegante b lia l, ale eăror «4aiei 
cat» înapoi se legafij după moda pul

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

C U R I E R U L  Ţ A R U L U I

W

(Urmarea 8-a).

Tomsk, fundat la anul 1604, mal în 
inima provinciilor siberiene, este unul din 
cele mai de însemnătate oraşe din Rusia 
asiatică. Tobolsk, aşezat subt a şase-zecea 
paralelă, Irknţsk, zidit peste al o sutelea 
meridian, afi văzut Tomsknl crescând în 
paguba lor.

Şi ou toate acestea, Tomsk, s'a mal spus 
nu este oraşul de căpetenie al acestei în
semnate provincii. La Omik reaidă guver
natorul general al provinciei şi lumea ofi
cială. Dar Tomsk este oraşul cel mal mare 
din aoeat ţinut ce se mărgineşte cu mun
ţii Altei, adică la graniţa chinezească e 
ţeril Khalkhasilor. Pe cos sW» acestor mun
ţi, se rostogoleşte necurmat pftnă în valea 
Tomului, platina, aurul, argintul, cuprul 
fi plumbul amostOcat cu aur.

Ţara fiind bogată, oraşul este de aseme
nea, căci este în centrul esploataţiunilor 
avute. De aceea, luxnl caselor sale, a mo
bilării, a echipajelor sale, poate să riva- 
liseze cn acela al celor mal mari capitale 
din Europa.

Tomsk este un oraş de milionari, îmbo
găţiţi cu sapa şi oasmaua, şi dacă n’are 
cinstea de a sluji de reşidenţă a represen- 
tantulul Ţarului, să mângăe ca numără 
în cel d’ântăifi rang al notabililor săi, pe 
capul negustorilor oraşului, cel mai însem
nat concesionar de mine al guvernului îm
părătesc.

Altă-dată Tomsk se socotea că se află 
la capătul lumii. De voia cine-va să se 
ducă, apoi trebuia să facă un drum cum 
se cade. Acum, nu e de e4t o simplă pre
umblare, când drumul nu este călcat de 
piciorul năvălitorilor. In curSnd trebue să 
se sfîrşească drumul de fier oare *1 uneşte 
cu Perm, prin munţii Urall.

Tomsk este un oraş frumos? Trebue să 
ne înţelegem că călătorii nu ee învoi esc în 
această privinţă. Doamna de Bourboulon 
care a petrecut aci c&te-va zile în timpul 
călătoriei sale de la Şhang-Hai la Moscua, 
facedintr’eusul o localitate puţin pitorească.

Dacă ne vom lua după descrierea el, a- 
poi Tomsk nu e de cât un oraş neînsem
nat, ou case vechi de piatră şi cărămidă; 
uliţe foarte strimte, fi deosebite mult de 
acelea cari de obioeit strebat oraşele mari 
din Siberia, sale-hanuri, unde se Inghesue 
mal cu seamă Tartarii, şi în cari furnică 
beţivi liniştiţi, a cărora »beţie este însăşi 
ea amorţită, ca la toate popoarele Nor
dului.*

Călătorul Henrri Russel-Killongh este 
tocmai din potrivă în admirarea ea pen
tru Tomsk. Să fie oare pricina oă el a vă
zut în toiul iernei, sub haina’i de zăpadă, 
acest oraş, pe care d-na de Bourboulon 
l’a vizitat vara ?

Aceasta ar fi cu putinţă şi ar întări o- 
pinia că anele ţări reci nu pot fi apreciate 
de cât pe vremea rece, în tocmai ca unele 
ţări calde pe vremea căldurii.

Ori cum ar fi, d. Russ-1-Killough, zice 
positiv că Tomsk este, nu numai oraşul 
cel mal frumos din Siberia, dar încă fi 
unul din cele mal frumoase orafe din lume. 
eu oasele sale cu colonade şi peristile, cu 
trotoarele’l de lemn, uliţele largi şi regu
late şi cu cele cincl-spre-zece biserici mân
dre, cari se oglindesc în apele Tomului, 
mal lat de cât orl-ce rîtt din Franţa.

Adevărul eîntre amânduoă părerile. Tomsk 
care numără duoă-zecl fi oinet de mii de 
loceiiorl, este pitoresc aşezat pe un deal 
al c ăruia povârniş este destul de răpede.

Dar cel mal frumos oraş din lume se 
face cel mal urît, când '1 ocupă năvălitorii

Cine ar fi voit să’l admire In vremea 
aceasta? Apărat de]câţi-va cazaci pedestraşi 
cari stafi aci necontenit, nu putuse ţinea 
faţă la atacul coloanelor Emirului.

O parte oare-care din populaţia sa, oare 
este de neam tartar, nu făcuse de loc rea 
primire acestor horde, tartare ca şi el, fi 
pentru moment, Tomsk nn părea a fi nioi 
mai rusesc nici mal siberian de cât ea şi 
cum ar fi fost etrimutat in centrul khBa
naturilor Khokhanda safi Bukhara.

La Tomsk, Emirul avea să’şl primească 
oşti Ie învingătoare. O serbare cu cântece, 
cu jocuri şi ou fel de fel de fantaeii, ur
mată de o egomotoasă urgia, trebuia să 
se dea în onoarea lor.

