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INSRBţKJNl Şl RECLAME : 
ffijitt de 80 litere petit, pagina IV, 80 bani 

pagina III, 80 bani, pe pag. II, 8 lei noi

Reclame 8 lei noi linia.

&Un nutnër In ca pita lă  10 bani.

ESE IN TOATE ZIELE DE LUCBU.

B i u r o u l  R e d a c ţ i e i  şi  A . d m i ţ i s t r a ţ i e l :  P a l a t u l  *Daoia».

ANUL III— 1878.

A lSTTTlX raX TTPtl «
8e priimeec ln itrtin&tate : La D-nil Hauten- 
Hein d  Vogler ln Vienna, Walfieebgoeee loo, 
A Oppelik ln Vienna, 8tabenbaetei 2; Rudoljl 
Moue in Vienna, 8eileritAtte 2 : Philipp 
IM  in Vienna, Etchenbachgone 11 : L- Lang 
d  Comp, ln P e jta , Haoae-Laf/Ue <t Comp. 
ln Parie, C. Adam 2, Carrefour de In C'roit- 
Rouge 2, Parin; Oraind Comp. Rae Dronot 2 P t- 
ri<; Sug.Mioood, 139—140, Pieet Street London

Sorieorl nefraneate nn ee primeio.

Artioolele nepublioate ee vor arde.

Un numër In Oistriote 15 banl.

In rea l de B ocareeol, 22 decembre, 
i g .  Rurale , l00*/i 100 •/*

Domeniule . . . .  108*1» —
i t  funciar ru ral . . 92*f*

urban . . Sß'fe 
er. municipal al CapiL 99 '(o
lüg. P e n s i l ......................... 11 2

D a c i a ....................191
R om ânia................  98ir. municipal cu premii 24 —

Ita Română • • • • • 688|* —
U 8 lu n i....................  99 70 —

f t d r a ...........................  25 17»/,

86
9»

82

T i 182*1» —

Cursul de Vleua, 3 ianuarie 
Renta ungarii In aur . . . .  83 05 
Bonuri e teeaur ung , I emis. 116 — 

.  » ,  II » 78 —
împrumutul auetr, In h&rtie . 61 95 

> .  » a rg in t . 62 80
Renta auatriacil in aur . . .  78 86
Loee din 1866 .............................. 114 80
Acţiunile b&ncel naţionale . 786 — 

. . austr. de credit . 223 75
.  „ ungare ,  216 25

Argint . ......................................100 —
D u o a tu l ....................................  5 55
Napoleonul................................  9 25
100 m&rol germ an e ................  57 60

Cnrsnl de Berlin, 3 ianuarie 
Acţiunile Ciilor ferate române. 35 80 
Obligaţiunile române 6»/* . . 
Priorităţile C. fer. rom. 8°/» 
împrumutul Oppenbeim . . .  
Napoleonul . . . . . . . .
Viena, termen lu n g ................
Paris » scurt . . . .

83 90 
86 —  

103 — 
16 17

80 96

Calendarul ŞIlei 
Duminică, 24 Decembre.
Patronul silei : Martira Eugenia. 
Râsiritul soarelui : 7 ore 24 min. 
Apusul soarelui : 4 ore 86 min. 
Fasele lunel : Dltim-quart.

P L E O A  T X V E H S T T T R II j O R
Bncnresel — Suceava 

Bucuresol . . . . 8.15 n 10.— 
Ploeaol . . . . .  9.60 n 12.00
B r ă i l a ..................1.53 n 5.46
Teoaeifi . . . . .  4.38 n
R o m an ..................9.06 d
Suoeava,sosire . .12.08 9

Baenrese—Verolorera 
BuoureecI
P i t e j t l ........................IO

7.40 d 10,40 d 
0.13 d 8.— 9 

S la t in a ........................ 12.31 d 6.30 n
Craiova . . . .  • . . 2.20 9 9.15 Ş
Vôrciorova, sosire 6.— a 6.

Suceava—noca rend 
Suceava . . . .  6.11 d 6.46
Rom an.......... 8.45 9 12-30
Tecuci . . . . .  12.30 n 6.10
B răila ........... 3.08 n 8.10 ¿
Ploescl................7.12 d
Buouresol sosire 8.30 9

Verelerova—H ne areneI
Vereiorova........................11.25 1 i
Craiova . . . . . . .  3.—
Slat ina. . . . . . . . .  4.45 <
P iteşti..................................1.08
Buouresol, sosire . . . .  9.20

8.— 
6.80 
9.80 ¡ 
1218 
5.20

Bncnresel—-Giurgiu
Buouresol.......................... 9.16 d 6.05 4
Giurgiu, sosire . . . . .  11.35 9 7.05 u

Giurgiu—li ucu rosei 
Giurgiu . . . . . . . . .  9.05 d 4.55 4
BucurescI, sosire , . . 11.06 9 6 65n

Galaţi—Bărboşi
Galaţi . .  . . . . 1.20 n 826 d 7.30 n 
Bărboşi, sosire . .  1.65 n 9.— 9 8.06 n

Bărboşi—Galaţi
Bărboşi................ 2.55 n 6.25 n 7.26u
Galaţi, sosire . . ,  3.30 a 7— n. 8.—n

D-niI abonaţi a cilror abo na
sule espiral la Anele anului, 
ht rugaţi a reino! de tinipu- 

abonanientele d-lor spre a 
nuferi o Întrerupere in tri- 

1 tei ea diarnlul.

1 DEPESI TELEGRAFICEm
A L E  „ T I M P O L D I *

(Agenţia Havas)

Serviciul dela 3 Ianuarie 4 ore seara.

Constantinopol, 3 ianuarie.
Iii discursul cur» l’a pronunţat Sulta- 

cănd a primit corpul diplomatic, ou 
ia anului nod, M ijeetatea Sa 'şi a ex
ist dorinţa de a ’utreţiue bune relaţii 
oate puterile.

Londra, 3 ianuarie.

icretarul de stat, 8>r Hicks Beach, mi
ni colonielor englezi-, a declarat, 08 
1 e8 pacea s’a restabilit in mod per- 
in t.

Cal cuta, 2 Ianuarie.
irdnl Lyfcton, vice-re^ete Indiilor, a 

di (ordine geneneralilor din Afganistan«o K nr.-i nn flflril -1 drt tUfiP. 1II-
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primească propunerile de pace, in 
mod favorabil, déla 1 tkcib-H tn, dacă 
decide la una ca aceasta.

Paris, 3 ianuarie.
putaţile din Constantinopol arată, că 
tul de pace definitivă intre Rusia şi 

este pe cale de isbutire. 
nul din tuuurflu vasalul .Thuuderer*

Ionea Mamei
(Poveste).

|i fost, ce-a fo st; "cUcă, n’ar fi fost, 
nu s’ar povesti.

îl fost odată, nn om, şi omul a- 
|a avea un copil. Dintre şapte, 
'■are i-a fost dat Dumnezeii , a- 

«a era al şaptelea, adică, urait la 
*n te re , ca să fie om norocos... Ia 

numele Ion , fiindcă ee zice. că 
sunt toţi nătărăii şi toţi ca

ii cu noroc.
Iubea omul mefi pe Ionea, precum 

'Ol iubeşti lumina ochilor. Nici nu 
chip să d u -1 iubeas ă, de oare 

era al şaptelea intre şapte şi cel 
mărunţel, mal hărăbor şi mal 

risnel intre toţi. Dar de tată, 
a valea. El mal merge şi mal 
; el mal stă şi se mal dnce; 

Itru el casa-f conac. Muma-I vâlva 
I: ea t* scaldă şi hrăneşte; ea 
inâtură prin casă. — Al mamei 
Ionea, puiul mamei, drăguţul 

del, frumuşelul şi înţeleptul ma

ţi apoi se zice, că nu e tocmai 
3 a fi toate in tr’o făptură, coada 
lătâî şi copilul cărma casei. Ionea 

‘rijtea dintr’o zi in alta, cu cât mal 
J t  fe, cu atăt mal hârţăgos, mal in-
* I ătnic şi mal—adică—de capul lui.
*  2ra zâft aci câteodată, ba pentru- 
/IM vorba întreagă să fie zisă, era 
Vi ir de multeorl necaz la casa 0- 
*1: u! de vina copilului. Ionea suferia 
f y lecare zi căte o vorbă aspră; iar 
«li ;â ce s’a fost arătat, că vorbele! 
♦ 1 prind, mal răbda şi căte o pe- ; 
5d'|>să. Hei! dar tot al şaptelea era 1 
«Iiea. Cine da suferea, iar nu cine*

Î

din flota engleză, s’a spart in timpnl exer
ciţiului de tragere la semn in golful Iz- 
mid, sfârSmSnd turela vasalul, acizăud 7 
inşi din iqaip-igiQ şi rănind vr’o patru
zeci.

(4 ianuarie 9 ore dimin.)

Paria, 8 ianuarie.
Franţa a pretins dela beinl de Tnnis 

ca să cearS scuze şi sa destitne pe func
ţionarii compromişi.

Ea presistS a cere o anchetă.
Londra, 3 ianuarie-

Englezii înaintează repede spre Can- 
dahar.

Roma, 3 ianuarie.
Ziarul »Italie* zice, că iuform aţinm , 

capotate din mai multe izvoare, o autori- 
seazS de-a desminţi sgomotnl, 08 d. de 
Corti ar fi fost ii sărcinat o’o pretinsă mi
siune pe lângă cabinetul din Viena.

Viena, 3 ianuarie.
»Politische Correapon lenz* primeşte din 

Seu tari (Albania) următoarea ştire : »Lo
cuitorii din Podgoriţa afl vestit prin de
peşe pe Sultanul, că sunt hotăriţl a nn 
se supune in nici un 0*1 decisinnii ace 
leia diu tracta tal dela Berlin, care pri-
— *»•-•••- - —I — 1 ---- o-
lisai din Podgoriţa a pus să se dSritne 
toate casele locuitorilor acelora din Spnz, 
oari se duseseră la Danilovgrad, pentru a 
declara că se supun.*

Aceleiaşi corespondenţe i se vesteşte din 
Constnntiuopol: »Franţa, Englitera, Ger
mania şi Austria aii aderat la numirea 
proiectată a Ini Rustem-paş 1 in postul de

guvernator al RumelU răsăritene. Rusia 
nu s’a rostit ancă. N'goţierile, relative la 
încheierea nuni truct-K definitiv cu Rusia 
sa  ’ncepnt la 31 dsomvrie intre Cara- 
theodory-paşa şl princpele Lobanof.

BUCUIEST1
Sâmb&t&, (2 3  ilej.) 4  Ianuarie.

Puţine zile âncă ne despart de 
ceasul, in care lioua de la cnmpâna 
vremii va ’ncepe 1# se pleca incet 
sub greutăţile unu alt an, iar căte 
vâzurăm cu ochii h  anul acesta vor 
fi tot mat uşoare, :pănă ce vor de
veni simple amioţirf de domeniul 
istorivl.

Anul acesta s’a ’uceput cu bubuit 
de tunuri şi cu vărsare de aăuge. 
Mari armii curgănd de la miază
noapte aQ umplut ţ^ra noastră, ş’-aă 
răsfirat in provinokle împărăţiei bi
zantine, repetănd priveliştea oraşe
lor arzănde, a aatdor prădate, a oa-

, ’  ^  dănd r tsb o l* !-*in veacul nostru * ace»; m w  tăiau- 
ter de exterminare, pe oare'l aveaţi 
invaziile tătăreşti din suta a două
sprezecea şi a treisprezecea.

