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ESE IN TOATE ZILELE DE LUCRU.

B l u r o u l  R o d a o ţ i o i  ş i  A c l m i î i i s t r a ţ i o i :  J.J n l » t u l  ^ D a o i t v *

61  priim 'M  in străinătate: La D-niî Ilaosoii* 
siciu 4 Vogler In VÎGnna , WalfisnligasiP 10 
£  Opptlik In Vit-nn»., 8 'n M ib u tt i 2 ; Siiilo- 
Moiie in Vicnna, Scilcrstiitte 2 : Vinteni
■Ardicla In VÎMina, Teinfaltstrasse 17 PhiJipp 
LOb In Vienna, En|iiinl>acligas«e Î l : L. hang 
A Comp. i>i Peşta şi Uatas-Laffite & Comp. 
In Parii, *  jM ţ i

8cri«orl nefranco* na n  primese.

Articolele nepublicat« ** ţor ard*.

Un numer In Districte 15 bani.

. Ioim4 11 Ianuarie.
* in aor . • • . 81 S5 

«K »u r n. g , I emit* i i ?  50
, H » 10 «-

.mutul auRtr, in bftrtio . 80 50 
»  ,  i  ‘a rg in t. 63 70

¿nta austriaca In aur • • - 60 90
tose din 18Gu . ...................... 113 76
Acţiunila liinccî naţionala . . 110 — 

.  .  auatr. ile credit 221 25
” ungare ,  207 50

Argint , . .............................. IM  8j>
D u c a tu l...................• • • • , '  », 62
H iţo le t i » !  • . . . . . . . .  i  l l
100 miircî germane . . . . .  58 80

Cursul de Berlin, 10 Ianuarie 
Acţiunile Căi lor ferate rcm&ne. 20 50 
Obligaţiunile r imune 60/« . , 
Priorităţile O. fer. rom. 8°/« 
împrumutul Oppenheim . . ,
Napoleonul..............................
Viana, termen lu n g ...............
P a rii ,  «eurt . . . .

66 36 
68 60 
94 90 
16 21

P L E C A R E A  T R E lS r X J R X X ,O P l
Bnuurescl ■ Suceava 

Bucureicl , . . . 8.15 n 10.—
P lo ea e l............. 9.60 n 12.00
Br&ila . . . . . 1.13 n 5.46$ 7.15 i
Tecuci a ............. 4.88 n 11.40

ai n* N! B<,ini‘n '- • • • • 9.05 d 445 <J
81 i Suceava, *o*ire . . 12.03 .J 9.55 n

Calendarul ijlleî 
Dumineci 1 Ianuarie.
Patronul lile l: Cav. M-lania 
Bua&ritul soarelui: 7 ore 32 min. 
Apaiul «oar Iu l: 4 ore 43 min. 
Paaele lunel-. Lună Nuou.

Buenresc 
Buc ireecl . . . 
P i te j  ti V. . . , 
Slatina . . . .

Vere iorova  
. . . 8.— d 6,05 n 
. . . 1 1 .2 1 . 1  10.15 n

1 •C r a io v a .......................4.17 q
VArciorova, soiire , . 9.01 nu

Suceava—Bucaresel
8 uee.ua..............6.11 d 6.46 d
Roman..............8.45 j  12 39 d
Tecucid..............12.30 n 6.10 q
Br&ila . . . . . 3.08 n 8.10 n 8
Pîoeacl.....................7.12 d 2.
Bucuresoî, toii re 8.30 J 4.

Verelorova—Bucnresel 
Vereiorova . . . . . . .  6.46 d
Craiova . . . . . .  .11 .444
Slatina........................... 1.51
P lte| tl.............................4.42
Buoureaol, soeire . . . .  7.40 4 11

68 d 
.46 \ 
.30 4

1

Bncnresel—Glargta
Bucurcscl.............................9.16 i  6.04 u

. Qiurgiu, sosire............... 11.35 y 8,27 4

(iln rgln— Bneureael
Giurgiu.......................... 9.26 d 4 .43 .J
Bucurescl, sosire........... 9.48 4 7.17 n

lia laţi— Barboţi
G a la ţ i ..................l.JO n 8 *6  d 7^0 n
Barboţi, sosire . . 1.55 n n

B urbojl-G a la ţi 
Bărboşi . . . . 2.55 n 6.25 n 7.8 n
Galaţi, sosire , . . 8.30 n W n  8. - n

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

(Agenda Havas).

Serviciul le la 10 Ianuarie, 4 ore seara.

Belgrad, 11 Ianuarie.

După (ase sile de lapte sângeroase, tru- 
i «  noastre aii luat cn asalt G or iţa, V i» 
jk, fi toate înălţimile ce domină forţă* 
fta Niţ. Luarea aceste! fortăreţe este imi- 
3 ă. P rderile noastre sunt simţitoare, 
jal cu seină snnt mnlţl oficerî răniţi.

Belgrad, l l  Ianuarie.

Niţnl a capitulat, dnpă lnarea întăritu- 
#or iaaintate. Lupta a fost crâncenă.

Constantlnopol, 11 Ianuarie,

Unele gazete pretind că Poarta n’a co- 
ns pe Serbia in armistiţifi. Ele confirmă 

|tî Roţii aii trecut Balcanii la Kecidere
* împrejurimile Hain-Boguzuluî ţi la Ici- 
JttiS. Ele adaugă că Roţii ati ocupat Ka 
nnlîkal, afl Întrerupt comunicaţia garai 

Ipsenpî de la Şipoa ţi că satul Şipca este 
"  m pnVerea Roţilor.

Tlena, 11 Ianuarir. 

«Agenţia Havas, zice că respunsnl Ru
siei relativ la condiţiile de armistiţifi nu 
este încă oficial cunoscut.

Deosebite sgomote circuă la Vienrt re 
1btiv la condiţiile impuse de Rusia. Pre 
vederile sunt mal pnţin bane.

Constantinopol, 11 Iajraarie. 

Singurele dt peţl ■ '*  «relativ la în
eăerările de mal nainte de Miercuri sunt 
iară însemnătate. Gazetei« confirmă ca du
rata şi condiţiile armistiţiului nu snnt 
încă fixate. Mahmud-Damat s’a întors la 
Constantinopol. Omer-Fezy-paşa coman
dantul gardeî civile a murit.

Lom-Palanka 10 Ianuarie.

La 6, 7, f i  8 Ianuarie, trnpele române 
iaB avut lupte repeţite cu Tnrcii înpreju- 
Irnl Vidinnlnl. In urma acestor lapte, fa
vorabile Românilor, aceştia afi ocupat sa- 

1 ilele Na7.ir şi Velbok, gonind de aci 2,000 
[N e  nizaml cari se retranşeaseră on patra 
[ tunuri ţi cari s'atk retras grabnic fn for*
I t&mţa Vidinnlnl, lăsând mnlţl morţi ţi 
I răniţi.

înconjurarea- Vidinnlnl de armata ro- 
[ mână înaintează repede.

—Serviciul d» la 11 Ianuarie 8 ere seara —

Cetlale, 11 Ianuarie. 

Fortăreţa Antivkri g’a predat Munte
negrenilor fără cond'ftiî. Mare entnsiasm.

Aliena, 1 1  Ianuarie.

D. Bulgaria, fost preşedinte de eonsilifi 
a murit dnpă un atac de aptţlexi«. Sgo- 
motnl despre dimisia ministrul de res- 
boifi este necsact. Ministrul de resWa e in 

1 deplină unire de opiniune cu restul cabi
netului. Anteiul ban de reeerre se va pă
stra sub steaguri, el coprinde J.0,000 o ;-1 

I meni. O rescoală în Macedpnia este imi- 
I nentu.

B Ü O U B E S C I  i î IANOABIE

Constantlnopol, 11 Ianuarie.

Ministrul din intra Hamdy-paşa este 
rurnit mare-vizir, în locul Ini Edbem-paţa.

Sunt vre-o zece zile, de c&nd me- 
refi se vorbeşte despre lnohiare^ii- 
nul armistiţifi şi despre începerea 
negoţiărilor de pace. Noi, c i re tot- 
d’a-una eram cuprinşi de Îngrijire 
pentru urmările acestui nenorocit 
resboiîi şi care numai anevoe ne pu
team desface de temerea, că luptele 
se vor prelungi peste mfisura inte
reselor noastre, noi trebuia să ne 
bucurăm de aceste ştiri şi să dorim, 
ca ele căt mal curând să se adeve
rească.

Mereft ni se punea Insă Întreba
rea : Intru căt armistiţiul şi nego- 
ţiările de pace ne privesc şi pe n o i!

încă atunci, când ministrul nostru 
de externe, d-1 Mihail Cogălnicsanu, 
a declarat, că Intre guvernul Măriei
S f t l o  f i  a c c I o »  c il  1*1. O . i L U p e i i l u U l l U

tuturor Rusielor nu s’a Încheiat nici 
un fel de tractat de alianţă, Încă 
atunci ne-am Întrebat, care va fi po- 
siţiunea Romăniel faţă cu negoţiă- 
rile de pace şi Intru căt guvernul 
romăn, mal nainte de a fi făcut ca 
armata română să treacă In Bulga
ria, a ştiut să’şl asigureze o posi- 
ţiune potrivită cu interesele noastre 
faţă cu viitoarele negoţieri de pace. 
&xn stat dar la Îndoială, dacă trebue 
să luăm cuvintele d-lul Cogâlniceanu 
ad litteram, căci nu putem crede: 
că un guvern, fie acela orl-care, poate 
să arunce ţara In r6sboI, fără de a 
se g&ndi la urmările acestei fapte 

Cu atât mal mult ne Îndoim 
acum, când se vorbesce de armisti 
ţi ii şi de negociărl de pace. Nu In 
ţelegem, cum Rusia să Încheie un 
armistiţifi, fără ca acest armistiţifi 
să aibă valoare şi pentru noi: nu 
Înţelegem, cum ar fi cu putinţă, ca 
Rusia să Încheie pace şi noi să ne 
batem mal departe cu Turcii. Căci 
la urma urmelor noi, de capul nos 
tru nu ne-am fi bătut ou Turcii şi 
chiar dacă era bine să ne batem cu 
dânşii, acum după oe graniţele ne 
sunt asigurate, par’ că nici nu am 
avea pentru ce să ne mal batem 

Am Înţelege dar, ca România să 
Încheie pace cu Turcia, lăsând ca 
Rusia să Înainteze mal departe pe 
calea misiuuel, ce şi-a ales: acesta 
ar fi cel pnţin un lucru, care se 
j poate face şi se poate motiva.