Teatrul ales pentru această ceremonie, 
întocmit după gustul asiatic era un şes 
întins aşezat pe o parte a dealulului oare 
se Iuliţa cu vre-o sută urme d'asupra ria
lul Tom. Tot aeeet orizont, cu lunga pri- 
velifte a frumoaselor case fi biserici ou
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bor» ca o lumini de gloria m ăre ţ i 

9 »  ochii UT de Vultur adinei, viol fi mart
ii luci osc umbro de eroi legendari.
1 era sparţii, citoiula deefaudatl.

[fruntea lui de raze p ir«* încoronaţii,
¡A T ,>r» haina, dar striQncifi pe ea 
neta Sdnitii George ş'a Româniţi Stea. 
ânul venea singur pe dramul plin de soro 

Met ci aude fonlare sunittore 
fode nu departe In faţa Iul venind 

,jn orp de ¿ste mândri In aur strălucind: 
flbiii trei batalion« de gardi 'mpiritesoi,
{K ^ ta d  voios la Plevna, eu dor ('o cuceresci,
I  | ulte 1 colonelul frumos, pe calu-1 pag,

■̂̂ Siavil sol tovarifl privia adea cu drag,
ILjma tn pioptu-I, bitea cu foc, destdptf,

MCid o\ vis) privindul la lupta ce 1 aţtlptă. 
%e-4«y «I d i cu ochii de sirbădul Român 

wj ţv n loo la umbri, sub un stejar bitrin,
< J i ' * ^  m*nun^** ?' nici c i l  vine-a crede 
utiKn>' a*cea Puntul George pe sinul lui o vede. 

regimentul, iar bravul colonel 
la drumeţul, s’apropie de el 

■ ia  cu blândeţe :—De unde vil, străine ?
tocmai de la Plevna.— Cum e acolo? —Bine. 

Ilar aste decoraţii cum? Cina ţi le-a dat? 
jĂiar Domnitorul nostru ţ’al vostru Impirat 
ir pentru care fapte ? -S d fi cu ?... Ci-ci drept

plată
| j.CI am Înfipt e i sUgul tn tiriviţa luaţi,
'Ş 'AoI rinit la pulpi m'am pribuţit tn şanţ.

Dar ce grad al, voinice? Am rang... de Doro
banţ ! —

iţnncea colonelul, dând mâna cu sergentul,
'ntorce, di un ordin. Pe loc, tot regimentul 

|  ’nşiră, porţi arma, saluţi cu onor 
n&nul care p lic i trăgend al Iul picior. 
jMţlT. Dccemvrio 1877.

V. Alixandri.
J l  S Ianuarie 1878.

v ORIGINA ROMÂNILOR

ba */" Ianuarie d. dr. Fligier a ţinut 
K  adunarea »societaţel antropologice din 
Jian»* o conferinţă, prin care b contbS-

Bt părerea Românilor, că poporal lor e'ar 
Jge de la vechil Romani. La intrarea 
H i  Victor Emsnuel in Roma aQ venit fe- 

IBcitările municipalităţilor Bncnreytl fi Inşi

I on pari ie zicea ca Italia este muma co» 
bună ;i a Românilor, deci cn ocazia a- 
teeea mal mulţi înveţaţl italieni, a’afi pus 
■  cerceteze originea lor. Resnltatul a (ost,

IA b  precum formaţiune« cranului la Ro- 
IţHpiâm este cn total deosebită de acea a 
r /Weuilor, tot aat-fel nn este nici o în 
K l r e  între aceste popoare. Originea sni- 
(lanti de Români de la colon iftl soldaţi 
din Italia, e nn fantom, cficî resboaele ci
vile depopulase Italia însiî-şî încă înainte de 
ffraianfie istorie constat (?) că spre a colo
niza ţările de Ia gnrile Dunării s’att Inat po- 
ppnlaţranl semitice (?) din Asis.mică, din 
Bria ş. a.. Daca Românii ar avea cuvânt 
jB-fl deducă originea de la coloniftil ro- 

anî, atnncl ar fi înrudiţi prin sânge, nn 
Id Italienii, ci cn Jidanii (?). D. Fligier 
Bohlriaeaii contra Ini Mommsen şi-a al- 

r învăţaţi, cari iau limba români drept
o vi dl a origine! italiene, fi el susţine că 
mânii sunt coboritoril direcţi al vechi- 

M Traci. Dintre popoarele Traciel însă 
B l  primit fi altele limba latină şi'd-sa a 
jţf sprijinit această teză, arătând eS fi alte 

apopoare barbare, cn care cele d'ânteiii aii 
rM it în contact în vremea m’graţiunil, 
pi-afl apropiat cu uşurinţă limba latină.

La tesa aceasta a d-lul dr. Fligier vom 
ţiapunde nnmal prin câte-va observări.

1. Limba români e unica in Europa, 
[care n’are proprie vorbind, dialecte. Pc.o 
întindere de pământ atât de mare, des

părţiţi prin mnnţl fi flovîT, romanii vor
besc o singură limbă. Prin urmare ele
mentele, din oarî s'afi zămislit poporul ro
mânesc, n’an putut să fie de cât numai 
două*. In orî-ce caz insă semiţii d-lnl 

Fligier ar fi lăsat in limbfi o urmă cât 
de slabă, oare Insă nn se găseşte de loc. 
Să presupunem că toate cavintele semi
tice aO dispărut, n’ar fi dispărut insă gât- 
lejul, cerni gurii fi părătuşul lor, deci am 
găsi nrme de »fonologie* semitică în limba 
română, caz oare asemenea nu se ’n- 
tfmp’.ă.

Am trebui sa avem azi o limbă latină, 
pronunţată jidpveşte. Toţi ştiil însă, că 
jidanii moderni de tz. chiar de-o sută de 
ani să fie iu ţară, un sunt tn stare să 
pronunţe româneşte.

