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8CIRI TELEGRAFICE
din

f o i l e  s t r ă i n e

ft B rn e lle« , 18 Ianaarie.

llJrZiaruî »Nord* aice el mesagiul de des
chidere al Reginei Victoria e paeinie ; tarei!

Îl t l  i r  pntea găsi in tt ’Snsnl incuragiare 
ipra a continua rîsboiul. Privit din eeat 

 ̂punct de vedere, mesagiul nn e de loe fa*

Î Urilor pentru grabnicul succes al ueoţgiă- 
Jp.iT din Kazaulik.

I.ondra, 17 Ianuarie. 

la ambele camere declaraţinnile făcute de 
HBtrS guvern in euraul desbaterel adresei 
^ V n t  privite ea paeinie*. In Camera Lor* 

iilor Lordul Beaconfield a t i s , că la în 
■patul reiboinlaî guvernul a hotSrît a 
pm inea neutral fi nici o-dată na  i 'a  a* 
pStnt de la această hotXrire. Englitera na 
■te ieolati. Dacă guvernai a r fi deaami 
| t  de SfteptSrile, pe care le are, şi, ar fi 

it eu apere interesele Englitereî, na va 
intim a a apela la parlament pentrn ea »5 
u  doe mijloacele. In acela-ţl sena a vor- 

şi Northcole in Camera Comnnelor.

Borna, 18 Ianaarie.

|  înmormântarea regelui a produs o a- 
pknci impresie in toată ţara. Se zice c i  

aî tost de faţS la inmormâ itare 200,000 
'Airsini.

Madrid, 17 Ianuarte.

J  Corpurile legiaitoire a*a& arătat ninlţn- 
j Uite je cSsitoria regalai.

■ Londra, 18 Ianuarie. 
>Moning-Poat* zice, că budgetul pentru 

rnatS şi flota se ra  statornici pe pieior
• pace.J
»Daily Telegraph* vesteşte din P e r* : 

S 'lo ta  englezească se p regtteţte  ea afi se 
^iutoarcă la Beeika-B%(.

Borna, 18 Ianuarie. 
Inaiorm t itarea a produs ia  Vatieam o 

lââncS impresie. Papa a m anifestat mal» 
ţiaiirea sa de mesarile luate.

Ragele Hum bert a  rugat pe Principii fi 
lelegaţii streini a  fi in&ne f*ţft ia  pari»* 

&nent, când Ifl r a  fioe jurSmfiutnl.
Rogele Hum bert a dSralt 80,000 franci 

.... Jjenţru si racii din T arin , 50,000 franci

iV n o n ic ip a liU ţil [din Roma pentrn scopuri 
J da bine-facere, eârS 50,000 frânei Vicaru- 

Inl-Cardinal ca si-I îm parţu in tre  sSraci 
Roma.

“t - Petersburg, 18 Ianuarie. 
Ziarul oficial publică budgetul pentrn 

|4 ü l  1878, ea 600,398,425 rable in a r 
gint, venituri şi cheltuelt.'

SCIRi TELEGRAFICE
A Ii E . T I M P O L C I *

(Agenta Havaa).

S rviciul, da la 32 Ianuarie 4 ara aaara— 

Telegramă a Marelui dace Nicolae.

Kataalie, 19 Ianuarie.

I După ce an respins pe Tnrel din Kadikeoî 
1 Airanli, laDemendere, general al continuă 

P  urm ări cu energie. El O atacă la 16 
! Ianuarie la Demendere; U 17 U Beliţa şi 

Karagacl fi aflrşi prin a-I respinge ea de* 
’ «vărfire la  m anţil Odspolo D igh, la ap*.

tele lenikeoet fi Laakovel. Turcii perdură 
49 tunnrl ce-li s’nO lunt cn mare putere 
fi cel puţin  4,000 morţi. S’a făcut an 
mare numSr de prisonierl a cărora ţifrft 
este încă peste p a tin ţă  ¡de d a t  Cu toate 
acestea trece cn m ult peste 3000 oameni. 
Turcii lnară faga in cea mal mare neo* 
renduealu prin cărări în m nnţl. Retrage
rea lor la Adrianopol prin Haskeoi este 
ca  to tu l &iatS.

Generalul Gurko raportează că stră lu 
citele resultate ale acestei lupte de trei 
zile se datorează vit-jiel, energiei fi neo
bositei isteţim i a comitelui ŞhuvalofF pre
cara fi vitejie! şi înţeleptelor disposiţi! 
ale generalilor Daadeviile şi Krasnoff. El 
na  găseşte expresinn! spre a lăuda înde
stu l m innnata abnegaţiune şi euraginl 
vitejesc al trapelor cari, dapă ce afi făcut 
In şase aile 150 kilom etre şi aQ trecut 
en greu tă ţi nespuse cele donS trecători 
Trajan şi Pakarel, aQ in tra t îa  taptă  şi 
s’afi bătu t trei zile d'arSndnl de dimineaţa 
şi până tn noapte fără eea mal mică odihnă 
şi dormind pe cAmpul de bătae.

Perderile noastre se arcă la 500 oameni, 
în care nnmSr, 5 oficerl morţi, 15 răniţi,
3 contazionnţf. Infanteria  continaS de la 
18 Iaonarie urm ărirea inim icului cn în
verşunare în dog direcţii : de la Beloetiţa 
spre Ienik-*oI şi de la 9tanimoxI prin valea 
NenarecimntnI. Cavaleria de gardă a tre 
cut în  noaptea de 17 spre 18 la Ciatak 
şi şi-a urm at a dona zi mersul spre H*s- 
keol. La 17 Ianuarie, ne-am dat măna cn 
iscoadele generalului Skob^leff II la Cir- 
pan. Cavaleria generalului Skobeleff I s’a 
îndreptat la 18 Ianuarie la apus de Sta în
nădi spre Ketenlik.

Constantlnopol, 22 Ianaarie.

Armata Ini Soleiman-paşa s’ar fi retras 
în contra-fortnrile m untelui Rodope Intre 
Filipopol şi Drama. A dm inistraţia vilae- 
taln! Adrianopol este străm ntată la Ciarln. 
Izzet-bel, purtătorul de instrucţiuni car! 
dai! depline puteri delegaţilor otomani, re
lativ  la condiţiunile de pace, trebuia să 
sorească astăzi la cartiernl Marelui Duce 
Nicolae.

— Serviciul de la 22 Ianuarie, 8 era seara.

Londra, 22 Ianuarie.

O depeşe din Constnntinopal prim ită de 
»Times* vesteşte că Saitanol şi guvernai 
sid s’afi ho tărit a părăsi Constantin opolal 
îndată ce ruşii vor ajunge la Ciatalagia,

Alte depeşl din Constantinopol, publicate 
de »Daily-Telegraph* spun că trupele Iul 
Soleiman-paşa se vor îmbarca la Cavala 
spre a se întoarce la Constantinopol, unde 
vor lna parte la apărare în  eele din urmă 
linii. 0  mare groază domneşte la Gulipoli 
în  arma sgomotulni că roşii ar fi in tra t 
la Uaamkepri şi K- şh m , la o distanţă de 
zece leghe. Se aşteaptă pe marginile D>ir- 
danelelor oşttirî viind din Smirnn. Un mare 
anmSr de familii să pr< găteşte a emigra

Constautlnopol, 21 Ianuarie.

Uu decret oficial anunţă că s'aQ înce
put la Kazanlik negocieri spre a resta
bili pacea şi că dacă vor cădea, sun t lu
ate diapoaiţiaol pentrn ca ţara  să se o- 
pere pAnă la cea din arm ă estremitate. 
Acelftf decret invită populaţia la linişte 
şi o îndeamnă a na se lua după ştiri min
cinoase cc respAadeac inimicii gnveroalul. 
Propagatorii de ştiri mincinoase vor fi 
eăntaţ! fi jadecaţl dapă legea m arţială.

Makbtar-pofa, după ee a asistat la con
silia! de m in iştri, a plecat er! la Ciata-

lagia unde va lua comanda. Refugiaţii 
creştini se aşează prin biaarică. Negocia
ţi nnile a r fi început tocmai lan l dimineaţă 
la Kazanlik. Doe-spre-zece batalioane ru 
seşti afl in tra t duminecă la  Adrianopol, 
unde este mare linifte. Poarta a prim it 
eri seară o telegramă directă de la Soleiman 
paf a, care spune că arm ata lnl este ca to
ta l degajată.

BUCDHESCl a I ANUARI E

La articolul nostru asupra decora- 
ţiunilor distribuite cu at&ta m&estrift 
de c&tră, guveraul radical, »Monito
ru l“ îngână un comunicat In numă
rul s£& din 6 Ianuarie 1878, pe care 
’1 publicăm mal la vale.

Mal lntfiifi de toate, comunicatul 
cauţi s& mărturisească flagranta căl
care a art. 9 din lege care mărgi
neşte numărul membrilor In fie
care grad la o a patra parte numai 
a numărului total.

Pentru a esplica causa care a fă
cut pe minister d’a trecut peste a- 
ceastă Înţeleaptă limitaţiune, d. Co- 
gălniceanu se reazămă pe art. 10 
din aceaşl lege, care dispune cil ră
nile grave şi faptele meritorii in toate 
ramurile ar.livităţet omeneşti pot dis
pensa de condiţiunile cerute prin art. 
7 {iar nu art. .9) pentru admiterea sau 
înaintarea im ordine.

Cea d’ăntfeifl Întrebare a noastră 
es te : Dacă art. 10 are de scop a 
conţine o derogaţiune aşa .de gene
rală la mărginirile art. 9, ce mal În
semnează acest din urmă articol?

Lăsănd la o purta rănile grave 
despre oare nu este vorbă aci, este 
evident că espresiunea de faptele 
meritorii in toate ramurile actxviltlfel 
omeneşti este aşa de elastică In căt 
ea coprinde totul şi nimic.