Fu cunoaştem secretele cabine 
tultt român şi nici nu stăruim a le 
cunoaşte; ne place Insă & crede, că 
In privinţa aceasta cel pnţin, vede 
rile neutre nu se deosebesc de ale 
lui. După toate câte s’afi petreent 
pe câmpul de r&sboifi, initeresul 
nostru este a Încheia pace cât mal 
curând şi anutae cel puţin de o-dală 
cu Rusia, de oare-ce chiar dacă până

acum o singură picătură de sânge 
nu 8'ar fi vérsat In zadar, In zadar 
va fi tot sângele ce s’ar vérsa de 
aici înainte. Turcii sunt bătuţi şi 
cer pace : cine ştie, dacă mal târ
ziii el vor fi dispuşi a o primi.

Suntem dar nimiţl, când citim In 
.Românul*, organul oficios al gu
vernului, următoarele cuvinte neîn
ţelese :

„Âsceptând să vedem resnltatul 
acestui ciudat armistiţifi, despre care 

se vorbesce merefi, suntem da
tori să ne ’ntrebăm dacă si nox vom 
avea, lntr'un iei oare-care, negociărl 
de armistiţifi ?

Turcii ne-afi dechiarat resbel prin 
fapt, dar afi stăruit a se face că 
nu scifi că se bat cu noi.

Voi-vor să facă tot ast-fel şi cu 
armistiţiul!

Se poate să aibă voinţa, dar nu 
vedem că vor avea şi putinţa d'a 
şi-o Împlini.

Când vorbiafi tunurile- -*—*■ — «  
puteafi zice că nu 'nţeleg daca ele 
vorbesc In limba rusească safi In 
cea românească. Când insă vor tăcea 
tunurile ruseşti şi vor vorbi numai 
cele romănesd, nu. le va mal fi prin 
putinţă să zică că nu ’nţeleg şi 
limba românească.

Ş i este învederat că tunurile romă 
neştl vor urma de a vorbi, până ce 
turcii nn vor face şi cu noi un ar 
mistiţifi.

Ştim că sunt unii cari zic că noi 
vom lua parte la Invciala pentru 
pace, dar că nu putem pretinde de 
la turci ca să ne recunoască d’acum 
ca beligeranţi, ceréndu-ne un armi 
stiţifi.

Aşa o fi, dar mărturisim că filo 
sofia noastră politică nu se urcă la 
aşa de mari Înălţimi. Noi Înţelegem 
numai ce este simplu, prin urmare 
drept şi logic.

Turcii ne-afi bombardat: le-am 
râspnns.

Combătând pe cel cari ne combă 
teafi, ne duserăm până la Plevna.

Tnrcii cer roşilor un armistiţifi 
Dacă ruşii ’1 acordă, lnpta se bubj 
pendft.

Turcit nu cer rom ânilor un 
stiţiU : deci ei vor ca lupta să 
şi cată să l i  se fa c i pe p «ftă , Kr pare 
râfi, dar aşa est©, aşa tñFU® să 
fie ş’aşa va fi, până ce iflrcil vor 
da dreptul românilor şi^ceştia vor 
primi nn armistiţifi

Să fim dar gata cj/^toţil, pentru 
toate Împrejurărileyţi cu naţiunea 
română va fi biryfiţ», căci cu dânsa 
este dreptatea^//

Ce vor să zy » aceste cuvinte pline 
de .avânt tíftrioticí“— Ruşii să In- 
cheie armistiţifi cu Turcii şi noi să 
facem úr Pofta Turcilor ?

B\a/\ „Românul* nu ştie, dacă şi 
no! Vom Încheia un armistiţifi ? Mal 
w y it: .Românul* ştie, că se poate 
<Ă Ruşii să Încheie un armistiţifi şi 
noi să ne batem mal departe. Este 
chiar .Învederat*, că „aşa este*, că 
aşa trebue să fie şi aşa va fi, 

Mesagiul doittinesc cetit în cameră 
da ţârii mângâierea, că dupâ ce

Plevna va fi căzut, pacea se va În
cheia. Plevna a căzut: aoum InsS 
Ruşii Încheie nn armistiţifi şi noi, 
cari ne*am b&tnt alăturea cu dânşii 
la Plevna, urmăm a ne bate mal 
departe, pentru că turcii nu vor să 
ştie că şi noi eram la Plevna.

Dar Ruşii ?!— nu ştifi nici el ( Să 
ne fie permis a ne îndoi, că .R o
mânul* vorbeşte serios

DIN AFAR1

Negoţiările Începute pentru ln- 
cheiarea armistiţiului se trăgănează 
de pe o zi pe alta fără de resultate 
hotărlte; In vremea aceasta Insă spe
ranţele de pace tot mal mult se În
temeiază, de o are-ce turcii sunt si- 
liţl a se retrage pe Întreaga linie de
pe câmpul de reshoiii- din- 
Impâ căderea Wonel ruşii afi înain
tat din mal multe părţi spre Adria- 
nopol şi acum ne vine ştirea, că el 
ameninţă linia ferată de la Jamboli, 
afi ocupat Cazanlt^ul şi afi tăiat co
municaţia garnizoanei din trecâtoa/ 
rea de la Şipka cu restul arrna^ 
turceşti.

In lupta lor eu muntenegreni cu
sârbii şi cn Românii turciU“ a sunt
mal norocoşi. Fortăreţe^? Antivari
şi Niş afi capitulat, ijw^rnpele re-

mâne Înaintează lmu^Juru^

lui şi Îndeplinesc ypresurarea for-

tăreţil. /  ■
După toate Xcestea atitudinea

Qreciel devină^11 ce 1° 00 a* 
meninţătoanr Şi In Macedonia se 
pregăteşte^ insurecţiune.

Faţa / aceasta situaţiune, la Con- 
stanti/6p°l se schimbă miniştrii şi 
com^danţil, şi, primindu-se demi- 
giylea lui Edhem paşa, Hamdi paşa 
/ numit mare vizir.

Să sperăm dar, că armistiţiul şi 
pacea se va Încheia cât mal curând, 
căci din ce In ce turcii vor trebui 
să simţă, că nu mal pot resista.

Din alte ţâri nu ne vine nici o 
ştire de oare-şl care importanţă. In 
Englitera spiritele par a se fi do
molit ; ear restul Europei aşteaptă 
cu nerăbdare resultatele negoţiâri- 
lor Începute Intre Poartă şi Rusia.

înmormântarea regelui Victor E- 
manuel se va face la 15 Ianuarie.

REVISTA ZIARELOR.

.Românul* are nădejdei, cum-că 
regele Umbert I va fi un vrednic 
urmaş al lui Victor Emraanuel.

lntr’un alt articol urmează pole
mica sa cu „Pressa*, spuind din nofi, 
că resboiul afi fost o necesitatei Do
robanţii desbrâcaţl, râfi hrăniţi şi

degeraţi snnt ilustraţia cea mal bu.ă 
de câtă necesitate afi fo it râsboal 
.Românului.* Nu ce se face,'cictni 
se face e Întrebarea de câpeteni.

.Pressa* dă o mică schiţă biopa- 
fică a râposatulul rege Victor kn- 
mannel şi speră că Umiert I  va 
continua opera părintelui sâfi.

Apoi urmează revista retrosec- 
tivă asupra independenţei. .Presa* 
afi dovedit până acum cv multsuc- 
ces, că idea de a r e a l i i  neatârna
rea deplină a Români*! pe cal di
plomatică afi pornit de la ea ş că, 
pe calea apucată <* cabinetul con
servator, Încrede*» puterilor ceve- 
nise atât de m?‘e, Încât recuioaş- 
terea neatârn^»1 era asigurată.

py*

muisâfr^^icol Întâmplărilor anului 
1877 A r e  la stingerea lui ne lasă 
cu -iaejdea, că vom avea In curând 

e.
In urmă ziarul arată perspectivile 

de resistenţă ce-i mal remân Tur
ciei, după ce va fi Încheiat armis
tiţiul cu RuBia, despre care se vor* 
beşte atâta In zilele din urmă.

ŞTIRI OFICIALE

Prin  înalt decret Domnesc s’a autori
zat guvernul a face cheltnelile publice pe 
luna Ianuariil din anul 1878, cn analogie 
dupS budgetul eserciţiulul 1877.

Reducerile făcute prin budgetul eserci- 
ţiulnl 1877 , în serviciele regulate prin 
legi speciale, se vor plăti In luna Ianuariii 
1878, după budgetul eserciţiulul 1876, 
conform art. TII din legea de la 28 Fe- 
vruarie 1777, întrn cât legile modificătoare 
ge vor găsi încă neadoptate.

Plata servicielor înfiinţate prin legi 
speciale, pentru care nn se va fi prevăzut 
creditele necesare prin budgetnl eserciţiu- 
lnl 1877, se va efectua în limitele sume
lor hotăr&te prin legile respective, jcu a- 
naloglogie pa luna Ianuarie, 1878.