3. Nu ftim cum e istoric constatat, că 
coloniştii ar fi fost semiţi. >Ex totj orbe 
Romano* a lui Eutropius* (singurul loc, 
ce vorbeşte despre colonizare) nu poate fi 
interpretit prin Siria, Asia mică a. a.

4. Dacă coloniftil ar fi foet străini, el 
n’ar fi putut vorbi de cât limba latină 
clasică. In limba română se găsesc insă 
tocmai elementele nnel latinlăţî arehaice, 
ce nu se putuse păstra de cât tosmai nu-' 
mai în Italia fi nu la cel, ce ’nvăţaQ 
limba elasică a statului. Oine ’nvată azi 
franţuzeşte sail nemţeşte, iuvaţă limba 
sorisă, nu cea vorbită prin ţinuturi depăr
tate, in care s'aO păstrat urmele limbii 
vechi.

5. Cobori rea din Traci 0 negăm pur şi 
simplu. Affirmanti obstat probatio. Daca 
n'ar exista această regulă salutară a lo
gicei elementare, ne-am bălăbăni veclnio 
cu sute de mii de păreri. Porte c’am eşi 
la urmă şi ChinejI şi Turcomanl şi tot ce 
ar pofti cineva. Prin simplă afirmare nu 
se dovedeşte nimic.

Cine a fost Dacii, care att fost limba 
lor, nu se ftie nici până astă-zl. Sigur 
s’ar putea dednee numai un singur lucru. 
La popoarele din Dacia, neesceptând pe 
cel român, trebue să se afle nrme de fo 
nologie dacică.

PENTRU RĂNIŢI
5

Ofrandele Jitcute spitalului militar Cotrocuit 
Inertmnfai îngrijirA comitetului centrat de 
dame al Socict(l{ct Gmccl JZoşic din JBucu- 
rejtty sub înaltul Patronapii al Măriei Sate 
Doamnei.

1 Decemvrie.

D. Mihaîl Balscbe, 200 pachete tutun. 
D-na Paulina A. Robescu, 400 dramuri 

scamă.
2 Decemvrie.

D-na Anica Odobescu, ;i litre scamă şi 
50 comprese.

D-na Paulina A. Robtsen, 400 dramuri 
scamă.

3 Decemvrie.

D. N. Moscu, 50 tirnuri.

7 Decemvrie.

D-na Filimon, G cămăşi.

13 Decemvrie.

D. Constantin şi Ioan Mânu, 10 oca vin 
roşu şi 5 oca ţuică.

D-na A lexnndrina Linche, 1 cu puţin îi 
zachar fi 20 pachete tntuuQ.

îs Decemvrie.

D-na Aneta Butculescu, 1 pnehut scamă 
şi o botă ca lapte bătut.

2ll Decemvrie.

D-na Elena C. Cornescn, 10 oca tutun 
şi chârtie de ţigări, 24 perechi ciorapi de 
lână dintre cari 4 poreclă d>) la preotul 
Marin din Bndeftî,

D-na Catinca M inn şi Măria Lshovari, 
£0 perechi ciorapi du lână.

2t Decemvrie

D-na Călino» Mana, 120 comprese.
D. Nicu Moscu, 30 jimble mari.
D-na Bilcescu, 50 pachete tutnn fi 25 

cărticele fi dramuri scamă.

23 Decemvrie.

D. Mihail PopovicI, 2 oca viu bordoj 1 
litră şi 50 dramuri cogniac, 1 litră ;i 50 
dramuri rom, 1 faut lumânări, 1 oca za
hăr, 5 lămâi fi 350 dramuri ţuică.

24 Decemvrie.

Prinţul Alexandru Bibescu prin d-na 
Elena C, Cornescu, 12 cămăşi şi 12 pe
rechi ismene, 1 cearşaf mare de băl şi una 
flanelă de încins.

29 Decemvrie.

* D. Michail PopovicI, 10. oca vin negru 
fi jumătate oca ţuică,

30 Decemrrie.

D-na Oteteleechann, 20 perechi ciorapi, 
flanelă şi 10 perechi mănuşi flanelă.

ATHENEUL ROMAN.

PROGRAMUL CONFERINŢELOR PUBLICE
PE ANUL 1878.

Sâmbătă 14 lanuariu 

D, Dimtirie Siurdza va vorbi despre numismatica 
re mâni.

Sâmbătă 21 lanuariu 

D. Basiliu Boerescu; Couvorbirfasupra sdinţel 
finaneelor.

Sâmbătă 28 lanuariu 

' D, Sion; Va analisa fi comenta o poemă epioS 
tin secolul treent, Intitotatit ŢigHniada.

Sâmbătă 4 Februoriu 

O. P. Viorea nu : Despre. necesitatea de a da o 
t o i  direcţiune activitiţel naţionale citre desvolta- 
rea comercialul, industriei şi agricultnrel, combi- 
Knd tendinţa către funcţionariam.

Sâmbătă II Februpriu 
lj. A. Odobescu,Rescoala Rominilordln Ardeal la 

ţ784 sub Horin.
Sâmbăta 18 Februariii 

D. C. OZăntxcii, Despre Teatru'.

Sâmbătă 25 Februariii 

D. V. A. Ureclnă, Despre mişcarea literari la 
sftrşitnl secolului al 17-lea.

Sâmbătă 4 Martiu 

D, St. Miltulcscu; Despre, resboiu şi industrie.

