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No. 92. - 1877. Un nmner IO banl. S.ĂMBĂTĂ, 22 OOTOMVRIE 

I 
APARE IN FIE-CARE DIMINEŢ A LA 7 ORE. 

Biuroul Redaoţier şi Administraţiei în Palatul „Dacia•• 

AstAl)I tnfăţişlm lectorilor 
noştri figura nnul brav vete
ran, nnnia din acel miltarl, 
ca.rr ai1 intrat in a.rmatil tnc~ 
inaintea anuluI 1848. 

LOCOTENENTUL MIHAIL ŞIURCA 
Mort la 30 August 1877 în faţa Plevner. 

Eacă un militar, care a. in
trat in armată ca simplul sol
dat, trecând prin t6te gradele 
şi servind tn mal multe cor
puri, d'abia dupe un timp de 
20 anI a dobândit gradul de 
o:ficer. 

Mihail Şiurca. e născut la 
anul 1827 1n comuna rurală 
Ba.ltenI, din districtul Mehe
dinţi şi cA.sMorit la 30 Âu
gnst 1854 cu domniş6ra Stan
ca Froni. 

La 16 Iannarie 1846, a 
intrat tn regimentul 2 de li
nie, la 24: Ianurrie 1849 s'a 
numit caporal ·de pompieri 1n 
BucnrescJ, la 1 9 Septembrie 
185 2 a fost tnaintat la gra
dul de sergent, la 21 Febru
arie 1863 a fost transferat 
la batalionul 1 de vanătorI, 
la 1 Octombrie 1865 a fost 
numit sergent major , la 7 
Mat 1866 a înaintat la, gra
dul de sublocotenent de gra.
nicerY Jn. punctul Gura.-Ialo
miţer, la 13 Angust a fost 
permntat la regimentul 8 de 
linie, la 1 Ianuarie 18 7 2 a 
fost numit locotenent, şi la 5 
Septembrie 1872 i s'a acor
dat semnul onorific de a.nr pen • 
tru serviciul mllitar de 25 
anr impliniţl. 

BUCURESCI 21 OCTOMBRIE 
Trebue 6re să nu vorbim î Nu e o 

crimă a. Mcea. 'l 
Necontenit governamenta.lil şi sateliţii 

lor ne-aa acusa.t că direcţia. şi tonul ce 
am dat micului nostru organ, nu e de 
loc potrivit cu tmprejurările în ca.re ne 
a:flilm. Unii chiar din amici1 noştri na
atl observat că ţinem prea puţină aema. 
de aceste tmprejnrărJ. 

Fideli scopului ce ne-am propus şi 
modulul tn care ne-am hotărit a.'l a
junge, nu ne-am clltinat un moment, şi 
cu speranţa că nu e depărtată (jiu& de 
lumină, am continuat in mijlocul huli
rilor şi insuHelorll adepţilon1 şi susţii-

torilor politicei adoptată sub actualul 
regim, - da.ca. nisce aventuri pericn-
16se se pot numi politică. 

Armate străine na.văleail repede tn 
ţâră, guvernul hotăra trecerea Donării ; 
nu mult dopa. aceea, tunul începu să 

bnbue, eădeall oraşe, pereall victime a.le 
resboinlul, doliul, durerea şi jalea co
prinse ţâra, ţipete de dispera.re se tnlil. 
ţatt din şanţurile şi redutele Plevnel. 

O sgaduitnră generală; totul trebuia 
să tacă; furtuna era atât de ma.re în 
cât un simţimiint de amnţială înv~lni 
su:fietele. 

Dar când tunetele bnbue, ca.nd fnlga
rile brlizdeză aerul, un trăsn°t se aşteptl1.. 
A crt<}.nt. 

Şiurcii. a. fostll militarll cu 
trop şi suflet, supus datoriilor 
s~le blând şi drept cu infe
riorii s~J; consciincios şi esa.ct 
in servicill, el a, fost stimat 
şC iubit de superiori1, cama
ra(UI şi supuşii lot 

Ca. individ Şiurca era. un băr
bat onest, în viaţa sa nu a 
cunoscut viciul, §i un bunll 
soeill. 

1n luptele de la. 30 .August 
:fiind 1n ca pnl companieI sele 
a că9ut lovit de ma.I multe 
gl6nţe. 

