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INŞEEŢIDNr Şt RECLAME:
«nit do 30 litero petit, pagina 17, 80 bani. 
L pagina JII. 80 bani, pe pag. II, 2 lei noi.

Reolame 2 lei noi linia. ESE JN TOATE ZILELE DE LUCRU.

A JS T T JIS rC IX T P lI .
8* priimeac In itriin a ta te : La D-nil Hamen- 
Klein é  Vogler In Vienna, Walfi«eh0-o«w 10 
A. Oppclik In Vienna, 8tnbenba*tei 1 ; Iludo- 
¡to u t in Vienna, 8eileritAtte 2 : Vincent
Ardida  In Vienna, Teinfaltetraue 17 Philipp 
Mb In Vienna, Eiehenbacbgaeee l l  \ L. I.eng 
é  Comp. In Pejta |i  Hava*-Laffite á  Comp. 
In Parie,

Scrisori nefrancate nu te primesc.

Articolele nepublicate se ror arde.

Un număr în capitală 10 bani. B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  ş i  A d m i n i s t r a ţ i e i :  P a l a t u l  » D a c ia .* Un număr In Districte 15 bani.

£1,(10 de Bnonresol, 9 Ianuarie.
0bl'-6?ral' ' ................... 931/-
[ f  Jbm em aie . . . . 90
(VjHbnciftr rural • . 88 V«

urban . . 711 «
Âr. municipal al Capit. 83
jlllg. Pensii................... 125
1 T  D acia................... 200

Uomânia............... 40
Impr. municipal cn premii —
$enta Română . . . . . —-
l i b  8 luni ................... I00i/e
ho n lra ........................... 2520

9>i|«
89,/,
881),
71

2520

............... 1231/0 -

Careul de Vlena, 21 Ianuarie. 
Renta ungarii In aur . . . .  93 00 
Bonuri de tes&ur urg , I emis. 115 50

.  » » n  .  109 88
împrumutul austr, In hârtie . 03 88 

» .  > a rg in t. 67 —
Renta austriacă In aur . . .  74 95
Lose din 186u............................ 114 80
Acţiunile b&ncel nationale . . ------

.  .  austr. de credit 227 78
ungare » 208 80

A rg in t.......................................103 15
D u c a tu l..................................  5 5 8
Napoleonul . . . . . . . . .  9 44
100 mărci germane . . . . .  58 40

Cursul de Berlin, 2l Ianuarie. 
Acţiunile Căilor ferate rom&ne. 24 58 
Obligaţiunile rm âne 6>>/o . , 71 25 
Priorităţile C. fer. rom. 80/» 71 76 
împrumutul Oppenheim . . .  95 —
Napoleonul..................................16 20
Viena, termen lung...................— —
Paria » scurt . . . .  — —

Calendarul filei 
Mercurl 11 Ianuarie.
Patronul silei: Cur. Theodotie. 
BOs&ritul soarelui: 7 ore 29 min. 
Apusul soarelui: 4 ore 58 min. 
Fasele Ionel: Primul-Quart.

P L E C A R E  A .
Buenrescl Suceam 

Buourescl . . . .8.15 n 10.— d 
P loescl............... 9.80 a 13.00 a
BrAila . , , , 5.46 4 7.15
Tecuci fl . . . . 11.40.
Roman . . . . . 9.06 d 4.45
Buceara, aonire. .12.08 d 9.66

Bnenresc—Verelorovn
B ucorescl....... 8.— d 6,05 n
P i t e ş t i ...................11.31 $ 10.15 n
Slatina . . . . . . .  S . - d
Craiova . . . . . . .  4.17 f
Vérciorova, sosire . . 9.01 na

Snoearn—Buenrescl
Suceava................. 6.11 d 6.46 d
Roman................. 8.45 j  12.30 d
Tecuciù................12.30 n 6.10 I
B răila...................8.08 n 8.1# a SAS d
Ploescl...............7.12 d 2.45 d
Bneuresel, sosire 8.SO |  4.30 Ş

Verelorova — Bnenresel
Verciorova.................6.46 d
Craiova . . . . . . . .  11.44 d
Slatina........................1.51 d
P ite jtl........................ 4.42 d 7.15 d
Bucureeel, sosire . . . .  7.40 j  11.20 f

Buourescl—Glargln
Buourescl......................... 9.11 d 6.06 n
Qiurgiu, sosire................11.36 ;  8.27 f

Giurgiu—Boeurenci 
Giurgiu. . . . . . . . .  9.26 d 4.45 f
Buouresol, sosire. . . . .  9 48 ç 7.17 n

Galaţi—Bărboşi
G a la ţi ..................1.20 n 826 d 7.30 n
Bărboşi, sosire . . 1.65 n 9.— ş  8.06 n

Bărboşi—Galati
Bărboşi............... 2.55 n 6.25 n 7.S5 n
Galaţi, sosire . .  . 8.39 a 7.— n 8.— n

SOIRI TELEGRAFICE
din

F O I L E  S T R Ă I N E

Borna, 17 Ianuarie.

Alteţa 8a imperiali, archidacele Rainer 
primit erl o deputaţione a supuşilor a- 
itriacl de aici. Erl, înainte de amiază-zi 
f. 8. a poftit Ia dejun pe miniştri De- 
■«tis, Mezzacopo şi Brin, pe prefect, pe I 
ptimar şi pe generalul Bruzzo dimpreună 
tt tdiotanţiî tăi.

Londra, 16 Ianuarie.

Î: La eonsilinl de miniştrii de astăzi a ¡5 
at parte toţi membrii cabinetul ni afară 
i Lordul Derby, care e încă tot bolnav, 
u se ştie, dacă Lordul Dsrbv va fi m&ne 
■ faţă la deschiderea parlamentul ni.

I Dninnea Liberală din Worceeter, a tră
ia Lordului Salisbury o adresă, in care 
pronunţă pentru menţinerea pace!. Lor

ii Salisbury a răspuns prin eecreternl 
n  că nn este nici un motiv pentrn a 
rafica temerea, că guvernul se va abate 
[ la politica sa piecis&ta îu lnua MaiQ, 

lin contra această politică urmează a fi 
ringnra urmata de guvern, 
a 3'afl ţinut dog meetingnri, unul pentrn 
pmţinerea pâcel, iar altul pentru deschi
derea Dardanelelor şi a Bosforului in fa- 
■ml tntulor naţiunilor.

St* Petcrsburg, 16 Ianuarie.

I1’}Agenţia rusească* zice: Saltanul a

Ilcnt un pas direct, spre a face arătare 
1 Ssrver Paşa şi Namile Paşi vor phea 
cartierul general rusesc. Aceste dispo- 

|inni picinice aii fost aici primite ouîn- 
tdinţarea, că ostilităţile se vor curma 
imal decât după ce plenipotenţiarii tur

işti vor fi primit preliminarele de pace 
Iropnse din partea comandantului suprem 
P armatelor ruseşti.

Cnastantlnopol, 16 Ianuarie.

înainte de a pleca îu cartierul general 
'iţesc, Server Paşa a făcut camerei împăr
ţiri confidenţiale şi a declarat, că Poarta 
ite gata sa scorde prorincielor mărginaşe 
jnlgaria, Bosnia şi Herţegovina deplină 
utonomie, dacă va garanta în tractat po
liţia Mobametanilor din aceste provincii 
i va căuta să le păstreze şi averile biso- 
iceştT. Pentru aceasta va lua cu sine şi 
|e literatul Torin. Se vorbeşte, că, dupe 
e vor fi primise preliminările păcel, ca- 
lera va declara adesiunea sa în o adresă 
litre Sultanul.
Înainte de a fi plecat, Namik Paşa şi 

erver Paşa aii avut o lungă întrevorbire 
l  Layard.

Constantinopol, 17 Ianuarie.
La eonsilinl de miniştri!, care se va 

insa in curând spre a lua hotărâre ago
ra condiţionilor de pace ale Roşiei va 
na parte şi prinţul Hasan, ori dacă el 
a fi împedicat, vre-nn alt general egip- 
ian.

Vnln, 17 Ianuarie.

.La 13 Ianuarie a debarcat la Promini 
| bandă de insurgenţi greci.

Roma, 17 Ianuarie.

La 13 Ianuarie. Prohodul a plecat as- 
[•v.\ la 10 castor! din Quirin&l. Frunte, 
pnductului se compunea din mal multe 
ntaşamente de armată, după acestea a ur
lat un număr de deputaţiunl, senatori, 
ppntaţl, preoţi, demnitar!, representanţi! 
Lreinî, Principii caselor domnitoare şi pri-

sdiotant al răposatnlnl. Colţurile giulgin- 
In! le ţineai! primai ministru, ministrul 
de interne, preşedintele senatalui şi acela 
al camerei şi afară de această de către 
do! cavaleri al ordinnln! Annnciarilor. 
DopS cosciug a urmat maestrul de cere
monii on coroana de fer şi enlnl de răs- 
boitl al In! Victor Em&nuel şi drapelorile 
cn escortele cuvenite. După acestea aS 
armat representanţi! municipiilor şi a so
cietăţilor.

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

(Agesta Havas).

—Serviciul, dt la 21 Ianuarie S ore seara— 

Constantlnopol, 14 Ianuarie.

O telegramă din Drama, oraş in vilae- 
tul Salonic anunţă sosirea a $,000 răniţi 
şi bolnav! din armata In! Soleiman-paşa. 
Da aceea se crede că Soleiman-paşa se re
trage in spre această direcţie. Raşii aă 
intrat astăzi in Adrianopol. Drumul de 
fier funcţionează numai până lângă Ciarln, 
Nu sunt ştiri despre negocierile delegaţi
lor cu marele Duce Nicolae.

Constantlnopol, 21 Ianuarie.
S’au primit astăzi ştir! de la delegaţii 

de pe lângă marele Dace Nicolae. Dele
gaţii nn primiseră încă cele din armă in- 
strucţil ce le dace Izzet-be?.

Âhmet-Ehiub-paşa va comanda oştirile 
concentrate la Ciarln. Makhtar-paşa şi 
Şefket-paşa vor somanda oştirile concen
trate la Ciat-Alagia şi cari sunt menite a 
apăra capitala.

B U C U B E S C I  n  I A N U A R I E
Posiţiunea României In faţa păcii.
Mersni logic al faptelor omeneşti, 

pe care superstiţioşii ’1 numesc fa
ta lita te , şi cugetători! forţa lucruri
lor, a adus ceea ce de a tă ţia  an! 
se prevedea, ceea ce numai In acest 
secol era să se Întâm ple de tre! ori, 
ceea ce n'a fost de căt În târziat cu vre 
duoe-zeă de ani prin resbelul Crimee! 
adică căderea putrede! domni! a Is
lamului sub loviturile bine şi Ia timp 
Îndreptate ale împărăţie! roşeşti. 
Acea Împărăţie era cu a tâ t mai de 
tem ut cu cât, forţa, energia ascul
tătoare, pasivă fără regret şi fără re- 
flexiune, care constitue marea tărie 
a popoarelor primitive, este pusă In 
mâinele anul guvern şi unei clase 
diligente din cele mal Înţelepte, ma! 
culte, mai patriotice.