Sâmbătă II Martiu 

D. ZepenfeM; Catedrala de la Argeş.

Sâmbătă 18 Martiu 
D. Dimilric Ion Ghiea : Consideraţi uni generale 

asupra instrucţiunii.

Sâmbătă 25 Martiu 
D. AnUmin Roques: L ’art de la lecture.

Sâmbătă I Apriliu 

D. C. Stuneescu : Artele plastice tn România In 
cel din urma dou-zccl ani.

[etnippean, lăsaii să se vază braţele lor 
goalef încărcate de brăţare unite cn lan- 
ţurl de pietre preţioase, şi mânnşiţele lor 
ale căror degete erau văpsite la unghii ca 
zeamă de >heneh.<

La cea mal mică mişcare a acestor blănl, 
unele de stofă de mătase, de asemănat 
prin fineţa lor eu pânza de paiagen, altele 
făcute de mlădios »alagia* care este o ţe
sătură de bumbac cu împletituri strimte, 
88 făcea acea care atât de plăcută ure
chilor Orientalilor. Sub acest întâia vest
mânt, luceafi jupe de catifea, cari acopereafi 
pantalonul de mătase, care ajungea până 
lângă nişte pantofi fini, graţios brodaţi 
eu pietre scumpe.

La acele dintre aceste femei, pe cari nu 
le ascundea nici un văi, ori-«ine ar fi ad
mirat lungi cosiţe ce eşiafi din turbane 
ta feţe deosebite, ochi minunaţi, dinţi fru- 
mofl, pieliţa de-ţl lua văzul, mal bătă
toare la oehl încă şi prin negreaţa sprin
tenelor ce le unia o uşoară trăsătură ne
gricioasă, şi prin buzele lor unse eu pu
ţini plombagină.

La picioarele teraţelor, ocrotite de stin
dard* fi de focuri, păzeau gărzii particulari 
al Emirului, cu îndoită sabie incovoiată pe

coapsă, paloş la cingătoare şi suliţă lungă 
de zece urme la mână. Unii din aceşti 
Tartari purtaii beţe albe, alţii halebarde 
mari împodobite cu măciuci făcute de sîr- 
me de argint fi de aur.

De jur iuprejur, până la marginile a- 
cestul intins şes, pe costişnrile rîpoase ale 
cărora picioare le scălda Tomul, se gră
mădea , furnica o mnlţime cosmopolită, 
compusă din toate neamurile din Asia 
centrală. Usbekii era ii aci ou căciule mari
de piele de oae neagră, cn barba roşie,
ochii albaştri, cu »arkaluknl* nn fel de 
haină croită după felul tartar.

Pe colea să îndesuiau Trans oancasienil, 
înbrăcaţlin port naţional,pan talon iilor largi 
fide coloare lucitoare,şi ghebă ţesută din păr 
de cămilă, căciuli roşii, ţuguiate ori lătă
reţe, cisine lnngl de"pielo rusească, cu cu
ţitul şi scăpăifctoarea atârnate la mijloe 
printr’o făşie de curea; aci, după stăpâni, 
să arătafl acele femei turcomane, cu părul 
legatjen şnur de păr de cI pră, cămaşa
deschisă sub »giubea* vărgat cu albastru
roşu, verde, picioarele petreente prin pan- 
glicnţe vopsite,cari se crucişafi până la pan
tofii lor de piele.

Aci earăşl—ca şi cum toate popnlaţin- 
nile de la graniţa rnso-chinizeaecă n'ar fi

ridicat la glasul Emirului—se vedeau Man- 
giucl raşî pe frunte şi la tSmple, per în- 
pletit, haina lungă, cingătoare strengîind 
mijlocul pe o cămaşe de mătase , căcinlă 
ascuţită de atlaz vişiniQ cu margini negre 
şi ou ciucuri roşii; apoi cu el, minunate 
tipnri de acele femei din Mangiuria, co
chet gătite cu pălării cu flori mincinoase 
animate cu ace de aur şi cu fluturi deli
cat puşi pe perul|lor negru. In sferşit Mon
goli, Bukharianl, Perşiani, cninezl din 
Tnrkhertan puneau vârf aceţtet mulţimi 
poftită la serbarea tartară.

Numai Siberianil lipseau de la aoeastă 
primire de năvălitori. Cei cari n'afi putut 
fngi, s'aQ restrâns în casele lor cn spaima 
de jafnl, Feorfar-Khan avea poate să ’1 po
runcească, spe a sfârşi cn cinste şi cnm 
să oade aoeastă ceremonie triumfală.

D’abia la patru ore Emirul s’a aretat in 
oraş,in sgomotul fanfarelor, bătăide dairele) 
descărcaturi de tunuri şi pusei.

(Va arma)

Joui 6 Aprjllù 

D. Laurina : Despre tnvSţăment.

Sâmbătă 8 Apriliu 

D. C. Ewrcu : Va analisa şi comeuta mal multo 
din documentele Aalo inedite descoperite iu archi- 
vcle Italiei.

Dumineci 10 Apriliu 

D. C. Èsarcu : Continuarea aceluiaşi subiect.

NB. (lonferin[cle te i r  ror m<iî (me, afárií tie 
cele aci iwliçtüc, se ror jnrin jurnale.

B iu ron I Atheneu<ut.

Ne fiind nici nzlîn unitiăr toApVVl d»ml 
do]iutaţ> nu h’ îi jiutut .ţine şedinţă. .Cen 
viitoare s’a anunţat peoiiâine, 18 laiinitrio.