Dar nu numai răsăritul Europei 
a fost mişcat in toate temeliile lui, 
nu numai aci s’aă răsturnat totul

răbda. Când tata bâte* pe Ionea, 
mama ăl ştergea de lacrimi; iar când 
mama ăl bâtea, purta grijă, ca tata 
să nu-I prinzâ de veste. Rea povaţă 
in tinereţe. Când copilul sparge oala, 
iar mumă-sa se pune să adune hâr
burile, atunci—val şi amar! — nu-ţl 
mal pierde vorba.

Tocmai aşa a fost. Ionea se fă
cuse cel mnl neascultător copil; iar 
nesupunerea pe cel nesupus ăl pe
depseşte. Dacă omul med voia să 
mal dea învăţături lui Ionea şi ăl 
zicea: »Ioane, drăguţule, vezi, aşa să 
faci, aşa e bine, aşa se prind boii la 
car, aşa se pune cuiul la roată, aşa se 
ţine sacul şi altele, tot invăţăturl folo
sitoare, — Ionea purta mintea pe la 
garduri şi zicea ,Ba i o!*— Şi apoi 
to t din »ba eft“ in »ba efi* el a- 
junse băiat mărişor, fără să fi prins 
măcar atăta învăţătură, ca să ştie, 
că plugul are coarne, moara nu e 
piuă şi vaca nu e boii. Cu atăta nu 
are s’o ducă departe.

ln tr’o zi omul med se gătea să 
plece la tărg. Toate erad gătite ; 
numai un restăd nu era ăncă pus 
in jng.

— »Tatăl* zise Ionea, »mă duc 
şi ed cu tine*.

— „Ba, tu rămâi frumos acasă, 
ca nu cum-va să te pierzi prin 
tărg, * — răspunse tatâ'l săd.

Mă duc., nn te iad., mă duc., nu 
te iad.,. Toată lumea ştie, cum sunt 
copiii dărji. Tocmai când ăl zici că 
e ciută, el s? face foc ca s’o prinzâ 
de coarne. Zi"f lui I mea să rămâie, 
dacă voeştl sâ’l apuce dorul de ducă.

N'avu dar încotro ; omul med 
puse pe Ionea in car şi plecă cu el 
]a tărg.

— „Auzi tu,* ăl zise el. , să stal

frumos lăngă minei*
— „D a! stad, tată!* răspunse 

Ionea, supus acuma ântăia oară, de- 
când să ţinea minte.

Şi cât a ţinut drumul până in 
marginea satului, Ionea sta bot in 
fundul carului.

La marginea satului, el ăşl întinse 
un picior... După cale de vr’o două 
puşcâturl, întinse şi pe celalalt. .  
După aceia ăşl rădică capul., incepu 
să privească imprejur... Insfărşit se 
ridică, se rezimă pe lâturea carului 
şi râmase privind la roxtă. Nu pu
tea nicidecum să înţeleagă, cum se 
învârtea roata aşa fără nici o po 
runcâ, cum o spiţă dă fuga după 
celelalte., şi tot fug fără să se mişce 
din loc, da!., fără să poată scăpa 
de sub nasul lui.

Intră in pădure. Ionea mamei ră
dică nasul şi rămâne cu gura căs
cată. Copacii, in dreapta şi in stân
ga, ad fost incârcal’o la fugă şi fu- 
giad.. fugind mâncând pământ unul 
după altul.

Nu mal era lucru curat!. Ionea 
mamei nici una, ni -I alta, sări din 
car şi se simţi cu picioarele pe pă
mânt.

Iarăşi râmase cu gura căscată. 
Acuma copacii s'ad fost oprit şi ca
rul se mişca, se ducea înainte, tot 
mal departe...

— »Auzi taică! stâl cu carul, să 
văd cum se învârtesc roatele!* — 
strigă el intr’un târzid.

Acum i se rădicară perii in vâr
ful capului. Din zece părţi se auzi 
to t pe sine strigând, ear tatâl-săd 
mergea înainte fără să ia strigătele 
n seamă.— „Tatăl* strigă el ăncă 

odată şi ăncă odată se auzi de zece 
părţi strigând. — Ionea se speriă

de a ’ndoaselea, şi in ţerile apusene 
o fierbere mal primejdioasă ăncă, 
discompune toate ideile mari, cari 
ţin la nn loc, ca seculare inchee- 
turl, statele vechi cu cultura şi ci
vilizaţia lor. 0 atmosferă grea, in- 
nâspritâ âncă prin resboiul oriental 
care-a adus stagnaţiune in toate 
afacerile şi ’n mişcarea mnncil ome
neşti, apasă asupra celor mal deo
sebite ţări, şi precum din nourii în
cărcaţi cu electricitate, se smulg 
fulgere pentru a ilumina intr'o 
clipă toată întunecimea, astfel fo
curile trase asupra împăratului Ger
maniei şi a regelui Spaniei, cuţitul 
tras asupra noului rege al ItalLI, 
scânteind ad arătat ce adânc dis- 
compnsâ e lumea morală in sufle
tele multor oameni.

E drept că de atunci încoace s’ad 
făcut mulţi paşi pentrn aintimpina 
bântuito irele rele. Tractatul de la 
Berlin a cercat a mântui de dia-
râţiel turceşti. De şi 
implinindu-se in mod rupturit, tra 
tatul promite a se îndeplini, căci 
toate ştirile ne vin zi cu zi cad in 
cumpăna păcii.

De mal multe zile Caratheodory 
paşa negoţiazâ cu principele Loba

şi înţelegând, că nu'l mal bine de 
cât acasă, incepu să fugă.

Se vedea numai colbul in urma 
lui... Se ducea., se ducea spre casă 
până ce nu apucă o cale greşită..

Apoi, vezi! nu e bine, de loc nu 
e bine, când cel mal nepâţiţl nu 
primesc povaţa celor mal inţelepţl 
Râd a plecat Ionea acasă, când nu 
ştie căile prin pădure.

A fugit multă vreme, apoi a scâ 
zut’o mal incet, insfărşit a mers şi 
tot a mers prin codru şi din codru 
prin poiană şi iarăşi prin codru, şi 
prin poiană iarăşi, până ce i s’a 
urât, i s'a făcut groază şi a ince 
put a i se amări viaţa.

— „Doamne ! aibl indurare de 
mine! că d'aicl înainte tot supus 
am să fid ! — strigă el insfărşit.. şi 
tare gred ăl era sufletul, când i'a 
venit să grăiască astfel de cuvinte.

N'a mal mers apoi mult. Cale c'am 
d'o fugă bană, tocmai in marginea 
pădureţ, era un sat. Ionea mamei 
sări de bucurie, când văzu satul, 
nici nu se opri până ce nu se văzu 
intr’ânsul. începu apoi să colinde 
dela casă la casă. Şi cu cât mal de
parte colinda, cu atăt mal uimit 
se simţea. Nu put* a nicidecum in 
ţelege, cum de in sat găseşte toate 
casele, numai pe a lor nu. I s’a fost 
oprit mintea in loo. începu dar să 
plângă.

— „Ce plângi, noaptea 1“ ăl în
trebă un om, ce venea dela ţarină 
inaintea unul car cu patru bol.

Ionea mamei ăl spuse ce I şi cum, 
iar pe om ăl prinse milă de el.

— „Cum te chiamâ pe tine?* în
trebă omul bun.

— , Ionea!“ răspunse băiatal.
- -  , Dar i>e tatăl tâd cum ăl

nof tractatul definitiv intre Rusia 
şi Turcia şi se zice, că Rusia e dis
pusă a nu cere imediat plata des
păgubirii de resboid, stipulată prin 
tractatul de la San-Stefano, ci de-a 
se mulţămi şi cu plăţi făcute in 
termene mal lungi. Tot astfel se 
zice, că atăt Poarta cât şi Grecia 
sânt pătrunse de bunăvoinţă de-a 
lămuri cestinnea graniţelor intre 
ele, fără a mal face apel la pute
rile semnatare ale tractatului de 
Berlin. In fine se mal aşteaptă in- 
cheerea convenţiunil cu Austria, 
cestiuna, pe care Chaireddin-paşa o 
numeşte cea mal lesnicioasă dintre 
toate şi cedarea Podgoriţel şi Spu
ţului către Mnntenegrn. Acest din 
armă punct, privitor la Muntenegru, 
va intimpina greutăţi, nu din par
tea Porţii ci din aceea a vitejilor 
AlbanejI. Poarta le-a adresat o 
proclamaţie, prin care’I invită a 
nu pune piedici cedării, insă locui
torii din Podgoriţa aă vestit prin- 
ce o aă, de-a nu se supnne fn nicl 
un caz acelei hotârirl a congresului 
dela Berlin, care priveşte ţinutul lor. 
In acelaşi timp autontntea albaneză 
din Podgoriţa aă pus să se dărime 
la Spuţ c isele tuturor locuitorilor,

chiamâ f*
— »Tată, el chiamâ,“ răspunse 

Ionea.
— «Dar satului, din care eşti tn, 

cnm ăl zice!*
— .Sat, ăl zice !*
Adică n’a ştiut Ionea răspnnde şi

pentru aceea omul bun nu ş tia , ce 
sâ’l facă. L'a prins slughiţâ la bol, 
de oare-ce tocmai nu avea pe ni
menea, care să'l mâne boii, când el 
ţinea coarnele plugului.

Aşa a ajuns Ionea slugă la un 
om bun dintr’un sat dela marginea 
codrului. Dar mult folos nu era de 
el, pentru că Ionea n’a fost ban 
ascultător, pe când i se daă învă
ţăturile. Şi multă ocară trebuia să 
sufere, când nu ştia să facă nimic 
precum se cuvine.

Intr’o zi stăpânul lai Ionea se 
pregăteşte de târg.

— „Auzi tu Ionel* zice el, „să 
ngf carul, dar să'l ungi bine, cum

se cade, căci avem să plecăm la 
tărg!*

Ionea zice : »da*, ia păcură şi în
cepe a se scărpina in cap. El nu 
ştia cum se unge carul. Niciodată 

'a ascultat când i s'a spus, şi nici 
odată n'a privit, când putea să vază. 
Acu nu ştia unde să inceapâ. In 
fărşit, din cele ce a văzut până a- 

cum, a fost câştigat învăţătura, că 
începutul carului este la jug , adică 
la proţap. El gândi dară, că aici 
are să inceapâ, dacă voieşte să facă 
lucru bnn şi cum se cade.

Nu s’a gândit bine! Dar, in sfâr
şit, după gândul sâO, a făcut întoc
mai. A uns jugul; a uns oiştea ; a 
uns şi loitrele carului. Aici a sfârşit. 
Nu i-a mal râmas păcură. Se duse 
dar să mal ceară.



T III P U L

cari merseseră la Danilovgrad in 
Muntenegru pentru a declara c& se 
supun nouel stăpâniri.

Un semn de pace e asemenea a- 
derarea comună a Franţei, Angliei, 
Germaniei şi Austriei la numirea lui 
Rustem paşa ca guvernator al Ru- 
meliel-resâritene, numire asupra că
reia Rusia nu s'a rostit ăncă.

Căt despre noi, tot mal avem incă 
neajunsuri in Dobrogea. Nu-l vorba, 
„Românul* caută a mulcomi opinia 
publică cn reasigurări de-o natură 
generală, insă corespondenţe străine, 
ba chiar acte autentice, nu sunt tot 
atât de reasigurătoare.