Qnvernnl nn este autorisat ca în limi
tele snmel de 250,000 lei. prevăzuţi prin 
projectnl budgetului de cheltnell al mini
sterului da finanee pe eserciţinl 1878, 
pentru confecţionarea biletelor ipotecare 
să facă faţă cheltuelelor od^e^vor reclam« 
acest serviciQ ■ în cursul lu n e i 'l .^ -  
1878.

Pentru cheltuelile ca se vor reci 
trebuinţele armatei |în enrsul lunel 
ţr ie  1878 peste creditele cuvenite 0 
logie după budgetul eserciţiulnl 18* 
vernnl este autorisat a deschide ir 
ralul de resbel credite suplementare 
traordinare, până la concurenţa nne. 
de lei trei milioane, cn reserva legiti 
lor de eătre Adunare, confurm lege! 
tabilităţel generale.

Cheltuelile cărora nn se poate apl 
nalogia lunară, preenm: stipeudiele^. ■' 
venţiele, contractări, anuităţi la 6 
publică, îndemnisaţil safl dinrne, ch;. 
de dram ţi de dislocaţie, ţi alte am

K S L  lOrBCA,
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J.se vo r^ e fec tw  • l i p i  trebuinţă sa8 dupi 
atipulaţiunile conven ţiunilor respective, ra 

lim itele creditelor a 'o rd a te  pentrn ««e re i 

ţ iu l 1877. I
Dram ele deputaţilor, precnui f i  ckertu 

elile de personal şi material Ie A d r t l n l  

deputaţilor f i  Senatului, n  »0 »  lich ida  fl 

plSti pe luna l u i t f i i  dup î budgetele lor 

particulare.
Perceperea f i  r f î i i ig e ta a  ven itu rilor pu 

blioe se va «A c ta *  tn luna Ianuarie 1878, 
după pwjvsdeole budgetulu i da ven ituri 
• I «M roiţi (tu l 1877 f i  dupe leg ile  reapec 

t iv «  de ( « p o i i t e  pe lasă  sad trimestru.

INSTRUCŢIA PUBLICĂ

M. S. Domnitorul a adresat d-lu! 
tnnifflfcu al cultelor şi instrucţiunel 
fublice următoarea scrisoare:

DommuU ministru,

Amintirea sacrific iei or oe armata fi na- 
ţnnea aii făcut fi fac în cnrenl acestui 
»sbel pentra a consolida vechia temelie
• Independenţă scumpei noastre Patria, 
Q treboe nici o data s i peari din min
te fi din snfletul generaţi unei noastre 
fia  oeler ce ne vor arma. Dorinţa Mea 
e*e ca după terminarea luptei ce am în 
titorins, ministerul în capul căruia te 
* ' i  să îtgrijască a se publica o istorie a 
aestui rcebel, care rgsp&ndindu-se în po- 
po, să arata tu tu lor devotamentul fără 
maginl, jertfele eroice pe cari ţara f i  
oaaa le-ai desfăşurat spre a asigura bn- 
nuleel mal scump pentru naţiunile cari 
afl oinţa f  puterea dea trăi, Neatârnarea.

Spe acest sfârşit, E0 pun la disposiţiu- 
nea mini stern ni instrucţiune! publice su
ma le 5,000 ■  noul, care se va oferi ca 
premii celei mal Sune scrieri populare de 
acest-fel de o comtinne competentă oe se 
▼a turui fi după un uume program ; eară 
opera premiată se va idopta in şcoalele 
noastre publice pentru ea tinerimea să 
afle într’ ânsa frumoase ^vaţăminte, no- 

> i ! ţ  |i j ^^riotic«» esemple.*

'\4ROL.

Ziarele »Timpul* fi »România Liberă, 
cu ocaeiunea numire! d-lui Or. Stefănescu, 
de director general al ministerului culte
lor f i  instrucţiune! publice, aii arătat din 
neştiinţă, de sigar, că d. Stefănescu ar 
ocupa patru funcţiuni.

Ministerul, pentru a nu lăsa ca nifte 
asemenea aeasactitlţ! să se răspândească, 
fără a fi rectificate, se grăbeşte a face cu
noscut c i d. Stefănescu, din tioa numire! 
sale ca director general, ’fi-a  dat demi- 
siunea din consiliul permanent al instruc
ţiune! fi de la museul de antichităţi, ast
fel că de atunci d-lui nu ocupi de cât 
poetul de director al ministerului fi ca
tedra sa de la facultatea de ft iin ţe ; cât 
pentru direcţiunea museului de istorie na
turali, aceasta nu eete o funcţiune deo
sebită, ea este uniţi de drept de catedra 
de ftiinţele naturale de la facultate, după

cum conducerea celor-l-alte cabinete ale 
facultiţel fi grid iiia  botanici sunt date 
profesorilor respectivi.

(C tmwmta j)

A. S. I. Marele Dace Nicolae a 
adresat M. S. Domnitorului urmă 
toarele telegrame :

Ltvtea, 29 Decemvrie. — In telegrami 
mea precedenţi s'a strecurat o eroare» 
lupta la podul peste Isker pe foseaoa So
fiei la Vrajdebni nu a urmat la 21 ci l 
22 f i  oraşul Sofia nu a fost ocupat la 22 
oi la 23 Decemvrie. Solei man-paf* a v i l  
uitat Sofia în cioa luptei de la Taschki 
Sen f i  la 23 Decemvrie a plecat de acolo 
la Ptlipopoli pe drumul Iehtimanul; satul 
Gbeni-Han a fost ocupat de drafţonil de 
Aitrakan, 2 ore dupi plecarea lui. Turcii 
afl lisat în Sofia 1,000 grefl răniţi fi m o l 
ribunzl, ceea ce a pus iutr’o poeiţie foarte 
penibili pe generalul Onrko, care se pogo
râte din munţi f i r i  tren f i  neavAnd de cât 
cele mai stricte ajutoare medicale. Coloana 
mobili trim iş i de generalul Delingsbausen 
in valea rîului Stvoretz pentru a o cariţi de 
bafi-buiucl cari hârţuiaQ posturile noastre 
fi se dedead la ja f, a avut in întreaga zi de 
26 Decembre împuşcături, f i  gonind pe 
başl-buzuci din mai multe sate a dat foc 
acestora fi  a luat provisiile f i vitele. In 
aceste în c ierir i am avut grefi rănit pe 
sublocotenentul Lavrentieff din regimen
tul leniseisk , iar dintre grade inferioare 
s’aS omorît 7 f i  s’aQ rănit 24. Detaţa- 
mental colonelului Krassovskj a distrus 
comunicaţi* telegrafiei intre Staro-Reca fi  
Osman-Bazar f i  a trimis un detaşament 
volant pentru a restabili comunicaţia in
tre Staro-Reca fi Kotel. Detaşamentul co
lonelului Schulgin a ocupat trecitoarea 
Tvardiţa, ouriţindu’f i  drumul în mijlocul 
unei zăpezi adânci, îndreptând podurile 
distruse de turci f i  înlăturând piedicile 
ce obstruatt calea pe o înălţime de 2 ver
ste. Voluntarii trim ifi de Schulgin aS gă
sit muntele Baba p ir is it f i  pe înilţimea 
Svertchinak o tabie întărită; dupi ce vo
luntarii aii aruncat alarm i in această ta
bie. s’afl retras.

M O R Ţ I I  I T A L I E I

Regele Victor Emanuel (Z I) /, este 
fini regelui Carol Albert de Sardi- 
ua, născut la 14 Martie 1820. Ina- 
1Qt* de a se fi suit pe tron, purta 
titlui de duce de Sa voia. La 12 A* 
prilie el s'a căsătorit cu Ar- 
ehiducesa Adelaida, fiica archiducelul 
Rainer de iustria; cn toate acestea, 
In anii 1848 şi 1849 Ducele de Sa- 
Yoia a luat pa.te la luptele contra 
Austriei şi sa diajQg prin vitejia sa. 
După lupte de la Nfavara (23 Mar
tie 1849) regele Catq Albert a ab
dicat In favorul fiului ^  ■} a’a re. 
tras In Spania. Ast-fel Vctor Ema
nuel s’a suit In cele mai estice îm
prejurări pe tron, căci nu nunai a- 
vea să Încheie un râsboifl nenoioeit

ci avea tot-o-datl • î-Vt ească 
pacea internă co* ue către
deosobitele facţiai iţionare.

De fi cn mari sacrificii financiare, 
el a Încheiat Insă paoea cu Austria, 
apoi şi-a Inlreptat atenţiunea asu
pra afacerilor interne ale regatului. 
In vreme ce Întreaga Italie gemea 
subt influinţa austriacă şi subt re ac
ţiunea puternică, Victor Emanuel a 
pus frlfl tendinţelor exagerate ale 
democraţiei, a remas Insă credincios 
constituţiunel proclamate de părin
tele săfl. Aceasta i-a dat numele de 
,11 re galantuomo.* Ast-fel a devenit 
regatul Sardinel centrul de gravita- 
ţiune a lntregel Italil şi In urmă 
sub conducerea marelui Cavour, chea
gul poporului italian.

La 17 Martie 1881 Victor Ema
nuel s a proclamat rege al Italiei.

Victor Emanuel a avut din căsă
toria sa cn regina Adelaida patra 
copii : 1) Princesa Clotilda. născută 
la 2 Martie 1840 şi măritată la 30 
Ianuarie 1859 după Prinţul Napo
leon, 2) Principele Humbert, născut 
la 14 Martie 1844 şi căsătorit la 22 
Aprilie 1858 cu principesa Marg..- 
retha de Savoia, 3) Principele Ame- 
deu, Duce de Aosta, născut la 30 
Maifl 1845 şi căsătorit la 30 Maifl 
1867 cu Precesa Maria della Cis
terna şi 4) Princesa Maria Pia, năs
cută la 16 Octomvrie 1847, măritată 
la 6 Octomvrie, 1862 cu regele Lu
dovic I de Portugalia.