Pe lăngă aceasta acele merite sunt 
lăsate la apreciaţiunea ministerului. 
Astfel dară legea ar Însemna:

Nu se va da nici o dalii de-a dreptul 
mal mult de a patra parte a nomi- 
naţiunilor în fie care clasă (art. 9) 
afară daca ministerul va roi 
altm interea (art. 10) Astfel de 
interpretare ne duce la absurd. E- 
semplul citat de comunicat confirmă 
şi mal mult acest raţionament. Aşa 
d l ministru de Eaterne ne spune că, 
cinci persoane afi fost decorate In 
'virtutea art. 9 cn Cordonul cel mare. 

2 Mitropoliţ!
1 D-l Brătianu 
1 D-l Cogălniceanu 
1 D 1 Manolacbe Costache !
Şi patru In virtutea art. 10 pentru 

fapt* merilor ii.
1 D-l General N. Oolescu 
1 D-l D. Ghica 
1 D-l C. Bosianu 
1 D-l I. Ghica
După această absurdă distincţiune,

cel cinci d’ănt&I Intre care, prin mo
destie se pun şi domnii miniştri, aA 
fost decoraţi fără fapte meritorii, şi 
oei patru din urmă pentrn fa p tt 
meritorii.

Această distincţiune este cu a tă t 
mal absurdă cu ră t este evident că, 
aceste nuofi personalităţi politice 
at), In privinţa decoraţiunel, o si- 
tnaţiune identică şi că atl fost de
coraţi pentru marile posiţinnl ce 
unii aü ocupat şi alţi! ocnpă In 
ţara lor.

Distincţiunea este cu ată t mal 
absnrdă cn căt, d-ni! N. Golescu şi 
D. Ghica se pun arbitrar In cate* 
goria a duoa (tn fapte meritorii de 
şi aû fost decoraţi la Insuş! fonda- 
ţitinea ordinului cănd imaginaţiunea 
d-lnl Cogălniceanu nu scornise încă 
distincţiunea) şi d-l Manolacbe Cos
tache, de şi decorat In urmă (la 1 
Ianuarie), se pune printre cel fără 
fapte meritorii—remănănd cu fapte 
meritorii numai d. C. Bosianu şi I. 
Ghica. In locul d-lu! Manolacbe Co
stache n'am fi prea măguliţi.

Este evident că art, 10 nu con
ţine o derogaţiune aşa de generală 
El a voit numai să permită o Îna
intare mal repede In ierarhia gradu- 
rilor pentru fapte care, In ordinea 
civilă, sunt aşa de eclatante cum ar 
fi de esemplu o vitejie escepţională 
demonstrată printr'o rană gravă la 
resbel.

Rfimăne dar bine constatat că, 
ministrul Cogălniceanu a călcat le
gea cu un cinism foarte obicinuit 
In lnnga’l carieră şi astă-zl chiamă 
sofismul In ajutorul nelegiuirii.

8â trecem la cele-l’alte răspun
suri.

D. Cogălniceanu, mişcat se vede, 
de generala rea impresinne ce a 
făcut această împărţire cu biniţa 
a decoraţiunilor, lipsită de tact, de 
justiţie, de discernământ, caută a 
împărtăşi responsabilitatea cu cel 
alţ! colegi a! săi şi ne spune, că 
Întregul consiliâ s'a asociat la a* 
ceastă operă maiestră. Nu ne În
doim. Dară faptul este cu totul 
indiferent. — D nil miniştri să şl 
spele In familie rufâria murdară a 
politicei d lor, aceasta puţin importă 
şi publicului şi ţărel. Observi m nu
mai că ministrul de externe, con
trasemnând decretul, se face mal 
tn special responsabil de dănsu).

După sofisme, inexactităţi.
Nu este adevărat că noi am cri

ticat darea •lecoraţiunef sătenilor 
representan(l al clasei rurale tn di
va nurile ad hoc.

Nu putem decăl să aprobăm, sunt 
propriété noastre expresiunl. Insă 
am blamat două lucruri : Esclusivis- 
mu] pe de o parte, care n'a făcut 
să participe la această distincţiune

pe toţi membri! supravieţuitor! din 
divanurile ad hoc, aceste adunări me
morabile cari a& creat starea ac
tuală de lucruri; pe de altă parte, 
faptul monstruos de a cuprinde In 
asemenea promoţiune nn individ 
condamnat pentru fu rt la 2 ani de 
închisoare prin sentinţe judecătoreşti. 
A doua inesactitate este că ne-am 
fi plăns de o nedreaptă impărţire 
Intre oon9ervator! şi partisan! al 
regimului de astăzi. Deşi, In contra 
îndrăsdeţe! afirmări a ministrului, 
conservatorii sunt cuprinşi !n acea 
promoţiune In cea mal infimă mi
noritate, no!, departe de a ne plănge, 
am g&ndit tot-d’a-una că sunt Ancă 
prea mulţi. No! am fi dorit să nu 
fignreze nici unul in cadrele nnn! 
ordin care luceşte pe fracul d-lu! Co
gălniceanu şi pe sumanul lui Mircea 
Mălăeru certat de judecată. Atăta 
vom mal spune asupră aceste! triste 
şi ridicule oestinn!.

DIN AFAR  V

Englitera- — Desbaterile parla
mentului englezesc s'a& Început; 
pănă acum ele nu aQ ajuns Insă la 
nici un fel de resultat hotlrător, 
dar de pe acum se prevede că gu
vernul nu va întămpina mar! greu
tăţi In parlament, căci cererile lui 
sunt, cel puţin de-o*cam-dată. foarte 
moderate. Atăt mesaginl regine!, căt 
şi declaraţiunile făcute din partea 
guvernului In parlament, aâ produs 
chiar şi In cercurile oposiţiunel o 
bonă impresiune.

Cu toate acestea, guvernul engle
zesc a arătat că este hotărăt a in
terveni cu toată energia pentru a- 
părarea intereselor englezeşti. Şi a- 
snpra acestui punct toţ! membrii 
cabinetului englezesc sunt de acord. 
Ast-fel unul dintre miniştri! engle
zeşti şi anume, tocmai acela, care 
tot-d'a-una a combătut pe turc! şi 
care trecea de ruso-fil. Silisbury, 
zicea următoarele:

„Nu voesc să precisez împrejură
rile, In care interese'* bine definite 
ale Englitereî vor putea să fie a- 
meninţate, dar ştifi, că valurile răs- 
boiului foarte mult se apropie de 
localităţile bine definite şi vă spuiO. 
că dacă d voastră nu aveţi încre
dere In guvern, atunot vă căutaţi 
alţi oameni!, In care veţi avea ln> 
redere. Dacă veţi avea incredere 

In guvern, daţi-l mijloacele de care 
are trebuinţă spre a se arăta vred
nic de încrederea d-voastră. *

In  aceste cuvinte nu este poate 
n im ic  răsb o in iccu  puţin In urmă 
guvernul declară Insă, că nn va cere 
Be la parlament mijloacele, de care



T I M P U L

e vorba, de cât după ce 'I vor fi 
cunoscute eondiţiunile de pace ale 
Rusiei. In această din urmi decla 
raţiune este un fel de ameninţare 
la adresa Rusiei, c&cl ea apune 1& 
murit, că dacă ruşii ar cere prea 
mult, Englitera ar trebui să ia mă 
suri energice pentru apărarea inte
reselor sale.

Ambele camere afl primit In şe
dinţele de la 17 şi 18 Ianuarie a- 
dresele pnypose.

In şedinţa do Ia 18 Ianuarie mi
nistrul de esterne a făcut parla
mentului împărtăşire despre urmă 
toarele acte diplomatice:

La 12 Dtctmvrit. Server Paşa a tncnnoş- 
tiin ţa t pa Lordnl Derbv, e l Poarta a die- 
p n d  a cere pace, defl nn »unt ânc! secate 
toate iavoarele Tarciel. — A n d  mal na
iste Lordnl Derby comunicase Porţii, e l, 
ort-ctnd «'ar ineepe negoţiările de pace, 
Knglitera tfl va da sllln ţl d  obţie eondi- 
ţiuni favorabile pentru Turcia.

La 21 Decemz'ru. iLordnl Derbv a serii 
ambasadorului Layard: De oare-ce Muşa
ma Paşa in mai multe rendurî a reflectat 
la putinţa nnei intervenţinni englezeşti, 
am crezut oportun a repeta admoniţiunea 
ce am făcut a tâ t de adese-orl, cS a d id  
Poarta uu poate spera o asemenea înter- 
venţinne, şi cn guvernul englezesc va ob
serva nentralicate strict!.

La 24 Decemvrie. Lordnl Derby comu
nici Ini L avard , el in Urna refnsnlu! 
Germaniei mediaţinnea colectivi n 'a  isbntit 
şi în treabi daci nu cnm-va Sultanul ar 
dori ea guvernul englezesc el f a d  Rusiei 
întrebare despre eondiţiunile de pace.

La 25 Decemvrie. Layard a trimis res- 
pnnsul, d  Sultanul doreşte, ca Englitera 
sa f a d  o asemenea întrebare. Dupâ acea
sta, Lordul Derby a dat Lordului Loftus 
instrucţiuni în acest sens.

ha  29 Decemvrie. Lordnl Loftns a res- 
pnns pe oale telegrafica: Rusia nn doreşte 
nimic mai mnlt de c&t a ajunge la pace 
dar spre acest scop Poarta trebue s l se 
adreseze direct la comandanţii supremi 
din Europa şi A sia, oare vor comunica 
eondiţiunile, în care armistiţiul se poate 
acorda.