Astfel „Neue freie Prease* bună
oară primeşte din Galaţi cu data de 
16 decemvrie următoarea corespon
denţă : .Multele greutăţi şi piedecl, 
„pe care ruşii le-ah făcut românilor 
„la ocuparea Dobrogel vă sunt cu- 
„noscute. A trebuit să intervie can
celarul (imperiului german?) pen- 
„tru a indupleca pe ruşi să cedeze 
„şi chiar intervenţiunea aceasta n’a 
„avut decât un efect parţial, căci 
„esceptănd Tulcea, in toate oraşele 
„celelalte ah mal rămas incă garni
zoane şi autorităţi ruseşti, iar la 
„Sulina şi la Chiustenge fortificaţiu- 
„nile sunt incă pe mâna ruşilor, ba 
„in oraş chiar trupele române n’ah 
„putut să intre, ci ah trebuit să tâ- 
„băreascâ, la aşa vreme rea, pe câmp 
„liber sub corturi. Aceleaşi dovezi de 
„viclenie şi de rea-credinţă ni le-ah 
„dat ruşii cu ocazia regulănl gra
n iţelo r intre Rusia şi România. Vă 
„trimit o copie exactă a procesului 
„verbal, dresat de comisarii amân- 
„duror părţilor, care vorbeşte foarte 
„limpede şi arată, cum gândesc func
ţionarii ruşi asupra respectului da- 
„torit tractatelor. Iată textul.

PBOCES-VERBAL.
„Supt-semnaţ i ! ; colonel PencovicI 

Maican, delegaţi al guvernului prin
ciar român, precum şi colonelul Tu- 
genhold, delegat al guvernului im
perial rusesc, in urma însărcinării 
primite de la guvernele lor respec
tive, s'ah constituit la 23 Noembre 
st. v, in comisiune, pentru tragerea

liniei de hotărnicie intre ambele 
state la Dunărea-de-Jos, conform 
tractatului din Berlin.

„Comisiunea, transportăndu-se la 
faţa locului şi avănd in vedere art. 
45 al tractatului din Berlin, stator
niceşte graniţa intre cele două sta
te in următorul mod, după cum se 
vede pe charta alăturată pe lângă 
acest proces-verbal :

„Incepănd de la gura vechiului 
braţ „Stambul*, graniţa urmăreşte 
tahvegul acestui braţ care se intin- 
de printre insulele Kuban şi Popin 
până in faţa satului Stambul, lăsând 
la dreapta insula Stambul, la stân
ga insula Leti. De la puntul acesta, 
graniţa urmăreşte tot la deal tal- 
wegul braţului de mijloc (direct), 
lăsănd la dreapta insulele Yerma- 
kow şi Olnojina. la stânga insulele 
Ciornoi (Nigra), Spirow şi Mezlanow, 
şi apoi talwegul unicului braţ Chi
lia, până in faţa oraşului Chilia. De 
la acest punt graniţa se suie in sus 
prin talwegul braţelor IvaneştI şi 
Soredina, lăsând la dreapta insulele 
Macenka, Conţinea, Soloneţ şi Kiş- 
liţa, la stânga insulele IvaneştI (Pa- 
tariki), ambele „Daller' şi Capul- 
Drac apoi trece prin talwegul uni
cului braţ Chilia-Ciatal delà Ismail, 
unde se incepe braţul Chilia. In ceia 
ce priveşte graniţa dintre Ciatal- 
Ismail şi gura Prutului, comisiunea, 
neputăndu-se uni, esprimâ părerea 
fle-cârel părţi după cum urmează: 

„Delegaţii români afirmă că g ra
niţa intre România şi Rusia afară 
de Ciatal- Ismail şi gura Prutului tre- 
bue să se ţină de malul stâng al 
Dunării şi nu de „talweg*. Dele
gaţii români işl intemeiează părerea 
lor pe textul articolului 45 al tra
tatului de Berlin, care nu specifică 
pentru aceasta parte a Dunării altă 
graniţă, de
România şi Turcia, adică insuşl ţăr
mul fluviului. Pentru sprijinirea pă
rerii lor, delegaţii români s’a mal 
referit şi la precedentele create chiar 
pentru această parte a Dunării prin 
tratatul de la Bucureşti (1812) şi 
prin acel de la Paris, care (trata-

tatele) n'ah fip.t graniţa acestor 
state prin „talyeg“, ci prin ţărmul 
stâng al fluvium.

„Delegatul rţs afirmă, fără a in
tra in esaminajea tratatelor, că li
nia de delimitare a graniţei trebue, 
după dreptul rjKernaţional general, 
să treacă prin Jbijlocul fluviului, des 
pârţind ambeli state litorale; tre
bue deci să umeze talwegul Du
nării.

„Pe basa acntora, s'a dresat a- 
cest proces-veipale in două esem-: 
plare, spre a « tea fi preseutat gu
vernelor respective. Dresat in Bu
cureşti, in 5 Iicembre (s. v.). 1878.

„Delegaţii guvernului prioiar romîin : 
„Colonel Pencovici.

„Locot -colonel N. Dimitreseu Maican.
„Delegatul gavm olul sur:

„Colonel Tugenho id

LEGE SUPLIMENTARA
Relativii la legaţimilo şi consulatele ro 
mâne in streinitkte precum şi la admi
n is tra ţia  centrali a m inisterului aface

r i i^  streine.
Modificat de poroitetul delegaţilor 

arm are)

TIÎLUL II.
Consulate

Despre prvnalul Consular
Art. 12. Persdnalul consulatelor, pre

văzute la art. 41 din legea organicii a mi
nisterului afacerilor streine, este im părţit 
in don§ categorii;

1. Consulii retribniţl.
2. Consuli netetribniţi.
Art. 13. Personalul consulatelor depri

ma categorie se compune:
a) . Consuli generali cari pot priimi şi 

titlul de agenţi politici b'bQ însărcinaţi de 
afaceri.

b) . De consuli.
c) . De vice-consnlî.
Art. 14, Personalul consulatelor de a 

doa categorie se compune:
»)• De consuli jfRBeralJ#_i;uu9uii
c). De agenţi consolări.
Art. 15. Autorităţile consulare retribuite 

sunt stabilite i n :
1. Alexandria.
2. Capititala Bulgariei.
3. Capitala Rameliei.
4. Constantinopole.
5. Buda- Peste.
6. Braşov.

— „Bâdică!* — zise el, dnpâ ce 
a intrat in casă, „să-mi mai dai pă
cură !•

— „Unde păcatele ăţl mal trebne 
păcură?*— grăi stăpânul săh supă
rat., — „ţl-am dat ca 9â poţi unge 
carul in trei răndurl!*

lonea spuse, că n a fost destulă, 
decât pentru jug, oişte şi loitre.

Când stăpânul auzi asemenea vor
be, el apucă pe lonea de urechi şi 
mi-ţi-1 duse afară şi mi ţi-1 purecă 
omeneşte, ca oricât ar t ră i , să nu 
mal uite, că la car nu se ung decât 
osiile şi dricul.

lonea mamei, — de! ce să facă!? 
— suferi şi el, apoi rămase privind, 
ca să invfţe cum se unge carul.

După ce carul fu uns, prinseră 
boii, stăpânul se aşeză înainte, iar 
lonea se puse nod in fundul carului 
inâbuşinduse câte odată, bietul de el, 
de suspine.

— „ Acum să taci !* grăi stăpânul 
săh aspru.--„Să nu-ţl mal aud glasul!*

Acesta fu cel din urmă cnvănt. 
Haiţ — cea!— plecară. lonea ş**dea 
in fundul carului tăcut, iucât ăl era 
frică să răsufle. In urmă i s’a fost 
urlt aşa. începu dar să privească 
iarăşi la roată. Acum era insă mal 
inţelept. Nu se mal mira nici de 
roată, nici de copaci. Găsi insă un 
alt lucru, pe care nu-l înţelegea. De 
eftteorl a văzut roata invărtinlu se, 
niciodată nu-şl aducea aminte să fi 
văzut şi cuiul dela roată câzănd. 
Acum se hurducă odată carul peste 
nn bolovan şi ţie... toc... cuiul sări 
din osie şi căzu la pâmănt... Era 
frumos lucru , dar nu-l putea înţe
lege. Ar fi dorit foarte să întrebe 
pe stăpănul sefl ; dar acesta i-a fost 
zis să tocă.

Peste câtăva vreme incepu lehea 
să scapete. lonea acum parcă înţe
legea, pentruce scapătă lehea... în
dată... tronc... căzu şi lehea şi ră
mase in urma carului.

lonea tresări şi voi să grăiască, 
dar văzu pe stăpânul săh şi iarăşi 
ăşl aduse aminte, că i s'a fost po
runcit să tacă. El înţelese insă un 
lucru : că dacă leh a a căzut de dra
gul cuiului, roata are să iasă de dra
gul lehcel. Şi nici n’a inţeles’o pe 
deplin până ce... stuf!— căzu şi roata 
in colb şi râmase şi ea in urma ca
rului.

Carul mal inaintă câtăva vreme 
pe trei roate... apoi hodoronc!... se 
resturnă, incât osia se frlnse in două 
bucăţi. Acum nu era bine!

— „Iatâne!* strigă lonea speriat! 
„n’am zis că o păţim?*

El, bine! Să nu mal pierdem vor
ba! Necazul omului cu osia frtntâ 
in mijlocul drumului,., nici la Paşti 
nici la Crăciun! Apoi nu e glumă!. 
Omul meh luă pe lonea şi-l purecă 
incă odată, apo! ăl trimise in ştirea 
domnului, ca să nu-I mal fac A ne
caz... N’a făcut bine, căci tocmai el 
i a fost poruucit să tacă... Dar nici 
lonea mamei nu era in lipsă de pă
cat : dacă s’ar fi deprins a se supune 
la porunci, acuma ştia până unde 
merge porunca. Prea supus era, în
dărătnic de supus. Nici aşa nu e bine!

Omul făcu, cum făcu şi-şi ajută 
cu binecurăh; lonea insă iarăşi re- 
mase pe jos, aşa, pe drum, nici în
coace, nici încolo.

Ca val şi amar de el — nu ştiu, 
ce să facă. Apucă o cale, pe care 
nu o cunoştea, crezând că va ajunge 
o cale, pe oare nu o cunoştea, ere 
zând că va ajunge cu ea tocmai a

acasă. Şi iarăşi a mers şi a trecut 
codru şi poiana, multă vreme a mers, 
şi to t s'a dus până ce abia il mal 
purta h picioarele.

AstS-dată găsi un sat in tr’o po
iană frumoasă, iara lângă sat întâlni 
un om, care păştea o turmă de ol.

— „Bună ziua, bâdică.*
— „Să creşti mare nepoate!*
Din vorbă in vorbă., mal una

mal a l ta . .  . scurt şi bine, lonea 
spuse omului de la inceput până 
in sfârşit, cum a fost şi câte a 

.păţit, iară omul se bucură de el, 
fiind-că tocmai avea trebuinţă de un 
ciobănel, care să-I mal poarte tur- 
muliţa de ol la iarbă, s’o ducă la 
apă şi să îngrijească de ea, ca să 
nu se amestece cu alte turme, de 
oare-ce minunat fel de ol erah şi 
nici decum n’ar fi voit, ca să 
strice soiul. Aşa ol se zice că nu 
mal erah de cât la un împărat ves
tit, de la care omul nostru a fost 
căpătat un miel de prâsilâ. Erah a- 
dicâ o l., putem şti cum ah fost, 
când erah din sămânţa împără
tească.