U L T I M E  SOI R I
TELEGRAFICE

(A|en|is Havas).

— Serviciul de la 2f! Ianuarie — 9 ore dimineaţă

Londra, 2k Ianuarie,

In şedinţa cameril couilinelor, după dis
cursul d-lnl Nortbcotej ce nm publicat dejn, 
d. Boorke, sub-secretar de stat la afacerile 
străine, respumtud d-lul Han.burg, zice 
cS iînveruul nu t.re iiiştiiuţuil aulLiiticc 
privitoare ta mergerea trupelor ruseşti a- 
supra Galipolel. Nişte rapoiuie anunţă o 
mişcare a Ruşilor în această direcţie,, dar 
acosta rapoarte n’»0 ce-va oficial.

Să tncepe apoi o discuţiune fără impor
tanţă fi şedinţa se ridică.

Londra, 83 Ianuarie.

Să telegrafinză din Constantinopol /ia
ră Ini , Daily Telegraph* că plenipotenţiarii 
otomani aQ primit ordinnl, 'spre a opri 
mersal Ruşilor, de a face pacea ia ori oe 
condiţinnl. Toată ziua de luni, placarde 
incediare s’aii lipit in Stambnl. Este tea
mă de o mare revoluţie şi grele neorfin- 
duell.

Londra, 23 Ianuarie.

Să telegrafiază din Berlin ziarului »T i
mes* : Sunt serioase motive de a să crede 
că Poarta va comunica condiţiile de pnee 
marilor puteri şi cft le va ameninţa, dacă 
nu găaesce nici un ajutor, că Va accepta ori 
ca i să va cere. Dîlegaţtl TcrcI vor trebui 
să raport' za despre aceasta la Costantinopol: 
Dacă condiţiile de pace vor fi respinse, Knşii 
vor îninta până la Ciaitlagia, nnmai să aibă 
provisil in oautitate îndtstulătoare. Iu com

A cşit Hb snb tipar .InvPţftmAn- 
tul intuitiv*,

CONDUCTOR
prnlru

IXSTITI-TOKI SI JNVKTATOIM

0IMITRIE DOMNIŞOR 
Iaftitutor .. .

Protnl Imul

secinţă Rusia va cere ca Conslaiitinopolnl pumas. — Ludovle XI, Tragedii de Dclavigne.

să devie un fel de stat libur şi neutru.

Austria ridică obiecţiunl ia contra ocu
pării Constantinopolulnî.

Constantinopol, 13 Ianuarie.

Camera a botărît de a cere esplioaţil 
marelul-vizir asupra înceteninlil transpor
tărilor de refugiaţi pe drumul de fier, a- 
ceastu încetenime fiind causa că numeroşi 
refugiaţi aQ murit de frig.

Athena, 23 Ianuarie.

Opiniunen publică cerând o aoţinne e- 
nerguă, noul minister e ast-fel compus : 
d. Communduros, preşedinte de consilii! şi 
ministru de interne; d. Dsliannis, ministru 
al afacerilor streine; d. Potmeza, ministru 
de resboifl, d. Papamihalopulo, ministru 
de fin ance.

Paris, 23 Ianuuiei.

Scrutinul pentru alegerea unul senator 
inamovibil a dat nrmătoarele resóltate: 
d. Victor Lefranc, 12!) voturi; d. Duce 
Decnzes, 128; generalul Dncrot venea în 
urmă. Scrutinul balotagiulul se va face 
mâine.

Londra, 23 Ianuarie.

Cabinetul s'a întrunit astăzi.

A eşit de sub tipar şi se află de 
vânzare la magasinele de muaieft 
ale d-lor Qebaaer şi Şandrovits, şi 
la au to r:

CÂNTECUL ROŞIORI L OR
D E  X. A . V E D E .  

Dedicat Măriox-Sale

DOMNITORULUI ROMANILOR C&BOL L
Poesia de

Locotenent de stat mţjor M. C. MANIULESCD

PENTRU VOCE SI PIAN0 
de

C ARO L P A Ş IL L  juu.
Preţul 1 leii bani 50.

DIBEC IUNEA OENEIIALA

k A E G H IV E L O R  STATULUI .
A eşit de'aub pre*n şi Si! va pune {teste 

¡uiţin iu vân/.ire prima s'tím a pubMctfm- 
mtht i'torict-Jîlt'lojire me Iii rte fu nit gnu ate 
a Arehtrfltor S'aTuliif, snb tîituT de :

Cuvente den Bltrlni
limba română vorbitfi între anii l.V»0— lfl >0, 

stndin piţleograflic şi linguistic de

B .  -£>. H  A  8  D  E U  
en o introducere asnpr» importanţei şi 

direcţiunii,soiintiŞţe. a filologi«-! ruumm1, 
de «elebral linguist garuian

HUQO SCHUCHA°DT.
Acest voi. m, aproape 400 pagine in —8 

mare, coprinde, afară de introducerea 
_  . geutralu; ,

I. Tryi-zeci fi trei texturi, au circeturl 
introductive şi vaste adnotaţiuni istorice, 
•"el opfrafioe,^kcon#nrfcJ.' juridice, linguis-. 
tice etc.

II. l|n. glosar document»! di ut re anii 
1535—459$.

UI. Un specim n d-) dicţionar etimolo
gic al limbel române pe basa nuni voca
bular manuscris de la 1600.