La 4 Ianuarie. Lordnl Derby a respuns: 
De şi Poarta nu a cernt armistiţiu, guver
nul englezesk este dispus a face Turciei 
împlrtăşire despre idea Rusiei, d n d  acea
stă im pirtişire  s’ar face în o forma, în
cât ea d  poată duce la resultate positive. 
Pentru ca armistiţiul sl aib l efect, el va 
trebui s l  privească operaţiunile a tâ t din 
Asia cât şi din Enropa. Bl deasemenea au 
ar fi deplin de cât, d a d  şi Serbia şi Mun- 
tenegrul l'ar primi. E însă neapărat, ca 
armistiţiul s i un fie discutat numai între 
generali, ci şi între ambele guverne.

Lm 5 Ianuarie. Lordnl Loftus e raportat: 
Lordul Gorcia koff crede, c i  pacea nu se 
va putea încheia de cât cu doui condiţiunl: 
»dacă trupele ruseşti vor înainta* şi dacă 
Tarei! se vor încredinţa, c i nu pot aştepta 
ajutor, de Ia Englitera. Numai atunci va 
primi Poarta cohdiţiunile, eu care pacea 
poate d  se încheie.

Din eele-l-alte depeşl resultâ, că 
1 nt&tziarea negociaţiunilor pentru

Incheiarea armistiţiului sa  făcut 
din causa Rusiei, ‘pentru că guver
nul rusesc a trămis instrneţiile sale

I prin curieri, iar nu prin cale tete- 
gral<-&.

In o altA depeşă, lordul Derby re- 
capitnleaaă Ini Layard 0 Intrevor- 
bire, In care Mnruru paşa a între
bat, dacA guvernul englezesc nu ar 
putea da Porţel In situaţia grea de 
acnmQalt ajutor. Derby a rAspuns 
negativ. Englitera nn este pregătită 
spre a da Turciei ajutor militar. De 
oare-ce guvernul rusesc pare a fi ho» 
tArAt sA refuse orice mediaţiuneln 
momentul H» faţA, ar ti * »darnic a 
a mal faee IncercArI noi.

Cartea albastră se Încheie cu o 
depeyA a lui Layard de la 14 Ia
nuarie, tn care se vesteşte, că un 
parlamentar rusesc a comunicat pos
turilor de la Sarnasuflar că ostili
tăţile afi fost In Bulgaria sietate.

Alistro-Ullgaria. — Ziarele din 
Ausfcro-Ungaria se arată satisfăcute 
de atitmlinea guvernului englezesc. 
Cât Insă peutru atitudinea guver
nului austro-magbiar, pAnă acum 
ea nu s a schimbat de loc. Cel pu
ţin ziarele oficioase declară, că de- 
claraţiunile făcute din partea cabi
netului din Viena la Constantinopol 
nu schimbă de loc politica comite
lui Andrassy şi că nu atârnă de 
■ăt de beligeranţi ca Austro-Unga- 
ria să rfimâe până In sfârşit neu
trală.

In politica internă se urmează 
transacţiunile privitore la relnoirea 

actului dualist.
Sentinţa, In procesul MileticI a 

fost osândit «propter cri men lesse 
maiestatis" la cinci ani închisoare. 
Ambele părţi vor apela.

REVISTA ZIARELOR

»Românul“ de la 7—8 Ianuarie 
are iarăşi unul din acele accese de 
friguri care apar In circumstanţe 
grave. Adună toate ştirile după zia
rele străine adevărate safi neadevă
rate importante saă secundar», şi le 
pane toate In sarcina foilor reac- 
fiunei, eare pe unele le-a reprodus ca 
însuşi „Românul“ dupe ziarele din 
străinătate şi pe altele nici chiar că 
le-a menţionat, cum este de esem- 
plu oferta prelinsă a Turciei de a 
ceda Vidinul României, nuvelă tot 
atât de stupidă cât şi fără temeifi 
şi pe care o citim gentru prima 
oară tot In „Românul* care o des- 
minte.

Aceste Încurcături sunt pentru a 
sosi 3ă desmigjyu—însâ cu gura ju
mătate—alte do6 scirl care must m i t  
mal raportante, şi din ni*aoro4re 
mal serioase dl #tr* iarăşi vtrbeic 
cu persistenţă ziarele strftine adică 
reluarea Basarabiei şi desfiinţarea 
garanţiei celor 7 puteri In privinţa 
României. Organul d-lul C. A. Ro- 
setti pregăteşte de acum retragerea 
căutând a se lepăda până şi desn- 
poftl săf minişt rif. 8emn r#ft.

D. C. A. Roeetti eare amestecă şti-
rile absurt fărA temei ü cu cele
din nenorocire prea serioase este 
destul de bStrân In arta unei oare- 
cari jurnalistice pentru a nu cunoa
şte că acesta este mijlocul cel mal 
Inemerit pentru a face pe lume a 
se îndoi do tot. Insă la ce atâta 
şarlatanie ? Crudul adevăr se va ve
dea peste puţin şi niminea, amici 
saă inimici, nu va mal avea interes 
a-1 nega. Chiar dacă, ceea ce nu spe
răm, se va renunţa In cele din urmă 
la aceste proiecte ociz^fcoare pentru 
naţionalitatea română, totuşi presa 
oposiţiunel va avea meritul că cu 
curagifi şi patriotism a denunţat lu
me! aceste negre plămădiri.

Dară ceea ce se pricepe Încă mal 
puţin, este, In asemenea Împreju
rări lătrătura ziarului „Românul“ In 
contra adversarilor săi politici pe 
care’l numeşte privelegiâţî reacţio
nari resfăţaţl.

D, C. A. Rosetti se laudă că el 
a dărâmat privi legi uri le şi că a fost 
destul de bun pentru a nu pedepsi 
pe acel copil resfăţaţl al privilegiului.

D, Rosettaki ar trebui să'şl aducă 
aminte că In 1859, la desfiinţarea 
privilegiurilor, nu era Încă destul luat 
In serios pentru a exersa In ţară
o ast-fel de acţiune, şi că divanurile 
ad-hoc, care afi desfiinţat privilegiu- 
rile, eraţi tn mare majoritate com
puse de privilegiaţi, şi că d-lul şi 
semenii d-lul nu erap de cât o in
fimă minoritate. Pe lângă aceasta 
ar mal trebui d-1 Rosetti să nu 
uite, că după ce şi a mâncat mica 
avere părintească, to t la acel pri- 
veligiaţl a avut recurs ca să tră
iască. Asemenea ar trebui să publice 
şi numele primilor acţionari al „Ro
mânului.* Nimic nu remâne mal în
tipărit in minte de cât numele unul 
creditor neplătit.—Aşa dară resfă- 
ţatul democraţiei ar trebui se vor
bească cu ce-va moderaţi une de acel 
ce afi fost privilegiaţi, mâl cu seamă 
când tn astă ţară astăzi numai a- 
vem alte privileginrl de cât ale d-lut 
şi ale cardeşiel d-lul.

„Românul“, In numărul de la 11 
Ianuarie, încheie revista sa retros

pectivă, şi spune o nmlţ.itlă ic iu-, 
erori, care nu «e pot reproduce fără 
de nici un comeotar. 1

„Pressa* revine auipra cestjunil 
cavaleriilor conferita de anal aut şi 
zice, că prin aceasta guvernul voia 
să facă pe cel decoraţi a uita re
lele, de care sufere ţara.

„Pressa" Încheie prin cuvintele :
„De aceea aveţi „.grijă, Întâmpi

naţi răul In cale, aveţi Îndestul pa
triotism, spre a ceda altora mal 
destoinici frânele unul guvern, ce 
nu mal inspiră nici o Încredere na
ţiune!, cu toate aparenţele falacioase, 
cu cari vă încungiuraţl“ !

„România Liberă* vorbeşte des
pre negoţiările de pace, şi arată 
că trebue ca ţara să fie bine repre- 
sentată în streinfitate, fiind-cA pacea 
se va tracta în Londra, Paris, Viena.

„Se cuvine,—încheie aRom. L>b.* 
ca România, a tât de falnică in rfts- 
boiu, să se arate la înălţimea si
tuaţiei diplomatice, pentru a-şt face
o intrare demnă In familia statelor 
neatâmate*.

Poarte frumos! — Dar partidul 
„naţional liberal* nu are chiar nici 
oamenii, din cape să cpmpleeteze un 
cabinet.

VICTIMELE RESBOHJLUI

Am spus ln mal multe r&ndurl, 
că îngrijirea intendenţii pentru sol
daţii noştri a fost aşa de rea, tucât 
cel maJf mulţi îngrijiţi In spitalele 
ministerului, a societăţii Crucil-Roşie 
şi a asociaţinnilor afiliate, n’afi fost 
răniţi, ci bolnavi de frig şi de lipsă.