Destul că şi lonea s’a bucurat, 
fiind-că se vedea iarăşi la noroc bun. 
Făcură dar înţelegere şi lonea ma
mei râmase ciobănel.

— Apoi să paşti oile cât e ziua 
de lungă, să le adâpl in vale, iară 
când vezi că se inbunecâ, să Ie meni 
la stănă. Dacă vel vedea, că e frig, 
tu fă foc la gura stânei şi te în
călzeşte ; iară pentru ca oilor să nn 
le fie frig, tu le bagă şi pe ele in 
stână.*

Aşa grăi omul: iară lonea zise, 
că întocmai are să facă,

Căt a fost ziua de lungă, lonea 
umblă in urma oilor; când i se făcu

V
7. Cernu aţi.
8. Sibih.
9. Orfova.
10. Tenhfoara.
11. Ismail.
12. Suceava.
13. Rnsciok.
14. Silistra.
15. Vama
Aceste autorităţi consolare si vor instiui 

treptat potrivit cn resursele budgetare.
Art. 16. Cancelarii şi interpreţii retri

buiţi pot fi ataşaţi la diferite posturi con
sulare de 1 categorie.

Ar. 17. Titlul şi gradul acestor consu
late se vor fixa prin decret domnesc.

Art. ÎS. înfiinţarea sah suprimarea con
sulilor de a dona categorie se face prin 
decret domnese.

Art. 19. Ia ţările in care se află o le- 
gaţiune romană, consulatele de diferite gra
dări sunt puse sub autoritatea şefului mi- 
aionel diplomatice.

Art. 20. O lege specială va determina 
condiţiunile de admisibilitate şi de înain
tare al personalului consular.

Drepturile şi obligaţiunile acestui per
sonal se vor determina printr'un regula
ment de administraţiune publică.

Art. 21. Jurisdicţiunea civilă şi crimi
nală a consulilor se esercită conform drep
turilor result&nd diu dreptul ginţilor, din 
stipnlaţiunile convenţionale saii din usnl 
consacrat.

Iu materie civilă şi comercială, consu
lul, asistat de doi asesori aleşi dintre co
naţionalii notabili, judecă toate contesta
ţiile intre romani. Apelurile contra sentin
ţelor consulare sunt făcute inaintea curţii 
de apel din BucnreştI,

In materie criminală şi de simplă po
liţie (crimele, delictele sau contravenţiu- 
nile( se urmează astfel.

In materie de simplă contravenţiune, 
consulul judecă singur şi fără apel; in 
materie de delict, consulul judecă asistat 
de doul asesori, cu restrva dreptului de 
apel la curtea din Bucureşti. — In mate
rie de crimă, consulul este Însărcinat cn 
instrucţiunea şi prevenitul este trămis, cu 
procedura şi piesele de convicţiune, la par
chetul procurorului general pe lengă cur 
tea din Bucureşti.

Art. 22. Tratamentul personalului con-
pvi In fa lA v  ao+o fi-v o f < > nnfnrm  ♦ u h l n n l n i  fifii
anexat sub lit. B.

Art. 23. Chiria localului consulatelor 
retribuite este iescrisă anual in budgetul 
ministerului afacelor străine.

a) Abus de incredere şi divulgând,^ 
cretele postului;

b) Conduită nedemnă de caractJi 
poartă;

c) Imoralitate probată prin fap1 
vedite;

d) Delapidare de bani publici. 
Destituirile pentru aceste patru

se vor face in urma unei anchete coi 
sa de doul funcţionari superiori saă 
inculpatului, aparţinănd corpului dipliţi. 
tic şi consular.

TITLUL IV
Administraţiunea centrală

Despre personalul administraţiei centtm
Art. 25. Personalul şi tratamentnlL, 

ministraţiunel centrale rămăne ast-fel ■  
cum este astăzi cu adaosul unui csl>q 
a 200 lei pe lună. Iar acel al posta i 
conform tabloului aci anexat sub lit Q.

Art. 26. Denumirea funcţionarilor şifl 
sificarea hierarhică, după care funeţiom 
'şi indeplinesc atribuţiunile lor şi suuffl 
bordonaţl unii altora, vor face olriĴ  
unui regulament special,

Art.

TITLUL V.

Disposiţiunt tranzitorii 
27. Ori ce disposiţiunl conţi

TITLUL III 
Disposiţiunî comune 

Art. 24. Menbrii corpului diplomatic şi 
consular 'şi perd posturile pentru cazurile 
urm ătoare;

sete, 9e duse cu ele la adăpare, iară 
când incepu a se întuneca le mână 
la stână.

Minunat lucru mal era stâna asta, 
Ionpa n’a mal fost văzut stână. Era 
giur impregiur îngrădit cu nuiele ; 
gardul era acoperit cu o streaşină 
de trestie, pentru ca să nu-l 9trice 
ploaea, iară la un loc a fost rămas 
o gaură, asupra căreia sta pe nişte 
stâlpi un acoperiş de trestie.

— „Asta o să fie gura stânei!— 
grăi lonea îmbucurat de înţelepciu
nea sa.

Simţind dară, că e frig, se puseşi 
făcu foc tocmai in gaură, subt acope
rământul de trestie. Era bun lucru 
focul şi lonea se incâlzia. Işl aduse 
apoi aminte, că stăpânul săh i-a 
fost poruncit, ca, pentru ca nici oi
lor să nu le fie frig, să Ie bage 
şi pe ele in stână. Nu înţelegea, cum 
să le fie lor mal cald in stână de c i t  a- 
fără; făcu insă, precum is'a fost zis 
Apucă dară berbecul cel mal frumos, 
care purta talanga cea mare şi il vâră 
prin gaură in stână. Dar lucru po
cit ! in gaură ardea focul: berbecele 
se pârjoli, incât nu mal râmase lână 
pe el.

— „Aha ! acum înţeleg!* — strigă 
lonea imbucurat şi mal mult de cât 
odinioară. — „Adică oile trec prin 
foc, pentru ca să nu le fie frig,*

Şi simţindu-se a face bine, el vâri 
una după alta toate oile in stână.

Odată văzu, că s’a aprins gardul 
şi streaşină şi acoperişul de la gura 
stânei, s’ah aprins şi ardeah incât 
iara minune mare. lonea mamei ră 
mase uimit. Aşa lucru n’a mal vă
zut şi foart6 bine ii părea, că oilor 
n’are să le fie frig in mijlocul fo
cului. Privea dar mulţumit la treaba,

legii de faţă sunt şi rămăn abrogata!

TABLOUL A.

LEG A Ţ I  U NI
Cheltuelî de represintare, de cancefl

uşieri şi altele, acordate anual şefilacl 
legations la:

Berlin.......................................lei 36j9
B elg rad ..................................
Constantinopoll—Athena . .
Londra ..................................
Paris—Bruxelles—Haga . .
Petersburg..............................
R om a......................• . . .
V iena......................................
Dragomanul legaţinnei din 

nopole va avea peste leafa 
sa actuali o diurni de. . .

„ 12,01 
,  3 6 |  
„ 36,J  
„ 36,Şj 
» 36,01 
,  36,00 
> 36#)l 

Coiul

m
TABLOUL B. 
CONSULATE  

Tratamentul mensual al eonanluli^| 
acel al personalului ataşat după treb fl
1» J.*r j u . i . — a — t  „ . - . „ i ,

Consulul general . 
Consulul din capi

tala Bulgariei . . .
Consulul.................
Vice-cons1. safi can

celar............................
Interpretul. . . .

ce a făcut. Ar fi dorit numai săi 
stăpânul săh, pentru ca sâ-I pa 
zice: „Vezi, că mă pricep şi elk 
păstorit!

Tocmai aşa a şi fost, Stâpipj 
săh şedea acasă la masă şi ut&wjl 0 
nişte pâine cu ceapă, fiind-eft Of
tocmai zi de post. Odată priveşte»} 
fără şi vede foc mare iu sus pe dai 
Priveşte mal inadins şi vede că 
in preajma stânei sale. Nu-I miri 
a bine. Ese afară cu bucata in gurj 
p leacă.. merge., dă mal iute 
cepe să fugă..  in sus pe deal, . j 
mar sus. . ,  in sfeşit soseşte fit 
răsuflare.

Hal! hal!. să vezi acum luci 
Stâna dată pârjol, ol din viţă irul 
rătească fripte şi coapte una cal 
cea laltă, [incât parcă snnt pe] 
copţi. .. Apoi e mult, prea m ultL  
Răh a făcut lonea şi să mulţumea®
lui Dumnezeu c’a putut scăpa 
bătaie bună

Aşa e zăh aci!, Omni meh âcelbd 
necăjit şi amărât şi mânios prec| 
era apucă pe păstorul iscusit şi 
bătu — bătu, incât poate il şi 
cidea, deacâ Icnea nu avea noroi 
să scape din mânile lui.

Iară după ce a scăpat lonea. şf 
luat picioarele in cârcă şi mi ţa  
tulit-o la sănătoasa, incât nici a  
privit înapoi, până ce nu s'a v&| 
n codru.

E l! apoi ce sâ-i faci! ? Aşa o pfl 
ţeşte omul fără de capăt. Dacă si 
fi purtat bine, acum ar sta ao® 
şi mânca colac cu lapte.

A mers lonea şi a umblat raa 
prin codru — şi in dreapta şi ■  
stânga, şi înainte şi inapol, şi croi 
ciş şi curmeziş.. tot a umblat, bifl  
tul de el, ca să dea de vr’o calfl



C R O N I C A

tOn dorobanţ înaintea tribunalului, 
'uresc din Sibitu. Un caz din 
Vl alte puncte de vedere foarte in- 

;f- resant s’a petrecut la 16 de- 
I mbrie in sala tribunalului din 

18 Diifi înaintea unul colegifi de trei 
J zl. Un soltat din arm ata unul 

Klj at str&in, care poate ’şl-a inipli- 
' t  serviciul sâfi cn esactitate fu 

;= j ins pe pământul austro-unguresc 
l .judecat de un tribunal civil.
¡r Iată pe scurt faptul, 
l Dumitru Radu, sergent de doro- 
li iuţi, primeşte porunca de la co- 

‘ andantul sâfi a porni cu patru 
i ciori la pichetul pe muntele Găi

nă (graniţa Transilvaniei) pentru 
patrola terenul şi a căuta după 

. gte tâlhari, cari afi jefuit in mal 
.>J nlte rânduri pe călâtorl şi chiar 

. pe soldaţi romftnl. Sergentul Du
ri. itru Radu ascultă porunca şi pleacă, 
I  . poziţia, şi'şl implineşte serviciul.

! dimineaţa lui 13 august 1877 
< i soldat din cel 4 vine la sergen

ţi şi ăl raportează, că a văzut pe 
«î «"ful muntelui un om, care pare 
s \  nu fi om de omenie. Sergentul,

* cotind că un om cu intenţiun! 
ane nu caută căi neomblate ci 

«  erge drumul călătorilor, dă po- 
s • încă feciorilor săi să’l prindă şi 

' urneşte şi potera, ca nu cumva 
' i i’I scape hoţul. Poterel şi solde

lor le succede a incunjura din toate
— ■ —■=

ire-1 va duce acasă .. Flămănd era 
j Iii erasete,incăt sorbea rouă de pe 
;unze şi mânca gogoşii şi ghinda ce 
ăsia pe păm ânt.. . Apoi era obosit 

amărât şi ingrozit. . .  şi val şi 
ţnar de omul, care a perdut calea 
rin codru. . .  Da! încât iţi vine să 
liăngl, când te gândeşti la e l . . .  

i iar de cale to t n'a putut da.
Aşa s'a făcut noapte şi noaptea 

\ » prins in codrul fioros. I se râdi- 
bu perii in vârful capului şi se in- 
nrozia de-I furnica prin vine, când 
ibzia lupii şi urşii şi fel de fel de 
¡are sălbatice urlând şi muşinând 

! n apropierea lui. Acum nu mal 
ra  chip să scape.