IV. Şsaai indiei analitice. ''
V. Vr’o cinci-zeci de fac-simile de pe 

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

TEATRU NAŢIONAL

A N X T IS r C X T J  P H E A L A B I I -  

Comendatonil D-nu

E R N E S T O  R O S S I
a e k b r n l | a r t i f t  t r a g ic  I t a l i a n

va da 14 representation! în cursul lune' Ianuarie 1878 

R E P E R T O R I  DL  

Trape-iîi de SliaVeipinr* : — 1 Romeo şi Julietta, 
Othello, Hamlet, Regele leer, Ricardo III, MacteOi.

Ooi Sergenţi, Drami d» Rotti. — Kean, Dhueu

— Francesca de Rimini, Tragcdin de Pellioo. p* A- 
mere şi Cabale, Tragedie de Schiiler. — Calomia, 
Comedie de Scribe.— Moarte Civile, Dramă, de 
Ciacometti. — Ruy-Blas, Dram& de Victor Hugo.

La întâia represcntaţiune se va d a : V

O  T  IE I  E  X j 31i O
Tragedie In 5 acte, 'traddsâ de d . Oarcnno. 

Domnd R0SSI va representa rolul lui 0THELL0. 
Condlţiunile şi costul nbonnmentulal pentru 14 

reprcsentaţiunl obligntâre.
Abonament: Loja rang I, II fr 650; Loja 

III fr. 850, Stal 1 fr. 120, Stal II fr. 80. 
Stal III fr. 50.

Representaţiile vor începe la 1 Ianua
rie 1878.

Abonamentul se va plăti la sosirea d-lvi 
Ernesto llossi în mânele d-lul Bric» con
ducătorul trupei.

Subscripţiile se vor face la casierul 
Teatrului, d. Zeides, In t6te dilele de la 
orele 10 a. m. până la 3 p. m. şi în sera 
de representaţil.

p. Ernesto llossi B. Francheţii.

Doctorul Georp I s r a i  i m
public ci di con8ultaţiunI medico chirur
gicale la domiciliul săfi din strada Fântâ
nei 84, în tote filele de la ora 5—8 după 
amea Î.

Pentru cel fir i mijl6ce consult»ţiile vor 
fi gratuite.

O DOMNIŞOARA sosită de curând din 
Vfuna, din o foarte buni familie, doreşte 
a intra într'o casă spre a îngriji de copii 
sau de o damă şi a-I ţine compagnie, 

Adresa: Domuişoara Funy, Radii-Vodă. 
No. 5« Bucnrescî. .

A eşit de snb tipar :

SITUATIA TEATRULUI NATIONAL
sub direcţia d-lul ioa n  G hica, de 
d-na Plehtenmaclier.— Preţul un lefi.



T I M P U L

Sopt us formA limpede şi plâcutâ, anestfi Sirnpu reuneşte 
l/uinquina, ce este toniculi'i prin excel len ţi, şi Frrulu, 
»nuia 'lin principalele elemente ale sAngrlui. Ehl este adopiatu 
de edlrc medici cei mai distinşi din Paris, pentru viodicarea 
t'olorilom paliile, inie.suirea des\olMrii fe le lor» tinere, şi 9 reda 
corpului principurile s ile  alterate siu perdute. Elfi face ca se 

' dispare pe daţi aceste dureri de stomachn causate prin aoaemie
. . . .  l i  care damele suutu aşa de deeâ eopoae. elfi regalaaqţi şi Inleeaeţee menstruaţionee f i  

e » lr  imtoneiii r *  ta rrn u  ropiilorfi p*li.Jl, lymphatwl *M  »crofuloşl. la  Bne elu d i  pofU  de m iaoare, 
înleeae» . *  digwtianea şi oenviae la uMe peradaele care aa perdatfi a iagHe pna laerarc. maladii, eeova- 
leeee»|e, e«e. Hunele resoltate aa vM 4  pe daţi. ■

VIN de QUINQUINA F E R R U G IN O S U  cu MALAGA
Viaalfi ea iatri la aedali preperaţiene eele eampiratd direct« de la Malaga prin Caaaa adelrt, care aa 

la lr e b a ia ^ â  de eitfl fiaarl a«<'<.du ijrce asuil de reeoiiâ. Bei* »inalii Tunirt, 0 iş *O t ,  S t o m a s h t r b  ş i  
m â t o n t i t i m t o r i i  pri* <*«relrnţA. I l f  forie iilârulA şi poti^dA •ntArfteiaoea ptriiriilarâ re § e  gftwşci Hi 
(jumtfumu fmUhrnd »»Mv«tat « ip .id  < iot»* p r ip a *aţiunUe «i« mu  m  a i  putini mM de
•ori im lr liittw . —  D e j c t u k  in i > itic i/  d r l f  p u i  m a c  t i .

n i -  t d t d  i j i  r ' y ^ T T T n p g

PRIMUL DEPOSIT DE ZIARE
I N *  I A S S T  

No. 18, strada Mare Ho. 18.
In H a n u l  T ubcbsc l in g  a P a l a t u l  C u k t i i i  A d m in is t r a t iv *

Ca ou6re recomand reepsetnoe onor. Public primai depoait da ^¡are ea am 
deeebia Ia aaeat oraş, fiind aprovieionat tot-d'a-an» cn j orna lele oala mal noi. 
Tot-d'o-dati primaac abonamente, annneinrl fi reclame la c} ia re le a ic- a mal 
joa notata:

Timpul, Resboiul, Pressa, Telegraphul, Românul, L'Orient, România Liberă, 
Globul, Ghimpele, Figaro, 8t6ua României, Epocba, Novorussysky Telegraf, Vestea, 
etc In n r f id  primaac fi mal multe feluri da Cilindare liomâne fi Francea«. 
Rog reapectoa pa onor. Pnblie a ml onora cn Tiuiţii« D-lor.