„Gazeta generală de Augsburg* 
primeşte din Bucureşti detalii inte
resante. Cele şapte-spre-zece spitale 
militare din TurnU-Măgurele între
ţinute, parte de ministerul nostru 
de rfisboiu, parte de cele-l’alte aso- 
ciaţiunl, şl-au îndeplinit misiunea. 
La 1 Ianuarie a. c. mal rămăsese In 
ele 1388 răniţi şi bolnavi, cari se 
eliberează pe zi ce merge, saă vin- 
decându-se saă evacuându-se. Medi
cul şef al spitalelor din Turnu Mă
gurele, d. dr. Felix, s’a întors Ia Bu
cureşti la postul s6Q de medic pri
mar al comunei. Dar de Ia începu
tul răsboiulul şi până la 1 Ian uri e, 
s’afl adus de dincolo de Dunăre I n 
România 11,534 ae bolnavi, car! 
toţi a a stat mal mult ori mal puţin 
ln spitalele de la Turnu-Măgurele, 
fiind acesta singurul Ioc de îmbar
care pentru răniţii români, ce se 
Iittorceafi tn patrie; dar ln aceste 
spitale afi fost primiţi şi mulţi RuŞI 
şi TurcL latre cei 11.534 militari, 
cari s'afi folosit de această bine- fa-

anif. s’aă aflat 4002 răniţi şi 7533 
holiavf, împărţiţi ast-fel :

llomăol răniţi 2605: bolnavi 6210 
Ruşi răniţi . . 74; bolnavi 14-a
TurcY răniţi 1323; bolnavi 1167 
Toţi aceştia afl fost întreţinuţi | 

şi trataţi de medici fără a se facil 
nici o deosebire de naţionalitate. I 

Din suma totală. 1038 s’aâ vin
decat chiar la Turnu-Mâgurele şi aO 
fost trimişi Înapoi la corpurile lor; 
1415 s’aă evacuat In staţiunile de 
convalescenţă Lissa, Segarcea, Uda 
şi Rlioasa (sate Împrejurul Măgura-' 
le lor) unde afi stat până la reiasă« 
nătoşarea lor, 7026 de oameni, duplfr
0 rămânere mal multă saă mal pu
ţină la Turnu, aă fost evacuaţi In 
spitalele de-a-îungul drumului de fieri 
de la Măgurele până la Botoşani, a» 
fără de un mic număr de invalizi, 
eari s’afi trimis de-a dreptul pe la 
casele lor 667 oameni afi murit, 1383 
afi rămas âncă In tratare la 1 Ia
nuarie. Dintre cel 11,534 de soldaţi,, 
Îngrijiţi la Turnu, 9612 aă fost In 
spitalele ministerului, iar 1922 In 
spitalele asociaţinnilor. iceasta e o 
mare disproporţie, dacă considerăm 
num&roase)e colecte, daruri de la© 
persoane private şi silinţele multe
lor asociaţi uni. Daca ministerul al 
putut să întreţie 9612 bolnavi şi 
râoiţt din proprii mijloace, putea să. 
poarte de grijă şi celor-l’alţl 1922;J 
Iar bolnavii şi răniţii ar fi fost tn- 
tr ’o stare mal plăcuţă yi mal bună, 
daca cheltuelele tuturor societăţilor 
private s’ar fi Întrebuinţat pentru^ 
serviciul sanitar al ministerului. Spi
talele româneşti din Tnrnu afi fostj 
lăudate şi da generalii turceşti pri-vj 
-onierl Edhem paşa şi Zadik-pa|a, 
cari s’afi oprit trei zile pentru a; 
cerceta cum sunt trataţi compatrioţii 
şi coreligionarii lor şi afi trimis ra-f 
port la Constantinopol, and® vom 
besc cn multă laudă despre trata-, 
rea turcilor prisonierl din spitalele 
româneşti. Dar au se poate spune,, 
acel aş lucru despre tratarea priso- 
merilor Ingejţcţre» Se adevereşte din: 
contra că dintre prisoaierii de laj 
Plevna. cel puţin 5 la sută afi mn-' 
rit, transportăndu-se până la fron-î 
tierile ruso-tomâne şi anume 1500j 
de oameni,' din lipsă de îngrijire,* 
Această lipsă de Îngrijire consistă :V
1 • ln transportarea lor pe frigul cal. 
mai mare şi pa viscol, îmbrăcaţi 
foarte rfefi, 2° tn neajunsul hraneiJ 
Cu mult mal mulţi afi murit de 
foame, decât de frig; căci medicii 
aA constatat, că eef mal mulţi din 
prisonleril morţi, afi căzut de ră -( 
ceală yi de osteneli numai pentru 
că n’aveafi nimic tn stomah. Afi mu
rit ln mersul de la Plevna spre Ni- 
copoli 800 de prisonierl, apoi 300 < 
Intre Turnu şi Bucureşti şi 400 In 
deosebitele spital uri, de istovire de 
pateri şi cu simptone lămurită de 
faminâ. Cel mal mulţi afi murit In
tre Mnselim Ffoto yi Nicopoli, unde 
ca totul osteniţi, eraâ expuşi celui 
mal cumplit viscol şi Va6 acoperit 
ninsoarea, Ineăt In zilele următoare 
săniile armatei roşeşti treceâfi peste 
cadavrele prisonierilor turci. Armata
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(Urmarea 7-a).
A dona zi, 16 Angnst, pe la zece ore 

dimineaţa, vesele fanfare rssanari la ca
pitul laberif. Soldaţii tartari se aşezari 
îndată sub arme.

Ivan Ogareff, pierind din Zabediero, so
ţia In mijlocul nnui numeros stat major 
de oficarl tartari. Faţa-1 era mal posomo
riţi ca da obicei ii fi trasurile obrazului 
safi încreţite, arltatt îatr’îneul o mânie 
surdi, care na data de c&t un prilegifi 
ea si isbacneesd.

Mihail Strogoff, pardot într’o cea ti da 
prisonierl, a vizat treeend acest om. El a 
avut pres@ nţirea el vre-o nenorocire avea 
să h« Întâmple, cici Ivan Ogar^Pytia aonm 
d  Marpha Strogoff era mama lui Mihail 
Strogoff, cipitan in oorpuţ carierilor Ţa
rului.

Ivan Ogarefl̂  ajungSnd Ia mijlocul ta-

berii, se cobori de pe cal fi cavalerii din 
escorta Iul îngrijiri ca sl se fsd un cerc 
larg împrejurai sltt.

In momentul acesta, Sangara se apropii 
fi zise:

—: N'am nici o noutate sa-ţl dafi, Ivane. 
Ivan Ogaraff na respanse de cât dând nn 
ordin scurt unuia din ofieeri! sil.

Numai de cât şirurile de prisonierl furi 
ea brutalitate stribltute de soldaţi.

Aceşti nenorociţi loviţi ou lovituri de bice 
eaO împinşi ou lemnul suliţei afi fost siliţi 
d  se scoale In grăbi fi a ss înşira pe îm
prejurimea lagărului. 0 împătrită cingă
toare de pedeetrafi fi de dllreţl, aşezaţi 
pe la spate, făcea peste pntinţă ori-ce mijloc 
de scăpare.

Ticerea se flcn îndată, yi, la nn semn 
al lai Ivaa Ogareff, Sangara se îndrepţi 
spre o cea ti in mijlocul căreia sta Marpha 
Strogoff.

Bătrâna Siberian! o văzu viind. En în
ţelese ce era sl se petread. Un zîmbet 
despreţuitor 1 sa aritl pa baze. Apoi, pla- 
eAndu-aa spra Nadia, U siaa lacăt :

— Na ml mal onnoştl fata mea. Ori-ca 
•’ar întâmpla şi od-dt de grea ar patea 
fi aeaaatl cercare, aici o vorbi, nici uu 
gest! De el e vorba, na da mina.

In acest moment, Sangara dupl oe a 
privit’o un minut* puse mâna pe umlrol 
bătrânel Siberiana:
s I — Ce al cu mina ? zise Marpha Strogoff, 
t I— Vino 1 respanse Sangara.

Şl, împmgândn-o cu mâna, ea o dusa 
în tarijlocul cercului gol păstrat Iul Ivaa 
Ogareff.

Mihail Strogoff 'fi ţinea pleopele pa ju- 
mitate Închise, ca si nn se dea faţi prin
lumina aprinşi a ochilor sil.

Marpha Strogoff, ajungând in faţa lui 
Ivan Ogaraff, ’şi îndrepţi bina ţinuta, *şl 
încrucişează braţele yi aşteapti.

— Tu eşti Marpha Strogoff? o întrebi 
Ivan Ogaraff.

|— Da, răspunse bitrdna Siberian! cu 
linişte.

— Schimbi oeva din ceea-ce mi-al rea - 
pan», când acum trai sila te-am întrebat 
la Omsk ?
‘ — Nu.

!— Dael, nn yti! dad (tul teii’, Mihail 
Strogoff, curier al Ţarului, a trecut pa la 
Oaisk ?
[.- j— Nu ytia.

— Şi omul oa al socotit yi pe care l’şl 
laat drept fiul td  la staţia da poşti, nu 
ara al, nn ara fiul tifl ?

— Nn era fiul med Î
— Şi de atunci, nu !*a! mai vSzut prin

ts« aceşti prisonierl f
I — Nn !
a— Şi dad ţi l'ar arata cine-va, l’a! eu- 

noaşte ?
I— No.
La acest respnns care dovedea o aesHu- 

titi hotârîre de •  nu mlrtnrisi nimic, un 
murmnr sl Auzi prin mulţime.

Ivan Ogareff nu-şi putu ţine m gest 
amaninţitor.

— Ascultă, zise el Marphef Strogfoff, 
fiţi til este aici, yi tn al d - l  arlţl nn mal 
de -cât.

— Nn.
— Toţi aeeşQ oameni, prinşi la Omsk, 

saQ la Kolivan, vor trece câte unul unul 
pa dinaintea oehllor U I, yi dad nu vel 
arăta pa Mihail Strogoff, al d  capeţi atâ
tea lovituri de kaat, d ţ l  oameni vor avea 
d  tread pa diuainte-ţl.

Ivan Ogaraff înţelesese, că, orl-care ar 
fi ameninţirilo sale, orT-cari fi ohlnurile 
la cart ar sapaaa-o, nedomolita Sibansul 
n'are să vorbeaseS. Spre a descopăr' pe eu- 
riarnl Ţarului, el sa bisoia, •* P* dta*a, 
ei pa Mihail Strogoff lusny*. Nn credea eu 
putiaţi d , dnd fiul şi »■«“» »

fsiţl fa fs ţ l unul cu altei, o mişcare pesta 
Ipuiintfi di stipAuit d  aa-I dea pa faţi.