Pe lângă asta, dânsa a ştin t să 
Împrumute de la unele sta te  mal 
Înain tate mijloacele lor puternice 
precum di unturile de fer şi armele 
perfecţionate , arta  m ilitară fără 
a le lua to t  de odată şi instituţiu- 
nile lor nnarhice şi sfâşierile lor

mal înfricoşate, aduce vrajba Înăun
tru, neputinţa In afară şi nmple de 
bncurie ochiul pătrunzător al străi
nului.

Ca să luăm nn singur esemplu, 
pe când Franţa se diviseazâ astăzi 
Intre Mac-Mahon şi Gambetta, mâine 
poate Intre Gambetta şi Louis Blanc, 
pe când disentâ de an! ce este ma! 
nemerit spre a guverna, o monar- i 
hie cn instituţiun! republicane sad 
o republică cu instituţiun! monar
hice, Prusia snb mâna puternică a 
domnului de Bismark mistuieşte ele
mentul german pe care l'a sorbit, 
păşeşte la germanisarea provinciilor 
franceze cucerite, şi se pregăteşte 
!n tăcere la non! Întreprinderi; Ru
sia, rezemată şi adăpostită de pavăza 
acestei amiciţii, este In ajunul a 
plimba stindardele sale până la Bo
sfor şi a privi In fine mândrele tur
nuri ale S tei Sofia. — Mâine, dnpâ 
oare care rep&os, amândoâ Statele 
Întrunite din nod, mal gătesc Eu
rope! uimite şi pasivă Încă vre o 
colosală surprindere«

Pentru momentul de faţă Turcia 
Învinsă, după Încercarea desperată 
care se resumâ In dnoă nume: Plevna 
şi Osman-paşa, capitulează ea Însăşi 
ou ultimul el apărător şi ultimul el 
bulevard. împinşi de acel fatalism 
care este semnul caracteristic al fa
natismului mahometan, Turcii nu mal 
sunt In stare a lupta mal multă 
vreme contra aceea ce li se pare de 
acum judecata lui Dumnezed.

Şipca, apărată cu atâta locăpâţl- 
nare astă-vară, se predă mal fără luptă 
şi 41 batalioane depun armele. Sofia 
se ia fără resistenţâ, trecâtoriie Bal
canilor sunt deschise; Adrianopolul 
ne-apârat a picat asemenea In mâi
nele Rusiei; drumul In fine către 
vechia capitală a imperiului bizantin 
este deschis, şi astăzi, după patru  
sute şt dout-zecl şt' cinci de ani de la 
moartea oltimulnl Constantin, ar
matele creştine ad se intre poate 
In Oraşul primului Împărat creştin.

Istoria se repetă. Precum Turcii 
victorioşi cuceriseră aproape tot 
imperiul de Resârit şi aşezaseră la 
Adrianopol, capitala lor Înainte dă 
a lua cetatea lui Costantin, unde 
mal vieţuia o umbră de impârâ- 
ţie, ast-fel şi astăzi Constantino- 
polul va fi poate ultimul punct care 
ll vor mal ocupa Turcii in Europa. 
Peste puţin Bulgaria care, după pre- 
tenţiunea Rusiei Încalecă Balcanii, 
va veni poate până la porţile Con- 
stantinopolnlul, coprinzând, afară de 
Bulgaria proprid zisă dintre Balcani 
şi Dunăre, cea mal mare parte din 
Rumelia şi Macedonia.

Pe când se pot petrece aeeste co
losale schimbări, pe când unele po
poare pot să dispară—ca aglomera-

ţinn! politice,—şi altele să se ridice 
şi la trebuinţă să se şi inventeze, 
care este soarta care ne aşteptă pe 
noi Românii, mic stat Intre atâtea 
împărăţii, mică naţionalitate latină 
Intre atâţia Slavi, dar care până 
acnm ne am păstrat neatinse şi fiinţa 
noastră ca Stat şi invidnalitatea 
noastră ca naţiune f Noi, pe care to
rentul Islamismului biruitor ne-a cru
ţat, noi, care de şi separaţi In doă 
State, am ştiut a feri naţionalitatea 
noastră In contra Turcilor Iul Ama
rat şi Baiazid, In contra Ungurilor 
şi Polonilor In toată puterea lor, fi- 
vom mal pnţin fericiţi astăzi şi des- 
membrarea noastră, tncepnt al ane- 
xârel, fi-va oare opera armatelor 
creştine pe care In astă luptă le-am 
ajutat cu sângele şi cn bunurile noa
stre ?

Trei popoare s'ad luptat alăturea 
cu Ruşii In acest resbel al creşti
nismului şi al civilisaţinnel In con
tra barbariei şi fanatismului Semi-Lu- 
nel: Românii Sârbii şi Muntenegrenii. 
Românii ad venit in ajutorul arma
telor imperiale In timpul cel mal 
gred In care orf-cine Îşi punea În
trebarea, nu de sigur dacă Turcia 
va eşi Învingătoare, dară cel puţin 
dacă campania analul 1877 nu va 
fi cu totul compromisă şi nu tre
buia reîncepută?

El bine, două luni de resistenţâ 
mal mult a Plevnel şi acea cam
panie trebuia reîncepută de sigur; 
cu câte sacrificiurl, lăsăm a se pre
supune ! Românii dară, sosind la 
timp cu mica şi viteaza lor ar
mată, ad Înaintat cn succesele stră
lucite care le vedem. Sârbii s'ad ri
dicat mal târzid ; iar Muntenegrenii, 
de şi se lnptad ca eroi de doi ani 
de zile, Insă micul lor număr, posi- 
ţinnea lor cu totul isolatâ a făcut 
ea concursul lor să nu esercite a- 
proape nici o lnrlurire asupra re- 
sultatulul campaniei.

Astă-zl este ajunul pâcel. Astâ-zl 
Turcia, birnită şi părăsită, se predă 
biruitorului săd şi va priimi orl-ce 
condiţiunl i se vor impune. Care va 
fi partea fie-cărma ? Oare va fi răs
plata sângelui vărsat, ruinei suferite, 
sacrificiilor făcute de către aceste 
trei state creştine care ad partici
pat la reBbel ? Lucra neauzit ! Pe 
când nu se pune mal la nici o În
doială, o importantă creştere de 
teritorid pentrn Serbia şi Muntenegru, 
pe când se vorbeşte pentru Serbia 
de cedarea In orl-ce cas a ve
che! Serbii şi poate a nnel părţi 
din Bosnia ; pe când Muntenegrul 
va dobândi cel pnţin o parte a Al
baniei cu portal AntiTari şi accesul 
la Marea Adriaticâ ; pe când Bul
garii ad două perspective : sad de 
a eşi din cea mal cruntă robie pen-

’tru a forma nn stat independent in 
care neamul lor de sigur va domina 
şi peste turci şi peste sutele de m ii 
de rom âni care locuesc dincolo de 
D unăre, sad de a fi menţinuţi In 
imperial turcesc dară In ast-fel de 
condiţii In cât să devie el, Încetul 
cn Încetul, acest imperid turcesc, 
pentrn Rom âni ce se pregăteşte ? 
Nu este vorba, se zice, de nimic alt 
de căt de a li se cionti m icul teri
toriu  care le a rămas din vechiile 
lor posesiuni şi a li se recunoasce 
independenţa pe care o posedad de 
mnlt, absolută complectă afară de o 
nominală supremaţie a Turciei, a- 
ceastă independinţă chiar şi lipsită 
de garanţia Europei, adică lipsită 
de realitate ţi de viitor. Şi care este 
partea de teritorid care li s’ar lua 
In aceste arangiamente despre care 
se sună ? Nimic mal pnţin de cât 
Basarabia, adică gurile Dunărei şi 
ţărmurile Mârel-Negre, această ar
teră de viaţă a României, adică 
tot viitorul acestui nenorocit pă
mânt,1, acea poziţiune de ţară pen
tru care Însuşi »Românul* & decla
rat că nu poate fi nici o compensa- 
(iune.

Gurile Dunărei In mâinele unei 
puteri stăine este cheia casei noa
stre In mâinele altuia , este Dună
rea robită, este marea Închisă, este 
porturile noaste gred lovite este 
unioul nostiu comerţ, adică cerealele 
la discreţiunea unul puternic vecin 
care, ee este mal grav, este totde
odată şi concurentul nostru firesc, 
căci nu are alte producţiunl nici 
alt comerţ de căt al nostru.

lată soarta ce radicalismul care 
ne guvernă pregăteşte nenorocitei 
noastre patrii!

Trebue să credem aceste lucruri 
de necrezut? Nu trebue să strigăm 
cu »Românul:* Invenfiune! calomnie ! 
scorniri ale adversarilor politici.

Facă cerul să fie aşa! facă cerul 
ca, pentru prima oară ¡In viaţa lor 
politică, să fi spus adevărul o-datâ, 
facă cerul să aibă dreptate.

Dară din nenorocire totul face să 
se presupuie contrariul. Cel de la 
»Românul,* însuşi cum am arâtat’o 
noi mal Întâi, şi cnm a desvelit’o 
»Pressa* mal pe larg, ad fost el Întâi 
care ad vorbit despre această tră
dătoare combinaţiune Înainte chiar 
de isbncnirea resbelulul, combinaţiu
ne despre care guvernele conserva
toare n'ad avut nici odată cunosein- 
l[â. Din două una: ori »Românul* a 
inventat'o atunci ca o armă neleală, 
ca o neagră calomnie şi a dat idee 
despre posibilitatea el la cine nici 
chiar se gândia la dânsi, ori acea 
combinaţiune era serioasă şi dânşii 
o cunoscead, şi ea a fost preţul a nu 
seim care odioase şi obscure tocmeli. 
De la isbucnirea rebelului, aceastăinterne care anulează forţele celé



ceşti une <1« care na fusele nici o- 
J t t i  vorbi d t c i t  ta eoloaoele .R o
mânului* U o consistenţi mal seri
oasă. Nn a «părut o d aţi o razi 
de pace, n'a fost o d aţi vorbi de 
tra tăr i, f i r i  s i  vedem In ziarele 
garmane osie mal bine informate , 
c i  acest nor se ridici pe cerni Ro- 
m iniel. Acnm patrn cinci Innl, In 
timpnl chiar eşecurilor Rnsiel, o de
peşe a A gtn ţu i Hmvus reproduşi de 
toate ziarele, pnnea cesiunea Basa- 
sabiel Rnsiel In primul rftnd Intre 
condiţinnile pice!.