El e jelit, ata.t de oorpul 
seil, ca.t şi de toţi carI tl cu
nosce!\ll. 

On durere trebue să men
ţionăm a.ci, că neconsolata sa. 
socie ca.re se a.flli acuma la 
Reni a r~mas în completă mi
serie. 

IeU bombaj;~vedeţi-o, cercetaţi-o, m~ 
sura.ţi-I dimensiile şi judecaţi: 

„Puterile neutre au întrevorbz'rr, ca 
în acord, să propue, după luarea 
Plevnei, o mijlocz're, pe aceste base:: 

. . . . . . 

. . . . . , . . 
Inapoiarea Basarabiei la Ru

sia, acea parte din Basarabia 
ce s'a dat României, prin trac
tatul de la Paris. 

,,Independenţa absol1,tă a Românz'e>t,, 
şi cedându-i-se partea din Do
brogia coprinsă între Duml'.re, 
Marea-Neagră şi valul Iul Tră
ian." 

Acestea sunt temeliele pe car! pute-
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rile garante vor cerea s11, stabilescă. pa
cea, puaend cap~t unul resboi11 atât de 
nedrept. 

Nici nu a sosit earna ou grentâ ţile 
eJ, d'abia o victorie a Miat drumul în
tre Orhania şi Plevna, şi un colţ din 
perdeaua ce acopere intenţiunile amici
lor noştri-de convenţie-al!, descoperit. 

România. va ceda RusieI, buntil n6stre 
vecine, partea din Basarabia ce ne-a. dat 
Europa. la tractatul din Paris. 

In schimb tnsi!., i se va da o parte 
din Dobrogia şi in aci;stt- ba1anţă, ser
vesce de pa.rghie Independenţa. 

Acest f 1pt se pare o scornitură. Ni
menea nu se va lăsa a crede că. este co 
putinţă. Oa t6te acestea, acel cad cu
nosc mal de apr6pe pe puternicir noştri 
vecin1 bine-voitorT, acel carI cunosc mal 
cu deam~nuntal istoria monarchiilor a
liate, nu se vor îndoi. Şi apor, câţl a.nr 
sunt 6re de cănd, Iloma.nia se înfiora de 
ţipetele de durere ale surorer Bucovina, 
vaodată. pe piaţa diplomaţie! de monar
ehil Europe!, ca o sclavă pe pieţele O
rientului~ 

Să ni se iea Basarabia, păm8ntul11 

nostru, pămGnt mănos, brasdat cu su
dorile de munca· ale R,mânulm, §Î în 
locu-1 să ni se dea, o parte din Dobro
gia, o ţeră nefirescă pentru integritatea 
RomânieY; şi ce parte din Dobrogia i 
Mla2tinile bolnăvici6se, sma.rcurile şi vltl
tacele, pe carr nicr chiar Turcia, pose
s6rea lor, nu le ap~ră de cât numa! ca 
sll, nu facă un început de desmembrare. 

Nu credem că, 1n acestli sfrşiare a ţ~
ret, va a.rea vre-o parte ş-i guvernul nos
tru. Chiar d~cA ar asista vre-nn tractat 
de tnţelegere în ace.sili privinţa. cu aliata 
n6stra. în resbelul din B1lga.ria, avem 
ferma convicţiune că un ministerin român 
cât de strein de iubirea şi susţinerea na.
ţianil - na a sub-scris la un act a
ta.t de ....... 

In orl-ce cas tnsă, scirea. despre in
tenţiunea diplomaţieT de a statornici tn

ţe~egerea tntre cele d )Ua puteri belige
rante pe basele ce am enumerat mal sus, 
vine din cercuri politice. Oe e mar mult ; 
acesta. scire este aruncată din Berlin , 
Olimpul 1n care astlt-q.c se hotărasce de 
s6rta naţiunilor puse snb garanţia Ea
ropeI. Se q.ice că Ita.Ha va. lua ramura 
de oliv, ceea ce e de natura. a desveli 
misterul visiteI ministrnlul Crispi , ca.re 
mult timp fn obiectnl giaristicel euro-

RESBOIUL 

pene. Se pare chiar crt este un resunat 
al acelor diferite sgomote despre mijlo
cire, carl an încetat de o-dată. 