Şi (Kd îndoiali, dad a’ar fi voit da 
d t  d  pue m&na pe eerisoarea isapM- 
teissd, al ar fi dat ordin d  scotocească pa 
toţi priaeaiari! : dar MUmsI Strogoff putea 
prea bine d  fi nimicit acea «eriaoare, dupl 
ar fi lnat cunoştinţă de ea ţoprindea, yi dad  
na era onnoscut, d ad  reayia d  ajungi ie 
Irknţsk, planurile lol ÎISS Ogaraff araB 
d  fia dejucate. Dael aa numai scrisoarea
II trebuia trăiiituruiul, ai f i  îasuşl f ir -  
tltorul. -

Nadia auzise tot, yi acuma scia aa ara 
Mihail Strogoffi I» psu tra  aa voise d  e td -  
b a tl  f i r i  si fi* cunoscut, provinciile n i-  
vllite ale Siberiei

Dupt ordinul IST Ivan Ogareff, priaoaia- 
gjf defilări unul d t a  unul pe dinaintea 
Jferphel Strogoff, eare ramaaa nemişcaţi 
«a o statua, şi a căreia privire nu a r te  
de d t  oe» mal dseftviryiti nepăsare,

PM eSB se sffa ta cele din nrsd  şiruri. 
Clnd le râadnl Ibl, Al treftu pa diaaiutaa 
mamei ea ta Nadia Inehias oehil ca d  nu

Mihail Strogoff aa aiătaaa nepăsător în 
aparen ţi: dar pelnn mAindor sale assas-
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iţio A  nu  p o a te  fi re sp u n z â to a re  
H tru m o artea  de  foam e a  p riso - 
. cftcî deşi ea  ’I-a  e s c o r ta t ,  

lîuerea lo r e ra  pe  se a m a  in -
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pţel ruseşti.

C R O N I C A

jflg rimilşaiţ. — Multe şi mi- 
| K e 9unt apucaturile d-lul G. A.

Beitv!
‘ 1 cd"vWr&̂or'1 »Timpul*
[ii] avat«n°area de a putea citi In 

;mgr# de la 1 Ianuarie al gazetei 
Ijbnţul* (care nu e de c&t un 

“̂ ¡e e  al „Românului*) următoa- 
Iorare de anul noii“ :

roBint la gazeta »Timpului* nişte 18-
■ !j l) pripăşiţi de prin Transilvania 2), 

B pamenl fără căpntâiH, oare s’att fS-

Î elugile plecate ale ciocoimiî din Taşt 
[care prea moralul m inistru de culte 

U t:! Catarjjin i-a procopsit, i-a inţo- 
w *  dat alnjbe grase, şi aonm, soo- 
'J K l  1« iveală, i.'i pns sS înjnre şi 

jj| iktl meseria de salahori, prin fotea 
Zai» l’a InT Lahovari.

n a i m ult : aceste fiinţe fără că-
■  sunt chiar fnnoţiouarl, 3) pe cât 
¡■spâne, patronaţi de oameni ca d.

iceann, Sturdza şi Odobescu 4), pe 
(BjorS prin murdara lor foae 5).

rază cititorii până unde merge 
•rea acestor vagabonzi, care ştaif 
¡portul austriac in bozunar 6) ca

4 ii ‘«bască fie de bir, fie de alte ?ar- 
M  fi Mice; ca si-şl formeze o idea dee- 
('• oirXinieia slugilor ciocoieşti, repro- 

aci numai câte-v» ftaee din cele 
¡H ia  tn .Timpul* de astă-zl* 7).

fH pă această introducere » Doro- 
flcl*  citeaz& o parte din artico- 
îj, In care »Timpul* mustră pe

»aii de la guvern pentru starea 
tnţilor întorşi de pe eftmpul 
¿■jboiâ, apoi urmează:

Wişte lingăi, pe cari Eoeetti şi aceia 
|  eatl îl batjocoresc nu i-aii lisat să 
ţw i de foame 8);  cărora le-a 3 dat li- 
MKoa de a se hrăni în această ţară !)) 
t f a  înjura cu im p u n ita te n iş te  ungu- 

WJ) foşti servitor! şi foşti corişti sau

va i& li că — ţigani pribegi Not.
«p.

IV Bel m l .liatre oolaboratoril «Timpului 
liicut in AjciIssL N. d. "V 

B  'iul nagur e funcţionar şi acesta insă...

*ij «eonomil*. Cel-l’alt de asemenea pns la 
A  î .  a.

ieverat, numai n’are aface. N. n. 
m »  asta ne-a ferit Dumnezeii. N. n.

UjJ&r nici unul no are nevoie de paşaport, 
oastrfi.

B̂ e unde ştie d. C. A. Rosetti, cine a scria, 
§rticol ? N. n.
IslT  Rosetti are miaianeade a purta grijă 
hal .Iftieţilor*. f  |  ■■ X
L Rosetti putea al dea libertate grecotei- 

ile, na noul. In |araaeeanta afi fost vremi 
Români'! na erafi egali; liberi aQ fost 
fina
Dani singur e din Ţara Ungurenscfi. a

sufierl de te a tru ; nişte veueticl cari nici 
româneşte nu ştifl să scrie  saQ să vor
bească* 1).

Citind aceste, unul dinte colabo
ratorii ziarului »Timpul* a scăpat 
vorbele :

Pun rămăşag, că omul, care a 
scris aceste cuvinte, s’ar ruşina, 
ştiind, cam aflat cine le-a scris.

— Greşeşti! 11 r&spunse cel-l’alt 
Un radical cum se nade nu ştie 

ce-l ruşinea! El este obraznic, dar 
fricos, ca ovreul.

S’a f&cut rămăşag.
D. I. Slavici a adresat numai de 

c&t redactorului gazetei »Doroban
ţul* o scrisoare. In care 11 roagă 
să bine-voiască a-I Împărtăşi, cine 
a scris articolul plin de naivităţi 
radicale, pentru ca să ştie cine 11 
bănuieşte şi cui are să dea Încre
dinţări despre onestitatea lucrării 
sale.

Peste puţin s’a Înapoiat plicul 
scrisorii cu iscălitura de primire a 
redactorului gazetei »Dorobanţul*, 
dar a trecut o zi, aâ trecut douS, 
aâ trecut nonfe şi redacţia »Doro
banţului* tace ca peştele.

Cine a câştigat rămăşagul î 
(Ni se asigură ca sermanul o- 

biect al acestui rămăşag ar fi un 
anume Bibicescu, colaborator intim 
al ziarului .Românul*).

0  noi iţă  t r ă l n i  relativii la l ite ra 
tu ra  ro m ân i. — Cetim in ‘ Yossiche Zei- 
tn n g , din Berlin, numărul de Duminecă,
2 Decemvrie 1877.

<Rumaeui8che Skizzen , ,  introducere şi 
traducere de d-na M. Kremnitz (Bucureşti 
1877 la Socek şi C-ie) este titlul unei 
cărţi pnţin voluminoase, care însă în li
mitele ce şi le-a tras, ne face să vedem 
ou o deosebită claritate situaţia intelec
tuală şi morală a României. Introducerea 
ne dă nn senrt prospect istoric despre 
starea de mai nainte şi despre starea de 
astăzi a ţării şî arată marna influenţă a 
elementului coreligionar în trecut, care 
insă îu preseut nu mal are puterea idei
lor moralisătoare. Dopa introducere ur
mează un fragm ent din critica Ini Titu 
Maiorescn ‘ în contra direcţiei de astăzi 
în cultura română», in care se combat co
o asprime fără cruţare şi cu o logică in
cisivă, dar tot-odată din impulsiunea ce
lui mal înalt patriotism formele superfi
ciale, lipsite de fundament organic, tn 
desvoltarea intelectuală a României. ,A iei 
urmează , citat tn traducere, pasagrnl de 
la pag. 334 şi 335 din cartea d-lol Maio- 
rescu ‘Critice.*)

Insă ţara judecată cu această asprime 
posede în literatura ei mai nouă talente 
de o necontestabilă însemnătate, precum 
dovedeşte alegerea următoare de novelete 
şi da schiţe din pana a diferiţi autori ro
mâni. Aceste şapte schiţe, naraţiuni şi po-

1) O fi şi asta.

veşti sunt toata ţinute in ton popular şi 
isvorito din inbirea poporului şi a |natu rel 
Iul adevărate! Unele din ele precum este 
‘ Crucea din Sat» a d-lul Slavici, sunt de
0 frumuseţă încântătoare şi Bcrise cu a- 
tâta poesie Încât se pot compnrn cn cele 
mal eminente produceri ce le are litera
tu ra  tu tu ror popoarelor in sfera concep
ţiilor poetice populare.

Cartea doamnei Kremnitz cuprinde pe 
lângă citata naraţiune de I. Slavici, incă
o istorie sătească (Popa Tm da) df acelnş 
autor, donă »copil de natură* (Popa Ga- 
vril şi Cncuonna Nastasia) de I. Negruzzi,
o novelă (Mihnea cel răii), de A. I. Odo- 
b=sou, o novelă de N. Oane(Şanta) şi po
vestea populară a Gemenilor co stea în 
frunte. Cu cât hnmor este scrisă şi cu ce 
plăcere se ceteşte d. e. simpla istorie să
tească a d-nnlul Ion Slavici! Popa T.inda 
prin caracterul Iul cam prea drept îşi n- 
trage defavoarea mai marilor lui şi se vede 
străm utat in miserul şi sălbătăcitul sat 
Sărăcanii din Valea-seară. Aici preotul 
începe în anul d’intâl să predice popora
nilor săi ou multâ seriositate ev*ngelia 
îndreptării. Când vede că predica e in za
dar, încearcă în anul al doilea batjocura şi 
in annl al treilea dojana.