O. Predovits.

F A B K I C A

CHARTIE MECHANICA
de la

z Ar n e s o , lan g a  br a şo v

producă chartlă da tipar ia divera« cali
tăţi in formata de cela mal mari u itata 
dentrn cjiar* A aa adraaa la diracţinnaa 
namilei fnbrice în Braşov, Strada Catarina 
No. 4OS.

A T E L I E R
D l “ 1

FOTOGRAFIE şi PICTURA j
I_ F .  Ts/LJ^TSTTDI <te 0 " P  [

21, Calea Mogoşloel 21; rin i-v is  de ro fe t ir la  Capsa. |

Se efactueaai ori-ca fel da fotografie fi pictori , do orl-ce fel da m l rime, h 
modal cel mal nofi fi elegant aprobtt in cal mal înalt grad prin care se kK t

J o feri 

( W 1
oferi un loara aolid frumos cn fidelitatea nature!.

NOUA PANORAMA
anb denumirea da

GALERIE DE TABLOURI
so«iti acoma fi a f« ja t l Io Strada Belve

dere, fn io tu l fotografiei d lut M ner.

Bătăliile cele ¡mai noue.şi în- 
tăniplările lamei.

B ă t ă l i a  lângă Plevna. 
Luarea Gri viţel.
Luarea stegului turcescu 

prin vGnătsrul I6n Grigorie.
Rescola lucrătorilor căilor 

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

C U  C A D O U

H. H 0N1CH
TAPIS1EB SI DEC0B1T0B 

Strada Ştirbei-Vodă, 3
in dosul Teatrului Naţional,

se recomandă, pentru tote lucrările atin-  
gatore de meeeria sa.

3
m
0

Pi
(!)

ANUtfCIU IMPORTANT .
CIL I i i  îl CHIU SI BlflUIITO KAGAS1N

L A  S T É U A  A L B Á
8ÜB FIRMA

megubj m m s m
Strada Carol I No. *■ 

(Cartea Vechie) 

ris-A-rls de Hig. Prager

fStrada Carol I  No. 6.

(Curtea Vechie) 

vis-i-vle de 8tg. Prag r.

H

F t

Am on6re a insciinţa pa onor. PT. Public c i mi-a aoait pentru 
sesonul da iarnă an bogat asortiment de încălţăminte pentru Bărbaţi, 
Dame şi Copil, după faaonele cele din armii, — precum fi an mare 
transport da Cisme lungi de Lak rusesc, da lucht fi de Vacs, ca fi 
Mantale de Cauciuc pentrn pl6e, prima calitate; asemenea fi Galoşi 
de Gumi.

Sub-semnatnl aduc mulţumirile mele onor. PT. Poblic pentrn în
credere oa a dat manţio atei mele firme de nn interval de 12 ani 
eare p&oi acoma a depea probe aaficiente da fina calitate a mirfel 
ea fi de eftinfitntea preţurilor, sperând c i fi de acatn înainte, va 
bina-ToI al da conearanl wfl ginind tot-d’a-ana atât mirfurl fine 
f i  faaonate c it fi preţuri forte moderate.

Cn totă stima

PHILIPP 00LD8TEIN.

A efit de sub tipar fi ae afli de ven- 
(Jnro la magaaiile de ninsic» Gebauer fi 
landa i  Sandrovitz:

DEŞTEPTATE ROMANE
de Andrei Xoreş£nu

H Y M N  E R O I C
pentru patra vaci aa aoompaniamenl da piaaa 

(da LEOPLD STERN. }

P r e ţ u l  i Le f i  nod. 
B T T C U K B S O X  

T ipoR ra ft-ed ito r l T h ie l & W eiss, palatu l , D acia .*

A efit fi se afli de fto^are la tote libririie :

INDICATORUL ALFABETIC
al lOfOl

T I M B R U L U I  S I  I N B E I i l S T R A R E I  
d i

D -  X. O E O K a i A N  

Pretai 1 Lefi nofi'

0 DAMA GERMANA
ca guvernantă de copil aai ca economi de 
o e »e i bani.

A sa adresa Ia administraţia nóetri.

ÍCE SE POATE C A PATA)
P R M T R U  *  F B A . M C I

LA DESFACEREA SPECIALITA ILOR IN PANZARIA :
fi

L I N G E R I A  D I N  V I B N A
Galea M ogo^óiel Palaie ..Darla*'