Rare-ori s' a tnt8mplat ca resunetele 
hotărtrer diplomaţie! europene sli nu :fie 
adev~rate, da.că nu tn tot, cel puţin tn• 
parte. Esemple avem nnmer6se, mal ales 
în aceştr din urmă anl. OrI-ce fapt me
nit a fl tndeplinit, tot-d'auna a fost pus 
la lumină cu mult ma.I 'm~inte, spre a 
tenta opinia publiclt. 

Ne-am făcut datoria de a atrage intrn 
ca.t-va atenţia adevăraţilor Roma.ni, spre 
a medita serios asupra acestel nenoro
ciri; am făcut'o cn atât mal mult, cu 
cât scim că. în ţera lnl Mircea şi Şte
fan sunt destul boerI, carl se vor sfatui 
şi se vor ridica a pune piedica. orr-arel 
cerr.11.r1 de rupere a ţereI, pe care ne-a11 
dat'o spre păstrare. 

SULTANUL şi PACEA. 

Chiar patrioţii turcesci cei mai exaltaţi, · 
chiar partisaniI cei mai aprig1 ai răsboiuluI, 
nu cuMză să. mai vorbiasca pentru răaboiu, 
faţă cu miseria în care a că9ut ţara. Sul
tanul chiar ar voi bucuros să intre în per
tractări, el vrea pace, ceea-ce se p6te vedea 
din cuvjntele lui. Ast-fel mai de ună-9i, 
priimind pe agentul belgian d. D.illoz, se es
primă, că ar voi bucuros, îndată dupi finirea 
resboiului să organiseze imperiul, şi spre 
acest scop studiază serios legislaţiunea. şi 

sistemul de guvern belgian. Aceste cuvinte 
ale Sultanulul, furii reproduse de organul 
oficial al imperiului otoman : Tacoini-Vicae, 
şi care a adresat cuvintele Sultanului: mo• 
h1metanilor, pe cad voesce a'i pregitti pentru 
pace. 

ERASIPROCLAMATIA MAGHIARILOR 
Românul nu s'a săturat încli de pifolli

turI ! In numărul seii de a1î revenind asu
pra ve;titei'. proclamaţii a Maghi~rilor sustine 
cu încăpăţinare că acea proolamaţie a ec
sistat, de 6re-ee a fost publicată în 9iarul 
umoristic >Lamp~' şi reprodusă in foia Die 
Politic, (Român'-'l o bote9ă Dcr Politic) care 
asemen~ s'a păcălit ca şi Românul. 

E:!1 singurul argument prin care f6ia ofi
ci6sl1 încercă a face pe public să cr69-ti. cli 
menţionat& proclamaţie nu era apocrifă, ile 
ore ce a fost publicata în {!,iarui umoristic 
>Lampas.«-

ln fine Românui continuă a susţine cu orl 
ce preţ, că proclamaţia a ecsistaţ, şi ci într' 
adevăr România a fost am'3ninţll.t~ o~ năvă
lirea. Ungurilor. 

Aci să ne fie iertat, a pune în îndoială. 

sinceritate.1 politic! a organul ul guvernu.men
tal, cue scie tot aşa de biue ca şi noi, cii 
Ungurii nu pot întreprinde nici o datiL aşia 
ceva de cât pe cale revoluţionară. 

Autonomia Ungarieî dobâuditll. în anul l 867 
nu se întinde pân'acolo d'a face polHică. es
teri6ra pe comptul ei, sai1 d'a face măcar 

demonstraţiunî militare contra verl-carel pu
ted. 

Declaraţiile de resboiu tratatele militare 
de alianţll, împărtlişirea la conferinţe inter
naţionale nu sunt în · conpetinţa Ungariei, 
care în realitate nu este de cât o provincie 
privilegiată a Imperiului Austro-Ungar, şi 

s6rta căreia este strâ1.1s legi1til. de acea a in
treguluî Imperiu. 

Urmaţi deci, a speria lumea cu asemenea 
gogo~'î, combateţi cu aşi a mij l6ce ruşin6se 
pe adversarii d-v6strll politici, şi fiţi siguri 
că veţi ajung~ departe. 