Toate insă sunt de geaba; în mijlocul să
răciei şi lenei obşteşti se şi vedi perdut 
în tniserie cu nevastă şi copil, câ d intr'o  
dimineaţă, gândindu-se cu amar la starea 
lui in mijlocul bisericuţei aproape m inată, 
’i viue de odată ca o inspiraţie de sus : 
el începe a munci însuşi, se pune pe ln- 
cru cu propriile sale braţe, ’şî repsraază 
casa preoţensci, ’şî aşeză un gard în jurul 
curţii, ’şi lucrează ogorul, ’şl sădeşte o 
grădină. Poporenil Ia început da ii din cap 
şi zic, că e al dracului Popa, dar încetai 
cu încetul se pua pe gândnrî şi, in scurt 
timp, fac unul după altul ceaa ce aQ vă
zut că face popa. De cbia trece nn an, şi 
satnl s'a schimbat la faţă, şi aoom, când 
ajunge un călător prin Valea-Seacă pe şo
seaua cea bună, şi întreabă de satul cel 
frnmos, pe care ’1 zăreşte cu mirare, afla 
că este satul Sărăcanii, adevărata! nsil al 
săracilor.

Ziarul »Timpul* vorbesc.e In pri
mul Bucuresci, din 4 (16) Ianuarie 
curent, despre decoraţinnilc confe
rite de M. S. Domnitorul cu ocasi- 
unea anului noâ, şi se Încearcă a 
dovedi că legea instituire! ordinulnl 
„Steaoa României” a fost violată 
cu această ocasiune, şi câ ministerul 
afacerilor străine a făcut de la sine 
distribuirea ziselor decoraţiunl.

Ambele aceste aserţiuni sunt ne 
fundate.

După art. 9 al legel ordinului, M. 
8. Domnitorul poate numi un nn- 
mfir de membri al ordinului repre- 
sent&nd a IV-a parte a fie-câreia 
categorii. Autorul primului Bucu- 
rescl, reproJns de ziarul »Timpul*, 
uită lnsâ articolul următor din lege, 
care are coprinderea următoare:

»Art. 10. Rănile grave şi faptele 
meritorii,* In toate ramurile acti- 
vităţel umane, pot dispensa de con- 
diţinnile cerute prin art. 7 pentru 
admiterea sad înaintarea In ordine.»

Din esaminarea dosarului şi re

gistrului ordinului român resultă câ 
pfină astăzi n’ati fost conferite de 
rât cinci mari cruci, conform art. 
9 din lege, şi alte patru In virtu
tea art. 10.

Aceste cruci sunt distribuite ast
fel :

Ou pe art. 9 :
2 înalt Prea Sânţiilor Lor Mitropo- 

1 iţi I:
1 D-lul I. C. Brâtianu. preşedinte 

hI consiliului de miniştri ;
I D-lul Kogălniceanu. ministrul al 

afacerilor străine ;
I D-lnl Manoiaki Kostaki, fost pre

şedinte al Constituantei.
5.

Du pe art. 10 citat In decretul 
de conferire şi In raporturile moti
vate asupra cărora aQ fost date 
decretele Domnesc! :
1 Răposatului general N. Oolencu ;
1 D-lul Dimitrie Ghika;
1 D Iul C. ISosianu ;
1 D-lu< I. Ghika.
47
• Aceeaşi observaţiune se face şi 
pentru toate cele-alte grade. Prin 
urmare nici o violaţiune de lege 
nu esistă.

Â doua aserţiune este tot atât 
de pnţin fundate. Ministerul aface
rilor străine, potrivit art. 13 din 
regulamentul aplicârel legel ordi
nului român, a cerut de la toţi co 
legii sâl, prin nota oircularâ, din 
26 Decembre trecut, a ’l se trimite 
liste d* persoane pe cari le vor găsi 
câ merită a li se conferi decora- 
ţiunea.

Aceste liste aâ fost discutate In 
consilifi de miniştri, conform art. 
36 al regulamentului care rostesoe 
câ »Ministerul de esterne presintâ 
»Domnitorului,după deliberarea con- 
»siliulu! de miniştri: 1. raporturile 
.pentru numirea In ordinea »Steaoa 
»României*, proiectele de decrete- 
„regulamentele şi deoisiunile privi 
»toare la această ordine.*

Tot In sinul consiliului de miniştri 
s’aft hotârlt listele definitive precum 
şi clasa decoraţiunel dată fie-căruia 
recomandat, şi numai ast-fel, după 
decisiunea luată de Întregul cabinet, 
raportul pentru numirile In ordi 
nul »Steaoa României* a fost pre 
tentat la semnătura Măriei S. Dom 
nulul.

Se mal impută ministerulnl afa 
cerilor străine câ partisanil guver 
nulul actual aâ fost cu deosebire fa 
vorisaţl prin semnele de distincţiune 
ce li s’ar fi dat, şi i se face o cri 
mă câ pe lista decoraţilor figu 
rează representanţil clasei ţăranilor 
In Adunarea din 1857.

O simplă citire a listei decoraţi
lor va dovedi câ şi această imputare 
este gratuită. Cu ocasiunea distri
buire! acestor decoraţiunl cea mal 
largă parte, şi In gradele cele mal 
mari, s'a făcut tocmai persoanelor 
cari nu se numgrâ Intre partisanil 
guvernului actual, pe când partisanil 
sfii, luaţi din toate grupurile parti 
dulul liberale, ocupa cel mal restrlns 
loc tn lista decoraţilor.

Relativ la decoraţiunea conferită 
deputaţilor ţgranl, guvernul se fă
leşte de idea ce a avut de a pune 
pe pieptul representauţilor clasei ţă 
ranilor semnul de distincţiune ce 
este creat In urma realisârel dorin
ţelor esprimate de dânşii In Adună
rile mume din 1857.

Printre cele lalte apreciârl conţi
nute In zisul articol la adresa »pro
prietarilor şi industriaşilor*, guver
nul btsâ ca publicul imparţial să le 
jndice şi sâ le dea valoarea ce com
portă. (Comunicai).

C A M E R A

Ne-fiind de cât G3 d-nl deputaţi nu a’a 
pu tn t ţine şedinţă. Cea viitoare s’a a- 
nunţat pe mâine, 12 Ianuarie.

l i  sânge până în unghii cari se în- 1 
ăseră.
i i  Ogareff era biruit de fiul şi de
L
ligara, ce sta lângă el, nu zise de cât 
rb ă :

»Knntul 1*
Da, strigă Ivan Ogareff care nu se 

nea, knntul la această bătrână agrib- J 
iică, şi knntul până ce o murii 

t  soldat tartar, ce ţinea această groa- 
p  unealtă de chinuire, se apropia de 

la  Strogoff.
intui se compune din mal multe fă- 

¡e piele, la capătul cărora sunt legate 
piuite sârme de fier Încolăcite. Se so
te că o osândire la duoă-zecl lovituri 

it bicitt este de o potrivă cu o osân- 
!a moarte, lâarpha Strogoff ştia aoea- 
<ar ea ştia iarăşi că niel o chinuire 
ta  face să vorbească, şi ’şl jertfise

*pha Strogoff, apucată de duol sol- 
fu aruncată tn genunchi pe pământ, 

sfâşiată ’I arăta spatele gol. O sa
l t  puse înaintea pieptului săB, la câte- 
Vgete numai. In caşul eând s’ar fi 
4 ’ de durere, pieptul să9 era să fie 
V>aa da vârful aaeuţit al soeatel săbii

Tartarul stătu în picioare.
El aştepta.
— Aide, zise Ivan Ogareff.
Bieiul trosni în aer...
Dar până sa n ’apuce să lovească, o mână 

ţapănă *1 smulsese din mâna Tartarului.
Mihail Strogoff era aoil E! sărise îna

intea acestei groaznice scene. Dacă, la sta
ţia  de la Ishim se stăpânise, când biciul 
lui Ivan Ogareff ’1 atinsese, aici, înaintea 
mamei sale ce avea să fie lovită, nu se 
putuse stăpâni.

Ivan Ogareff reuşise.
— Uihail Strogoff—strigă el.
Apoi, înaintând :
— Ahl zise a), omnl de la Ishim ?
— El însuşi—zise Uihail Strogoff.
Şl, ridicând knntul, crăpă In dnoă obra

zul Iul Ivan Ogareff.
— Lovitură pentrn lovitură, zise el.
— Bine înapoiată, strigă vocea unul 

p riv ito r, care se pardu din fericire în 
sgomot.

DuoS-zeci de soldaţi se aruncară pa Mi
hail Strogoff şi era cât p’aci să’I tae.

Dar Ivan Ogareff, căruia *1 scăpase un 
ţipăt de turbare şi de durere ’i opri nu? 
mal cn nn gest.

— Acest om este reservat dreptăţii E- 
m irulul!—zise el. Să'l caute.

Scrisoarea cu armele împărăteşti se găsi 
tn pieptul lui Mihail Strogoff, care nn a- 
vuse timp să o rupă şi s’a dat lui Ivan 
Ogareff.

Privitorul care zisese cuvintele: »Bine 
tnapoiată* nn ora altul de cât AloideJo- 
livet. Confratele seii şi el, opriudu-se în 
lagărnl de la Zabediero, era ii de faţă la 
această scenă.

— Pe viul Dumnezeii — zise el lui 
Harry B lount—aceşti oameni ai Nordnlul 
sunt nişte oameni sdravenL Mărturiseşte 
că datorim o reparaţie tovarăşului nostrn 
de călătorie! Korpanoff satt Strogoff merită. 
Frumoasă revanşe pentrn istoria de la 
Ishim.

— Da, revanşe, ce e drept, respnnse 
Harry Blount, dar Strogoff e un om mort. 
In^interesul săQ, ar fi făcut poate mai bine 
de a nu’şl aduce aminte de acea istorie.

— Şi a lăaa pe mamă-sa să moară de 
kuut.

— Crezi adică că i-a făcut vre un bine 
prin necăjirea Ini, a tât el şi sorel-sale?