îndată văzu un copac gros şi in 
opac o gaură destul de mare pen- 
ru  ca să încapă prin ea. Merse la 
opac şi văzu că e scorbnros. Acum 
ra  bine. Se ascunse aici, ca nu cum- 

£ i a să-I dea fiarele de urmă şi să-l 
p i aăneăce.

Şi foarte bine ii părea, când se 
1 ăzu pus bine in ăst chip, incât nici 
l .u mal era m âhnit.. Era insă cam 
f  tămănd. Dar când scapă omnl de la 

jrimejdil mari, nu mal gândeşte la 
ţ <1 îevoile mici.

A adormit Ionea de obosit ce era 
.i tocmai se visa, că este acasă şi 

<i nânftncâ nişte păsat cu lapte dulce, 
t ând odată .. puf!, dur ! tronc!. aude 
< » inpnşcâturâ şi ae trezeşte speriat.

Ce ra î .  CâţI-va paşi de la el s’aft 
,f »st adunat vr’o doul-spre-zece tăl- 

I tari din cel mari, adică tâlhari de 
? iodru şi groaznici cu căpitanul lor, 

n ¡ti fost făcut, foc, frigeau un boii 
i i tocmai desfundaseră o bute cu vin 
< i>un...  eraft adică să facă ospeţe. 

Când văzu Ionea mamei bonl In 
irigare, incepn să i se fâcâ poftă de

părţile pe acel om, care, văzăndu- 
se strimtorit, a descărcat un pistol 
către gonaci. In acest moment trăs
nesc mal multe împuşcături şi cel 
gonit, un cioban, cade la pământ, 
lovit in pulpa piciorului stâng de o 
împuşcătură. Soldaţii aii luat pe cio
banul, Constantin Bucur Mitrea cu 
numele, l'&Ck pus pe donâ lemne, ah 
recuirat apoi un cal şi l’afi transportat 
pe vulneratul de pe vârful muntelui 
jos la vamă. Insă când aii ajuns la 
vamă, Bucur Mitrea a fost un ca
davru. Sergentul Radu şi-a făcut 
raportul către căpitanul sâfi despre 
acest eveniment şi chestia părea a 
fi terminată. Dar gendarmil austri- 
acl ri’aii dat uitării acest fapt, şi 
fiind comunicaţia intre posturile aus
triaco şi române foarte vie, s r- 
gentul Dumitru Radu s'a dus in 19 
aprilie 1878, poate la invitările 
gendarmilor austriac!, la cârciuma 
din vama austriacă pentru a’şl pe
trece. Aci gendarmil l’afi adus la 
Sibiiâ. Guvernul român a cerut ex
trădarea sergentului, insă tribunalul 
din Sibiiâ a hotârit a nu’l extrada 
şi ministerul unguresc a în tărit sen
tinţa tribunalului din Sibiiâ. Şi aşa 
sergentul Radu Dumitru a şezut din 
19 aprilie până astăzi. 9 luni de 
zile, in prinsoare preventivă.

Cum aâ decurs pertractarea fi
nală, vor vedea cetitorii noştri din 
raportul ce urmează.

Colegiul jnzilor este compus din judele

mâncare. Era, Doamne flămând, incât 
il venia să se facâjcariü şi să inceapâ 
a roade in copac. Ludul de el, ne
păţit, precum era, nu ştia ce grozav 
fel de oameni sunt tâlharii; eşi dar 
din scorbură şi se duse la el.

Nu făcea bine ! Cu tâlharii nu e 
de glumit !

Ionea spuse că ar mânca şi el ceva.
Tâlharii se inholbarâ cu toţi! la 

el, apoi scoaseră ouţitele şi săbiile 
şi incepură a le ascuţi, ca până ce 
zici una., două sâ’l taie bucăţi şi 
să’l ucigâ.. Aşa sunt tâlharii. Mult 
nu se sfătuiesc.

— a Staţi mâl 1* grăi unul dintre 
dânşii. — „ D’apoî dacă băiatul ăsta 
ne poate 6 de folosi*

— „Ce folos î — intrebă altul.
— „Poate este al şeaptelea la pă

rinţi şi atunci ne găseşte iarba Ae
relor,“—zise to t cel de mal nainte.

— „Aşa-I! aşa-!!“—strigară toţi.
întrebară dar pe Ionea şi Ionea

le spuse, iară el afară din seamăn 
se bucurară, căni înţeleseră, că Io
nea intr’adevâr e al şeaptelea iutre 
şeapte.

Era anume, că tâlharii aû fost 
prins de veste, că împăratul a că
pătat o grozăvie de bani to t in aur 
delà un neguţător, care l-a fost da
tor de multă vreme, şi ar fi dorit 
foarte oamenii râl să fure această 
comoara. împăratul a fost pus'o insă 
intr’o visterie cu şeapte uşi ferecate, 
fiind pe fie care nşe câte şeapte lâ- 
cate împărăteşti făcute cu multă is
cusinţă, pentru ca nimeni să nu 
poată intra. Era adică treabă îm
părătească şi chibzuită cu multă so
coteală! S’aü dos tâlharii dar la o 
vrăjitoare, ca să le dea invâţâtnrâ 
şi farmec puternic, pentru a putea

T IM  PU  L

Tamâssy ca president şi jozil Iănosy 'şi 
Pfleps ca votanţi. Secretar: Apathy, pro
cu ro r: Dâzsi, defensor: consilierul de gu
vern in pene. Ilie Măcelaru.

Sergentul român in tr i in sală, condus 
de un pizitor, on baioneta! pe pnşcă. Ser
gentul este im bricat in uniformi, o manta 
su ri on bumbi galbeni şi cn doi virgl de 
aur pe ambele mineri, cu pan taloul largi 
in cisme scurte şi cu o căciulă albă in 
m in i. După ce a in tra t face un compli
ment citre  juzl şi ia apoi o poziţia mîli- 
tireaeci drept in faţa preşedintelui.

Preşedintele, cam te chinmi ?
Acuzatul, Radu Dumitru.
Preşedintele, de unde eşti.
Acuzatul, din România din comuna Ru- 

cir, districtul Piteşti.
Preşedintele, Eşti in sera t?
Acuzatul, Ba 1
Preşedintele, de câţi ani eşti ?
Acuzatul, de 23 ani.
Preşedintele, ce meserie?
Acuzatul, sunt sergent in armata ro

mâni.
Preşedintele, al avere ?
Acuzatul, N*am de unde avere; sunt 

copil sirao.
Preşedintele, al mal fost pedepsit vr’o 

d a ţi?
Acuzatul, nici odată.
Preşedintele ştii scrie şi ceti?
Acuzatul, ştifi
Preşedintele, eşti nouzat de procuror, a 

fi culpabil de orime cuprinsă in § 143 
codioele criminal spre dauna lui Constan
tin Bucur Mitrea din Reşinar, Iată ce 
cuprinde actul de acuz ţinne (preşedintele 
citeşte acest act in limba maghiari). 
Spune d-ta cum s’a petrecut lucru!

Acuz itul, enarează in tr’o limbi fluentă 
şi cu o linişte admirabili, ţinând in tot 
decursul iucuiziţinne! sal**, poziţia mili- 
tirească, afacerea aşa cum am schiţat-o 
noi mai sus.

Preşedintele, (intrerupăndul) cine a îm
puşcat nsopra lui Bnour Mitrea ?

Acuzatul, aceasta efi nu o pot şti. In 
raportul med către căpitan efi am numit 
pe acel soldaţi, cari şi-afi descărcat puş
tile, care dintre el afi nemerit efi nu 
pot şti.

Preşedintele, mal multe mărturii spun, 
ci sergentul a dat porunca, s i se pnşte. 
Afi fost mal mulţi sergenţi acolo?

Acuzatul, Nu, numai efi am foet. A da 
porunca »foc* a fost ou neputinţă, fiind
că noi eram împrăştiaţi şi soldaţii mei 
chiar să fi dat porunca, nu mă pnteafi 
înţelege, de oare ce erafi prea indepirtnţi.

Dar daci un om, care caută c il pe 
munte neumblate, se impotriveşte la 30 
de oameni şi pnşcă asupra soldaţilor, in 
acest caz soldatul nu mal are nici o 
lipsi de porunci, pentru a’şl descărca 
arma.

Preşedintele, d-ta al ştiut, c i acel om 
nu este hoţ, ci nu cioban din apropiere 
şi totuşi ai impuşcat asupra Ini?

Acuzatul, efi n’am ouuoscut pe aoel om, 
dar atâta am ştiut, că un om, care on 
umbli pe drum, ci caută cil pe vârful 
muntelui, nu poate fi-om de omenie. Efi 
n'am impuşcat asupra Iul. Nu m’aş sfii, 
s i o spun daci a’ş fi făcnt’o, [căci eram 
in drept s i puşo şi daci a’şl fi impuşcat,

trece peste lăcăţele împărăteşti şi 
prin uşile ferecate. Şi vrăjitoarea 
le-a fost spus, că acele lâcate au- 
mal cn iarba Aerelor se pot des
chide, o iarbă, pe care numai al 
şeaptelea intre şeapte, fiind incâ co
pil nevinovat, o poate găsi strălu
cind pe câmpul intins in zorile de 
zi printre cele-lalte ierburi. Cine are 
iarba asta, işl taie degetul şi o pune 
in tăietură lăsând-o pftnâ la târnă 
duire, ca să râmâie in deget. Apoi 
ori pe ce fier ar pune acest deget, 
fierul, fie lacăt, fie zăvor, lanţ şi 
orl-ce tărie, se supune şi se desface.

Pentru tâlhari asemenea iarbă nu 
e numai iac’-aşa ,, ceva ca să fie. 
E lucru tomal mare şi de mare preţ. 
El ospătară dar pe Ionea şi 'I fă
cură pat moale, ca să poată dormi 
bine. II spuseră insă, că ’1 vor u- 
cide, dacă nu le va găsi iarba Se
relor. Bietul de Ionea toată noap
tea se visa căutând firul de iarbă.

In crepetul zorilor tâlharii tre
ziră pe Ionea şi il trămiserâ la că
utat d9 fir de iarbă.

Ionea se puse in patru picioare 
şi cum privi in delungul poienii peste 
firele de ierburi, îndată văzu pe una 
strălucind. Asta era, cave era. Toc
mai iarba fiarelor.

Era intre tâlhari unul orb de un 
ochifi. Acesta a fost închis in tem- 
niţile împărăteşti şi a fugit cu fiare 
cu tot. Lanţul l’a fost pilit in urmă, 
dar câtuşile eraâ de un fier anume 
împărătesc, pe care foc nu-1 topeşte 
şi pilă nu ’i sgârie. Ionea puse fi
rul pe cătuşă şi ..ţin e !, cătuşa căzu 
deşchisă la pământ.