AstizI aceleaşi sgomote se repeţi 
şi devin din ce In ce mal nelinişti
toare. Ceea ce Inşi este Anei mal 
îngrijitor, este c i  .Românul*, ea 
toată imprudenţa sa obicinuiţi, nu 
mal Indrisneşte a tngina cuvântul 
de calomnie, nici a acusa reacţiu- 
nea de a răspândi sgomote falşe.

Tactica s'a schimbat. Cu machia
velismul ce caracteriseazi această 
bandă, c ic l nn mal credem c i  poate 
merita alt nnme, dânşii caută a se 
servi de setea de portofolinrl care 
fac injuria de a presupune cător-va 
conservatori pentru a Im pirtişi a- 
ceasti groasnici răspundere. Pe cind  
partidul conservator, graţie alegeri
lor făcute de d-lor, numără In Ca
meră vre o 2 sah 4 deputaţi şi tn 
Senat vrt-o şase locuri care pe fle
care si se tmpnţineazi prin denii- 
sinnl, el cred opinia publică destul 
de stupidă pentru a imputa conser
vatorilor solidaritate cu dânşii, tn cas 
cind ar găsi vre-o lepădături a par
tidului (cum ah mal găsit), vre tra 
om ruinat prin lnz şi desfrănârf 
spre a intra tn guvern m  dinţii, şi 
a iscăli împreună cu el acea cesiune 
despre care II va blestema posteri
tatea cea mal depărtată.

Cu toate astea, ca Ia începutul 
ministerului lor, ca In ajunul trecerii 
Dunării, d. I. Brăti&nu căută cu lu
minarea un conservator spre a-1 tir l 
In ministerul d-lul. Acesta este foarte 
râh sem n: Amorul de putere al ro
şiilor, aetea lor de dominaţiune es- 
cluaivă este aţa de mare, Incit n'ah 
voit nici o d aţi a lm pirţi puterea 
decât, sah pentru a Înlesni o ree- 
turnare, sah pentru a împărţi o res- 
pundere. 0  dată acopul atins, a'afl 
grăbit a depărta pe acel cari le ser
vise drept oarbe instrumente. Aţa 
făcură In 1686 cănd asociară pe con
servatori la revoloţiune In contra 
Domnitorului Cată.

Un an mal tărzifl, conservatori! 
crah goniţi din ministere, Cameră

şi Senat, ţi d-nil Brătianu-Roaetti 
rémanent) stăpân i pe ţară. Aşa şi In 
1876 cănd iabutiră «M&ş-'le pe Dom- 

I ni tor | i  să restoarn# minister ill Oa- 
Şargi. Dară acel co^Mrvatort coali
sâ t , care luptară ţp-Âare prié w -  
mnre erai KuU sl&bldnvAt ori când, 
fură congemaţl după dout fuitl de 

[alianţă monstruoasă.
Astăzi Insă lucrul este mal grav. 

¡Conservatorii nn mal sunt invitaţi 
jca tn 1876 la resturnarea unul mi 
' nister, nici chiar ca In 1 $66 la rea- 
! turnarea unei docanft. dară ta (les- 
* membrarea chiar a patriei, la com
plicitatea une i  trădări, la Împărţi
rea unei crime, la rnţinr eternă. 
Nu credem să se găsească en ne
ghiob tn to t partidul destul de în
setat de o putere trecătoare pentru 
a primi această Înfricoşată propu
nere. întregul partid 11 leapădă şi ti 
reneagă de pe ac»»" Dar nn va fii 
Acel cari ah comis crima, ah să să
vârşească singuri espiaţiunea. Ble
stemul viitorului să nu se poată ră 
tăci, dispreţul istoriei să nu se poată 
înşela : să ştie pe ce capete are să 
atârne !

DIN AFARA
Armatele ruseşti înaintează spre 

Çonstantinopol şi răpeziciunra, cu 
care se face această înaintare, e cu 
atăta mal mare, ciţ cât turcii ar 
fl renunţat la orl-ji ce reâistenţă si 
parte capitulează, parte se retrag.

Nu ştim Introcăt această înaintare 
este favorabilă păcii; ziarele din stre- 
inătate Încep Insă a da expresie 
temerel, că Ruşii In conştiinţa noie- 
lor isb&ndfrf, tor dlcéa Turciei nişte 
condiţiunl, pe căre Poarta nu le va 
putea primi şi astfel se va începe, 
chiar la porţile Constantinopolulul 
o luptă desperată.

Ziarul .Nordd. AUg. Ztng.* to t
deauna bine informat, spunea tn nu
méral delà 18 Ianuarie, că nimle 
Iu privinţa armistiţiului nu se hotft- 
rlse Încă ţi că Rusia nici nu va 
acorda Turcilor armistiţiul decât du- 
pă ce 1 se vdr fl dat îndestulătoare 
garanţii militare, că acest armistiţiu 
nu va fl periculos pentru armatele 
ruseşti.

OăcI turei! In eftte-va sâptâm&nl 
foarte lesne s'irr putea organisa, ln- 
eăt să devie din uon e  putere ame
ninţătoare.

T I M P U L

.A genţia generală rusească,* vor
bi ud despre paon, aice, că, ptimindu-j 
se basele prelim inare  ale pă' il, *• 
va convoca un congres european , 
oare VH fhes *• hisibăriie dt flnitive 
In tractatei# internaţionale.

— Vorhuud d tap re  şUrde privitoare 
la protestul Austro-Uugariei, .Frem- 
deoblatt* zice, că gavernal Austro- 
Ungar a declarat numial Porţii, că 
baaele preliminare aie păcii sunt nn 
lucru, care nn ang igiază la nimic 
şi că Austro Ungaria tşi reservă drep
tul de a Interveni pe basa tracta
tului de la Paris. In urma acestei 
declaraţiuni „pacea sperată* e încă 
nn cuvânt deşert. Astfel această 
dedaraţiuire pare a fl schimbat cu 
tutui faţa situaţinnel şi dnpă cele 
d'ăntâl şedinţe ale parlamentului 
englezesc, când se vor da publiciţăţif 
actele diplomatice ale cabinetului 
englezesc, vom vedea Ut ea sens e'a 
schimbat. Deocamdată speranţa de 
pace predomipează.

Această predomnire se vede lă
murit şi din atitudinea. Greciei. 
Astfel .Times* comunică din Athena 
ştirea, că Ia 15 Ianuarie s’a ţinut 
un consilib de miniştri, In care ca
binetul a luat hotârîrea de a observa 
o atitudine res rvată In to t cursul 
negoţiărilor urmate Intre Rusia şi 
Turcia. Dacă Insă aceste negoţiărl 
nu vor isbuti, ori Grecia va declara 
numai decăt resbol ori că va sili pe 
Turci să înceapă din partea lor o s 
tilităţile —  După alte ştiri foarte 
reipăndite atitudinea Greciei atăr- 
nă delà spiritul ce va predomni In 
parlamentul englezesc.

.Norddsatsche Alliein. Zeitnng*, 
primeşte din Petershurg următoarea 
corespondenţă cu data de 27 Decem
vrie (8 Ianuarie):

Din Europa apuseană rssunii Atâta In- 
m d m  poutra încheiere* in curând a pi
cii, in căt şi sici jrorbim acum mal mult 
de căt orl-când, că vom vedea în cărând 
sfârşindu-se această luptă, care, cu cât du
rează maî mult, cu atât mal multe şi 
mal grele sacrificii costă. Cu .bunul ser
viciu* da a face eunoscot guvernului no
stru dorinţele oamenilor de sta t a Turciei, 
înconjurând fosă cartierele generale, s’afi 
însărcinat Anglia, iscălind şi ea prin acest 
însemnat pas, .memorandul de Ia Berlin* 
şi declarând, cum că îl pare răii, că lor
dul Beaconsfield nn l’*Q iscălit de mal cn 
vreme. Căci la vreme v’am atras luarea 
aminte, că va veni un timp, în care acel 
.memorand*, iscălit de cei mai puternici 
trei miniştri ai Europ I, va fi scos din 
noii ta lnmină, pentru a servi de bază la

la nonl aranjament final cu Turcia; ba 
Ş* astăzi auzim din ceronrl cn inflainţă şi 
putere, ca acel memorand e unica şi defi
nitiva temelie, pe care vor începe trată
rile asupra poziţiei creştinilor de snb do
minaţia mahometană, mal cn seamă tur
cească, deci asupra lucrului de căpetenie, 
care constitue mandatul enrppean al Ru
siei : cuci memorandul coprinde cereri, cari 
tu privirea poziţiei ervştiaîlor, afi foat sta
bilite de trei mari puteri creştine şi adbe- 
siunea la acele cereri e url-eând deschisă 
pentru cele-lftlte puteri. — Adevărat că 
memorandul nu cuprinde de c&t minimul 
acelor cereri, şi daca uti possidetis (adică 
rewpândirea armiilor vaeeşif) va eepriade 
Er/.ernmnl şi Adrianopolul, înainte de a fi 
ajuna Paşii, doritori de pace, la Sant-Pe- 
tersborg, atunci şi pretenţiunile în privi
rea dreptului de propri ta te , * jurisdic- 
ţiunil, a capacităţii de mărturie, a liber
tăţii religioase şi mal cu seamă a tratării 
creştinilor, se vor spori se înţelege în a- 
ceeaşl măsură şi se vor întinde, precât ah 
crescnt şi pretenţiile pentru despăgubirea 
de reeboiO şi precât se vor urca încă, daca 
Turcia mai vrea să urmeze războiul.

Aerate amăadaoă sunt lucruri naturale 
şi consecnente. Trebue să't fi costat multă 
stăpânire de sine pe oamenii de stat en- 
glejl, e'sfi luat asupră'şi rolul de interme- 
diatorî pe lângă guvernul rusesc, căci ori 
cum ai întoarce ş’al suci lucrai şi pri- 
viudu’l din cele mal opnaa puncte de ve
dere, mijlocirea tot nu este nimic alta de 
cât intrarea întârziată în convenţia de la 
Berlin, încheiată de miniştrii celor trei 
împăraţi, şi o intrare ca părere di răii, 
tocmai din cansa întârzierii ei.

Intrarea pe Ioc şi la vreme a Angliei 
ar fi făcnt poate de prisos răsboinl şi s’ar 
fi înlăturat toate, câte se vor întâmpla, 
vor trebui să se întâmple nstăz", în nrma 
nemăsuratelor sacrificii, ce le-am adds In 
răaboifi, adică : neatârnarea de Constanţi- 
nopole a ţărilor creştine tributare—cesiu
nea de teritoriu şi populaţie către Rusia— 
discompnnerea acnm începută a puterii os
manilor în Europa. Dacă'! adevărat, că 
stăm înaintea tratărilor de pace, atunci 
vom deosebi aici cn acurateţă, două între
bări, ce vor trebui luate în considerare.