In urmă regele Victor Emanuel 
s'a căsătorit cu marchisa de Mira- 
fiores pe măna stăngă.

Generalul Lamarmora.—  Săm 
bâta trecută la 9 şi jumătate dimi
neaţa a murit In Florenţa genera
lul italian Alfonso Ferrero Cavaliere
QV Ustnai — h a
Turin la 18 Noemvrie 1804, iar la 

823 intră ca ofiţer In artileria 
Sardiniei. La 1848 s'afl distins In 
râsboiul contra Austriei ca maior 
de artilerie şi şef al ştabului duce
lui de Qenua. In toamna aceluia-şl 
an a ocupat pentru puţină vreme 
fotoliul de ministru de râsboifl tn 
ministeriul Perone (Noemvrie 1848) 
şi Qioberti (Fevruarie 1849). După 
aceea afi fost comandant la divizia 
staţionată la hotarele Parmel şi 
Toscanei fi-afl Înăbuşit revoluţia din 
Genova. La 3 Noemvrie 1849 se 
făcu iar ministru de resbotfl, căşti* 
găndu-şl mari merite cu reorgani
zarea armatei Sardiniei, reformănd 
ştabul general după modelul celui 
francez şi a celui prusian, In căt 
la 1855 a fost In stere să trimeaţă 
aliaţilor o armată bine dăscălită,

ea 
lupi 
la 18 

résboiü |. 
rësboiuluï ea . 
al ştabului ge_ 
păcii de la Vili.» 
prezident al consiliuiu 
la 1861  ̂comandant gen 
lanului şi ln acelaş an aiuDab 
sador estraordinar, ^trimis la Berlii 
pentru a felicita pe regele Wilhelm 
pentru suirea sa pe tron. In Noem
vrie a aceluiaş an fu numit prefect 
de Neapole; la 1864 a fost ministru 
de esterne şi şef al cabinetului şi 
Incheiă cu Franţa convenţia din 
Septemvrie, apoi Incheiă tratatul de 
comerţ cu uniunea vamală a Ger
maniei şi tn fine ¡alianţa cu Prusia 
la Aprilie 1866. Tot ln acest an 
funcţionă ca şef al ştabului general 
al armadei. Ce om politic aü avut 
mare ură contra prinţului de Bis- 
marc.

Alegerea viitorului Papft

D. John Lemoinne scrie tn , Jour
nal des Débats* următoarele :

Fără a ne atinge de regulele res
pectului, ne putem ocupa de o ces- 
t'une, care se cercetează de toată | 
Europa, ba de toată lumea. Acela 
dintre Papi, care aû domnit mal mult, 
vorbeşte însuşi şi permite a se vorbi 
de ziua, tn care va trebui să i se 
numească un urmaş. Se face multă 
vorbă despre hotărtrl secrete şi pla
nuri tainice şi totuşi se poate ln* 
têmpla, ca alegerea viitorului Papă 
.-«ă se facă tn modul cel mai liniştit 
şi mal obicinuit. întrebarea de că
petenie es te unde se va ţinea con
clave şi cel mal activ şi mal incor- 
rigibil partid catolic stărue, ca să 
nu se Însemne ca loc de alegere 
Roma, capitala noului regat italian.

Unii aû mers —  nu pentru tntăia 
oară —  at&t de departe, ln căt aû 
şi propus insula Malta. Ori cine-şl 
aduce aminte, că Intr'o vreme era 
vorba, că Papa ar fi avênd intenţia 
de a părăsi Roma şi de a şl alege 
locuinţa unde-va ln străinătate, pen
tru a scftpa de stăpănirea italiană. 
Această Întrebare, cu care Papa nici 
nu se va fi ocupat poate ln mod se
rios, afl fost Întoarsă pe dos şi pe 
faţă, pănă ce iar Papa s'afl convins, 
că Roma e cel mal bun scaun epis
copal al sefl şi nici nu s'ăfl urnit 
din loc. Tot ast-fel se va ln têmpla 
şi cu Conclave ; se va aduna pur şi 
simplu ln Roma.

Istoria despre Închisoarea Papei, 
despre întemniţarea lui în Vatican 
şi ln grâdinele lui, despre piedeoele, 
care i se pun tn eserciţiul funcţiunii 
lut, este fabricată pentru esport şi 
inventată pentra oltramontanif, cari 
trăiesc tn depărtare. Majoritatea car-

pt
fi-o e*, 
mutarea tu.
espus fulgerelor Vaucanuji.., ua 
loc de a se mânia, el le au pri| 
ca pe un fel de sfătuirl părinţi] 
cari na primejduesc serios pe m 
nea. Certele Intre Vatican fi Qk 
nai sunt scene de familie fi pc 
ral italienesc ftie bine din part 
cum că papalitatea formează o pî 
fi tocmai cea mal glorioasă pa 
a istoriei sale.

Conclave se va ţinea deci In Ro 
fi va fi tot atât de liber ln deîi 
răriie sale, ba mal liber chiar, 
căt ori unde. Jn consistorial cel i 
ap piat Papa va spune Cardin| 
Im: rocedura pregătită p»ntru a
i>r urmaşului sftă, dar se lnţek 

va Însemna persoana. Ceai 
”  . i a.să care mistue Europa

. i de ani încoace, are propf 
>sebită de a arde malt 
tn bisericele străine 

t. lia chiar. Catolicism«!* 
uatic tn Paris, Brusei 

tn Londr de căt ln Rea 
taliană a bncn I

lu t  ală cu statnl fi > I
gnsul, fi tocmai I
n străinătate si 

italienesc s ar Înv
i modus vivendi. el 

âeputerf ca să alea&-.
ţ alian. Amestecarea pat. 

ise ln politica deja dea.
ii a Europei, afl fă t aii 

tea să devie a 
nt de rdsboat

oaie, a căt guvern^ 
rească a o linişti 
•ci, că Franţa, Aastri 
ialia, ca cele mal inti 
rl catolice, afl şi făcuţi 
itru a sfătui ca să i  
Papă cu principij^i^ 
v l’alt“ >nteri.

, .iege c "■ > m
a> ndaţ '• J l i j
le gin are .. «  ur«tcâ aleiM

Se vorbeşte fi despre 
drept de veto, dar după cum ni şi 
pare acest drept afl devenit foartl 
problematic.

Veto avea duoâ raţiuni de a fl 
Antftifl, biserica In vremea Introlu 
eeril ei tn ţările catolice avea mol 
fii, asupra cărora Papa avea un drept 
oare-care de proprietate. Dar aceste 
moşii s'afl secularizat, aproape toat* 
fi Papii afl recunosc nt aceasta prin

P
ca
un
pr»
lec
I »
lo
di
ré
9“
1«
ca

S
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Da, o nebunie, căci, după ce sute'.*^« nu ftie de căt să tragă focul

'nul 1877 se Incheiă.
cum vom judeca, faptele ce 

'«Cat tn acest an, sunt mari,
ii fost grele şi s'afl -făcut, 
’. fiind că s'afl făcut şi nu 

Hă remăie fără de nrmărl 
:u greutatea lor.

>ren puţin ne pasă de nişte 
re tn ele IubuşI nu afl nici 

’ 8.

i zilnică e atăt prisos de 
In căt ar fi o adevărată 

i crede, că, numai de dra- 
.jrobanţul Îşi uită părinţi. 

i^ ^ A > r l,  soţie, eopil, uită lini- 
^ ■ ■ fa tă  a vieţii sale obicinuite, 

V w D ta , degeră şi plin de a- 
i aniuct viaţa tn placul In

şi iară-şl sute de ani se luptă şi apoi, 
tncetănd a se mal lupta, popoarele 
se deschiagă, nimic, din ceea-ce afl 
făcut, nu mal remăne.

Şi totuşi zadarnică nu este munca 
veacurilor; poate chiar fără să ştie 
Însuşi lămurit, dorobanţul se luptă 
pentru ce-va : nimic nu r&măne din 
ceea, ce afl făcut popoarele, rfimăne 
tot ce afl găndit şi afl găndit bine.

In mijlocul ve< inicului deşert afri
can se Înalţă insă piramida aşezată 
cu mii de ani mal nainte şi, după 
ce In urma altor mii de ani, nu va 
mal râmănea o singură fărâmătură 
din această piramidă, găndirea în
trupată tn petrile aş zate odinioară, 
ae va moşteni din neam tn neam, 
de la seminţii la seminţii, de la o 
lume la alte, merefl se va moşteni 
şi va da farmec intineritor vieţii 

urmaşilor.
Alt înţeles viaţa nn are, şi acela.

la oala sa, acela trăesşte. iară după 
ce trăit traiul, nu lasă tn urma 
sa de 0a,t un gtlrv dat putreziciunii. 
Viaţa m sunt faptele de căt atunci, 
cănd ele snnfc g&ndiri întrupate ori 
când la no<ţ gândiri ne ridică.

1877 s'a încheiat: să ne Întrebăm 
dar : cum ln usest an ideile afl 
vieţuit prin noi? >â ne întrebăm, în
trucât ln acest an <tm dovedit, câ 
suntem un popor, tn nijlocul căruia 
ideile afl viaţăt să m întrebăm, 
întrucât am trăit şi Invacât am 
vieţuit t

O faptă mică şi fără de însemnă
tate pune semnul deosebitor p« a- 
acest an şi rămâne pe dfinsul ca o 
pată murdară.