— „Aha! noroc să al nepoate, 
că mă scăpaşl de o greutate!* grăi 
tâlharul şi era foarte îmbucurat, când

■ t
TABLOUL C.

ST A T U L  P E R SO N A L U L U I P O R TU R ILO R

NUMIREA FUNCŢIONARILOR

retribo-
ţiunl diurne

po lun i tte-care

total 
pe an

D
II

Căpitan. . 
Dragoman. 
Copiat. . . 
QnardianI.

Căpitan. . 
Dragoman. 
Copist. . . 
GuardianI.

Căpitan. ■ 
GuardianI.

Căpitan. . 
GuardianI.!

Portul Brăila

Pot tul Galaţi

Portul Severin

Portul Giurgiu

Total general

300
150
120

300
150
120

250

250

60

60

60

60

3,600
1,800
1,440
2,880

3,600
1,800
1,440
2,880

3,000
1,440

3,000
1,440

28,320

in raportul meii către căpitan m’a-şl fi 
pus in fruntea listei acelor soldaţi, cari 
şi-afi descărcat armele

Presidental: Faptul s’ati in tău plat pe 
pim intol unguresc, d-ta n ’al avut porun
ci, a urmări hoţii şi pe pământ unguresc!

Acuşatul: Pe vârful muntelui hotarul 
na este aşa ţermurit, ca s i ştii apriat, 
unde se găti hotarul românesc şi nude se 
incepe cel ardeleni sc. De neam şi gendar
mil d-voastri trec adese hotarele noastre.

Presidpntnl: Este dovedit prin mărturii, 
ci d-voastri aţi cunoscut pe ciobanul Mi
trea, căci aţi fost adese la atina lui, unde 
aţi jucat dimprenni.

Acuşatul: Efi n’am putut şti, cine este 
ciobanul Mitrea, om bun safi «fid, şi p in i 
am avut el! comanda, la mine nu s’afi jucat.

Presidental: Mărturia Coman Muntoin 
mărturiseşte, că soldaţii d-tale afi furat mei 
din turmă, şi s’ad aflat la d-voastrfi 5 pel 
proaspete de mei. Mărtaria aflând peile a 
luai puşca zălog, insă soldatul a cerut 
pnş.-a îndărăt, fiind că puşca nu este a sa, 
ci a stăpânire! şi şi-a dat pantalonii.

A cuşatul: Efi despre aceste nu pot şti 
nimica, iiind-că s’a petrecut înainte de 13 
August, ciud am primit efi comanda.

Presidental: Gendarmil Vicario şi Po- 
perţa mărturisesc, ci d-ta t>>ai fălit in 
fiiţa lor, a fi impuşcat pe Bucur Mitrea.

Acuşatul: Pe ciprarn Văcarii il cunosc, 
cel-lalt nu ştid cine este; vorbi ca asta 
din gura mea n’a eşit.

Presidental: Mărturiile aceste ţi-ad spus 
d-tale iu faţă aicea înaintea diregătoriet, 
că tn-al fălit cu cuvintele: »Ed am îm
puşcat pe Bucur Mitrea.*

A cuşatul: El pot spune c it  de multe 
dar nu este adevărat. Cum să fi- impuşcat 
ed pe cieban dacă nici nu mi-am descăr
cat puşca ?

Presidental; Şi doctorul Emenmayer a 
spus, ci d-ta i-al fi mărturisit, că al îm
puşcat pe Bucur Mitre?,

Acuşatul: Ce fel de doctor? De la noi 
de la Piteşti?

Presidental: doctoral Eisenmsyer.
Defensorul; directorul contamaţiel.
Acuşatul: nu cunosc pe acest doctor,
Presidental: Tot d. Eisenmsyer a spus, 

ci d-ta i-al fi ameninţat ci daci vel scă
pa din prinsoare iţi vel rtsbuna asupra 
lai.

Acuşatul: Nu ştid nimic d-le president!
Presidental: ceteşte mărturisirea d-lnl 

Ei8"nmayer,directorul contamaţiel,in limba 
maghiară. Apoi continuă cn cetirea măr
turisirii lui. Stan Mărin, stăpănnl cioba
nului impuşcat.

Defensorul: renunţă la cetirea mal de
parte a fasiunilor date de mărturii, şi pre
tinde a se da cetirea părerii medicilor des
pre moartea Iul Bucur Mitre.

Procurorul cere, a se ceti faeinnea ini 
Şerb Nan.

Aceasta mărturie, fiind ascnltată Ia un 
tribunal romanesc, face mult necaz triba- 
nalnlnl fiind că nici un jude, oare a jude
cat in aceasta cauză, nn cunoaşte in tr’atăt 
limba română, ca să cetească fisiunea măr
turiei. Colegiul judilor a trebuit aă menim 
pe judele Roşea, pentrn a putea ceti fisiu
nea. Şerb Nan lămureşte mai de aproape 
chestia cn cele 5 pei proaspete de mei şi 
cu zălognl pnştel, suplinit prin pantalonii

il veni să grăiască asemene cuvinte.
Când insă căpitanul luă firul de 

iarbă delà Ionea, pentru ea să des
chizi! şi ceealaltâ cătuşă, in zadar 
se trudi, căci firul nu i se mal su
punea.

Vrăjitoarea nu le-a spus, că fi
rul numai aceluia se supune, căruia 
ursitele i aû făcut parte să-l gă
sească.

Şi aû văzut tâlharii, că nu e fo
los de iarba Aerelor, şi după ce afi 
văzut, grozav s’a mâniat, earâ după 
ce s’a mâniat, a rădicat cuţitele şi 
Bâbiile ascuţite, ca să ucigâ pe Ionea.

— „Staţi!“ strigă chiorul.— „Aţi 
zis, că nu-i ucidem, dacă ne va găsi 
iarba. A găsit-o! Ca oameni de vor
bă, să nu il ucidem!*

Nici nu l’afi ucis, de oare-ce tâl
harii sunt oameni de vorbă: bine, 
răfi, precum afi zis, el fac- Fiind in
să, că se temeafi că Ionea 11 va 
spune oamenilor, afi găsit altă cale, 
pentru a scăpa de el.
Ce şi cum afi făcut! — Afi luat pe 
Ionea ş; l’afi pus iu butoiul desfun
dat, apoi afi înfundat butoiul, afi 
bătut cercurile de fier pe el şi s'a 
dus.—Răfi, foarte răfi a fost să facă 
ast-fel !

Aşa a ajuns Ionea de la bine la 
răfi şi de la răfi la tot mal răfi, până 
ce’l vedem înfundat intr’un bntoifi 
de vin.. Ce să mal fie de el!!. El, 
bine!. înfundat inti’un butoifi... aici 
se sfârşeşte.. Ionea începu să plân
gă, să se v ¡ii te şi tot să strige până 
ce il auziră lupii flămânzi şi gră
biră crezând că il vor putea mânca..

Hei ! Dar să se lingă pe bot! Io
nea era ascuns in bntoifi. îndată ce 
simţi că lupii sunt aproape, el puse

soldatului.
Acuşatul neagă şi acum a şti ceva des

pre aceasta afacere.
Se d i cetire in limbi românească fisiu

ne! medicilor, din care se vede, ci in răn i 
s’a aflat alici şi trei dirabe de plnmb tă
iat. c i rana n'a fost mortali şi vulnera
tul a murit in urma nrgrijei la transport.

Jadele Idacsy (c itr i acuşatul): De când 
eşti aici ?

Acuşatul; Din 16 Aprilie, (după o pau* 
si) cilindarinl nostru.

Prezidentul încheie incuisiţiunea şi d i 
cuvânt procurorului.

Procurorul; işi susţine acusa şi ş’o mo
tivează prin momente!«, că acuşatul a fost 
la faţa locului şi cu arma a mănă când 
i’a întâmplat faptul. Propune o pedeapsi 
de 6 tuni temniţă. Procnrornl a vorbit in 
limita maghiură.

Defensorul: in tr’nn pledoier foarte senrt, 
se provoacă la fasiunea medicilor, cari con
stată, că in rană s’aii aflat alici şi trei 
bncăţi de plnmb. Este fapt necontestabil 
că din o pnşcă cn ac, care este introdusă 
in armata români şi cn care afi fost înar
mat şi sergentul acnsat, nu se poate îm
puşca de c it patroane la nici nn caz insă 
dirabe de plumb. Aceasta singură împre
jurare ar ajunge pentru a desvinoviţi cu 
totul pe aoueatul. Dar de alt cum nici un 
singnr fapt nn vorbeşte, in nefavorol aeu- 
satnlnl. Daci sergentul a foet la faţa lo
calul şi cn armă a m ini ş’a împlinit nu
mai datoria. Este convine, ci tribunalul 
au va putea, decât a achita pe clientul aâfi.

După o scurţi duplici şi replici pertrac
tarea se încheie şi tribunalul se retrage.

După o jumătate oară tribunalul in tr i 
in sală şi presidental publici sentinţa, in 
arma cărei sergentul Damitru Rada este 
vinovat a fi r in it greii pe Bucur Mitrea 
şi se pedepseşte lniud in considerare, ci 
n’a fost luci pedepsit nici odată şi ci a 
petrecut f i r i  vina sa 9 Ioni in prinsoare 
preventivi, nnmaî cn dbue Iuta temniţă 
înăsprită cu o zi de post pe fie-care săp
tămână. Spesele se declară de neincasibile, 
fiind că condamnatul este fără avere.

Acnsatul cere 24 ore timp de engetare 
pentrn a se putea declara, că este mul- 
ţărnit safi ba cu sentinţa.

»Ttlegrafnl român*.

b i b l i o g r a f i e ”
ABONAMENT

la
„ALBINA CARPATILOR«, 

fose beletristică, ştiinţifici şi literară cu 
ilustraţiunl. Anul III, 1879.

Redactor IoSif Popticu editor Visar ion Ro
man. Apare in Sibiifi la 15 şi ultima fle
carii lnni in fascicole decăte 2 coaie. 

Preţul abonamentului pe an 16 lei noi 
a > » 6  lnni 8 > >
» _  » > 3 , 4 , »

O fasciculă 70 bani.— Abonamentele se 
fac la editorul V. Roman in Sibiiu, la bi
rourile poştale şi prin toate librăriile, a- 
nnme in Bucureşti la dd. lib ra ri: I. Szfil- 
lfisy, piaţa Teatrului; fraţii Ioaniţiu & 
C nie, strada Lipscani. Sumele de abona
ment se pot trămite in bilete hypotecare 
şi in mărci poştali. — Noilor abonaţi li 
se vor trămite nnmerile apărata dela oc- 
toiuvriu 1378, luna cn care incepe anul III.

ochiul la gura butoiului şi privi a- 
farâ, apoi remase tăcut.

Lupii afi fost dat de râmfişiţile 
boului şi se bâtenfi hâlâoşl asupra 
ciolanelor. Unul dintre el, care era 
mal mare şi mal mânios, apucă un 
ciolan şi se puse cu el tocmai lângă 
butoiul, in care era Ionea.. Ionea 
□ici nn cuteză să resufle.

îndată vede, că coada fiocoasâ 
a lupului intră pe gaură in butoifi. 
Ionea se sperie.

Oo&da intră mal adânc.. Ionea se 
îngrozeşte.

In sfârşit lupul se hârgeşte odată, 
dă îndărăt, coada intră de tot, in 
cât atinge nasul lui Ionea..