Înainte de toate schimbarea posiţiei cre
ştinilor de sub stăpânirea osmană; iar pen
tru  această schimbare memorandul din 
Berlin este baza minimală.

Dar ceea ce memorandul nu ceruse încă, 
se va cere acuma pentru asigurarea celor 
pretinse de el, deci încetarea definitivă a 
plăţii tributului, arondarea nonălor state, 
ce se vor forma şi raportul lor cu marea 
familie a statelor europene. Aceste cereri 
Rusia le va susţine cu aceiaşi tărie, cu care 
au intrat şi tn răaboifi, cu toate tachină- 
rile, ce i s’afi făcut; cu tăria, cu care şi-afi 
îndreptat greşelele comise la început, cu 
care s’afi pregătit şi se pregăteşte încă şi 
în acest moment in toate privirile pentru 
o durată şi mal lungă a resboinlnî prin 
formări de trupe, recrutaţii şi magazinirl.

Nici o conferenţă, nici un congres, nici 
o notă diplomatică nn va isbuti de a abate 
pe Rusia în punctul acesta de la datoria 
sa recunoscută, simţită de poporul rusesc 
întreg, proclamată public. Toate cele-l’alte

■9
sunt pentru noi de o însemnătate secund*

No vom cere crucea bizantină pe be 
giamiel Sofia, de şi este visul fie-că [ 
rus ortodox, ci egala îndreptăţire religie 
politică, juridică şi socială a supuşilor ci j 
tini a! Porţii cu cei musulmani. Şi di I 
Rusia ar trebui să mal declare însă a  
râs ho se, să ceară sacrificii şi mai m j 
de la cele şapte-zecl de milioane de 
puşi creştini ni ei— totuşi vom ajanga 
această ţintă, chiar cn pericolul dea p 
mejdui vre un interes — fie chiar un in 
res sacrosanct englezesc. Nu mal pu 
însemnată este întrebarea politică şi 
tara, întrebarea despăgnbirii pentru sac? a 
•iile aduse, căci este o întrebare reală, 
ideală. Dacă Tarei» vrea serios pacea, Că! 
Btantinopolul de sigur nu va fi am en in ţi 
Rusia nn

' W 'i|

rire asupra 
se forma 
noaştem 
tnrils şi
de dincolo de Balcani, pentru a dori vr-o :S 1  
relaţie maî strânsă cn ea. Moldova şi > 
lachia, Bulgaria, Serbia ş. c. I. afi 
pentru Rusia tot-deanna cauze de a s K i i ţ l l  
silinţe şi sacrificii, fără a ne aduce 
mul mic folos.

.F.iranno da se* 1 Îndată ce vor si 
de tribut şi de injositoarea tratare ti 
ceaşcă, şi ne e indiferent, de ne vor nm 
ţnmi sa fi nu pentru eliberarea lor. Pj 
babil e, că nn ne vor mulţumi penîj 
aceasta.

Dar aşa-i lumea aceasta, şi daca ari 
fost vorba, ca ursul rusesc să scoată pi 
tra  ele castane politice din foc, atni 
generalul Gurko n’ar fi treent penti 
dona oară Balcanii !

Cum schimbă succesul părerea asnţ 
lucrurilor. Cea d’ânfâifi trecere psste B 
câni, pe care a fie«t-o Gurko vara, s* 
numit .căzăcească* o luptă *n aer, o o 
tezare ne mai pomenită. A dona trac« 
in mijlocul iernai este peste început 
unui sfârşit glorios ! — o acţiune genuri 
o faptă eroică, *et c’est ai nai, qne Ie as 
câs ecrit l’histoire..

Ceea ct-I îndoielnic ia eonele forma 
a micelor state de la Balcani, in privii 
arondării lo r , a raporturilor dintre 
leită şi cn Europa, va rămâne încă îqd| 
ielnic, până ce diplomaţia va fi incepi 
şi sfârşit opera se; dar în cestinnea dt 
păgnbirei nn e îndoielnic, cel puţin pe 
tru  noi Ruşii, că pacea de la Paris I  
primi cn această ocazie ultimul .eospf 
canif*. Daca res boiul e scump pentru 
de sigur, eă nici dorinţa de pace a T|
«iei nn va fi tocmai ieftenă şi vorba 
ontrance* pentru resboifi se va putea ful 
mula şi pentru dorinţele de pace.

De mal multe ori v’am atras atenţi 
asupra celora ce se cred necesare şi nel 
părete în cercările competinte de aici. Ia' 
inte de toate trebue să ne păstrăm oue 
rea şi valoarea noastră politică in Europ 
deci trebue să cerem înapoi acea parto’i 
Basarabiei cn gura Dunării de la Chilii 
cari ni s’afi luat prin tratatul de la Pari 
numai pentru a umili Rusia.

Dar asta nu se poate face, fără a de 
păgubi pe România, care luptă alătnrea < 
noi. Duci In Constnntinopole şi încă'

MIHAIL STROGOFF
lU

C U R I E R U L  Ţ A R U L U I

UL

(Urmarea 6-a).
Prisos ier ¡1 aduşi de Ivau Ogareff sli fost 

puşi la u« loe cu m i t  pe eare Emirul *1 
avea ia lagărul tartar. Ac şti nefericiţi 
roşi sa fi sibariant, militari safi civili, srafi 
in nunăr de vre-e eâte-va mii, şi formali 
o coloană care se intinden pe o lungime 
de mat mnlte verste.

Printre (I, srafi nnii eart, socotiţi de 
cel mal primejdioşi fuseseră legaţi tn şir 
de un lanţ lung. Erefi asemenea femei, 
copil, legaţi şefi deşt de tal şi târîţf fără 
milă pe drumuri. II dueeafi ea pe nişte 
vite. Călăreţii oare 'I pâzenfi, ’I silea să 
ţie nn şir oare-enre, şi nn rămânea fi în
dărăt de cât aceea care cădeafi ca să nu 
se mal scoale.

Din această aş-zare, nealta acest lucra; 
că Mihail Strogoff, pus [intre cele d’ântâi 
şiruri de aceia cari părăsiseră lagărul tar
tar, adică printre prisonieril de la Koli- 
van, n’avea să fie amestecat cn prisonieril 
veniţi In nrmă de In Oosrk. Nn putea deci 
bănui cum că tn acest convoifi s’ar afla 
mnică-sn şi Nadia, şi nici ele nu pnteafi 
bănui că el s’ar afla aci.

Această călătorie, de In lagăr la Tomsk,

făcută în asestn condiţiunl sub biciul sol
daţilor a fost omorîtoare pentru un mare 
număr şi groaznică pentru toţi. Mergeafi 
drept prin mijlocul stepei pe un drum 
umplut de pulbere, atât prin trceerea E- 
mirului căt şi n nvant-gardel sale. 8a de- 
deee poruncă ca să meargă repede. Popo- 
sirile, foarte scurte, eraă rare.

Aceste o sută cinel-ssel versta de stre- 
bătut pe un soare arzător, ori cât de re
pede ar fi fost strebătute, trebuia să se 
pară eă n'a® sfi se mut sfârşească.

Este ia edevăr nu ţin u t sterp neeln eare 
sa întinde in dreapta lai OU până In 
marginile lnL D’sbia eâţl-vn arbarsl us
caţi şi pir fiţi strică şesul oe se Întinde 
până unde 'ţ i  vede ochiul. P'aicea nu se 
cultivă nimic, pentru că nn e apă, şi toc
mai apa le-a fost ds lipsă mal mult pri- 
sonierilor, leşinaţi ds an drum anevoios.

Pentru sa să dan ds apă, a trebuit să 
meargă eu 50 ren te spre răsărit până In 
capătul ţin ut aiul unde sa despart apele 
ce curg intra Obi şi Ienisey. Aci, curge 
Tomul mic afluent al lui Obi, care trece 
pe la Tomfk până nu se pierde intr'una 
din arterele de la roiază-noapte.

Aci apa ar fi fost ori onm ea îmbelşu
gat«, pustia mal puţin stearpă şi căldura 
mai puţin arzătoare. Dar, asie mai straş
nice ordine se dedeseră căpeteniilor de con
voifi ca să ajungă cât mal curând la Tomsk, 
căci Emirul putea ori când să se tesmă 
dc a fl luat din latnrs şi tăiat in dnoă

de vr'o coloană rusească ce ar fi coborit 
din provinciile din misză-noapte.

Dar, drumul cel mare siberian nn pe 
abate pe la rîpele Tomului cel puţin in 
partea coprinsă între Kolivan şi nn mic 
tîrgnleţ Zabediero, şi trebuia să ţie dru
mul cel mar» siberian.

Nn e de nici nn folos l  mei vorbi de 
taftrinţele fi lsdnrăriU atător ncfsrisiţl 
prisonicri. Maî multe sutimi căzură în 
stepă, şi cadavrele lor trtbnia să zacă a- 
colo până In momentul când lupii aduşi 
de iernă, nvenfi să le roadă oasele ee [le 
mnl rămânea!.

întocmai precum Nadia era mere fi aci, 
gnta a ajuta pe bătrâne Siberian!, tot sst- 
fol şl Mi beii Strogoff, lăsat tn roia 1 ui 
da tovarăşilor săi «le nenorocire mei slabi 
de cât dânsal tonte îngrijirile cs-I perni» 
ten poziţia ln l; iacnrngia ps anii, întări» 
pe alţii, era pretutindeni, mergea şi re
nan, până ce suliţa vre-un al călăreţ îl silea 
să intre In rândurile In oare era hotărit.

Pentru ce an căuta el oare eă fugă ? 
Pea tra  eă planul lai era bine hotărit acum 
de n nn ee năpusti prin stappă, ds cât 
numai când dânsa ar fi fost sigură pen
tru dânsul. Se incăpâţînnse tn idea aceasta 
ds a mrrge până Ia Tomsk pe socoteala 
Emirului, şi, când e vorba, aven drşptnte. 
Avâcd ta vedere nameroneele detaşamente 
ce bântuia câmpia în dreapta şi în stiagn 
convoiului când la meesă-ei, când In moaşă- 
noapte, era vădit că n’avea să facă două 
verste fără ca să fie prins din noii.

Călăreţii Tartari eraţi ea furnicile, şi 
câte o dată se părea că ee din pământ in 
tocmai ca acele gângănii veninoase pe eare 
o ploaie furtunoasă le acont# pe faţa pă
mântului

Ş’apoî, fuga în nişte asemenea condi- 
ţiunî ar fi fost cât de grea dacă nn şi 
peste putinţă. Soldaţii din escortă desfă
şurau o pază straşnică pentru că era vor
ba de capul lor dacă paza nu le-ar fi fost 
bonă.