— Eă nu crez nimic, nu ştiţi nimic, 
respnnse Alcide Jolivet, de cât oă «0 nu 
aşi fi făcut mai bine în locul săB. Ce

poonitură! Eh 1 ce dracu ! E bine câte 
odată să te aprinzi. Dumnezeii ne-ar fi 
pus în vine apă , iar nu sânge, dacă ar 
fi voit ca să fim to t-d ’auna şi pretutin- 
denea neturburaţl.

— Frumoaaă întâmplare pentru o cro
nică 1 zisa Harry Blount. Dacă Ivan Oga
reff ar voi să ne arate şi nuoă scrisoarea 
aceea!...

Scrisoarea aceea, Iran  Ogareff, după ce 
şi-a şters Bângele ce'i acoperea obrazul, o 
desfăcuse. El o citi şi iar o citi m ult ca 
şi cum ar fi voit să se pătrunză bine de 
ceea ce ooprindea.

Apoi, după ce a dat ordinile ca Mihsil 
Strogoff, atrâns legat, să fie pornit spre 
Tomtk cu cel-l’a lţl prisonierl, el luă co
manda oştilor tăbărî te la Zabediero, şi 
sgomotnl asurzitor de trâmbiţe şi tobe, al 
porni spre oraşul unde ’! aştepta Emirul.

(Va urma)

U L T I M E  S O I R I  
T E L E O R A F IC E

(Agsn(ia Havas).

— Serviciul dala 22 Ianuarie — 9 erediaiiaeaţi

Breselles, 22 Ianuarie.

Ministeriul a cerut 1,250,000 franci pen
tru  fortificarea Escaltului.

Athena, 21 Ianuarie.

In urma consiliului care a ţinu t mult, 
ministerul şi-a dat dimisia. Regele a vor
bit cu d. Avgherinos, preşedintele cămă
rii. Se crede că d. Comnnduros va fl în
sărcinat a forma nn noii cabinet favora
bil răsbnalul.

Constau tino pol. 30 Ianuarie.
O telegramă din Galipoli vesteşte că nn 

corp rusesc merge asupra Galipolel. Sgo- 
mote deosebite circulă asupra condiţiilor 
Rusiei. Aceste condiţiuni s’ar apropia m ult 
de acelea ce s’aü telegrafiat la 30 Decem
vrie, ad ică : rectificarea fruntarielor ru
seşti in Asia; deschiderea strâm toril D ar- 
danelelor; independenţa României; adop
tarea programului confarinţel gentru Bul
garie; amânarea la negoeiaţiuni ulterioare 
a cestiunilor privitoare la Serbia şi Mnn- 
tenegru. Cu toate acestea nu se cunoaşte 
nimic din aceste condiţiuni in tr ’un mod 
oficial.

Censtantlaopel, 32 Ianuarie.

Suleiman telegrafiază că a sosit la por- 
Cavala , unde şi va îmbarca trupele pe 
transporturi ce i să vor trim ite spre acest 
scop.

Londra, 23 Ianuarie.

In camera comunelor, d. Northcote, răs
punzând d-lui Childers, a zis că, comuni- 
caţiunl fuseseră schimbate în Iulie între 
guvern, puterile neutre şi Rusia asupra 
condiţiunilor posibile de pace, dar că a- 
ceste comunicaţiunl aQ un caracter confi
denţial şi că este peste putin ţă de a le face 
eunosont cameriL A adăugat apoi că Re
gina, primind de la Sultanul un apel di
rect şi personal, trimise împăratului Ru
siei, după părerea consiliului de minietri,
o telegramă ast-fel întocm ită: ,  Am primit 
de la Sultan un apel direct pe care nn ’1 
pot lăsa fără respuns. Cunoscând sincera 
voastră dorinţă de pace, nu eait a vă co
munica acest fapt, cu speranţa^că veţi pu
tea grăbi negociaţiunile cercate în vederea 
de a ajunge la un bun armistiţiu ce ar 
putea aduce o pace onorabilă.* (Aplause).

Oratorul guvernului refuză de a comu
nica apelul Sultanului şi respnnsnl Ţaru
lui pentru că aceste comunicaţiunl sunt di
recte şi personale.

Lordul Beauchamps a presentat cameriî 
Lorzilor mesa gini prin care Regina ree- 
pnnde la adresă. Mesagiul încheie : »pu
teţi compta cu încredere pe o cooperaţiune 
cordială cu toate silinţele spre a îmbună
tă ţi bunul traifişi siguranţa poporului meQ.*

face cunos
cut onorab. 

public ci dă consultaţiunl medico-ohirur- 
gicale la domiciliul săil din strada Fântâ
nei 84, in t6te filele de la ora 5 —8 după 
amea^I.

Pentru cel fără mijlice consultaţiile vor 
fi gratuite.

Londra, 19 Ianuarie,
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, 8 ,  11 } 4 n i  1* 18 fr. 
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C E L E  M A I  E F T I N E ,  P R A C T I C E  Ş l  D U R A B I L E
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FABRICÎl D í PANZA SI UNGEME DIN TlENA IX DEPOSITOL GENEBAL IN BDCOBESCI

C a le a  M o g o g ó ie l ,  P a la t u l  D a c ia ,  v i s - a - v i s  d e  t u a g a s ia  D - n e l  A .  C a r is s i

unde te  pot găti Incft urmâtdrele mărfuri In alegares oea mal str&lucitft fi bogaţi, pentru a cărora 
cualitate ţi provenienţa te  ia garanţia cea mai teverâ

I Câmaţe de danii de (liua, de Oiandi *i de ChifT»', brodat-*, sinip'4 ji K«rn¡tita da fr. t,
I Câmaţe de dami de nÓptO. de percal frnnţns-«c ţi de olandi, eeni('le ai h*o ¡..te da fr. O.'iO,
I C&maşe bârbâiescâ albă semplâ, de CbifTon şi de O andi, cu galere «ia fir i galere dc 4.5"
I Câmaşe birMléscá colorată fi de Crettan de Oxford reriubie di 4..»0, ti până la 9 fr.
I Camisón de dami, de Percal france», d- Baţiată g>de l'iqurtde érni, eempli< fi brolat ia 1<M> de deeenari, cele mal 

eletţaota de fri 3, 5, 7.50, 0 p lai l> 10 fr.
| Pereche pantaloni de damă, de Obiffon, de Per al d« Olandă fi de Píqaet de érni, trarniite fi brjdate d i fr. 

3.60, 5, 7. di pini ia 11 fr.
I Fusti do dami, de Prrcal fi da Pichet de érni, eempli, ţarnieite fi brodate, de fr. 4.50, ti.'.O, 0.75, 12, 18 | in i  

la 24 fr.
I Pereche pantaloni bărbătesc!. de Croiw alb, de Pich-t de «rai, fi de Ot.<nd«, de fr. 3.50, 5, 11.50, piui la 9.50.
I Corset de damă diferi'e fceonnrl de f ' , 4,50, 7 pini la lo  fr.
I Hăinuţă do fetiţe de flanel colorate de fr. rt, 1<>, p ini la 14 fr.
I Fusti de dami de flanelă colorate de fr. 10, 12, p ini la 15 fr.
I Cămaşe de f'anolă albă sM colorată da f . 7, y, 11, pá i  la 14 fr.
12 Gulere bărbătesc! d • Prrcal fi de Olendi cele mal moderue facón«*, de fr. 5, 7, 9 pini la 11 fr.
6 Perechi Mánchete f»oa dapi al*irere de Parcai fi de O aadi de fr. S.50, 7.50, p in i la !• fr.
6 Perechi Ciorapi bărbătesci fi do dame, da bnn.bac. de liai, de fildVcoase fi mStae<-, de fr. 5, 8, II, 11, p ini la 2C fir.
I Plapumă do Rnă séú de mătasă, de £i. 12, 16, 19, 21 p ini la :!j fr.
I Tart n englesee de fr. 18 21 pini la 29 fr.
I Batistă de linó cu Monograme brodate de fr. S, 5, pini la 7 fr.
6 Baitste olbe ou bor dure oolorate tirite, da fr. 2, 3, 4 pini la 8 fr.
6 Batiste de Olandă curată de fr. 3, 4, t>, 7, piui le 11 fr.
6 Prosope do a|ă adevărată d- fr. 5, 7, 8, 10 pini la 13 fr.
6 Şervete de masă de Olandi curată, de fr. 4, 6, 8, 11, pini la 14 fr.
I Fată de masă albă saé colorată do Inu curat pentru 6 persinr, de fr. »>, 8, 10 pinS la 12 fr.
I Fată de masă albă de inu curată pentra 12 persóne 10, 1', lü pini ia 21 fr.
I Bucată de Olandă de Rumburg 36 de ootl< de fr. 17, 19, pini la 28 fr.
I Bucată Olandă de Belgia 45 de coţi, de fr. 32, 38, 4ti | in i la 52 fr.
I Bucată de Olandă do Irlanda 58 do cof, de fr. 14, 58, <>4 pini la 8tf fr.
I Bu ată de Olandă da Rumburg 62 de oofl, de fr. CO, t>5, 70 pini ta 92 fr.
I Bucată Olandă de Bie'efe'd 62 de cof, da fr. 71, 85 pial la 115 fr.
I Toile de Batiste 60 do coti, de fr. 12U t i n i  la 190 fr.

^  ü H I U t t l í T  e l  t y , l'liuninicixti iu Pi,, ,. 
uA cUic.iciiatt» iifroiitcsiabilft contra coitriJorh. ihun hei 
?* OiantulhalO. — Fie care rutic convine 41 pacbeie - 
l’ulî cereta iigiiiulil Cn m a u l i  e l C'r. — Oep.it,iu ta

datara nffi-ril ad*teea meOleemeate de i 
i i .ii ii «i a .>■ c.ire sun tu mai necuoc i 
culc. n  aaiAletA noi aeei aaliaad Cwreafl 
<*. />. Orimnull el C". substanţă vegelt i| 
din Bresilia. Elficaciiatca acestui medic ( 
menţii Inu facuui se te  admis tn noua pha 
inacoppi" Iraareaâ, publicau prin ordiiAl j 
(Guvernului. llaO singur iiachetQ din acei j 
praffi, lopitii la puţinA epO zaharisită, •  !