RATACIBI OFICIA.LE 

Monitorul oficial a ajuns o adeverat11 j u
cll.rie. Actele oficiale cele mai importante 
sunt pline de greşell de tot felul, în cât nu 
se . mai: p6te pune nicl'. un temeiu pe nici o 
publicaţie din organul mini.Bterulu1. 

Ia numerul de la 11 ale curentei, s'a pu
blicat numele oficerilor morţi şi răniţ\'. în 
ultimul atac nef11.vorabil. 

Monitorul de eri publicii. o altă listl!, sub 
motiv că cea d'inteiu nu era complectă. 

In numărul de la 18 curent se publică 
numirea d-lui Major Gh13orghevici ca prefect 
de poliţie în Iaş'i. 

Mcmitorul de a{H rectifi~ acestă numire, 
arll.tând că acest maior în loc de Gheorghe
vicl se chiam!!, Ghenovici. 

JJ[onitorul NQ 219 publică o sentinţă a 
tribunalului corecţional de Ilfov, secţia J; 
contra unu'! Ion Draci,. Astă9i după 16 
9ile f6ia oficială spune că

1 

sentinţa nn e dată 
contra lui Dracu, ci Drok este numele îm
pricinatului. 

Nu scim, dacă nu cu1,nva în acest interval 
n'a fost . arestat din greşelă, vre-o pers6nă 

cu numele de Dracu. 
Cu ocasia luptelor de la Plevna în 9ioa 

de 30 August a. c., a că9ut în luptă, între 
alţii, şi d. Sub-locotenent Nicolae Nancovici 
din regimeiicul 8 de linie, fără să se:ft v~-
9-ut publicat prin Monitor şi numele acestui 
oficer. Am cernt în mai multe rânduri pu
blicarea numelui sei1, constatând chiar prin
tr'o scris6re a d-lui colonel Ipatescu căderea 
sa. Insă t6te în zadar ! - Guvernul sau 
directorul Monitorulur n'a voit s'o publice. 

Voind a l!!,muri aoost~ împrejurare, am 
urmărit'o mai de apr6pe, şi n'am înter9iat 
a constata că erllşi din greşelii. în loc de 
Nancovi&r, s'a ~is Marcovi&r,. Jn acest cas 
însă, încăpăţînarea neoa.li ficabilă a oficialilor 
de la Monitor a mers atât de departe, în 
câ.t s'au opus a face pănă şi rectificarea cu
~ niM, preferând a Ilisa lucru încurcat, în 

-

r 
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cltt lumea a fost ln drep-t ~ crede cit numi
tul ofioer a fost cu desl1vârşire uitat. 

Nu scim, dacit aceste greşeli provin din 
uşurinţa autoritl1ţilor sau din neglijenţa re
dacţiei MonitoruZur oficial, dar în ori-oe eas, 
este un lucru neertat1 un adevărat scandal 
încă ne mai pom~nit. 

• 

ORDINUL SFANTULUI GHEORGHE 

Ma.rele dnee Mihail, comanda.ntal sa
prem al arma.tel din Ca.neas, priimi cel 
mal mare ordin militar, ordinul Sf. 
Gheorghe clasa întei·a. Dap~ cam ni 
Be scrie din Petersburg, Marele dace priimi 
in anul 1854 7 Noembrie, înaintea Se
vastopolului, acest ordin clasa. a. patra, 
pentru bravnra wilitară. In 15 Iunie 
1864, în urma supunere! compleote a 
Caucasutui deveni cavaler al ordi.nulai 
Sf.· Gheorghe clasa a. doa. 

Ca acest ordin clasa I, ma.I e decorat 
numai Imp~ra.tal Germaniei, Wilhelm. 