Un om, care întreaga sa viaţă a 
batjocorit sfinţenia cuvântului tipă
rit, care nu a lăsat nimic nefeştelit, 
un răguşit cântăreţ de birturi, ru
şinea tinerii literaturi române, an

om de la care tot literatul onest se 
Întoarce au scârbă, a fost distins 
«pentru meritele sale literar*» Pen- 
tru-ce ? Pentru-că a scris un vers, 
In care declară, că tot ce făcuse mal 
nainte, este o lucrare netrebnică. A 
fost destul ca un om vrednic de 
osânda tutora sâ fie lipsit de one 
stitate literară, destul sâ-şl lepede 
copil, a fost destul să nimicească tot 
ce bine ori rfifl, făcuse mal nainte 
pentru-sa să se facă vrednic de lauda 
poporului.

Voi, tinerii poporului, urmaţjl pe 
calea apucată de acest om, căci ne
bun este acela, care nu grăieşte da 
cât cuvântul, pentru care e gata 
şl jertfi viaţa, nebun este acela, care 
crede In sfinţenia ideilor sale, ne
bun acela care ţine la onestitatea 
graiului şi a scrierii.

In toate ţările, fcot omul, de oa- 
re-şl oare Însemnătate politică, re- 
preihiiA, uo ^apujţit şi

ast-fel se presentă tn viaţa sr*ialA 
! ca un fel de cifră mal miit 
mal puţin definită : el int 
viaţa publică atunci, când iS f 
sunt potrivite cu situaşi? şi se re
trage, rând ele nu d*I par a fi o- 
portune.

Nu dar omul «su-şl lucrează, ci 
ideile, pe care ştim, că le ar*. Şi 
In o viaţă sănătoasă şi disciplinată 
nici nu a* putea să fie alt fel, de 
oare-ce ideile stăpffnesc şi oamenii 
sunt ¿râmai mijlocul, prin care ele 
ajucg la stăpânire.

La aoi ideile nu annt de eât 
nifte samsari care mijloceac Intre 
puterea publică fi oamenii politici.

D. I. Brâtianu intră ln viaţă cn 
nn fir de idei fi realisează tocmai 
firul, pe care 11 combătuse mal na
inte.

Nu se putea alt-fol I — Fără în
doială, că nu se putea ; dar tocir 
lipsa acestei putinţe e cea f
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racordate, dec! poziţia reciprocă,

Î~ia6nduror părţilor na mal este & 
jjnşl. AI doilea,  ̂dreptul de veto 

~Bvea înţeles pe c&nd Papa era stă 
l^nitor lumesc, avea state şi putea 
¡Litra In relaţii politice cu alte state 
par astăzi puterea lumească a Pa 
Lei e desfiinţată pentru tot d'auna 
|i puterea lui spirituală e mal ne 

■oftrginită In neatârnarea e! de căt 
jjri cănd şi se ponte mişca liberă 

H a  sfera el. Deci In starea de astăzi 
Jm mal e loc pentru exercitarea 
Dreptului de veto care isvorea din 
f.tpte. Pe care se rezima şi cari dis 
jurând, afi liberat biserica de legă- 
tarile el politice.

C R O N I C A

^ H a  Domnitorul este atins de 
căilor respiratorii. Sta* 

Sale reclam&nd repaos şi 
^^ ^ ^ H iflu in ţe lo r  atmosferic«*, Mă- 

va putea eşi căte-va zile.

Dr. Theodori.

D. Or. Stefânescu, di rectoral general al 
ninisterinlul căitelor şi instrucţiei publice, 
Itpi cnm ne încredinţează »comunicatul*, 
U enra-1 reproduoem în alţii pnrte, nu 0- 
L i  cinci postări, ci numai trei.

{Monitorul oficial* de la 31 Decemvrie

Sblică legea, în virtutea căreia cheltuie- 
i publice se vor fice în luna Ianuarie 
73 dapa budgetul anului 1877, de oare 
Camera n’a avut timp si voteze un 
get pe anul 1378.

I m  - - - - - -  .
| nuernl viitor vom începe ai pu-

fcăn. bartea II, .din romanul » Mihail-

Í

de o societate de amatori, ht {oloiul vf- 
durelor /»' orfanilor soldaţilor Români.

încasări.
Lei B

Preţul a 48 logil de 1 şi al 
2-lea rang vêndute de d-nil mar 
chisul de l'Aubespine-Sally şi G. 
Bengescu (din care una d-lul ge
neral Riohter cu 103 lei şi alta 
d-lul Al. Bibescu ou 60 lei. .

Preţul a 19 logil de al 3-lea 
rang, din care 5 vândute de d. 
Bengescu şi 17 la casa theotrn-
ul. . : ...............................

Preţul a 66 fotoliuri de or
chestră vândute de d. Bengescu 
din care 4 cu lei 20 . . . .

Preţul a 15 foliuri şi 9 Btran- 
pontine vêndute la oasă. . . .

Preţul a 202 staluri vândute 
la casă, din care 154 cu 4 lei
şi 46 cu 2 l e i .......................

Preţul a 850 galerii, vândute
Ia casă ....................................350

Dăruiţi de d. Alexandru Zisu. 50 
DSruiţI de d. Emile Ghica. . 10 

Total . . . .

2,463 —

475 —

700 —

540 —

14 —

Cheltnell.

5,302 —

L e i B,

40

Cheltnell generale după foaea 
comitetului theatral, orchestra, 
taxa mnnicipalS, taxa comitetu
lui, ecleragiul şi încălzitul tea
trului, personalul, coiferul etc. 1,061 

Honorarile d-lul Felice, secre
tarul theatrulul l e i .................. 30 —

Honorarile d-lul Gatino, regi*
sornl theatrulul.......................200

Gratificaţiunea d-lul Zeides ca
sierul theatrulul ......................

Cheltnell de d. Felice cu birge 
pentru încasarea banilor . . .

Cheltuele cu cumpărarea a mal 
multor buchete de flori şi alte

11 7

19 60

110 —

1,432 75
In numerar care s'a decis a se 

depune la casa de depuneri . . 3,869 25 
T o t a l ..................  5,302 —

Posta din străinătate pentru ziua de erl 
in a sosit încă.

Publicăm alăturata dare de seamă 
representatiuneî astraordinară ce 

|a dat la 26 Decembre curent, In 
»tra cel mare di o Bucureşti de o 

amatori Vompusă din 
\ o.‘.irchiza de l ’Aubespine- 

A t a f  Flore seu, d-nil mar- 
Mubespine-Sully, George 
Q r. Paleologu şl Emile 

^Hosul vftduvelor şi orfa- 
|ilor soldaţilor români căzuţi pe 

toi pol de onoaro.

|Şca. în

DARE DE SEAMÂ

încasărilor fi eheltuelilor efectuate pentru re- 
Vwntafittiiea estraordinară dată tn TeatruI 
\\Marc din Bucuresct la 26 Decemvrie cu-

NOT1TE LITERARE

Columna ha Traian, No. 10—11, coprinde 
următorul sumar ; »Memorii asupra Nu
mismaticei române,* de d. D. A. Sturz»;— 
>TexturI române inedite din 1588, 1621 
1636*, de d.TB. P. HajdeO;— »Moneta lui 
Mihail I fiul lui Mircea cel mare*, de d. 
D. A. Sturza;—»Glose române din secolul 
XVI*, de d. B. P. Hajdeil;— »Poesia po
porani a ţiganilor din România*, de d. 
B. Constantineacu; — »Portretul marelui 
Spătar Zoto Tzigara* (stampă).

Albina Carpaţilor de la 15 Decembre, cu
prinde: O duşmSnie cu bun sfârşit (nu
velă istorică);—Cavalerul Constantin Sta- 
mati (fi portetul s8ü);—Scarlatina (higie
na);—Varietăţi şi o stampă, represintând 
Despărţirea.

Albina Caifajilor No. 19 de la 22 De
cemvrie, conţine : ,0  duşmănie cu bun

sfârşit*, nuvelă istorici (continuare). »Te
lefonul* ou iluatraţiune. »Nu e pentru 
cine se găteşte ci e pentru cine ae ne 
mereşte* proverb desvoltat şi aplicat de 
T. Alexi. »Oraşul Scutaii (ou ilustraţiune) 
şi varietătl.

familia din Pesta încheiă anul XIII cu 
următorul sumar: »Hei nevastă ! versuri 
de d. V. A. Boticesou;— »Monumente de 
la fondarea principatelor încoace,* de d 
G. Sion Gherel; — »Literatura română îi 
în annl 1877*, de d. los. Vuloan;— »Se 
cretele Castelului* (romanţ tradus) — Salon 
—Asaltul Ruşilor asupra Carsului (ilustru 
ţiuite).

Y A R I E T A T I

O istorie scandaloasă. — O istorioasă 
umblă în Paris din gnră în gură. La o 
representaţie a operei * Ţiganca, (La Tsi 
gone) în teatrul *de la Renaissance» un 
domn foarte elegant dintr’o lojă de avan 
scenă nu’şi mai lna ochii de la plăcuta 
aotriţă, d-şoara Lea d’Asco. In seara nr 
mătoare acest domn reni iar la teatru şi 
trimise actriţei numite mai sus In gard» 
roba ei un buchet minune de frumos, îm
preună cu o cartă, pe care sta scria nu
mele foarte cunoscut în Paris *Le Baron 

de Courcelle». In ziua următoare baro
nul trimise nn alt buchet, rugând pe 
d-şoara să aibă bună-voiuţa de a-I da voie 

se preainte. Putea oare să refaze rugă
mintea unul domn atât de plin de aten 
ţie şi de generos ? Trecem prea te ceremonia 
prezintăril, destul că peste câte-va zile 
baronul e intimul d-şoarei Le a d’Aseo,

— Şezi aşa departe de teatru, zise ba 
ronnl, dă-ml voie să-ţi pnn la dispoaiţie 
o trăsură. Şi In aceeaşi zi o cupea fru 
moaşă s te tea la poarta adoratei.