In sfirşitla 15 August, pe la amurgul serii, 
convoiul ajunse la micul târgnleţ Zabe
diero, ca la vre-o 50 verste de la Tomsk. 
Ia partea locului, drumul atingea apa To
mului.

Cea d’antâifi mişcare a prison ieri lor, a 
fost d'n se arunc» în apele aoestnl rîfi; 
dar paznicii lor nu le datară voe să rupă 
raidurile până ce poposirea să nn se facă 
in toată regala. De şi apele Tomului srafi 
foarte umflate in timpul acesta, totnşt pu
tea să înlesnească fuga vre-nnnî îndrăzneţ 
safi vrr-untl desperat, şi se luaseră deci 
măsurile cele mal straşnice de pază. Nişte 
bărci reqnisiţionate In Zabediero si aşezară ps 
Tom şi făcură nn fel de ascunzătoare peste 
putinţă de străbătut. Cât despre linia de 
poposiră, ce se întindea până la cele d’ftn- 
tfiifi case din tîrgnleţ, era păzită de un 
şir de sentinele peste putinţă de sfărîmnt.

Mihail StrogoiT, oare ar fi putut să se 
gândească chiar din nesaţ moment n so j 

; arunca in steppfi, înţelese, dnpă ce a cer-l 
setat cn Îngrijire sitnaţinnea, că planurile

sale da fugă ere fi mal psste putinţă f  
împlinit în aceste condiţiual, şi, nevoii 
să facă vr'nn pas greşit, aşteptă.

Noaptea aceea toată prisonieril trebur 
să o petreacă pe marginile Tomulnl. Enr 
ral in adevăr amânase pe a dona zi ap 
zarea trupelor sale la Tomsk. Se hotarîf 
ca o serbare militărească să ileosibease 
inaugurarea cartierului general ta rtar î  
această însemnată cetate. Feofar-Khan c 
cupa deja cetatea, dar, grosul oşlirel sal 
tăbăra sub ziduri, aşteptând momentul d‘ 
intra cn paradă.

Iran Ogareff lăsase pe Emir la Tomsk 
unde amândoi ajunseseră în ziua trecut 
şi se întorsese in tabăra de In Zabediero. Dl 
acest punct trebuia să plece a doua zi e 
oştrile ce compnaea coada armatei Emirului
I se pregătise o casă ca să petreacă w 
noaptea. A dona zi la răsăritul soarelui, av 
comanda lui, călăreţi şi pedestraşi aveatt ■ 
se pornească spre Tomsk, unde Emirţ 
roia sâ'I primească cn pompa obicinuit 
Ia suveranii asiatici.

îndată ce poposirea se făcu, prison ier 
sfârşiţi prin aceste trei zile da drum , t 
prada unei aete sfâşietoare, pătară să I 
răcorească in sfârşit, să se odihnească puţi?

Soarele apnsese deja, dar horizontt 
clipea încă de luciri i  amurgului, cân 
Nadia sprijinind pe Marpha Strogoff, 1 
jnnse pe marginile Tomnlul. Amândouă ■ 
putuseră până atunci, străbate şirurile I  
celora care se grămădeai! pe rips, şi venei 
fi ele să bea la rândul lor.

mm



T I M P U L

greii oamenii vor trebui să se obicinn- 
cu gândul de a despăgubi România 

Iru această ret recesiune catră Rusia. 
Ide ? şi Cam ? este treaba tratărilor de 

, cărora le dorim nn sncces mal bun, 
ât renumitelor conferenţedin Constan- 

kopole, ţinute înaintea reeboiulul, la sfîr- 
Ll cărora representanţiî tuturor puteri- 
|  mari a ti fost invitaţi de miniştrii Porţii, 

n pleca fără a fi făcut nimic, ceea-ce 
fi şi făcut cu cea mai mare grabă. Cir- 
icriă acea procedurii diplomatica, me- 

¡rabill pentru tot-d’auna, pentru că vor- 
ţţ*n|Steaacă »ăcondnire* uu se poate 

traduce, saă tradusă, sună nepoliticos.
I o rtpetara a acelei— , plecări* mal n'o 
putea presupune după cum stnii lucrurile 
assdKP mal eu seamă nu din Adrianopole, 
j j f s ’ar alege cum-va acest oraş pentru 

Sările de pace— din causa înlesnirilor 
comunicaţie cn alte oraşe. înainte de 
te am recomanda fle-cărul cititor stu- 
!l sau r. capitularea memorandului din 

Berlin, pentru a vedea, care era minimul 
atenţiunilor ce i se puneau Tnrciel pe 
lănci. Mnl puţin folositoare ar fi reciti
tă protocoalelor, ce fixează decursul con- 

nţelor din Constantinopol. Căci asupra 
[lora nn vom reveni—eel puţin nu  Rn- 
! Dar până atunci rămân âncâ două 
acte de resolvat: Erzerum şi Adriano- 
|. Cu cât să vor resolva mal curând, 
atât se va cruţa mal mult sânge şi 

I mulţi bani. Şi cine n’ar dori-o a- 
ata? Aici ca şi ori unde, nnmal nu pe 
otcala onorii şi cseştinătăţil noastre.

REVISTA ZIARELOR

.Pressa* repetă din nofl Intrebă- 
e asupra politicei esterloare a gu- 

)mulul. Voeşte guvernai să susţie In 
itorul congres, ca neatârnarea Ro- 
Kniel să fie garantată In mod co- 
(ctiv de toate poterile mari? Voeşte 

fim recunoscuţi de neutri ? Voeşte 
ceară derâmarea cetăţilor de pe 
ul drept t Lucra-vor să nu ni se 

Basarabia, orl-care ar fi compen
sa  ce ni se propune f Vor In fine 
«crediteze pe lângă puteri agenţi 

ciall in local celor oficioşi de as- 
| z l  î*

Românul* In loc de a respira de 
rde ]a aceste întrebări, coteşte 
Wa-una, ironiseazâ, acuză, Incun- 
â Întrebările, deşi ar trebui să ţie 
mă de Îngrijirile, pe cari Însuşi 

|  le-a făcut să se nască In public, 
jrijirile despre retrocesiunea Ba- 
rabiel. Jurnale mari europene vor- 
se de aceasta ca de nn lucru ho
rit, şi dacă jurnalistica străină gâ
şte răsunet In presa conservatoare, 
unei .Românul* ne acuză că noi 
ventăm acele ştiri şi tace. Ar fi 

reme—Incheiâ „Pressa*—ca să dis- 
utăm odată deschis şi pe faţă.

Bătrâna Siberiana se plecă spre această 
Uă răcoritoare, şi Nadia, băgându-şi mii
le în apă, o duse la buzele Marphel. Apoi 

acea se răcori şi ea la rândul el. 
itrâna femee şi fata regăsiră în adevăr 

iaţa în aceete ape binefăcătoare.
Ds o-dată Nadia In momentul când se 

lepărta de la ripa stete locului. Un ţipăt 
Iară voia el ’I scăpase.

Mihail StrogofF era acolo, la câţi va
tişl de e a .............Er v el . . . Cele din
Armă luciri ale zilei ’1 laminau âneă.
I La ţipe tal Nadiei Mihail Strogoff tre- 
fiariae. Dar avusese destulă putere pe sine 
nsuşi să nu scoaţă uu singur cuvânt care 
'ar fi putut compromite.

Si eu toate acestea ca şi Nadia, el ’şl 
iunoscuse pe maica sa.

Mihail Strogoff la această întăluire ne
aşteptată neeimţinduse stăpân pe sine, îşi 
lase mâna la ochi şi se depărta îndată.

Nadia se repezise fără voia el să ’I a- 
:angli, dar bătrâna Siberiană ÎI murmură 
;ceste cuvinte la ureche:
<—Opresce-te, fata mea.

Im—Dar este el, respunse Nrdia ou o voce 
ntrerupta de emoţiune. Trăesce, mamă, 
ţte el.
—Este fiul meu, respunse Xapha Stro- 

M , este Mihail Srogoff, şi tu vezi că eO 
Bn fac nici un pas spre dânsul.
> Mihail Strogoff cercase una din cele 
pliat tari sguduiri ce se poate da unul om. 
piaică-aa şi Nadia erau aci. Aceste două 
prisoniere, care făcead aproape o singură

U

“România Liberâ* arată, că prea 
puţină nădejde II mnl rămâne Tur
ciei de a se Împotrivi; ajutorul An
gliei a eşit paie şi âncâ mucede, 
cele-l’alte puteri asem enea' nu se 
mişcă şi Întrebarea răm âne acum : 
intra-vor Ruşii In Constantinopol, 
sad vor rămânen iu Adrianopol, ca 
să Incheiâ pacea acolo unde ab mal 
lncbeiat-o o dată. .Rom. Lib.* ţine 
şi ea seamă de temerea ţării asupra 
Basarabiei şi doreşte, ca mal bine 
să rămânem Jcuiu suntem, decât să 
pierdem ceea oe avem.

ŞTIRI OFICIALE

Prin Înaltul decret sub No. 21, 
M. S. Domnitorul a bine-voit, In 
virtutea art. 10 din legea pentru 
instituirea ordinului „Steaoa Româ
niei, a conferi Crucea de mare o- 
ficiâr a acestui ordin d-lul general 
Magheru.

Prin Înaltul decret sub No. 19, 
M. S. Domnitorul a bine-voit, In vir
tutea art. 5 şi 10 din legea pentru 
instituirea ordinului .Steaua Româ
niei,* a conferi acest ordin, In gra
dele .aci indicate d-lor medici străini, 
al căror nume urmează :

Crucea de comandor cu spade.
D-lnl Cammerer, medio general al cor

pului 9 din armata prusiană.

Crucea de oficiăr eu spade. ;
D-IuI Bussenius, medic al regimeatulul 

4 din Turingia, Nr. 72.
D-luî Gaehde, medic al garnisouel din

Magdembourg. «.
Dlul Hahn, medic al regimentului de 

granadirl al garde!, Nr. 1.
D-luî Pelper, medic al regimeniulul q«i- 

rasierilor Prusiei orientale, No. 8.
D-luî de Scheven, ataşat la ministerul 

de resbel regal.
D-lul Vabl, medic al batalionului de sa- 

piori al garde!.
D-lui Stricker, medic de batalion la re

gimentul grenadierilor gardel, No. 1.

Crucea de oficer fără spade.
D-luî Bruberger, medic al institutului 

médico-chirurgical Frédéric Guillaume din 
Berlin.

D-nilor doctori In medicină : Henriet, 
Miot, Plateau, Boudet de Paris, şi Monod, 
din Francia.

D-nilor doctor! tn medicină : Mac-Nalty, 
Fraaer, Cannclev, Stewens, Paterson, si 
Casey, din Anglia.