De la. crea.rea. laI (19 Decembre 1 769) 
pănă a.cam sunt abia 20 pers6ne ca.va
lerl al acestul ordin clasa I, a.dacă : 

Generalul, conte Rm:njanjew-Sadana.
ischy (1770); Gener-a.Iul, conte Orlow-Ces
menschy (1770); Ge.nera.lul, conte Pa.nin 
(1770) ; Generalul-mareşal campestrn , 
Principele ·Potemkin-·Ta.uricul ( 1788) ; 
Genera.lul-ma.reş11il campestru, conte Sn
worow-Rimnichschy (1788); Admira.lnl 
Ciciagow (1790); Generalul, Principe 
Repnin (1791) ;-;.Gen~ra~~l-mareşal' cam
pestra, Principele 'G6lenişcew-C11tusof

Smolenschy (1812) ;· Generalul de infan
terie, cqnte Barclay de Tolly (1813); 
Principele eredit'ar · svedian Carol Joan 
Bernadotte ( 1813); Mareşalul-campestru 
Principele Blucher de Wahlstadt (1813); 
Ma.reşalal-ca.mpestra Carol de Şwa.rţen

berg ( 1813) ; Ma.reşa.lul-ca.mpestru Wel
lington (1814:) ; Generalul de cavalerie, 
conte Beningsen (1814); Ludovic Anton, 
duce de Angonl8me (1824); Generalul
mareşa.1-cămpestru, conte Paschievicl Eri • 
va.nschy (1829); Genera.lal-mareşa.1-cam
pestrn, conte I. I. Diebicl Saba.lcanschy 
(1829); Ma.reşalnl-campestrn conte Josef 
Radeţchy (1848); şi ImpElratnl Germa
niei Wilhelm (1869). Imp~ratalnl Ale
xandru I se oferi insigniele clasel I ; 
dar le respinse şi alese pe acelea de 
clasa a patra. 

RESBOIUL 

~Will~ lilW~~!W 
(Capitala Tessaliel). 

:{)iarul Politische Corespondenz dă urmă
t6rele detalii despre starea Larisei: 
După cum am arătat, au fost , ameninţaţi 

cu m6rte toţl ace1 orestini carl nu se invo
irl1 cu ridicarea. de zidur'l'. in oraşul nostru ; 
asemenea şi acel'. Turo'î cari căutai1 a apăra 
pe crestinI. Poliţia locala interveni numai 
pro forma. S'aii arestat căţi-va .mohametani 
acusaţ1 ca autorii acestei demonstraţii, libe
rându-i însă in curând. Dup1 retragerea 
GheghilorY s'a restabilit liniscea; dintre cei 
ţiOO Gb~gl, cari in aceste 5 Qile din urmlt, 
nl!.vl1liră în Thesalia, 3'.>0 aii trecut prin 
Almiron şi Larissa, insă n'au făcut nici un 
esces mai însemnat. Conducătorul lor Av
dufrachman Aga a putut sl1 'î ţi.e în frM., 
şi astfel 'şl căştigă iubirea crestinilor de aci 
Deci, se vede că având numal putinţl1 bunll. 
voinţă, s'ar putea pune capăt tutulor esce
selor. 

In alte ţinut~ri ale Tesalier, precum în 
Tricala, . CardiJa, Farsala şi Dom,ochi, nu 
s'a îndreptat de loc lucrurile. A.colo :aaş1-

buzucii at\ fost puşl în cuartire prin casele 
locuitorilor, pe cari 'j apăsa.ii în tot modul. 

Intre locuitorii prădaţi în satul Ţar.iţana 
este şi un supus austriac cu numele Bebos. 
Dupe cum se 1ice, consulul austriac din 
Volo a protestat lii Mutesa.rif, care '1-a pro
mis despăgubire. 

Mil)isterul de resboiu a ordonat de curând 
guvernatorilor din diferite districte ca să 

cumpere haine de iernl1 pentru armaM. 
Consiliul provincial din Salonichi a oprit 

esportul peilor de 6ie, de care guvernu] 
cumperă multe. 

Doctorul de aci A.postolos Bazondachis, 
iubit de oătră toţJ, a fost espatl'iat la Siria, 
unde va _:fi transportat în sept!mâna viit6re. 

. / 

f 

ULTIME SCIRI POSTALE 
Constantinopol, 30 Octombre. - Gu

vernatorul militar de la Erzerum, organisez!l. 
din locuitorii ace3tei cetăţi f~rll osebire de 
naţionalitate şi religiune, o gardlJ, mJionala, 
cltreia i se va încredinţa paza întăriturilor 

de aci. Garda se va. compune din 30 bata
li6ne de cltte 600 6meni. Mulţi preoJ1f, cres• 
tini şi Turci se înroleze în acestă gardl1. 