— Ţi! la tablouri frumoase? o întreba 
iar baronul.

— Da, respunse ea şi după o oră se 
aflaii două tablouri de maiştrii cei mal 
renumiţi, in salonul d-şoarel, care credea 
una şi bună, eă aii făcut o impresie adâncă 
asupra tânărului cavaler şi că, mulţămită 
generozităţii lui, o aşteaptă un viitor, lipsit 
de ori ce grijă.

Aşa azi, aşa mâine, se alesese un mic 
otel, care aO fost mobilat cu lux pentru 
-şoara, s’aii comandat la cel de’nteiO gin 
aergifl din Rue de la Paix giuvaericale 

în valoare de 40,000 de franci |i baronul 
făgădui subretei 100,000 de franci, pe 

care avea să’i primească cât de curând. 
Dar trece o z i , trec două şl baronul nu 
se mal arată, nici giuvaergiul nu mal 
aduce giuvaierurile, nici cel 100,000 de 
franci nu vin.

Ce să facă d-şoara ? îşi ia inima în dinţi 
se duce In persoană Ia ¿locuinţa baro

nului.
—D, Baron de Courcelle e-a casă?
__Da Madame, poftiţi pânăasus, respunse

politicos portarul.
Dar cine descrie mirarea e i , când se 

vede în faţa unul om ou totul străin,. De 
dată văzu, că fusese jertfa unul amăgi

tor rafinat. Adevăratul Baron de Courcelle 
atetia înaintea el, numai era nici o îudo- 

lă; dar cine să fi fost cel-lalt, care se

întroduiase la ea şi in inima el? Poli|/avoiasoă asupra preliminarfelor de pace. 
va afla încurând. Negustorii primiră lu- Marele duce Mihail ar fi respuns lui 
orurile îndărăt, numai vânzătorii de bu- Ismail Haki că va cere înstrucţii relativ 
chete nu se mnlţămesc cu flori veştejite, la armistiţiu.

D-şoara Lea d’Ascoli a0 devenit însă Constantinopol, 11 Ianuarie,
prin afacerea cu psendo baronul ei >la li-

• _ * Said-paşa, seoretarinl Sultanului esteonne du jour.* . . _
numit ministru din întru, Namik-paşa mi
nistru al listei civile; Kiamil paşa mini- 
nistru de finance In locul lui Iusnf-paşa 
nnmit guvernator la Trepizont. Sadik-paşa 
este numit director la contribuţiile indi
recte. Ahmed-Vefik este numit ministru 
la instrucţie in locul lui Kemal, numit 
senator.

Ordinul Si. AndreiU. — Citiui în »Osten*, 
ziar german din Viena, favorabil causel 
noastre :

Principele Carol de România a primit 
din mâinile ţarului marele cordon al or
dinului St. Audreifi. Acest ordin este cel 
mal mare ordin rusesc, şi se conferă nu
mai membrilor familiei împărăteşti, cape
telor coronate esterne, precum şi escepţio- 
nal comandauţilor şi bărbaţilor de stat 
cari afi eacelat până la mar ;inile posibi- 
lităţel. Ordinul s’a făcut Ia 10 Decemvrie 
1698, da către Petru oel mare în onoarea 
St. AndreiU, pentru distincţiunea acelor 
comandanţi, cari au escelat în resboinl turc 
de atunci. St. Andreii! a fost unul din 
cel 12 aposto'I al lui Christos; era din 
Betsaida de lângă Iacul Genasaret, frate 
cu Simou Petru, şi de profesiune pescar, 
până ce nu devenise apostol.

Ca apostol, propoveduia evanghelia prin 
Capadochia, Galatia, Bithinia, şi Soiţia ; 
el învăţă evanghelia şi pe Slavii de lângă 
Volga la Novgorod. Din această cauză el 
este privit şi venerat de Patron al Rusiei. 
La reîntoarcerea sa din Rusia fuudâ bi
serica Ini Cristos şi in Bisanţ. După aces> 
tea mai propaga prin Tracia, Macedonia, 
Tesalia şi Epir, pănă cănd in anul 62 sad 
70, muri moartea de martir la Patre In 
Achia, pe o cruce de o formă neoomună 
(în formă de X), care să şi numi »crucea 
Ini Andreifl.4

Trupul lui, despre care se istoriseai) 
multe minanl, a fost adus la Constantin 
cel mare la Constantinopol, şi îngropat 
în biserica rădicstă în onoarea apostolului. 
Memoria Iui se serbează în ziua de 30 
Noemvrie. Semnul ordinului rusesc al St. 
Andreii! este o cruce a lui Andreifi (X) 
cu chipul St. AndreiS, d’asupra cu o co
roană şi cu patru litere, dispuss în cele 
patru colţuri a le cruce!. Literile suns S. 
A. P. R. (Sanctus Andreas, Patronns Ru- 
siae). Pe faţa cea-l’altă se află vulturul 
bicipital rusesc, pe gâtnl şi peptnl căruia 
e petrecută o panclică cu inscripţinnea 
rusă »Pentru fidelitate şi credinţă*.

(* . L.).

ULTIME SCIRI
TELEGRAFICE

(Agenţia Havas).

—Serviciul de la 18 Ianuarie 9 ere dimineaţa. -

Coastantlaopel. l l  Ianuarie.

Ruşi! aii ajuns la Ieni-Zagra şi Tatar- 
bazargik. Linia drumului de fier de la 
Iamboli este ameninţată. Populaţia a eva
cuat Adrianopolul. Mukhtar-paşa era de 
faţă ieri la consiliul de miniştri

Constantinopol, )1 Ianuarie.

Mirele duce Nicolae ar fi respuns lui 
Renf paşa că armistiţiul este primit în 
principii!, dar că trebue acum să se în*

Paris, 11 Ianoarie. 

Mareşalul Canrobert va merge să repre- 
sinte Franţa la imormântarea Regeln! I- 
taliei, ce se va face la 15 Ianuarie.

Londra, 11 Iannarie. 

Gazetele englezescl spun că împăratul 
Rusiei suferă de o mare reumă.

TEATRU NAŢIONAii

.A .£TT7£ 4’OXT 7  P R E A L A B I L  • 

Comandatorul D-nu

E R N E S T O  ROSS
oelebrul artist tra fic  Italian 

va Sa 14 representatiual ta osrsul lunei Ianuarie M78 

R E P E R T O R I  V I  
Tragedii de Shakespeare: — Romeo şi ialiolla, 

Othollo, Hamlet, Regele loar, Ricardo III, Macbotb.
Doi Sergenţi, Dramă de Rotti. —  Kean', Dramă 

de Dom a*. —  Ludovic XI, Tragedie de Delavigae. 
—  Francesca Se Rimlni, Tragedie de Pellico. — A- 
more şi Cabala, Tragedie de Schiller. —  Calomia, 
Comedie de Scribe. —  Moarte Civile, Dramă de 
Oiaeometti. — Ruy Blaj. Dramă de Victor FTugo. 

La inUia repre son taţi uoe ie va da :

O  T  P I  E  L  L  O

Tragedie tn & acte, tradaiă de d. Caroano.

Domnd R0SSI va roproionta rolsl Isl 0THELL0

Condiţianile şi costul abonamentului pentru 14 
reprcsentaţiani obli gatere.

Abonament: Loja rang I, II fr 650; Loja 
m  fr. 350, Stal I fr. 120, SUI n  fr. 80. 
Stol m  fr. 50.

Repreeentaţiile vor începe la 1 Ianua
rie 1878.

Abonamentul se va plăti la sosirea d-lul 
Ernesto Rossi în mânele d-lul Brizzi con
ducătorul trupei.

Subscripţiile se vor face la casierul 
Teatrului, d. Zeides, tn t6te <Jilele de la 
orele 10 a. m. până la 3 p. m. şi în s£ra 
de repreeentoţii.

p. Ernesto Rosti B. Franchetti.

•ie rată dovadă despre mizeria, tn 
î viaţa noastră intelec-

■1 ij '‘. r . e, că d. I. Brătiann 
a , f  . sine Insu-ş!; e trist, 
& putea să o facă fără a ii hui- 
uit; e trist, c& trebuia poate să 
facă pentru »  m f l  huiduit; trist 

, ce face lumea, ce face d. I. Brâ- 
ianu In deosebi e nn moft.

Căci ideile nu a& viaţă de căt 

colo, unde oamenii sunt gata să 
>oară pentru densele; acolo Insă, 

ude oamenii pot cuteza să gră- 
iscă In public ori să scrie fără a 
pătrunşi de ceea-ce zic, acolo oa- 

pnil trăiesc şi ideile pier.

aata e soarta ideilor In ţara 
■ e a s ta  a fost soarta lor 

In annl trecut : nu a 

nfitoasă, de care să nu 

[abus şi care să nu se fi 
ierat din zor! de zi pănă

birturi în sflrşit pretutindenea s a 
sbierat despre naţiune, romănism 
libertate, despre mărirea trecutului 
despre Ştefan şi Mihal, fără avet 
adevărat, fără de pietate şi fără de 
frică de pâcat s’a sbierat mereii 
pănă ce, in sflrşit, cuvintele şi aă 
perdut în ţelesu l, afi devenit obici
nuite şi ideile şi-afi perdut farmecul 
intineritor.

Astă zi ele sunt moarte.

Dar ma! mult chiar, i t ă t  s’a sbie
rat despre vitejia  curcanilor, In căt 
atunci, cănd, a duoa zi de Crăciun, 
vitejii (reg. 8) s’afi Întors de pe căm- 
pnl de răsbol, nimeni nu le-a eşit 
In cale, atunci, cănd afi trecut pe 

sub statua lui Mihal Viteazul, nimeni 
uu le-a z is : g& trăiţi voinicilor şi 

de bine a ţ i venit. Ba ! o satira v ie
ţ i i !  abia mal g&eafi loc de adăpost 
t,n capitala Romănieţ.