D-lul doctor tn medicină Lamson, din 
America.

Prin Înaltul decret Bnb Nr. 20. 
M. S. Domnitorul a bine-voit, In

fiinţă to inima lui, d-zs& le dusese una 
spre alta in această nefericire comună. 
Nadia aflase dar cine era el? Nu, pentru 
că văznee gestnl Marphel Strogoff oprind-o 
in momentnl când ea era să se repează 
spre dânsul. Marpha Strogoff Înţelesese 
deci totnl şi 'şl păstrase taina pentru sine.

In noapta aceasta, Michail Strogoff a 
fost de doă zeci de ori in pnntnl de a câ
nta să ’şl întâlnească pe maieă-sa dar în
ţelese că trebuia să se ţie de la această 
dorinţă nemărginită d'a o stânge în bra
ţele sale, d’a mal strânge încă o dată 
mâna junei sale tovarăşe. Cea mal mieă 
nebăgare de seamă pntea si ’1 pearză. 
S’apoî, el jnraee d’a nn-şl vede« mama 
, . . . nn avea să o vază, de bună voe. O 
dată ajnngând la Tomsk, pentru că nn pn
tea să fugă in noaptea aceasta, el evea să 
o apuce prin mijlocul stepei fără a tmbră- 
cişa pe cele două fiinţe In car! se coprinde 
toată viaţa Ini şi pe care le lisa expnse 
la atâtea pericole.

Mihail Strogoff pntea deci să spere că 
această none întâlnire in tabăra de la 
Zabediero nu va avea vr’o urmare supă
rătoare niol pentru maieă-sa nici pentrn 
el. Dar el nn cnnoscea că câte-va amă
nunte din astă scenă, ori cât de repede 
s’a petrecut, fuseseră apucate de Sangara, 
■pioana Ini Ivan Ogareff.

Ţiganca era aci la câţl-va paşi pe rîpă 
pândind ca in tot-d’auna pe bătrâna Si
beriană şi fără ca aceasta să bănuiască 
măcar. Ea nu pntaee să zărească pe Mi-

virtntea arfc. 9 şi 10 din legea pen
tru instituirea ordinului .Steoa Ro
mâniei,* a couferi acest ordin, In 
gradele aci iudiente d-lor medici şi 
altor persoane al căror nume ur
mează :

Crucea de comandor.
D*lul doctor St. Capsa, director general al 
serviciului sanitar.

Cruce'Q de oficiăr.
D-lor doctori: Al. MarcovicI,N. Calen- 

deru, Fabricius, Felia, Demetrescu Seve- 
rânu, T. Gluck, Miildărescu, Patzelt, C. 
Triandatiride, Paul Petrini, D. Sergiu, N. 
Tu meseu, Serfioti, Grecescu.

Crucea de cavaler.
D-lor doctori: C. AronovicI, I. Banciu, 

D. Cantemir, Chernbach, N. Consfantinescu, 
Ştefan Cristof, Ciure, L. Collin, Crăciu- 
nescu, Cremnitz, Darvari, Diamandi, Dura- 
brăvânu, Drăgescu, Dimitriu, Economu, Fiala, 
Heişlen, Friedman, Frumuşănu, Gadeib, 
Gavrilescu, M. Georgescu, .  Habuddnu , 
R. Ionescu, N. Ionescu, Isaac, Herman, 
Capetzki, CalevicI. Constantiniu, Kercea, 
A. Klein, A. Libert, de Laporaeraye, Mi- 
cliael, Mihălescu , Meculescu , Nicolaidi, 
Nichita, Marini, Mawer, M. Petrini (Galaţi), 
Petru Pândele, N. Popescu, Polihronie, 
Pitiscdnu, Pruncu, Itacovioenn, Rusei, Ro- 
şianu, Serbescu, Locoşanu, ŞtefanovicI, G. 
Stănescu, Stein, Steiner junior,' Stoicescu, 
Batziu, Chr. Teohari, Hore Teodorescu, 
Th. Trandafirescu, Valiano, Z. Zamfirescu.

D-lor licenţiaţi: Codrănuşi Mărculescu.
D-lor doctori: I. Polizu (junior), (i. Dianu, 

V. Vlădescu, Telemak, Roşcovski.
D-lul farmacist Th. Niculescu, d-lul ad

ministrator de spital, Proeopiu Gazoti. D-lul 
administrator de spital, căpitan Augbelescu. 
D-lul adminis. de spital, căpitan Naiman.

Prin inaltnl decret sub No. 3, de 
la 1 Ianuarie, M. S. Domnitorul, in 
urma raportului d-lu! ministru al a- 
facerilor străine şi acela de resbel, 
snb No. 18,324, a bine-voit a con
feri ordinul .Steaoa României* In 
gradele aci indicate, oficiărilor al 
căror nume urmează:

Crucea de oficiăr.

D-!or Coloneii: Barozzi, Costa-Foru V., 
Budiştănu Alexandru, loc.-colone^Carp Ion, 
sub-intendenţl Basarabescu, Balaban Ni- 
eolae.

Crucea de cavaler.

D-nilor: major Robescu Alexandru, major 
Macaroviei George, adjunct clasa l-iu O- 
prescu, căpitan Eustatiu Mihail, căpitan 
Buescu Vasile, si căpitan Stătescu Paul.

CRONICA

Poşta. — Biuronl central ne comunică 
că aO căzut mnltăjzăpadă intre Câmpina 
şi Predeal, şi circnlaţinnea poştală s’a in-

bail Strogoff când ea se întoarse; dar 
gestnl mamei care oprise pe Nadia, nn’i 
scăpase din vedere, şi o privire ni al lu
minoasă a ochilor Marphel Strogoff o fă
cuse să înţeleagă totnl.

Nn mal incăpea d’aci înainte îndoială, 
c i fiul Marphel Strogoff, cnriernl Ţarului 
se afla în aet moment la Zabediero în 
numărul prisonierilor lnl Ivan Ogareff.

Sangara nn’l cunoştea, dar ştia că era 
acolo. Nici nn căntu dec! să’l descopere 
cea-ce ar fi fost peste pntinţă In umbră 
şi in mijlocnl acestei numeroase mulţimi.

A mal spiona prin urmare din nod pe 
Nadia şi pe Marpha Strogoff, era ceva 
fără de folos.

Era lămnrit că aceste două femei, avea 
să se ţie în pază şi ar fi fost peste pn
tinţă a apnea ceva de natură a compro
mite pe cnriernl Ţarulni.

Ţiganca n’a avut dar decât nn singur 
gând : să dea de veste Ini Ivan Ogareff. 
Ea eşi dec! nnma! de cât din tabără

Un qnart de oră dnpă aceea ajungea la 
Zabediero şi era lisată să intre lihsră în 
casa ce ocnpa loco-ţiitornl Emirului.

Ivan Ogareff priimi numai de cât pe 
ţiganca.

— Ce mă vrei Sangara ? o întrebă el.
— Fini Marphel Strogoff este în ta

bără, respnnse ţiganca.
— Prisonier?
— Prisonier!...
— Ah!... strigă Ivan Ogareff, voiu afla...

— Nn vel afla nimic Ivan, răspunse

trernpt. Espediţinnea din Transilvania până 
la restabilireu comunicaţii nn va aoai.

Căi ne turbat. — Sâmbătă pe In 3 cea
suri după atnisză-zi un eâne turbat a moş- 
cat pe o fvmeo. Intâmplaaea e ou atât mal 
tristă, cât ca s’a petrecut aproape d ■ cen
tral capitalei, la depărtare de c&te-va ante 
de paşi de la calea Mogoşoael, in strada 
lsvornlol. ■

Dar să nn fie supărat)! Câini! din Bu
cureşti, cel puţin pe hârtie, în porunca pre
fectului, poartă sgardă şi botniţă.

NOTIŢE LITERARE

Gctttwbiri literare în nnmărnl de la 1 Ia
nuarie conţine următoarele; 1) Odă osta
şilor români, Peneş Curcanul, Sergantnl, 
Păstori! şi Plugarii, poesil de V. Alexan
dri. Despre partidele politice, stadii! de G. 
PSucesca. 2) Andreii! Fiorea Curcanul, no
velă de N. Gan». 5) 8nfixele latineşti, studiu 
de St. Stefurcn (sfirşit). Fantome, poesie 
de V. Hugo, trad. de P. V. Grigorin, 4) 
Iarna, De mnlt, Pe albumul d-nel M... B... 
poesiî de I. Minen, 5) Notiţe. G) Biblio
grafie. 7) Corespon euţe.

Revista scinfifieă, de la 1 Decemvrie con
ţine următoarele: 1) Cronica scienţifică de 
P. Mureanu, 2) (Meteorologie. Prevederea 
timpului, de P. Donicl. 3) Călătorii.—-Es- 
pediţinnsa căpitanului Hares la polul nord 
de Maria Gr. Stefăneecn. 4) Zoologia des
pre părăsiţi în regnnl animalic d. Stef, 
St. Sibleann. 5) Botanica, fructele de P. 
Mor-,mo. 6) Fapte şiinţ'fice diverse. 7) 

.Meteorologie. — Tab'on de obseevaţii pe 
lună Octomvrie st. n. 1877.

A eşit de snbt tipar tn broşură separată 
an entras din .Buletin de la Société géo
logique de France. Troitdme série. Tome 
cingnieme : .Note sur la bassin tertiaire 
de Bahna (Ronmanie) par M. Stephanesco*.

U L T IM E  SOIRI
TELEGRAFICE

(Agen|ia Havas).

— Serviciul de la 22 Ianuarie — 9 ore dimineaţă 

Rome, 21 Ianuarie.
Regele şi Regina Italiei aii primit astă 

dimineaţă pe d. BUăceanu, agentul Ro
mâniei, care era însărcinat de a presanta 
Mejest&ţilor lor condoleanţele Domnului şi 
Doamnei României. Regele şi Regina nfl fă
cut d-lnî Bâlăoeann o primire din cele mal 
cordiale.

Athena, 91 Ianuarie.

Poarta a adresat o notă Engliterel re
lativ la atitudinea belicoasă a Greciei. An-

ţrganea, căci tn nici nn ’1 cunoşti măcar.
, — Dor tn '1 cunoşti. Tn l’al văzut 

Sângera.
Nu l’ara văzut... dar am văsuţ pe 

mamă-ss dândn se pe faţă printr’o miş
care ce m’a făcut să înţeleg total.

— Na te inşeli?
— Na mă înşel.
— Ta ştii însemnătatea ce pan efi pe 

arestarea aci stol curier, zise Ivan Ogareff. 
Dacă scrisoarea ce i s’a dat la Moscna 
ajunge la Irkntek, dacă cade in mânele 
marelui dace, marele duce va lua măsuri 
de pază şi eti nu voiO pntea străbate până 
la dâaBul. Astă scrisoare 'mi trebne cn 
orl-ce preţ. Tn vil eă-mi spui că purtă- 
torr.l acestei scrisori este In puterea mea. 
’Ţi-o mal spun o dată, Singnro, nn te 
înşeli ?