- Timpele turceso'i cari se retrag de la 
Toprak-Caleh şpre Erzerum sunt urmărite 
dinspre Diardin de un corp de armată ru
sescă. 

Constantinopol, 31) Octombre. - In pri
vinţa proviantuiur, Osman şi Şafchet-Paşa, 
au hotllrît ca în fie-care lună de doct ori să 
vie în Plevna câte un convoiu, de şi Şefchet 
în cel din urmll convoiu a adus proviant pen
tru o lună întregll.. 

Acest convoi ii a .sosit aci la 14 a. c. deci 
Osman în casul cel mai ren, este aprovisio
nat până la jumătatea lunei Noembre. 

Bagnsa, 30 Odombre. - Guvernatoruli1 
de la Salon.ic, Nusret-Paşa n'a esecutat încă 
ordinul Porţei de a goni pe cl1lugăriI greci 
din Muntele Athos. Dupe cum ni se scrie 
din Constantinopol , guvernatorul a priimit 
de la P6rta hotărîrea de a am/,ia esecutarea 
acestui ordin. 

Pesta, 30 Octombre. - Dupe cum ne 
spune Budapesti 1{api1ap, Cossuth a primit 
de la societatea poloni din Pesta, o deputa
ţie, în frunte cu preşedintele acestei societăţT, 
Golumber.scki, c,ire i-a mulţumit pentru o scri
s6re în care vorbesce despre reî:nfiinJarea Po• 
lonief. 

Petersburg, 30 Ootombre. ~Harul Golos 
anunţă de la Visinch:lli cu data de 29 a. o. : 

General Beiman-n s'a unit cu '1.ergucasoff 
fi urmttresce pe lsmail-Pa1a. Ast!1-(l.i 'şi-ai1 
lag!l.rul la Hassan-Caleh. 

Constantinopol, 29 Ootombre. - A(l.'i s'a 
întors Suleiman la Rasgrad, dnpe ce a în
tărit Baeargic, şi 'I a jlreve(l.ut ou întlri
turi contra unor atacuri neprevăQute ale cor
pului rusesc din Dobrogla. 

De la Orhania şi Plevna nimic nou. 
Muctar-Paşa înt!l.rit de corpul lui Ismail

Hachi-Paşa, 'şi aşeQă cuartierul principal in
tre Ooprichiol şi Zemn, şi ca.util. s!i resping!i 
pe Ruşi, daclt vor cerea să înainteze spre 
Er.eerum Unele (l.iare svsJin elf, llfuctar
Pa1a ar ii scăpa~ rănit de la A.lagia-Dagh ; 
tot ast-fel şi .Raşid-PalJa şi fiul lui Şamil, 
care revoltase acum 30 anI pe Cerchez~ con
tra Ruşilor. 

Constantinopol, 30 Octombre, ame(l.l. -
Aci se vorbasce despre o luptă, oe s'ar fi dat 
la Plevna ; la Seraskierat însă se păstreză o 
tacere adânca. 

Consiliul de resboiu adunat eri în Seras
chierat desb!l.tu despre depeşile oele din urmă 
venite de la Plevna şi Orh 1nia. Se şoptesce 
despre o luptă în prejma Basgradulu!. 

Ruşi1, dupe cum anunţă agenţia Havas, au 
intrat în Olti. 

Constanti11opol, 30 Octombre. - Agentul 
Serbiel Oristicr a împărtăşit eri lui Server
Paşa, o depeşe a guvernului seu , în care 
se {lioe, că atitudinea. Serbiei nu este motiv 
drept oa. să dea nascere plângerilor Porţei. 

Măsurile militare ale Serbiei au de scop nu
mal apărarea. graniţelor, şi. doresce oa refe
rinJele bune să continue. 
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NOUTATI TELEGRAFICE 
Constantinopol, 1 Noemvrie. 

Do.pe câte-va încăerări neînsemnate, 
Mukhtar-paşa 1i Ismail-paşa ail pll.răsit 
posiţia de la KoprikeoI şi s'au retras în 
apropierea ErzerumnluI. 

Un detaşament rusesc a ajuns în veci
nătatea Hassan-Kalehnlui. 

Nici o scire de la Plevna. 

Paris, 1 Noemvrie. 