__ Idesiulú pentru a face ce sc dispari cea i  I
violent* Migrenă saü Nevralgie. Cil n u i l  

şi dfU tnU nM . ţi tntocueşie cu avantagifi opiu |
- Pentra evitarea numerótelorfi contrafaceri, I 
principalele pharmacii.

INJECJ1UNE VEGETALE C n  M A T IC O
Successulü acestel injec(iunT prepárala cu adevSratele f, | 

de Malino din Perú, a t o r e  populariü de cíle-va secóle 
cátre IndienT, peatru coraré irea scnrgeriloriJ, aü fostfl aje« 
repede ln cAtü s’aü popularisatii ta  tdte |crile lumei f c l

________ I singurulü produsü de acestfi felü a cAruia inlrare la Rn
aü lostü aelunaaiA <lc catre cousiliuiü medical din St-Petereburg. D i eale sigur la tratamentulfl gonorr&tl 
fi ale scurgcrilon'i de orí ce natura, ftrt a a vea teamA de inflama îune. — Trebue, la U>tft 'l ea < 
cerutü scmnAiura Griuault et Cu pe te  etre flaconú. — Uepntuu in principalele phartnaeü.

i  la 56  fr.I Bucată de Olandă de Rumburg de cercâf intr o foiă 2 V2 coţi de lăţime pentru 6 ciroăfur! de fr. 42 , 4:s p in
I Bucată de Picbet de ernă 36  de coţi de fr. 26  31 p in i  11 44 fr.

Z E S T R E  C O M P L E C T E ,  L I K G E R I E  P E N T R U  O T E L U R I
cu preţuri mal al«« nduse.

Singurul Deposit general pentru România 
KocnreHcl, Calea Moşo^lel, Palatul Dacia, vls-A-vis de Ma^aHia D-iiel A. Carissi. ■

Q -. P R E D O V I T S

PRIMUL DEPOSIT DE ZIARE
X  3ST I  A S S Y

No. 18, Strada N are No. 18.
In H a n u l  T u r c e s c  l î n g a  P a l a t u l  C u k t i e i  A d m i n i s t r a t i v  r

Cu ODure recomand resp v-tuos ou or. Pnbl'C prim ul depoatt de ijiare ee am  
d achie in «ceat ori f, fiind aproriaionat te t -d ’a -e n a  ca  jurnalele ce'e mai t o i i ,  
T o t-d ’o-dstîS prim esc ab on am en te , im u n ciar i f i  reclam e la d ia ie ’e aic a m al 
jo s  notat-»:

Timpul, Rasboiul, Pressa, Talegrapbul, R om ânul, L 'O rient, Roro&eia L iberă, 
Globul, 6h mpele, Figaro, S eua României, Epocba, Hovorussysky Telegraf, Vestea, 
ete . ln  cnrend jirimi-sc fi mai im ita  feluri de Câhndarn Român« jl P raocee<  
Rog reap»ctoe pe onor. Public a  n il onora eu v is itila  D -lor.

O. Predovits.

OK

FOTOGRAFIE şi PICTURA!
I .  F .  2sjH A . I S r : D I  <5c O mP

21, C alea  M o g eţio e l 2 1 ; vin A -rls d e  r o f e t ă r i t  Cnpşa.

Re i'fectucazîi orî-ca fel de fotografie f i  p ic tu r i , de orî-ce fel de m ărim e, 
ia inodnl cel m ai noñ f i e 'e e m t  aprob tt  in ce. n a i  în a lt grad prin rare s e j 
o f  rît c a  lecru  solid  frtluio« cn Nd^litat-a a natnrei.

M

— i — I * » i  i t m  m n  w n

J O S E F  G E t n T B A U M
L A  B E L L E  J A R D I 1 T I E R E

311, Colţul BnlerardninT şi St nul ei X ogojiiie l, Casele U r w f ia ,  20

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

| MENCICOAFFE, PALTOANE ă la DERBY şi COSTUME COMPLECTE
Pantalone de fantasie din diverse Stoffe.

Tot de o-dată în§tiinţe^ c& am prii mit

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

J O S E F  C I & i ^ V I t A U M
Furnisorul Curţii, .A  LA BELLE JARDINIERE*, 20 Colţul Bulevardului, 20.

‘T W T T T n1' W T i l  IT ilT A tlI ‘M il W  t i F 1S4fl=,rw ̂  -v tíá P * B * P lg tP { 1

ADEVERATE INJECTIUNI SI CAPSULE  

R I C O  R  1 3
F A V R O T

A ow k ( aiwulf powdA pi’Opi'iftiililc tonice n (¡iidrnm ilii i adăogi«* p t Iau ira ac- 
ţmflM atitihionorairlra dt* 1 'n fnhn  Ktd nu ^iKHeucu <oma}i n I şi nu provoci nici 
diartH* uici ţrv|A * cofmtitiu*scu incflicaiueutul prin cscclcnţâ in tn tarea bólelor 
CfinUiifión»* a Ainbelur hccmc, scur^cri vechi seu pocam»1«*, triare a boyirti fk cmrze- 
i t é  fân« voit» aurinului.

He La fineta tratamentului, şi când ori-ce durere a dispărut. a*ul
1NJ IJCŢIL Ni ;  U H î O R D

tonice fi MtHnffvnlc, este inUţiloctii infailil>il de a nonaolida vindecarea | i  de a 
evita in tercerea.

ADEVERAT SIROP DEPURATIV  
R  I C O  R  1 3  

F A V R O T
Acfflt lirop este ne;\part pentrn a vin deca |u  deseverşire maladiele pt 

tiu  a miityi de a cufa(i sângele după un tratafticntu anti-sililitu*. K1 fer«.“ 
accidentele ce pot reaulU din hiüIím constituţionala

Publicul, trebue a lepăda, ca contra facere pericult’i 
K&xJrtil), <îare nu voru purta l i f l iu l l  C FAVR<m*.

D E P O S IT O  ( i l .N E R A L  /•'- / acu»/. S02. * ir*d s  H .
Jut&i/, Hncovit*. Kcm ia ; H ucuresci. Iiixm lorfrr. Z i ir i i r r  

si'srAf, >/.irrno K u r fo r ic li;  Itrmila, Kuiifrm
PU}jt‘x ll, S r h u U * r ; U n in d , l ir+ tt*»<*» . ş i in  h’>tr [u n

lei fi pcii- 
tce tic tótf

inoilicamenteU

chelieu, Thfil ;
r i i /e

»ar»* ; In fr, r«/H-

F R U M U 8 E Ţ A !
FRÂGEP1MEA TINEREŢE! A PELEl

Ca mijloc neîntrecut pentru fnirumuso|area pelnl 
ş’afl rpcunoitcut de tote damele eea cercetatii de 
uutoritütí, Pscelentn, W T liá n t l im  |< advTirata

de Di. I . E J O S S B ,  Paris.

Acest mijloc de purilicajiunea pelel, 
recunoscut te t it l  lumea, a a arfttat 
ca eel mat bun fi cel mal activ din 
lóte mijlócele de infrumiifleţari* spre
■ depărta sigur pste de sire, coloritul 
sirelul, reşiţa, peto galbene, precum 
ţi tóte nccurăjcr.iele petei. RAVIS- 
SANTE dâ pţI»\ o Irâgeţlime a tine- 

Mnj. re ţii Mfta frasiiel rnaii^rloticliisli şi m  
H ^ ^ d r  entife, fue« pelee şi minile alb- 
K  lucitor şi delicat, »ate rrcoritóre şi 

platnift pelea fragedă pilnft în vîrsta cea mâl 
înaintată.

NEf ALSIFICAT w  ( i a w f  ia BucunenV numai 
la d-nu BRUS, Farmacia la Speranţa.

PREŢUL: I llcoon mare 8 Ir., I flacon mie 5 Ir.
Deposit general le H. SCHWARZ. B ud i pesta Mari* 

Vaieri(“tt ia»e N ». 0. eeft

rXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)« 
R  A 0ST2  G t T I T T H E R 1
X  ít lu V1LLE DE QBÜXELES
) (  Podul X oţo }0 i0 l No. Itt TÍ8 - â - Tis 4# Co fl.SUUf nl
M  ft^ co m u d k  niaifü'.inul seü asortat in f4r4i bine cu ru/V>4 d« iiârbaţt fi de

XH  dAM », trnier«, inanchet«*, b a tifll»  do lin.», olandă fi ei pentru Vjărb.iti ţ« l.vrnt*,
 J flarele fine (nrépe de «anté) oatai^óne, Hr>>|pr  ̂ dMUn, cravate 4a H A « I T  fi
| k  f Mlo a a l noi fora» j i  oul ori, ia b H #  4a aér» fi 4« p^,e etc ^  • A M f M  te i
W  ar-c-i*tA atenţiunea ohv . Oitaalala «A d ii ohiix  o r in  mm radaa tlrt# aitilI pr^|inj«.

Q x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x k x x x x x x !

J .  R. F A B R IC A  LAJSTDC>TTT-'W~rEN" RRBBRO | V 

M. J . ELSJNjGIEK e t FU ta VIESA, 

furnisfeS contra e a »  snB fc oonto, livrabile la Viena.

Muşamale de căruţe şi M antale de pltfie
d ţ  otel rep«de şi In eele maî (tiarî caniiitSţ. (6 2 —f*)- 1

■ \