Acum nu e bine!
louea trâsare înspăimântat, iu 

spaima sa apucă cn amândouă mă- 
nile coada lupului şi ţine de ea cu 
toată puterea.. lupul se sperie şi 
el şi o incăerâ la fugă trăgând bu
toiul după sine.. Şi apoi să vezi 
lucru minunat!. Hodoronu.. tronc., 
dă de copaci., dă pe deal, dă la 
vale., lupul fuge., butoiul după t i . . 
Ionea ţine de coadă şi merg incât 
e minune să’l vezi. . .  Odată hodo- 
ronc.. tronc.. butoiul se isbeşte de 
un părete şi se sfărâmă doagă .. . 
doagă., lupu fuge mal departe, iară 
Ionta se trezeşte acasă ţiind cu a- 
mâudouâ mânile de coada lupului, 
care s’a fost rupt din rădăcină.

Aşa a păţit-o Ionea mamei.
Cine-o ştie mal departe# mal de

parte s’o spuie.
(Albina Carfaţilot) f / .  Slavici.
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Domnule.
Doresc! a sci care este apreciaţii!nea mea 

asupra eficaritâţei Capsulei r Iul Gky >t eu 
gudron. Un proverb mal bătrân de cât mine 
a i.iis: Vox popul», Vox Vei.

Ori, de 6re ce tdtă lumea aţii, tşl caută 
bronchitele sile, guturaiurile sile, catarrhele 
sile cu capsulele Guyot; de 6re-ce toţi sunt 
mulţumiţi de acest tratament şi revin la 
dânsul la cas de trebuinţă, tml pare ci 
respunsul este făcut.

Cât despre phtbisiă, mi cred dator a 
face reserve. mal ales din causa diversităţel 
formelor sub cari ea se presintă. Cu tite re- 
sultatele favorabile obţinute de doul ani tncoa 
întrebuinţarea, prin capsulelor Guyot, questi- 
unea tml pare prea delicată pentru a nu 
fi yermis să ne pronunciăm chiar de acum. 
Neapărat, gudronul nu pite face de cât 
bine phthisicilor; el va calma tuşea care 
II obosesc atâta; In multe caşuri el le va 
prelungi existenţa, diră cât despre vinde
care..? să lăsăm viitorului grija de a se 
pronuncia dupe experienţa mal concluente.

Şi cu tite acestea, dică aşi fi phthisic 
aşi lua capsule Guyot.

Priimesce, Domnule, asigurarea conside- 
raţiunel mele cea mal distinsă.

Dr. Hignet.
Capsulele Guyot se găsesc In România la 

mal tite farmaciele.

NOUA INVENŢIUNE

PABFnMEBlî U m i l  BBOIEME
È D .  P I N  A U D

S ă p u n ...........................................de IXOBA
Esscnpă pentru batiste . . de IXOBA
Apa de to i le t te .......................... de IXOBA
P o m n d t .......................................de IXOBA
O Un...............................................de IXOBA
P ra f de orei ,  .......................... de IXOBA
Cosmetic . . . . . . . . . .  da IXOBA
37, Boulevard dé Strasbourg, 37. 
Singurul Deposit a l l í  A tposiil Mignot.

HYGIENA PE L *!
----*KX----

n _ r ' ,T íL r

I
MARE SUCCES.

VE LO U T I N E
este o

FĂINĂ DE OREZ
de o deosebită specialitate, fire  fină, ne- 
simţibilfi, preparată cu B ism ut, şi posedă 
calitatea cea fericită , a da feţei oui ului.

I C  m  a  K Inrrh , s'rintrere de
B  \  I  s |§ 8  Şa p:cpt. se vin lrcä prin
H U I  1 * 1  H  rUBES LEWASâFDK.
Deposite la töte farmaciile malbunr.

o peroiihe 
case cu 

locol lor, 
situate în 

Strada
Romană No. 63 bis, Suburbia Precnpeţi-

JFfttSClTATEA NATURALĂ
a  b inere ţe l.

C H ,  F A Y ,
Parfumeur la Paris, 9. rue de Paix.

S A V O N

AU SUC DE LAITU E
M A G A S I N ( ¡ i i  D E  L I N G E R I E  I t lN  V l E N A i

ED. FINAUD. PARIS
A c 'it s&pun se d. osebejte prin unotiositatea I 

pastel sele ji prin fiueţa mirosului sfii. El re -l 
coreţ te pelea | i  i comunică o frăgezime ne-| 
preciuită.

Pe tim pnrile de ger pe lăngă acest săpun, 
trebuesce Întrebuinţată şi pasta  callidermica. i

Singurul Deposit allfl Aspasinel Mignot.

C E R N E A L A  NOUA
M A T H IE U  P L E S S Y  #

Crăcea Legi unei de Onoare la Bxpoei(lunea 
UniTeraala din 1867

CERNEALA NOUA DUBLU-VIOLETA
P H N T B Ü  C O P IA T

Adoptau de hidte admlolitraM selle mail
D k p o s it  l a  T o n  P a p e t is i u  s i D a o e u i r n

I

•’alea Victnrief fUfogoşăi), Palatul „Dacia* fa doua prăvălie ie la colţul LiptcanUm

DESFACERE TOTALA J
cu mare scădere de preciu

din causa g r ă m ă d i m  celei mari ale marf ori l or.
Cele mal nnol şl cele mal moderne

M » P  m  Î M M
p r e c u m

Puste, Capote şi Costumări de flanelă, Camisone, Ciorapi, Giletce, 
lirobode, dc lână şi de bumbac. Plnpăml de flanelă, Camisone, Pantaloni 
şl fuste de Piquet de drnâ, Hăinuţo de copil, mantale de pliiio de flanel ',

LI ' GER1E PESTRU BĂRBAŢI\ DAME ŞI COPII
Alegerea cea m il bogată fi ma e pentru tdte olasele Soc • tăţ»l.

O L A J S D A , l l I i F F O i N  ş i  M A D A P O L A M
in töte lliţitni’p, în bucăţi întregi fi Jumătăţi* provenind din fabrícele ceje mal renu

mite de lioeraia .Rumburg), Belgia, Olanda, Francia şi Englitera.

FEŢE DE MESE, ’ŞERVETE, PR0SÓPE ŞI BATISTE
df orl-ce calitate şi mărim , batiste tráncese de lind, batiste brodate şi de dan

tele, batiste color ite etc. etc.

Deposit Iu Bucure8ci la farmacia d-lul j 
F. W. ZAmer, şi la d-uii Appel A  C  te.

n n  TTC renum ită esenţă japoneză, care 
AU I1 U vindică îndată ori-ce durere de

Noi. Doritorii d-? ale cumpăra se pot adresa j cap «« găsesce la farmacia d-lui P. Bros 
la proprietarul lor ce locu eee iutrâasele. vis-â-vis de biserica Sărindar.

Catarrhu.u, nXtlululă, sufocatiuuea *i idt* I Ym<H)raU ia momentfi
organeloru re*pirai6rie sunt* vindecat pri i ■ a.ui-«»c%.«Iglce. ale d-rulul Cron 
T u burile  I.cvnmspur. 3 fr., in Francia I 3 fr. cutia, iu Franoia

L cvusscur farmacistu-chimistu de cla>a l-ia, *3 , ru e  de la n u m u ile , P A I t l b .  
Depotitâ : la Ud. Eitel, RitsdOrfer si Zuruer, si la oti principalele Pbarmaciaoi.

hiárú cu Uipurib 
lie r. Preţul

ejj la 18 si 1?
Ianuarie va avea loc tragerea loteriei a 
86- ea bine Ins stratâ.cu câştiguri, acor
da tă  şi g ran ta tă  de ducatul Brunsvic. 
Afi să vie la  hot&rire In tim pul cel scurt 
de mal puţin d 6 luni 45,000 câştiguri 

fi o prem iă in sum a to ta lă  ae

i l  m ilid n e  150,i'OUţfranci
intre care te află ]următărele oăţtiguri pre
cum (n catul cel mai fericit 460,000 mărci ti

1 à 800.000 1 á 160.000 1 à 100.000 1 à 60,000 8 à 40,000 8 à 80.000

J à 86.000 
O à 80.000 

78 à  16.000 
88  i  10.000 
8  à 8.000 
4 à 6.000

SIROFU „ FASTA os
de Sevê de Fin (Brada) Maritimi

S t

LAQASSE

Persdnele slabe de peptu, acele atinse de Tusse, R&gu- 
J p i L  S^A, G rip p ă , Catarrhe. R ro n ch ite , S tin g e re a  vocei şi 

¿ F t f & A s t / im u ,  sun tu  sisrure d a găssi u& potolire rapidă şi o u - ^ f j f a r -  
rarissire  in in trebu in larca p rincipurilo ru  balsam ici a-lc 

«Sţjff&g*bradului m aritim ă concentrate in S lro p u lu  şi in P a s t a  del 
ţq jjtjy -y  sevo de P in  (bradu) do L a g a sse .
'  - 1 “  Depositii in  principalele P harm acil.

Precum  i 'i  hotărî t de 1b ( i r a r a i l  d a c e i, costă 
peat* a  c lasa I

1 Ic» original in trig 80 franţă  
1 ; urnit a h  lot original 10 ,
1 păirim t , ( 6 „

■f Tots. • a ;  «Si.i m . «%|r a y  t > T  xi/ « r 1

3* PILULES DIGESTIVES DE PANCREATINE 3
de DEFRESNE

PHARUACIAN de CLASSA 1'* BX-INTEBN AL SPITALELOR OIN PARIS

O
P I
à

I
Pancreatina. admisa in spitaieie din Paria este cel mai puternic digestii cunos- 

.  cut Ea posseda proprietatea de i digeri si i  face assimilabile mi numai carnea, 
dara inca corpurile grasse panra amidonul * '¿culele Se poate dara ţjice ca 
aliinenIHe. ori car* ar 6 pet fi digerate df paner, «ti ia  far a agiutorul stomachului 

i a  Vie mtolerencia alimentelor din aiterattunea seu lipsa de suc gastric, din inflam 
ir.atiunra seu ulcerstîunea siomachu’ui seu a mtastioelor Pilulele de Pancreatina 

A  ale lui Defresne vordaintot dauna »scuUateiJ cele mai fericite, elle eunt preecrise 
V  de medic: m centra jrmetoarelcr affeciiun'.

©

(i roitt t r i a i t e  sccstc loac fdrtc #»»ct în contra 
trim iU re! coatolnl lor ia  cor, noU. timbro poc- 
tslo. — Fic-csrc coussdă, fle c â t  dc a ic i ,  cc va 
efectua prompt ţ i  bine, şi ală tu rer gratia Îs fle-csre 
comandă şt planai oftcisl editat dc direcţie ducele 
s  loterielor ; asemenea trim it grabnic după tragerea 
efecluată st&t hanii că şttfs ţl c it  f i  recolta tu l t ra 
gere ¡.

Case mea eslatăod deja de 26 ani ac bucură dc 
an seroo cctraordinsr, căci pe lin g ă  mal m alta 
c ă ftig ir!  din cele mal mart, dc la 1871 att căfmt 
ta  colecta mea vrt’NCt’paid, dapă dovedite oficiale, 
dc tre i c ri  premia dc m ărci 864.000, 188,000, 188,000 
f i  după tragerea loteriei a 85 a acum dc curând 
term inată  am p lătit mal m ulte oăftigmrl prinoipale 
în România. Pooift dar spuse ea drept curent că 
eoleta mea este  cea mal fwrictld, ţi  rog dar aă bine- 
roiţt a'ml trim ite oum&nŞile cât m al grabnic, c le i 
depăşitul loeolor eete mic. 81  au  perdeţl ooaaiuaea 
de a putea participa loteria cea marc fl pllaă dc 
faaac.