Se telegrafiază din Viena că ooronul 
d'Oubril, ambasador al RusieI la Berlin 
a fost chemat la Gorni-Stnden. Această 
scire face sensaţie. Se crede că Germania 
ar avea de gând să intervină în_ favoarea 
păceI. Ro.aia ar înlesni demarşurile Ger
maniei. 

Esccsud rusesc'i'.. - Suntem inform.uţi 
că ma1 mulţi cărăuşi ruş1 ai'.l. deprădat pe 
mal mulţi ţeranl din comuna Islasu, luându
le pe furiş mai multe lucrud şi tăind după 
şoseua judeţului mai mulţi arbori, ast-M că 
atrase atenţia. primaruluf, care se şi duse 
s!l.'i pândesci'I. cu patrula sa, şi într'o n6pte 
u şi prinse în flagrant delict punend mâna 

RESBOIUL 

o:pedeapsll groaznicit-Indienil au obi
ceiul de a pedepsi adulterul într'un mod 
care nu ar fi de loc pe placul Europeni
lor. - Eată cum s'a pedepsit nu de mult 
o indiană din Reno, negre1it mai civili
sată de cât conoetăţenele ei. Această jună 
femee, din tribul Piuţilor, a părăsit pe soţul 
ei, pentru unul anume Jim. Primind ştire 
1:1pre un asemenea scandal, Pinţii se întru
niră la sfat şi hotărâră asupra sorţil neno
rocitei ce e'a făcut vinovată de crima a
dulterului. 

V re-o cinci-zeci dintre dânşii'. plecară pe
ste noapte la locuinţa nevestei vinovate, 
o prinseră şi o duseră aproape de Wassoe
Lake, unde erau asiguraţi contra e. on-şi 
cărei surprinded. Sosind a.ici, bătură un par 
gros în pământ, îşi legară victima de dân
sul apoi adunară o mulţime de snrct5le şi 
dădură foc. In vreme oe femea ţipa d0 a-

• gonie în mijlocul focului, eI jucau împre
giurul ei şi cântau tot felul de cântece ve• 
sela fi selbatice. 

Cât pentru indianul Jim, el privea ne
păsător la toate aceste, caşi cO.nd întregul 
incident nu l'ar privi. Dnpa ce trapul fe
meii fn prefăcut în cenu1ă, soţul ofense.t, 
Sam, se declară satisfăcut şi llitllţimea se 
depărtă. 

COL.ACEI 
pe unul din er, cei-la.Iţi o luară la fugă. Se duse , 
apoI la comandantul rus să reclame şi acesta 

Un ttnăr de curând insurat se plângea. 
merei'.l. socrului seu, că Soţia lui'. e f6rte rea. 
Socrul, sătul de atâtea plângerl, Qise : • Ai'. 
dreptate, Elena e un drac împeliţat şi dacl1 
nu se va îndrepta, o voi desmosceni. Din 
acea ~i, bărbatul nu soie cum s11 la.ude pur
tarea Elenei. 

îi dete patru soldaţi, fără arme, ca slt ia în
derăt lucrurile furate, îns11. cll.răuşii fiind în 
număr mal mare se puseră şi bătură patrula, 
.atunci se şi fli.cu reclamaţie d-Iur prefect, 
care, după câte aflăm, a şi fltcut un raport 
d-lui comisar român, arătându'I şi pagubile 
oausate. Acesta face on6re d-lui 1'Ylissir care 
probeză că se interesezlt de populaţia rurall1 
ca.re este destul de apăsată. 

Ne place a crede cll. şi d. N. Catargiu 'şi 
va face datoria §i va da satisfacţiune bieţi
lor săteni, precum şi judeţului. 

(Liberul Ougetator) 

SPICE 
O lnpti't cu ursul. - In ~le1e acestea se 

ivi des de dimineţă în satul Petra din di
strictul Dîmbovjţa, un urs înspăimântător. l 

Tot satul se ridică şi 6spe!e neasceptat 
speriat de chiotele ţăranilor, a luă la sănll.
t6sa. In capul satului, însă se întlUni cu 
satanul Nicolae Nastasoiu, şi ursul repezin
du-se asuprll.'l 'l luă în braţe. Lupta ţinu 

vre-o câte-va minute; ursul apucând mâna 
lui Năstăsoiu în gurl1 i-o sfărâmă; atunci 
bravul s~ten înfipse eu mâna dreptl1 în gă
tul ursulu1, cuţitul de la breti; în urma 
acestei loviturl, ursul H1sll. în dată mâna cu
ragiosulul săten, şi o tuli d'a fnga pe cămpii. 