Ivan Ogareff vorbise cn mare aprin
dere. Emoţiunea lai dovedea nemărginita 
însemnătate ce pnnea pe prinderea ooestel 
scrisori. Sangara nn se turbura câtuşi de 
puţin de tăria cn care Ivan Ogareff 'şl 
hutărlnc din noQ întrebarea 
' — Nn mă înşel, Ivan, răspunse ea.

— Dar, Sangara, sunt in lagăr mal 
multe mi! de prisonier!, şi tn spui că nu 
cunoşti pe Mihail Strogoff.

— Nn, răspunse ţiganca, a cărei pri
vire se umplea de o bucurie sălbatici, nn’l 
cnnosc eO, dar maică-sa *1 cunoaşte. Iran, 
va trebui să faci eă vorbească această fe
mee.

— Mâine ea va vorbi, strigă Ivan Oga
reff.

glitera a transmis simpla această notă d-lnl 
Wyndbam, însărcinat de afaceri al Greciei.

Paris, 2i Ianuarie.

Camera deputaţilor a respins prin ces- 
tiunea prealabilă propunerea dreptei care 
cerea ea o majoritate de doă treimi să fie 
de aci înainte necesară spre a invalida o 
alegere.

Constantinopol, 21 Ianuarie.

Zinrnl >La Tnrquie* îndeamnă pe Poartă 
a incheiâ grabnic pacea, chiar cn condi- 
ţinui ce ar impune mari sacrificii şi fără 
a ţinea seamă de interesele celor.l'alte pu
teri.

Athena, 21 Ianuarie.

Camera 'şl reîncepe Incr&rile.
Adunarea cretană a trimis pe călugărul 

Parthenios Kelnide să înfăţişeze împăratn- 
Ini Rusiei o petiţie spre a’i felicita de vic
toriile sale şi a'l ruga de a nn uita pe 
Creta la incheinrea păcii, O copie de acea
stă petiţie s’a trimes d-ln! Iabnrnw, mi
nistrul Rusiei la Athena. Adunarea a mul
ţumit prinţului Ipsilmte de serviciile ce 
a adus Cretei.

Loadra, 21 Ianuarie.

Cabinetul s’a întrunit aetă-zl. Lordul 
Derby merge mal bine.

»Standard*, vorbind despre ocuparea 
Adrianopolnln! de Roş! publică nn arti
col de alarmă in care citim : »Dacă no 
singnr regiment lasă Adrianopolnl spre 
a se apropia de Constantinopol, in acest 
moment va deveni pentrn noi o datorie 
imperioasă dea lua măsuri de precauţi uni. 
Nn ar fi vorba de a adresa parlamentului 
nnmal o cerere de b ini, ci în aoelsş timp, 
va treboi să se telegrafieze imediat co
mandantului forţelor engleze de pe Medi- 
terana de a intra în acţinne.

După o depeşe din Athena publicată de 
»Times*, oştirile greceşti, întrunite la ta
băra de la Chalcis, aO primit ordinal de 
a porni grabnic spre graniţă.

Circulă sgomotnl că chinezii ai! ocupat 
Kashgar.

— Serviciul de le 22 Ianuarie amiezi. — 

Telegramă a Mirelui dace Nieolae.

Kanwlik, 19 Ianuarie.
Dnpă ce a ocupat tare Trenovo, Gnterly 

şi Ghermanly, generalul Skobeleff II tri
mise în toate părţile iscoade, cari ajao- 
seră la 18 Ianuarie le Mastafa-paşa, lângă 
Adrianopol. O parte din trapele tnrcescl 
cari se aflai! la apus de Fiiipopol a fost 
respinsă spre Khazanak lângă Haskeol. Nn 
sunt incă amănunte ulterioare. Plenipoten
ţiarii torcl ai! sosit aci astă-zi seara.

O DOMNIŞOARA sosită de curând din «
Viuna, din o foarte bună familie, doreşte 
a intra într'o casă spre a îngriji de oopiî 
saü de o damă şi a-I ţine compagnie, 

Adresa: Domnişoara Fany, Rada-Vodă. 
No. 5, Bncnrescl.

Apoi întinse mâna ţigăncel pe care a- 
oeasta o sărută, fără ca in această faptă 
de respect obicinuită raselor de nord, să 
fie ceva slugarnic.

Smgara intră iar în tabără. Ea găsi 
locnl ocnpat de Nadia şi Marpha Stro
goff, şi'şl petrecu noaptea a le observa pe 
amândouă. Bătrâna şi tânăra nn dormiră, 
ou toate că erai! edrobite de oboseală. 
Prea mnlte îngrijiri şi ne'iniştl trebuia 
eă le ţină deştepte.

Mihail Strogoff era dar prisonier ca 
şi el». Ivan Ogareff, ştia el aceasta? şi 
dacă nn o ştia, n'avea el s'o afle ? Nadia 
era dată cn totnl la gândirea aceasta că 
tovarăşul el trăia, el pe care dânsa 11 cre
zuse mort. Dar Marpha Strogoff vedea 
mal depărta în viitor, şi dacă era sigură 
de sine, ea avea cuvânt să se teamă de 
orl-ce pentrn fini săli.

Sangara, care se strecurase în umbră 
pănă la aceete donă femei, stătn locului 
vreme de mal mnlte c^aenri, ţintind nre- 
cbia. Ea na pata auzi nimic. Printr'un 
simţimânt firesc de pază, nici nn cuvânt 
nn e’a schimbat intre Nadia şi Msrpha 
Strogoff

(Va arma)
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tapa formă de Elmr plAcetá la gastfi şi fortiftaaaiA, t ü  
lacreará fàri a oaieai tioaaacbali p  lataaaiaele. Supi 
influenţa ara, dsgstltun%l$ m  n o w i ,  rts«aénss aiauán l 
pria f é / i ,  mpaaaafaaai/t dê llamará# p  Ó* inisstms 
cafta mai rebelle saall modificai* repede, ai mtgrenête^\tnêeteudi mai pe daté. Gastraigitlt fi IfiHWfld __ _ __H |

durrrUt dê rapé provenue din raa cUfetnaae diaparl Această delieidtá iicóre tai/ebeinţăndase, ta avili 
adaaaca vAraâianle ce intoţeacOA ingreenarea. bătrânii peecamşi convalescenţii gáaeecfi ln déem anú 
deatntó raparaiorA p ooeeervatorft alA sănătăţii

D eposite  »* principala/* páarm an i

f l^ j T T ll| |  i l  1 7 S I  HAruai oe iooui oe fer si oe «anganesa
I Intfficatilalea aft de frcqoenlâ a hapunlorü de iodar de fcrA
I ' l l l l l l )  HriDEFKH ir »̂ ij \ \ |  I \ L  VH  provin* dm ran»A cfi na confia* manganeaâ, oe te gâtes** lu 

P*' t r r l B K — 1 i  I | a ’^‘ d auoa in »loge insofitA de ferti, dope cum probea.Jâ cia«
E f m i l 9 i v F 4 l Ï Ï I |  •  a i l  VclcYîT^H ‘Arile rhtmifrilorfiâ callorù mai disliafi. Hapurüê d# iodur dê 
W H M H H H ttm r iH E m J M M S filf i lB  /*»• #* de manganssd de Burin du Buisson tmplinefie acdale 

im a er lia  n i  L 'iu o iiit di bédbciob. roodipane fi etl* an eeia ea explicâ efticanUaiea lorû mmu-
natâ. tigari ln loid d'auna ta affêêpmmU Ltmphatue, • nrofu 

Idm*, rackü icê  fi tuhêrcuiotss ; ràgug*adâ% pliri, neregulurUutêa fa tatulnM ptiw , in arcvisntelt 
sypkiittteê raatftfaft—a#//c, fi mai aiead la Imâiile période ale matadüiorû dê peptfi. — heposila aa 
principale lé pharmam

P H A R M A C I A  L A  n 8 P E B A N T I A
26, CALEA MOGOfOAEI, t6.

DEPOUL MEDICAMENTELOR FRANGESE.
Obiect* da Gaucine pi Articole do Toalete. -  A tem en en se angujézl a 

orí-ce comando din r« aortal mod icol.
B R U S .

!
efectua P

Ü

CE SE POATE CAPATA
P B I V T R 1 U  «  F B A I W € : i

LA DESFACEREA SPECIALITĂŢILOR IN FANZARIA
L I N G E R I A  D I N  Y I  E N A

O tlM  M ogofdieY Palmi* „ D a c ia 44
Pentru I  fraaii: I Pantalon adl I Camittn da Plebei da Arai.
Pentru 5 franci: 0  cămaşă da Oxford esglts.
Piatra 4 frânei 50 bani: I păreai Itmaaa bărbăteşti.
Paatra I  traaai: 0 perechi maeobata ari aa taaea.
Pentru 5 franci: I gulere pentru bir baţi de olandă fini.
P aatru  § franci s 18 gulere n t l ,  ta  o rH e ra  fason şi m ărime.
Pentru 5 franci t f  pirechl ciorapi patentate.
Peatra ft franci: C gulere modeme pentru dama, după alegere,
r  sat ia I frânei: 18 batist* alba da p ia s i adevărată.
Piatra 5 franci: 18 batista bina colorai* tivita fi spălate.
Pentru 5 franci: 4 proaipe da pătai curată.
Piatra I franci: fi şervete da masă do piaţă adevărată.
Paatru I  franci: 18 şervete alba da oeaifi.
Pentru fi franci: 1 cămaşă modernă, simplă sAfl brodată.
Psatrn I franci: 8 batiste ou monogram* fia brodat*.
Pentru 8 franci : 1 batistă francesâ la  brodată eu dantele.
Paatru 8—fi franci: 1 ooreet de damă
Pentru l>A franci: 0 cămaşă de nipt* da diata
Pentru I franci: 8 pepturl fia brodate paatru oămăfl de bărbaţi.
Pentru 8 franci: 1 fostă d* pichet de iarnă.

