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APARE IN FIE-CARE D!MINEŢA LA 7 ORE. 

Biuroul Re dac ţi el şi Administraţiei in Palatul „Dacia" 

Ducele Sergiu de 
Leurhtenberg s'a năs
cut la 2 O Decembrie 
184 9 ; in cam pani a. 
actuala avea gradai 
de căpitan şi a.diutant 
al Ţarulnl. 

La o recun6scere 
a a.rmate1 prinţulur 

moştenitor el fn lovit 
d'nn glonţ tn frunte 
clt<J8nd mort numat de 
cât. 

Prinţul Sergie a fost 
al 3 lea fiil al duce
lui Maximilian de Len
chtenberg , care tn a 
doua lui căsătorie, a 
luat de soţie la 14 
Iulie 1849 pe ma
rea. ducesA. Maria Ni
colaicona. fiica cea 
mal mare a. lmp~ra
tnluI Nicolae. 1n Q.ioa 
oununieJ, s'a publicat 
un manifest imperial, 
oare acorda ducelnI 
Maximilian (fiul lui· 
Eug-en de Bsauhar
naz's adoptivul lnl Na
poleon I) titlul de Al
teţă .lmperz'ală. Fii 
Iul p6rta a.semene ti-

tlu de la anul 1852, 
şi oa. membrii at casei 
Imperiale pron urnele 
de Romanovski. 

Părintele re_pausa.
tulnl ducele Maximi
lian a murit Ia 1 No
embrie 1852, iar v~
duva duceai!. s'a căsă
torit ln nrml ou ma
reşalul el Stroganov, 
care ma.I târ(lill a. fost 
ridicat la gradul de 
conte. 

După acesta familia 
a. petrecut mal mulţY 
ani tn Italia. Educa
ţia junelul Juca Ser
gie a eondus'o istori
cul artist Lipphart, al 
cărui fi0,-astă-q.I nn 
renumit pictor a. fost 
crescut împreună cu 
juniI ducr. 

T~n(1rnl duce, ce a 
avut o m6rte ata.t de 
prematură a .. fost ne
pot al lui Napoleon 
al Iii-lea. 

DUCELE SERGIE DE LEUCHTENBERG 

BUCUHESCI 23 OCTOMBRIE 
,, 

Roşz''t pare că 'şl-all <Jis : ,,Acum este 
vremea sit ne înavuţim.« 

Oa pil partidulul contrariu fiind puşt 
sub aeusaţiune şi tot-d'odată tn nepu
tinţă de a fi judecaţr, nor, până când 

vom servi interesele RusieI, - care agf, 
mulţămită tot no&, prevalez!l. 1n Romtt
nia, - f~ri\ a ne da tnl/iturI d'înaintea 
nici unei oeroărI la oare ar voi să su -
pună ţara, d'tnaintea nict unul sacrz'

.fid-lt oe ar cere de la. d8nsa., fie în aur, 
fie z'n sânge, puterea ne este şi ne va 

:fi asigurată. De popor n'avem a ne teme; 
eăcl el, este deja ingenuchia.t de miserie, 
tngrozit de contribuţinnr, persecuţiunl şi 
rechisiţiunr, şi, bine tncredinţat prin a
genţi! şi organele n6stre de publicitate 
că, starea actuala. nu este de ca.t resul
tatul , efectul uneI destrăbălate şi van-
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dalice administraţiunI a guvernului tre
cut; ~i nici de cnm cA. acel guvern, de 
voe de nevoe, a trebuit ~ urce contri
boţionile, s~ 1nfiinţez'3 monopolul tntn -
nulul şi licenţa spirt6selor, etc., cu un 
cuvent, slL sleiasclL ţara şi vistieria, ca 
sr.. pl&t6sclL ma.I cu sâmlL datoriile con
·traetate şi risipele făcute de noI 1n 

trecut. 
ApoI, mal fie-care individ tn parte, 

:fiind cu mintea aţintit!1 la. diferitele fase 
ale resbeluluT; cu inima adrobit!\ de du
rere pentru perderea unul fia, unul frate, 
unul nepot sai1 a unul amic; orl tremu
rând de temă. de a nu fl isbit de o a
semenea nenorocită perdere, şi, nesciind 
ce'l ascept~ chiar pe densul a dona gi, 
nu are timp de a se gândi să ne cera 
socotelr. 

Pe lângi a.cestea, majoritatea depu-
taţilor fiind nol şi al nostriT, şi, ocro
tiţi precum ne gl'lsim de ca.te-va. g.eeiml 
de miI de baionete rusesc!, putem face 
tot ce voim.-Acnm dar trebue cu od-ce 
preţ şi prin orl-ce mijloc s!1 ne tnavn
ţim, cac! tncă odat& nu vom ma.I putea 
pune ma.na pe ţară. 