Peatra I  franoi: I Pantalón aéü I Camisón da Pichel de érná.
Paatra 5 franoi: 0 aámayá da Oalwd englaa.
Pentru 4 transí 50 baai: I píreob TSmene bárbátefti.
Peatra 6 Iraneí: 6 perecbl mancheta orí ee tasan.
Pentru 5 francl: 6 gulere pentru b&rbap de olaadi Iin&.
Pentru I  fraael : I f  galera engl., ta orl-oare fason |i m&riuie.
Paatra 5 francl i 4 p&reohl ciorapl paténtate
Peatra 6 fraael: t cutera moderne pentru dame, dupft «le«*re
Peatra t francl: 12 batiste al be de pinza —i — —tá
Peatra t  franci: t i  batíate biaa eolorat» ti vi « «pilu.tr.
Pentru & francl: 6 prosópe de p&nxi curat&.
Peatra S fraael: 6 ferrete da masi da pinza aderdratA
Pentru I  francl: I I  jervete alba 4a eaaitt.
Peatra t  fraael: 1 eAaaafi moderna, simpli «éB brodati.
Paatra ft fraael: 2 batíate cu a oao m a e  En brodate.
Pentru i  fraael: I batista francesa fta brodati. cu daatele.
Peatru 3—8 fraael: 1 ooraet de dam&
Peatra S>/2 fraael: 0 aimafi 4a nfipta 4a dame
Pentru 6 francl: I  pepturl fia brodate pentru ( i  m ifl da birba(I.
Peatru 8 fraael: I fustü de pichet de iarná.
Peatra 5 franci: 1 camisón aaodera brodat.
Peatru S fraael: I fa(& de masi oolorata cu ciucurT, peatru cafí.
Peatru 5 fraael i 1 c&magfi aM o perecbe de leaaaae de da«n&, bogad brodate.
Peatra I  fraael: 1 fusta coatnm plisad.
Paatra S francl; 1 bucatft Tulpan.
Paatra 25 traaci: 42 de cotí — I bucati Chita* frentazesc.
Peatra 10 traaal: I bucati Raba d’snfants ea lalne couleur 
Paatra 14—24 francl: I bucati Tarta a aaflea 4a 5 eefl.
Paatra 20 traaal: 24 co(I Pichel.
Paatra 5—12 traael: 0 flanali séfi o perecbe de ismane da lina.
Peatru le— M  fraael: 1 buoata p&nsfi de Uumburg, de 86- -4s oo(1.
Paatra 55— 94 fraael : 1 bucati pAaaA da Belgia de 60 oo(I.
Peatra Ti— 108 fraael: I bucati pin s i Corona da 54 oofi.
Peatru 115 -210 fraael: I bucati Toile Batíate francés.
Pentru U - U  francl. Plapámi de Itná forte fine.

Alará de artice Ule m encónate ee gisegte lol-d'a-una traeeari complecta.
Calea M o go jó ie l Palatal „Darla“ , 

ieaiafiledia distrlcte Inso(ite ea pretal respeeliv ae »er a la* lea loarte grabnic consaiindst

G U T U R A I, Tuşea Mâgă,r6scă, T U Ş E A ,
1R1TAŢ1UNI ale PEPTULUI şi ale BRONCHELOR

Contra aceetor indispoeiţianl PA T E  fi siropnl pectoral de NTAFK al Ini 
Belangrenier posedă o eficacitate sigură constatata de 5fl medici al spitalnlnî 
din Paris.

D-»posit in Bucurescî, la D. F. W. Ziirner, farmacist etc.

P H A R M A C I A  X .A . „ B P E R A N T I A '
26, CALEA MOGOŞOAGI, 26.

DEPOUL MEDICAME M T E LOR F]
Obiecte de Caneiue fi Articole de Toalete. -  Asemenea aa angajării a efectua 

ori-ee comande din resortul medical.
B K U 8 .

J .  H -  F A B R I C A  L A K T D O U T - W I E M E R B E R O  

» .  J. ELSINGER et Fii la VIENA,

farnia^si contra eaaa aafi k oonto, livrabile la Viena. '

M uşam ale  de că ru ţe  şi M a n ta le  de pltfie ^
cât mal repede fi Sn cele mal mari eantlitXţ. (632— 0).

i ie  î
0)- J

IX n  Ţ  P o l A  advocat, s'a mutat 
Ae i  w i l l  proviso rid in casele 

repansatulnl Rnducanu Dimitrin, Strada 
Rada-Vodă No. 17. (704— 0)

|TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT\ 
8 F R A 3S T Z  Q Ú 1 T T H E R 8
W  â la V IL L K  DE BRUXELES W
V  Podul Slogoşâiel No. W vie - i  - vis de Consulatul R iw w  O

bA asortat la tot-d a-una fórt# hiM ca rufiriă d« k&rhfttl şi d« t f  
Bitiit* de liso, olandă fi mfttană, ciorapi pentru bărbaţi fi duM, S  
U) canoisóne, groşetfce, broderie dantele, crav:»t* de oarbati fi X  t
— i — - — »— -1 ,â • §»d tot y

V  R ecom and & m ag a z in u l *ej 
Q  d a m e , jţa le re , m á n c h e te ,  1

flanele  fine (e rép e  d e  « u iU )L _
V  '  cele  m al n o i f o r m e j i  c u lo r t ,  unabreîe  d e  «6 re  şi de  p ló ie  e tc  e t- \  i t r l f f é »
D  at*-o-dat& a te n ţi  u nea o n o r. C l ie n te le  e ă  d in  caim a cri «el %m  red u a  f é r te  m a lt p re ţu r i  L J

V^CXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

JOSEF aRtTlTBAUM
- f f r  X j  A -  I B E X j X j I E  J A E . D I 1 T I B R B

20, Colţul Bulevardului ţi StradeY Mogoşoiei, Canele Grecéns, ill

Aduc la cunoscinta onor. Public că mlam asortat Magasinul

MENCICOAFFE, PALTOANE
nur. i uoiic ca nu am awriai Magasinul cu

á la DERBY şi COSTUME COMPLECTE (
antasie din diverse Stoffe. | 4Pantal6ne dc fj

Tot de o-dată înştiinţe^ că, am priimit

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

S f i l S ''y! *

• v o s e v  » h ü w b a u m

Farnisorul Cărţii, .A LA BELLE JARDTNIEBB*, 20 Colţul Bulevardului, 20.

Tipografia Thi*»l é Weias Palatul . i)a<‘ia