I 1 'mmttvff modern brodat.
1 faţă de masă colorată eu ciucuri, pentru eafA.

| 1 cămaşă şefi o pereche de iameae de damă, bogat brodate. 
Pentru 8 frânei: 1 fustă costum plissd.
Pentru 5 frânei; 1 bucată Tulpan.
Piatra 25 frânei: 42 da aaţi =  I bucată Cblfaa franţuzesc.
Paatra Ifi traaai: I haaatA Rata d'enfinfs ta liins aoulsur.
Pentru 18—14 traaai: I haaatA Tartan aaflaa da 5 «aţi.
Paatra 2fi traaai t 84 aaţi Pichet.
Paatra 8—II traaai: 0 flanală seu • pereche da ismaaa da Ifai.
Paatru ifi— 85 frânei: 1 bucată păună de Hambare, de ifi—48 eofl.
Pentru 85— 68 Arunci i 1 bucată păaaă da Belgia da 60 eoff.
Pentru 78—lOi franci: 1 bucată p i n i  Corona de 5fi coţi.
Paatru U i —810 franci: 1 bucată Toile Batiste fraaeee.

Psatrn 5 franci: 
Pentru 5 frânei: 
Pentru 5 frânei:

Pentru 18—36 franci. Plapăm ă de lînA forte  fine.
Atari fio artieetHe mantleuata sa |&tifta tot-d a-uaa trueeun complecta

Cfilfifi MogOfAitI P a la tu l „ D a r ia 44.
Cerni ofU* ăia districte însoţite aa preţul respectiv ta var efectua toarta grabnic consciincios

M AL ADIESd e  POITRINE
C  s ih u h im n i'W is i 'i i iT f : » c u  u  k .

n a E L LGRIMAULT&G1iiW jrn l 1
MALADÎI DE PEPfÖ. — Rnf le lyţ«fk«fkil i» CtU 

Effieaeiutea aeesteY p reparaţia oi este coostataiA de la 
1887, d* către medicii cei mai celebrii. Be atunci, fórte 
mult* imiteţiunî s*aA produsfl, loti nici unt a i pata ţine-----T  sssv »  « s s n  «am p n e m  ţ i u n

cufProc*aso*tVl Presentatù de către casen ode-
. , .  .. --------------- r------- ---------------------- - -  -  »intoimfl cuu steruinţă be poblieulfi te cenri
hi toifl d «Basc» nereţOaropfi ie be «|e o colóre roa, niel o dnti albă şi semnătură nóetri Imprejurulfl 
tUoMtóai. bota loflueoţa sea, tasara se icgraşă, sedóraa d* nópie încetează şi boloavulfi revio* repede h 
•énáUle. In trebuinţe rea sen dá tese menea repliaturile celle mni Tramóse In rdgussalá catarrhé 
tm it% trruaftuni ds psptü, etc. — BepoeilA in principalele pbnrmacii.

« n a ş a »
CAPSULE VEGETALE f  u  M I T I C * .

B  C ?  PHARMACIENS AMAIS
Acente cápenle a i Inveli^ulfí da glutenü, conloó bnlnnmilfi 

da copaba sssocista eteeafal de Matico (arborc din Para) aft 
constitue unü remediü contra gonorrheil fi scurgerilorú da 
orí ce naturá. Ella locreaijlá fllrá a onteni ttomnchuTi, nu pro«

_____________________ vócá nid o datA great;\ ni alte neplácuie, cari se prodaeé !n
loii a suum prni cnp»utaie i r u is im  enrt cod| idú bnleamulú de coponu lo alare liquida, fi afi svantagioli 
de a nu comunica nrioilorÚ mirosú. lo virio tea eceetorú di fíente liUtirT elle tonto su pendre capaulelori 
de embobó, da copaba, ele., >i de aceta cea mai niara parta din medial din Paria fi din stremitate afi 
reoM|aid la orí ce allá medien tiuoe. — Trebue cero t i tn totó d’auoa semnitora Grimault el C* pa fie 
aera flacoDú. — DeposUü tn principalele ükarmacu.

F A B R I C A

CHARTIE MECHANIC A
da la

ZlRNESCI, LANGA BRAŞOV
prodnoo chărţii do Upar in iivorno cali
tăţi in formate do oale mal mart unitate 
dentro (Jiare A ne adreea In direcţiunea 
numitei fabrice în Brafov, Strada Catarina 
No. 408.

NOUA PANORAMA
sub denumirea de

GALERIE DE TABLOURI
so ită acuma f i  ip ^ itX  in S tra d a  Belve

dere, Ai jonU  fotografiei d-U d M eier.

Halal ii Ie cele (mal noue»şi în- 
lamplArile lamei.

Bătălia lângă Plevna. 
Luarea Gri viţel.
Luarea stogului turcescu 

prin vănâtsrul I6n Grigorie.
Rescdla lucrătorilor căilor 

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

C U  C A D O U

H. HÖNJCH
TAP1SIEB 31 DICOaiîOB

S t r a d a  Ş tirb e i-V o d ă , 3
In dosul Teatrului Naţional,

se  recom andă pentru tóte  lu crările  a tin -  
gătore de m eseria sa .

A eş t do rob tipar şi ae a fli do vfin- 
d*rfi la magasiila de mnaiefi Gebauer fi 
landa d Sandrovitz:

DEŞTEPTATE ROMANE
do Andrei Mureşean

H Y M N  E R O I C
pentru patra raol cu aeeotpinia mont do plaon 

do LEOPLD BTBRN.

P r e ţ u l  I L e  0 no fi.
B U C U R E 9 0 I

Tipogrufl-oditorl Thiel a  Wei ta, palatul »Dacia."

A eşit şi m  află do rénijeri la tóte libră riie :

INDICATORUL ALFABETIC
al legal

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

3 D . 3L G E O R G I A N  
P r e ţu l 1 L ed  nod'

Doctoral Girp ta i faoe cuoo«-
__________________cut onorab.

public eft dâ ooMttltaţiunl medico chirur
gicale la domicilinl afifi din strada Footă- 
nol 84, In tote ^ile’e de la ora 5 — 8 dnpă 
a m e i|f .

Pentru cel fârft mijldce convu t «ţiile vor 
fi gritsrfte.

0 DAMA GERMANA ST.V L*
ca gave mantă de copil şefi ea economi de
o casă b o n i.

A ae adresa la administraţia nóatrft.

AKUNCIÏÏ IMPORTANT.
CIL Iii TICIID SI BQfDIITU MAGiSIN
A S T É U A  A L B A 5

8ÜB URMA

J S M P  m ® S T S ! l
S tra d a  C arol I  No o.

ii'urtofi Voehifi) 

TÍn-á-vin do NI g. P rager

S tra d a  C arol I  No. 8.

(C artea  T e e h ie )  

fU -1 - f lü  do 8 lg .  P ra g  t .

Am  ou6re a înaciinţa po onor. PT. Public e& mi-a aoait pentru 
eesonnl do iarnă an bogat asortiment dfi încălţăminte pentru Bărbaţi. 
Dfime fi Copil, dnpă fa«6nole eele din ormă, — precum fi na mare 
traneport de Cismfi Ififtfl de Lak nnes«*, de Ineht fi de Vaca, ea fi 
Mantale dfi Cfiucuc pentru pl6e, prima c ă l i t . t e ; seemenen fi Qtlfifl 
dfi 6umi.

8ab-ocmnatnl aduc malţumirila mele onor. PT. P ub ln  | ontru ia- 
oredere oe a dat m.mţio atol mole &rme de an intorral de 12 ani 
care pănă acuma a depun probe sofieieut* de fina calitate a mărfef 
ea fi de eftin&tatea preţurilor, nperănd e l  fi de acam înainta, va 
bino-vol a! da eononrenl aed găsind tat-dV ana atât mftrforl fina 
f i  faaonate cât fi preţuri forte moderato.

Ca t6 t!  stima
PH1LIPP OOLDHTEIN.

Ö
ra'
9 ,
!»
H
H

O P E R I L E  M U S I C A L E
imprimate la odiţiimea nfietră

T H I E L  W K T f í S ,  T Y P O O B A F I
Strada Lipscani, palatul »Dania.*

PB. a
C0N8TANTINC800 D., loa  ven ir de Zmn, Valse pour pianoforte . 
CARL80N Cn Quatre moronaux Boumains, pour pianoforte .  ,  ,  ■ 
FLECHTENMCHER A., Moma luí Stefan, pentra o vooe fi piano 
GEORQK8CU TH., Doné empine, rom« pentvu e vooe en piano .

______  m Spune, rom. aafional&, pentru o r e s  m  piano
KRáTOCHWIL A. K.. Hora, Tiétt Bomlniel p m v i piano • 
MBDEKJ. Rom Anta. Quadriíi* de Conoart pentru piano
MüSICESCO G., Ránduiala oununiel pentr j piano
8TERN L», op. 10, Der Wunsch (Dorinţa) flr  Singst, und Clavierb 

■  11. Lebewohl (Adio Moldova) Singst, und Clavierbop.
op.
op.
op.
op.

4. Gr aude Etude pour pianoforte
17. Hora. Mariâra pentru pianoforte
18. Durerea ’ml tete mare, Valon brii. pentru piane 

P  19. Visuri Oe de ccpil, Quadrille pentru piano . ■
La Favorite, 8chottisoh pour piano . . . . . . . .
Iţik-Polka pentru piano . . . . . . . . . . . . . .
op. 80. Apele de la Văcărenel, fiehottaieb pour piane 

VIKLJX R.. Marche de Cavalerie pour piano • • • • • • • « .
Tăie acest* ae vfiad eu rabat de 85«».

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PALATUL »DACIA.«

şi U  t6 te  librăriile din ţ t r i
•e află do vţaţări :

METODA Bl CODA NATURALA
drept contraşi  la

VĂTĂJIĂKILK PRACTICEI M EDIC ALI
8ingura şi sigura pană contra 

mort*! premature fi lingeairel cronie* de
Aug. W illi. KOnig

P R E Ţ  OL 8 LKI  N U O L

REGULLE
C E  T R E B U E  P À Ç I T E  I

pentru a

AJUNGE U 0 BATfilIETA ÎNAINTATA I
PRKŢDL t0  CKNTTM.

M O U L A T K 1 E R

FOTOGRAFIE şi PICTURA
X. F .  M A N D I  S r  O ^ P

21, Calea Xogofióel 21; via â-vb de efiffiiAri« l'apfa.
Se efectuează ori-ca fel do fotografi# f i p ic to r i, dfi orf-ce fel de mărime, 

ia modal oul mal noii fi elflgăDt aprob it  in cal mal iaa lt grad prin efiro sa 
of%ră un lucru aolid fruaio* on fidelitatea fi nat orei.

JOSEF GRÜNBAUM
I _ i  J L BELLE J A R D I U I È R E

20, C olţfil B ulevardului f i  St rade! M o g o fó ie l, C asele  Q reeén a , 2 0

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

MENCICOAFFE, PALTOANE â la DERBY ,1 COSTUME COMPLECTE
Pantaióne de fantasie din diverse Stoffa

Tot de o-dată înştiinţezi că am priimit

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

Furnifioml Curţii, „A. LA BELLE JARDINIERE", 80 Colţul Bulevardului, 80.

Tipografia Thiel â  Weies Palatul .D an a*