O ! da, p6te chiar aceea cărora n• 
am vendut, carl a9l ne linguşesc şi ne 
acopere pepturile cu decoraţii, m~ne ca.nd 
nu vor ma.I avea trebuintă de nor p6te 
sa. ne dea cu _piciorul, s!1 ne despre
ţuiasc!'.i. ca pe orr-ce instrumente servile, 
şi universul tntreg să. ne numesc& vrlt/· 

• maşil na(z'tmei române. AtuncI, să a
vem cel puţin ban't; căcl av8nd destul 
bani pentru traiul nostru şi asigurarea 
viitoraluI fiilor noştri!, puţin ne va im• 
porta. dispreţul chlar lumiI tntregl". 

Faptele, cel puţin, ale acestor 6menl, 
dovedesc că. acesta le este programul. 

ln ader8r: 
Dopă ce atl semnat convenţiunea. cu 

RosiI prin ca.re ne-a tnstră.inat simpatia 
tutnlor celor-l'&lte puteri Europene, lu
cru mhturisit de tnsuşT primul ministru 
1n Cameră şi prin c11re '1-a.ll cedat de 
bnnll. voie tot ce altă-dat& numa! prin 
violinţl!. ne putea lua; dopă ce ne varsll. 
Sângele nnmar şi numa.I pentru intere
sele causei slave trAmiţând t6t!L armata 
n6stră, t6tl'l. fl6rea junime! n6stre tn şan
ţurile Plevnei, ~i a.st-fel a. lăsat ţara 
1n apărarea. nnel armate streine ; dupa. 
ce armata n6strli nu este nicY cel puţin 
socotită ca aliat!1, ci ca subordinat&, de 
6re-ce dtinsa este incorporat& cu arma.ta. 
rusă şi nu este representa.tâ 1n Statul 

RESBOIUL 

major general, eră. în capul Sta.talul 
major al sM particolar este numit un 
general ms de către comandantul suprem 
al armatei ruse; dupli. ce a Usat sa. se 
calce chiar acea convenţiunein modul cel 
mal flagrant prin stabilirea tn capitalA. 
a mal tutalor autorităţilor militue ruse, 
şi prin defilarea. oştiieI prin principalele'l 
strada, ceea se este oprit la.murit şi cu 
des~vtirşire prin g.isa convenţiune; acum 
vedem că an general, în numele coman
dantu/ul suprem al armatez ntse, or
donll. nnu1 om de a. plirăsi Bumrescii 
in 24 de ore! Şi cu t6te acestea, a.O 
tncă. curagiul de a mal susţine cil. aqi 
suntem un sta.t independent, de sine stn.
tâ.tor ! 

De la acest fapt 6re, mal vrea mult, 
pâ.nli. la. 1nfiinţirea acelui tribunal secret 
de tristâ memorie, care, tntr'o n6pte ri
dica din aşternut pe cine voia, 'l judeca, 
'J condamna. şi 'l trimitea st muce9escă 
ln temmtele Rusiei ca pe Rotit, Flo
resm cel ce s'a. tntors cu piciorele de
gerate, şi alţil i 

Mal e mult pân!i. s\\ se promulge vre-o 
lege 1n puterea ciria. să nu mal fim si
gruI nicl în ţara, noastră 1 

Da, a trebuit al!. plătim se vede, şi 

forte scump tncă., n ~tncrederea. ce punem 
ta marile adevArnrJ spuse şi serisB de 
H eliade, Bttlcescit şi alţil, pentru-ca sli. 
înţelegem tn fine că numele lor trebne 
aă le pronnnţ&m cu capetele descoperite! 

A por, după-ce ne-atl adAogat imposi
tele şi încă fâ.ră slf. le fi aprobat t6te 
câte le-atl propus, dupa. ce ne a stins cu 
rechisiţiunile şi tot felul de contribu
ţianl. poreclite voluntare ; dop!!. ce ne-a 
!li.sat og6rele pustii ; după ce cli. t6te 
porturile n6stre sunt inchise, drumurile 
de fer puse la discreţiunea şi serviciul 
nnmat al armater ruse şi prin urmare 
transportarea prod netelor particula.re chiar 
in interiorul ~rei imposibilă, in cât am 
ajuns, not orăşenit a\ cnmpă.r!i.m pâinea 
cu un preţ ne mal pomenit in ţarii. şi 

agricnltorit aă.-şl vada bucatele stricen
du li-s/5 tn maga~i:I; după ce pe bieţil 

a.rendaşl ar Sta.tnln'l I-a sli.răcit cu de
s!l.vllrşire, refusând a lua. prodoctele ne
cesare armateJ de la denşii drept plata 
arenqiI şi va.ngendu-le garanţiiJe pe pre
ţul care le a plăcut ; după ce 1n fine, 
ne-a tngropat tn datorir enorme, a. tre
buit tnc!I. sA ne şi jefuia.se& ! Ohia.r jur
nalele guverna.mentale att fost silite, 1n 
faţa strig~tulul ma.I unanim ce se ridica 

din t6tă ţara, s!I. semnale9e deja mli.l 
multe jafuri sp!l,imentăt6re, şi nu este 
9-i de la Dumnezei1 tn care să nu augim 
că s'atl comis noI aba9-ur1. Şi cu t6te 
a.cestea, pânli. la augnl_ nostru, negreşit, 
cll. nu p6te ajunge d~ ca.ţ o f6rte mi
nimă parte ! 