GOLCfii 81 MANCHETE PENTRU BARBATI SI DiIE
df oîI-cp fason modern, de orl-ce mărime, garnituri brodate, cravate, fichus de dentele 

CORSETTE DE FRANCIA ŞI Ge RMMANIA, ROBES DE ClIAMBRES,
Ij e m ie -C a p o t s  I .o n g - S h a w l s , Ş a l u r i d e  Ca c h e m ir  n e g r u .

Zestre complete de 8 0 0  fr. până la 5 0 0 0  fr.
Ori-ce comandă îw ramurile lingerul ş broderiei se primesc* si se va 

executa prompt in atelierul din Viena.

NOUL PRETIU-CURANT F.GSAT
Fuste de flanelă francesă dif. col. a ft. 8, 9, 11, 15 şi 18.
Ciorapi de 16d& __________ . . .  1.50, 27^50,"9750 gi 4 5Q.i

i f
Flani le de bumbac 1.50, 3.75, 5, 7.
Flanele de l6o& 5, 6, 8. 12.
Brobóde de lôuA fină franci 3.50. 5, 7.50, 9.50.
Plapumă de ldnă curată 18 pănă la 45 fr.
Hăinuţe de flanelă fină 6, 8.50, 10 şi 14 fr.
Capóte petnrn dame, de flanela a fr. 8 50. 14, 28, 38. %

ÜT Camifióne de piquet de érnA a fr. 4.50, 6.50, 8.50.
Pantaloni de piqnet de ârnă a fr. 4. 6, 8.25.
Fuste de piqnet de 0rnă a fr. 5, 7.50, 10.50.
Costume pentru dame, de flanelă francesă a fr. 32, 41, 58 şi 72.
Mantale de plóie de lAna fină a fr. 30, 88, 48, 65
Cămăşi b&rbätcsd, de Chiffon simple a fr. 5, 6( şi 7.
Cămăşi bărbătesc!, cri pept, galere şi mánchete de Olandă (şi fărâ 

galere) a fr. 7, 8, 9.50.
Cămăşi de Olandă fină a fr. 8, 10 şi 15.

T . D A - l V I M A I S r i S r  
Colectorul prinoipel autorisât do guvernul ducal 

Hamburg, 48 Zeughausmarkt.

Cămăşi de Oxford Englesesel color, garan'ate a fr. 4, 6 8.50. 
Cămăşi pentru dame, de Chiffon ca garnituri şi brodărie a fr. 4,5, 6, 7.50. 
Cămăşi pentru dame, de Olandă simple şi cu broderie a fr. 5.50 

9  7.50 8.50, Şi 10.50,_______________________
Cămăşi pentru dame de ( landă cn broderii săO cu dantelă fină. a

fr. 12, 15, 18, 23.

A P A  T O N I C A

ó
ó

Anemia
Diarrhea.
Dvsenteria.
Gastrite

Desgnstde alimente 
Reie digestium 
Versetnn,
Umflătură stomachului.
Som nolencia dupe m an care  si ve rse tu rlie  c a r ' insociesc  în sărc in are»

Gastralgii.
Ulceratiuni canceróle. 
Bole de Scat.
Slăbire.

*1
m
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C H A R T I A  LARlIY
cu Extract de Ardei

Puternic révulsif cu mult superior Thapstei, uleiului de Crolon, ele., 
xt nepreswland inconvenientele lor.

Intermediar intre Sinapism, a caruia acţiune este rapide, dera trecaldre, si Vesicitôre a 
caruia energie nu convine decâl unelor case.

Acţiune IHMEDIATA si CONTINUA, ne ocessionand neci DURERI neci MANCA RIME, dera 
numai căldură, ua usturime u-ora si ro^éla viui, cari, chemând sângele la pele, schimba reul.

SUVERANA in GUTURAIURILE noui teu chronice, RHONCHITA, GRIPPA, CATARRHU, 
ANGINE, ASTHME, si in general tôle irntiliunile galului seu peptului, precum si in DURERI1.E 
NhVRALGICE seu RHUMATISMALE, Sciatica, Lumbago, etc.

C O I H R E ,  pharmacian, s t r a d a  C h e r c h e - V Ii< ll. tn ,  P t R ! N  
1 Se gasesce In pharmnriuniwi i, a '•.

DICQUEMARE, Chimist 
ROUEN (Francia)

Ea face sa creasca şi fortifica pe- | 
ml, impedicand'ul de a albi.

A DA IiPlDERMALA
IN CONTRA MATREÇEI 

I Im pe di ca perul de a cadea, face sa dispara niatréçea ] 
şi maocarimea. iI Deposit in principalele magasine de parfumeria. H

Í Câştigul principa
do

f

I I i

hig im iiä , iiifxiiibilfi 
I rt-e. rvülivü. S ngti- 
ră viudecStóre fură 
a-i adanga nimic. SS

gfis-ste ¡u tót>- tir r ma i  i le din Univers şi la Parie la JULE4 FERBÊ, farmacist 
No. 120 fttrxda Ri h ieu, vucceeaor a luí Bron ; la BucureacI la d-nu I. W . 
ZuRNKB, f rmacigt.

G j r T U R A ' ' ,  Tusea M agarósca, T U S E  A ,
IRITA ŢI UNI ale PEPTÜLÜÎ si ale BRONCHELOR

a»

Cont< a  arest r imline »¡ţi 11 PA LE şi siropul pectora de N A KE a i ul  Delangrenier 
potedA o eficacitate ligură coeetatatk de 50 m e d ii al epi .ăluia! din P. re .  

Dcpos't In Bucure cî, >a D-nil F. W. Zflrner, Risdârfer şi DimbovicT farm acişti e'o.

8 0 . 0 0 0  M Ă R C I
loterie! term inate acuma a ia No-

32,215 */g din colecta mea favorieatft de 
norocal.

Constatat oficialmente.
L a  16 şi 17 Ia n u a rie  1879  s t. n.
va incope tragerea loteriei d t bani, autori
tară ţi garantată de Înaltul guvern; acosta 
lo ierte ooi t iâ  din 87,000 Iote originale fi 
46,000 câştiguri. Tóie câştigurile 8* vor 
ti age definitiv fn decursul câtor-va luni fi 
ţn 6 trageri şi sunt împreună in valóre de

8 m iliţiile  9 0  , 0 0 0
mârol german de aur.

Căţtigui tel mare este evaluat

4 5 0 . 0 0 0  GERMANE
Mai sunt încă căţtiguri de mărci germane:

300.000 i 3 ii 40,000 I 13 â 15,000
150.000 3 h 30,000 l  iv 12,000
100.000 25 000 i 22 A 10,0 0 
60 000 I 5 iv 20,000 I etc. etc.

In contra tri mi terci costului de

Cămăşi de nópte de dame séfl de bărbaţi a fir. 5, 7, 9, 11 şi J 7. 
Camisóne simple garnisite a fr. 3.50. 4.50 şi 5.50.____________
Camisóne cn broderie a fr. 4.50, 6.50, 8, 9.
Camisóne cn broderie şi dantele de melino fine a fr. 9.50, 11, 14 şi 17.
Pantalon! pentru dame, simple şi garnisiţi a fr. 3. 4, 4.50, şi 5.
Pantaloni pentrn dame, brodaţi a fr. 4.60, 5.50, 7.50 şi 9. 
Pantalon! peDtrn dame, de Olandă fină cn broderie săQ dentele a fr.

7.50, 8.50, 10.50, şi 12.
Fuste de Costnme cn plise a fr. 4.50, 5.60, 6.50 şi 8.50.
Fuste Costnme cn broderie de Percal şi de Melino a fr. 7.60,9,11.50. 15; 
Fuste cu şlep cu plise, cu broderie şi endentóle a fr. 8.50, 11, 15, 18, 26.

M

Corsete de dame a fr. 5.50, 11 şi 14.
6 Cuiere bărbătesc! calitate bună In 4 iţe a fr. 3 şi 4.
6 Mánchete calitatea I a a fr. 5 50, 7.50 şi 7.50.
6 Gulere de dame diferite fasóne a fr. 5, 6.50 şi 7 50. 
6 Batiste albe de Olanda a fr. 3, 4.50, 6.50 şi 8.50.

\ f l l o i

6 Batiste de linó adevărată cn tivul lat a fr. 7.50, 9.50 şi 14. 
6 Batiste de lit ó cn litere brodate fin a fr 15, 18 şi 22.______
6 Batiste de copil a fr. 2, 3 şi 4.
6 Batiste colorate tivite, calitate solidă a fr. 3, 4 şi 6 50.
6 Baţi-te de Olandă, tivite şi cu margini colorate a fr. 5, 7 şi 9.
F-ţe de mese de Olandă albe de 6 persóne a f r . 5 50, 7 şii 8 50_
F'ţe de mese de Olandă albe de 12 persóne a fr. 15, 18, 26, 34
Feţe de mese de Olandă albe de 18 persóne a fr. 16, 28, 36. 48, ;>6.
Feţe de mese de Olandă damast 24 persóne a fr. 33, 54, 69, 75.
6 Şervete de masă albe de aţă a fr. 5. 6, 7 şi 8.50.

u i*!.J
JJ

6 Şervete de Olandă damast a fr. 7.50, 9. 11 şi 15. 
6 Şervete de ceaifl a fr. 2 50, 4 şi 5.60.
6 Prosópe de aţă curată a fr. 5.50, 7, 8.5Ö şi 10 *>0.
Şervete colorate de aţă a fr. 2, 5 50, 7.50 şi 12
1 Bucată de pânză de casă 36 coţi a fr. 16, 18, 24.
1 Bucată de Olandă Rnmburg 62 coţi a fr. 48, 56, 68, 73, 90 
1 Bucată de Olandă de Belgia a fr. 62, 75, 110.

r

ifi

20 tei pentru un los original întreg 
10 0 ,  o jumătate los original

1 Bucată de Olandă de Rumburg 3 coţi de lat, 21 coţ' de lung 
fr. 35, 48 şi 63.

Va

casa de bancă HtRM. LIMBA H

B  P  A U N S C H W E I G
va ♦ fpetua trim iterea lotelor originale după 

fle-oare tragere fie-cărui partidpălor listele 
oficiale ti • câştiguri. P lu ta  câştigurilor se 
« f* ctuază prin legăturile acestei cas do 
b.u că in tote loou*Ue ale României.

La efectuarea fip-cărei c inân^jl se va 
a lă tu ra  gratis planul tu tu ror 6 tragerilor.

I Bucată de Chiffon frâu fusese de 30 coţi a fr. 14^ 17, 23.
1 Bucată de percal] frâu fusese de 46 coţi a fr- 23. 28, 34 ţi £-•
I Bucată de Madapolam & fr. 16, 1Í), 23 şi 33.
Mai multe de 1000 co|I resturi de pinii, Chifon, Oxford fi Ciohet In cupóna de 5, 6 ,8,10 *' 15 
coţi, se viudo ma. ales tô-te tilín, ii si n<-mal pñnil când te  va sfirşi dnposilul »ceslor.

M ngas'nul do Jirigerio din Viena 
r,«l«i Vtrturi.ï, Pil k U l . D ' i  'i'll !>rñ fill-il l e ’•> L :n*n ) .

r ? D

h
tri

J

Tipografia Thiel & Weiss, Palatul, , Dacia*.