* 

' 

SCIRILE l'OPTEI 
După o telefiramă din Berlin se pre• 

gătesc punctele principale ale păceT, 1n 
casul ca.nd annata. rusii. ar câştiga o 
victorie decisivă. Anglia. caută a. afla. 
părerea puterilor 1n privinţa. uneI păcr, 
dată pe programul propus la. Constan
tinopol. 

Generalul Backer fa rechemat de la. 
1 Dunăre şi tnslircinttt cu comanda gardeI 

civice din Constantinopol. 

T6te brigadele de miliţie S~rbescă, 
afară de acea de la Şnmada, a.ll priimit 
ordin a pleca cătra. graniţă. 

O telegramă din Viena anunţă c~ 
Sultanul se va duce la. Adrianopol sn. 
vadă cum sunt trataţi Bnlg~rj! de către 

judecll.toria turcll.. Principele Reoss, s'a 
plâ.ns contra. eJ, dup~ ce a fâcnt insnşl 
o anchetă. 

Se qice că. .Midhat-Paşia va fi reche
mat faţă cu viit6rea. sesiune a. parla
mentnlut 

CUrnl de Bao11l'eBCl, !11 Octombre 1877. 

Oblig. Rurale • • • • . • • 
> Domeniale . • • • , • 

Credit funciar rural • . • 
> ., urban • • , 

Impr. murocipal al Capit, • 
Oblig. PE'nsil • • • • • 
Oblig. Daoia . • • • . • 

> Romani& . • . • • 
Impr. 1nunicipal cu premil 

861/1 
76 
H 1!2 
65 
78 

125 
200 

40 

Renta Română 
Paris S lunl • 
Londra • 
Viena 

• 9950 
• 2495 

Berlin 

Cllrslll de Viena, 81 Octombre. 

86 
758/t, 
7! 

Meta.lice • • • • • • • • • • • • 64 -
Naţionale • • • • • • • • . , • • • • 66 91> 
Renta in aur • . • • • • • , • • • '1 ! 45 
Lose • • • • . • • • 110 50 
Acţiunile bboeI • • • 729 -
Crediturl • • . • • . 212 40 
London . • • • • • • 118 -
Argint în mă.rfurl . • 104 45 
Ducatul • • • • • • • • 5 63 
Napoleonul • • • • , • • • • • • • • 9 50 
Mare 100 , • • · • .-· . • • • • • • • • 58 40 

Theâtre Fran~ais - Salle Bossel 
Direction de 

~lle EJM:ILIE .K.ELLER 
Bo.medi, 22 Octobt'e 187'7 

mr. Connonrr restora cboz Ini Io! 
Operette en UD acte de J, de St. Remy. 

Mueique de J . O.ffenbach. 

LA CORDE SENSIBLE 
Comedie-vaudeville melee de chants 

par Mr. L, Thibousf;, 

Un merlan frit 
OpereUe en un acte de Marquet et Delb. Mll.Sique

de Douay. 

TEATRU ITALIAN 

Sâmbătli, 22 Octombre 1877 

TROVATORE 
Gperă în 4. acte, 

poesia de S. Ca.marano, musica. de G. Verdi. 

Pădurea dupe moşia Tîrgn-
Urzicem, jud. Ialomiţa, 300 pog6ne 
în lnncll., lemne gr6se de tufă, parI şi 
nuele de tufă şi salcie, se arendez1' pan~ 
la cind anJ. 

Doritorit pot lua informaţiunt 1n Bn
cnrescI de la d-nul Vasile Tomovel Strada 
T8rgovişti No. 89 şi în Urzicenl de l& 
proprietar Oolonelul Stoica. 

Se Vl.nde, cincr But6ie cn 
Vin Xegrn de 
7 anl , adresa 

Strada Gabroveni No. 3. - - --_____ ,;_ _______________ _ 
Typ. Thiel & Weiss; Pa, ,~1 

-
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