Ma! e cu putinţă o lucrare lite-
t ie  prin ziare, prin adu- ! rară bine-fàcôtoare In o asemenea

meniţi a toci nişte idei trainiee, sunt 
el oare In stare a se ridica mal 
presus de zilnicie î sunt oare capa 
bili de a se depărta de actualitatea 
miserabilâ? Nici odată! el sunt pre 
destinaţi a reduce viaţa la ziua de 
astăzi şi a stărui să nimicească tot 
ce le pare statornic. EI şerifi „ode* 
de ocasie, .dram e“ tot de ocasie 
el şerifi să pro mărească faptele pe
trecute şi oamenii zilei, şerifi des
pre mărire şi batjocoresc, căci In 
sufletele lor nu este nimic, ce ar fi 

vrednic de o viaţă Îndelungată.
Mult ne-am trudit In anul treent 

şi multe am fă cu t: dacă vom urma 

Insă şi mal departe calea, pe care 
am umblat In acest an, toată munca 
ne va rSm&nea zadarnică. Pincolo 
de fapte trebue să căutăm ceva şi 
dacă acolo nu găsim decftţ, nemer
nicie, faptele Însăşi nn ab nicji un 

Înţeles bine-cuvGntat.
Dar, prin faptele sale bărbăteşti,

prin cafenele, prin" ţară ?! Nişte oameni, care ne simt I poporul ro»"&"  • ¿ntm«!»**

şte, că voeşte să mal trăiască şi că 
are In sine puterea, din care isvo- 
raşte viaţa. Nu se poate ca miile 
de vieţi să se fi stins In zadar; mal 
curSnd ori mal tărzifi din moartea^ 

fiilor ţări! va trebui să isvorască ]/  
mina. Un trup sănătos nu 
purta părţi bolnave; un ponr v01* 
nic nu poate să sufere lnd/^n8 Pu* 
treziciunea socială : acpn  ca,r* 
fost gata să moară /™t»ru un Şir 
de idei, vor sti să o^dească  de aci 

înainte pe aceia/^r* *3* bat joc de 
sfinţenia gftnd^i°r sale proprii, vor 
şti să se leoarcă cn scărbă de la 

aceia, cep  negoţ cu avfintul po- 
poruluyvor şti să goneasca din mij

locul lor pe aceia, cari trăiesc şi jig 

nesc desvoltarea vieţel.
Aceasta e nădejdea cu care intrăm 

tn anul viitor.

A eşit de sub tipar şi se află de 
vânzare la magasinele de musică 
ale d-lor Gebauer şi Şandrovits, şi 
la autor ':

iC A N TEC U L R O Ş IO R IL O R ^
D E  L A  V E D E ,  - 

Dedicat Mărieî-Sale /

DOMNITORULUI ROMANILOR L
Poesia dar

A .  «AN1CI.F.SD
Locotenent de stat mţlonr

PENTRU V '* PIA>°
/di

c a r / p a § i l l  jan-

P re ţu l/^  banI 50-

/  eşitjde sub tipar:

S lT U A T IA  T E A T R U L U I  N AT IONAL
sub direcţia d-lul Ioatt Ghir de 
d-naPlehtenmacher.— Preţul W j it '”

Doctornl mo® Isiorai i;r.r
public efi dă consultaţiuni medico chir 
gioale la domiciliul săQ din strada Ffln 
nel 84, în t6te filele de la ora 5—8 d' 
amea î̂.

Pentru oel Ară mijl6ce consultaţiile v«. 
fi gratuite. *

O DOMNIŞOARA sosită de rnrănd d’ è
Vîüub, din o foarte bună familie, doreş 
a intra în tr’o casă spre a îngriji de cop 
saü de o darau şi a-I ţine compagnie, 

Adresa: Domnişoara Fany, Radu-Vodă 

No. 5, BuuorescT.



T I M P U L

F ERU ALU DOCTORULUI GI RARD
(  PROTOXAI.ATE DE F E R )

Raportü favorabilă alà Academiei de medecinit din Paru.
Academia de mcdecinl dm Paris nu prea d l lesne lavorile sélc ; ca se pronunciS ou cea mai mare 

roscrvi asupra medicamenielorú ce It se iduci pe fie-care cji; de n i )  bine de (leco ant, ea a 'i-d id  nicï i l  
aprobaţiune, prin urmare F e r u l ü C i r a r d ,  care de curlndfi a obţinută aprobatinnea sa, Irebuo se alragfl 
aienliunea corpului mediralü. F e r u l ü  G i r a r d  are remarcabil» proprietate d’a nu constipa, elii 
combate chiarfl eu n a n i  co’isiipaliunite celle mal persistí nie. Elu este und stimu'.entii tonicii de 
prima ordine, carc desvôUà polla de mâncare, readuce repede puterile, vindică rhtoro anemia şi 
slăbiciunea sângelui.— Elu esto uiiü reconstituent« hcroicü pcntrii constiUiliunile debile şi eonvaUteinfUt 
pembtle. — F e r u l ú  G i r a r d  rue  ademenea prescris!) ca surre*il contra diarrhtI ţi diabet«!; in atonía 
íiW Tirtíril online, m slààurUnta n td tn l f t  u n ilu ä tl; in M e l*  w r t M ,  ţi ca deosebire ia contra 
chore151 hytltrit|. »  Vendere in mare, I ,  rat Vivieune, Paria. — Depould in prino. pharmacii.

SIROPU s. VIN DUSART 
c u  l a c t o - p h o s p h a t ü  d e  c a l c e

AcmU preptraltnnl im ü  singurel» cari au l/rvtli Medicilürt SpitaleUirii dén Pu ri», pentru a 
comíala pruprttl<t(il» reconstituante, anti-anttnu» ft digetliv» ate I a< lo-Phes/nattUiu d* caiet'

t i l l  K
C o p i i  l o r i  p a l i d l  :
H a e k i l i c e l o r u  ;
J u n e t o r ù  f t  la cart ae desvdlti ; 
D » i c » t » r t ,  pentrfl •  favorisa abondio(a ţi 

kegiba laptelui ;
Co np al  esc i n t i l o r û  ;
R i t r  i n i l o r  ü s l ä h f l

in B 4 l « l a  d »  p e p l i  ;  
in I ) i | M l ia a l  l a b o r i i t e  ;
hi t n a p r t i n  ( i  ;
io 1 4 1 » »6 1 *1 « cart adnrfl i U N m M  ţi p f  

derea puteyiJorU ; ^
fn F r a c t u r i ,  pentrfl reconstituirea (Saelorfl ; 
in Cica tr isa  r ea r i n i l t r i .

Tkndkri m JUrb, 8, roe Vivienne, Park . 
D rp o n t f i  in  p r i n c i p a l i i »  P k a r m a e i i ,

J .  R .  F A B R I C A  I i A J T p O U T - 'W X E l S n E B B E B O  

X . i .  E L S IN U K It  e t  F IT  1« T I E N A ,  

forarneză contra  oa ia  safi â conto , liv rab ile  la V im » .

Muşamale de căruţe şi Mantale de pltfie
rfct m a l repede |i în oela m al mart can tiitS ţ. (6 3 2 — <

» n r

P A R F U M E R IE  O RIZA

L. L E G R A N  D
ParfumofH, h

♦O ?,
O R I Z A  O l l  

Unsóro eslra f l n i  cu tote buchetele sprß a fceé 
pPrulQ luciosu şi môle ca métasea § ’a-lu o p r i

\L80rd a ma/ muiiorü Curţi atráme.
rue .S l- l lo n o ré ,  I* i  111%

- All ■

^ n s w a n n M  mam L.-.
i  CADOURILE DE A N U L  NOU 1
I  CELII MAI EFTINIi, PRACTICE ŞI DURABILE '

m  [ ó le cnmpura cu ocasinnea liqnidărel a

FABRICEI DE PANZA SI LINGERIE D I »  TIENA IN D IP03 ITD L  G E N E R A I  H  B Ü C O R E SC It t
Calea Mogoş6ieî, Palatul Dacia, vis-à-vis de mag a s i a  D-neî A. Carissi

unde se pot găsi Încă urmátórele mărfuri I r  alegerea cea mai strălucită şi bogată, penfi» a cărora I  

cualitate şi provenienţa se ia garanţia cea mai severi

I Cămaşe de (lamă de ţliua, de Olandă ţi da Chiffon, brodate, simplă şi garnisite de fr. 4, 5, 8, 11 până la la  f r 
I Cămaşe de damă de nópte, de percal franţnsesc fi de olandă, sernple şi brodate de fr. 6.50, 9, 12, 16 până la i t  fr I 
I Cămaşe bărbă'âscă albă semplă, de Chiffon şi de Olandă, ca galere séû fură galere dc 4.50, 6, 9,’ 11 p in i la 1« f r j  
I Cămaşe bărbătescă colorată şi de Cretton de Oxford veritabile da 4.50, 6 până la 9 fr.
I Camisón do damă, de Percal francés, dj Baţistă şe da Piquet de ernă, senipln şi brodat in 100 de desenări cele mdU 

e rm ite  da fri 3, 5, 7.50, 9 până la 16 fr.
I Pereche pantaloni de damă, de Chiffon, de Percal de Olandă şi de Piquet de ¿raft, garnisite şi brodate de fr.

3.50, 5, 7. 8, până la 11 fr.
I Fustă de damă, de Ptrcal şi de Pichet de ernă, semplă, garnisite şi brodate, de fr. 

la 24 fr.
I Pereche pantaloni bărbătesc?, de Croisé alb, de Pichet de urnă, şi de Olandă, de fr.
I Corset de damă diferite fasonnrl de fr, 3, 4,50, 7 până la 10 fr.
I Hăinuţă de fetiţe dc flanel colorate de fr. 8, 10, până la 14 fr.
I Fustă de damă de flanelă colorate de fr. 10, 12, până la 15 fr.
I Cămaşe de f'anelă albă séü colorată de fr. 7, 9, 11, până la 14 fr.
12 Gulere bărbătescl de Percal şi de Olandă cele mal moderne fasóne, de fr. 5, 7, 9 până la 11
6 Perechi Mánchete faaon dnpă alegere de Percal gi de Olandă de fr. 5.50, 7.50, până la 9 fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesci şi de dame, de bumbac, de lină, de fild’ecosse şi mătase, de fr. 5, 8, |], n ,  până la 26 fr i
I Plapumă de lină séü de mătasă, de ti. 12, 16, 19, 21 până la 35 fr.
I Tart n englesec de fr. 18 21 până la 29 fr.
I Batistă de linô ou Monograme brodate de fr. 3, 5, până la 7 fr.
6 Baitste albe cu bordure colorate tivite, de fr. 2, 3, 4 până la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, 6, 7, până la 11 fr.
6 Prosópe de aţă adevărată de fr. 5, 7, 8, 10 până la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandă curată, de fr. 4, 6, 8, 11, până la 14 fr.
I Faţă de masă albă saé colorată de inu curat pentru 6 persóne, de fr. 6,
I Faţă de masă albă de inu curată pentru 12 persóne 10, 13, 16 până la 
I Bucată de Olandă de Rumburg 36 de coţi, de fr. 17, 19, până la 28 fr.
I Bucată Olandă de Belgia 46 de coţi, de fr. 32, 38, 46 până la 52 fr.
I Bucată de Olandă de Irlanda 58 de coţi, da fr. 44, 58, 64 până la 86 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg 62 de coţi, de fr. 60, 65, 76 până la 92 fr.
I Bucată Olandă de Bielefeld 62 de coţi, de fr. 74, 85 până la 115 fr.
I Toile de Batiste 60 de coţi, de fr. 120 până la 190 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg de cercél Intr’o fotă 2*4 coţi de lăţime pentru 6 cércéfuri de fr. 42, 48 până la 56 fr?]
I Bucată de Pichet de ernă 36 de coţi de fr. 26 31 pănă la 46 fr.

4-50, 6.50, 9w5, 12, 18 lânăj

>.50, >.50, până la 9.50.

21
10 până la 
fr.

12 fr .

E W S - o n I Z A  
Profume noul la modS ea táto línchetele carii aii 

oplinutu niedaliele du M erilu  la esposiţiiin ile  
din Paria  de la 1867, ş i la V iena la 1873.

EA U Timors OriMVF L. LBGRAND& POMMADE All BACME DE TANNIN
Poo lrö -a  cu r » ţi capulö şi p eriî ş’a - î face ae cronacá Tn forte  put; in fi tim pii. (Su eco 6 ii s icu rü .) 

Vc-îs Uj p rodu ite  se g is M f f i  la p rin c ipa l» v in ^ëto rï de parfum  oria §T la coafori.

ZESTRE COMPLECTE, LUTGEUIE PENTRU OTELURI
j j j  cu preţnrî mal ales reduse.

Singurul Deposit general pentru România 
V  Buciiresci, Calea Mogoşdiei, Pa la tu l Dacia, vis-â-vis de IMLagasia D-nei 1. C a rie i.

Mmam

J O S E P  G - R U N B A U M
<f*r L J L  B E L X j E  J  A B D I I T I E R E

20, Colţul Bulevardului şi Stradeî Mogoşoieî, Casele Greeânu, 20

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

MENCICOAFFE, PALTOANE ă la OERBY şi COSTUME COMPLECTE]
Pantalone de fantasie din diverse Stoffa

Tot de o-datâ înştiinţe^ că, am priimit

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

J O S E F  Q R d V B A U M
Furnisorul Curţii, ,A  L A  BELLE JARDINIERE«, 20 Colţul Bulevardului, 20.

SIROPU SI PASTA DE SUCUDE BRADÜ MARITIM 

Emanaţiumle dc iiradii maritim aunli suverane In 
« B l  I  DE r. DE r i i 1! » L I M . 1  nflccţiunilc de peptii; şi de aceia medicii recomandă 

,-J r M  lonairva pre lin g i piduhlede bradü maritim. St r opu lb
r S f  n  K a t T M  fi P a i  l a d* suc 6 d* b r a d i m a r i t i m  de L a t  a n »

coaţinfl töte principuri)« balsamice ţi reţindae ale 
bradului maritim, ceia ce face pcctoralulfi cclfi mai effi-

_____________j cicacin rontra maladiilorft de peptii, liăgufcaitl, Catar-
A tllm u, Grippă, Tune mUgaritcă şi af/ecţiunI a lc V ’ Rronchite, Anghine, Tutu , Dureri de gâlii, 

________________________________ ‘lorii urinare. — DepositO in principalele pharmacii.

THME
N N A B IS  IN M C A

’.rmaciens â  Paria.

* do a fuma f.igaretiHc cu Can na Na indica m u r i a U 
aslhmuluiy tussna »errom4, râtju.ynla. nsvralyiile fana

i principalele pharmacii.

’ IJ — C B C SA H B T T E  I l M A N f f E  
Tdtc mediu, . . „  .

nn a l fostfi d a 'CUDOSCU,e Pftnâ astâ-ijl contra aslhmului, 
basâ belladona, sfi PBll!alive supt tdte formele, având« de 

Acfaia noni mcdil0,,mm>lulunulu sM opmlü. 
mai mare parte din recomandatâ de câţre cea
pentru comhaltcrea arTê 1 ,d" l  l\ranc'?..!»1 .<*>" s lreinâuto ». . . :.n!nr|j rpspiralo.ir«\

pMple cHI^ mai
in balle pluJuMii

l ) q m au  m pu phi

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXn 
R A 1 T 'Z  Q - ' Ô ' I T T H E B l S

à la V IL L E  DE B B D X E LE 8 C

dai K0g0ş6iel No. 18 r is -à  - vis de Consulatul Qassesc ^
U  magarinul aeü asortat ta tot-aVuna fórte bine en ra flr ik  de bărbaţi ai de O  
,r®, mánchete, batíate de lino, o l » « «  ţi mätaafi, ciorapi pentru bărbat! n  dame, G  

(crêpe de santé) eamiflóne, trroşet^ broderie dantel*», cravate de D&rbaţt m X  
Ml« mal noi forme ai culori, umbrela de RÓre şi de plóie etc. efcc. Atrăgând tot i f  
atenfiuxiea onor. Clientele oft din a* iu « ori tel am redus fórte mult preţurile. Q

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL/

F R ü MUSE Ţ A !
FR&6EPIMEA TINEREŢEl A PELEl

Ca mijloc neîntrecut pentru înfrumuseţarea pelel 
s'afi recunoscut de t6te damele cea cercetata de 
autoritftjjt, escelenta, nevätämiitdrea ţi adevărata

RAVISSANTE
de Dr. U E J O S S B ,  Paris.

Aoest mijloc de purificatiunea pelel, 
recunoscut la l in  lumea, s'a arătat 
ca cel mal bun ţi cel mal activ din 
t6te mi.jldcele de Înfrumuseţare spre 
a depărta sigur pata de sóre, coloritul 
straiul, roşiţa, pete galbene, precum 

töte necurâţeniele pelel. RAVI8- 
ANTE dfi. pelel o frăgezime a tine

reţe! târle frumósS rosa-deschiB& ţi ea 
l de cat i fe, face pelea ţi m&nile alb- 
, lucitor şi delicat, este recoritdre ţi 

nílHtriíclit pelea fragedă pănit in «trata cea mal 
V in ta tS .

HEFALSIFICAT se (iîisesce in Bnciiaescl numai 
U  Ik n  BRUS, Farmacia la Speranţa.

PREŞUL : I ilccon mare 8 tr., I flacon mic 5 fr 
‘ Deposit general la H. SCHWARZ, Budapesta Marie 
Yaleriegdiue No. 9. 595.

LA TYPOGRAFIA THIEL & WEISS
PA LA T U L  »DACIA .* 

şi la  tó te  lib ră r iile  din ţârft
se a fli de vfln4are

METODA DE COBA NATORALA
drept contrast la

VĂ TĂ M Ă R ILE  PRACTICEI MEDICALE
Singura şi sigura pasă contra 

morţsî premature şi lângesirel cronica de

Aug. W ilh . König.
P R E T  D L  t  L E I  N O  OI .

REGULILE
C E T R E P E T E  P Â Ç I T E

pentru a

AJUME li 0 BATRÄHETA ÎNAINTAT
prfKŢUL 60 CENTIM.

Irtn T Pală advocat- *’•
m u a  A .  r  d l d i  p rov isor ia  în

B a t a l
provisorio în cnsele 

repansatuluî Rădncann Di mi tr in , Strada 
Radn-Vodă No. 17. (704—0)

M O U E ,
0B

FOTOGRAFIE şi PICTURi
I _  F .  3 S Æ A 3 S T I D I  <Sc O “ P

21, Calea Mogoşiâeî 21; rls-â-ris de cofetăria Capşa.

Se efectuează orl-ee  fe l de fo to g ra fie  ţ i  p i c t o r i , d e  o r i-ce  fel de m ărim  '  
în  modal cel mai nod f i  e legan t ap roba t in  cel m al în a lt  gr&d prin  oare J 
oferă nn lnorn solid  frum os cn  fid e lita tea  a  naturel.

Tipografia Thiel â Weiss Palatul .Dacia*

i