In multe rfludarl chiar noI am ar~. 
tat ce miserie domnesee tn conducerea 
a.verel Sta.tulul d~tă monopol la ca.ţi-va. 
favoriţT, dar d'a.bia am putut fi un echotl 
slab tn denunţarea. abnsnrilor ; sunt ata.t 
de marJ, atât de necregut, în ca.t chiar 
da.cit s'a.r uni presa de oposiţie cu cea. 
guvernamentală i-ar iipsi şi apaţnl şi 
timpul spre a le înşira. 

Intr'o asemenea stare de lncrnrl, nu 
este 6re 1n drept orJ-cine a se întreba, 
nnde vom ajunge, ce viitor ni se pre
gll.tesce 1 

Singurul respune ce putem avea, este 
acela al corpurilor legiait6re, cari peste 
câte-va g.ile se vor întruni spre a-şt im
plini mandatul cu care le-a tns!trcinat 
,oinţa ţ~riI. 

Implini-şi-'l vor~ Respunde-vor stri
gMelor ~ril i 

Armata lui Snl~iman-Pasia 
Un corespondent al QÎilruluI Times, dă 

urmat6rele amenunte despre viaţa de tabără a 
armatei lui Suleiman-Paşia, cum 'şi caut!!. adă
post în vreme de pl6e. Unde z,reso vre-un deal 
la ţermu1 Lomulur, încep să sape ea nisee di
hori, aeoperll păreţii cu pae, foI de porumb, 
şi eu alte erburI uscate, şi 'şi petrec aci ea 
nisee cavaleri în castelele lor. Din Hîuntru 
lor salută pe treeător'i'. cu o strâ.mbăturlt de 
prietenie, ~i câte odată le cer câte o ţigare 
de tutun. Dacl!. le dll, p6te fi sigud de mul
ţămirile lor eălduroşe; ear dacă nu are de 
unde da, şi atune1 aude 9ieendui-se : "Allah 
să'ţt fie lotr'ajutor. < 

Sunt trei săptămâni, de când strliba.t ta
b!ira arma tel lui Suleiman de 1a un capăt până 
la altul. 

De şi sunt ghiaur, necredincios şi îmbră-

clmintea mea difer!i de a lor, nici un cuvânt 
neplăcut, nici o batjocură reutl1oi6sa, ei din 
contră am primit multe servicii neaşteptate 

şi semne de o ospitalitate în adevăr patriar-
cală. • 

Ce-va ciudat este presenţa în tabără, a 
unui ovreiu betrân din Peneiab. 

.Acesta urmeză la fie-care pas pe coman
d;lntul suprem, purtând pe umeri o seeură 
ou dol!. tăişurl. Un bătrân ţapăn, căruia per
oiunil ajung până la brâl1; când se dă sem
nalul de plecare, el învertesee securea ·sa, 
strigând Allah. Nimenl nu scie cine e aoe:1t 
Mtrân. 
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CADEREA LUI MEIIMET ALI-PASIA 

Necontenit se ivesc versinni noi, mal mult 
sai1 mai puţin însemnate, despre causele oă
derei lui Meh1"ed-Ali. Intre altele citim în 
4iarul P. K. in o epiitolă din Constantino
pol următ6rele : 

.llfehmed-.Ali nu a că9ut prin intrigile 
Seraiului, nicl prin uneltirile Turcilor vechi, 
oi prin greşelile Iul pro~nii. Husni-Pa§ia, 
şeful statului-general al armatelor de la Du
năre, un b!rbat tult, (ce şi-a fel.cut studiile 
în Anglia §Î Fn:wcia) se temea că gre~elile 
Iul Meh'lmed vor aduce cu sine o oatastrof!l., 
scrise unei rudeniI de ale Blle, care locuia 
apr6pe de palat oă »dac~ Mehmed-Ali nu 
,a fl în curând destituit, Turcia va fl 
perd•1tlt 

Acestll. soris6re c119u în mânile Sultanului 
,i peste puţin timp destitui pe Mehmed. 
Dacă privim însă lucrurile fiir!l. părtinire, 

Mehmed-Ali nu ar fi treb11it să fie rechemat 
dacă n'ar fi avot alt succesor, de cât pe 
Suleiman-Pi1şia. Nu e mal puţin adeverat 
însă, că fostul Serdar-Ekrem n'a fost primit 
de Sultan. 

Discivlina in armata rnsaasca 
Acum câte-va 9ile a fost înpuşcat un sa

pier rus, olici at1case pe un corespondent,. 
Asemenea a fost condamnat la morte un 
T!itor din regimentul de infanterie din Est
land, care disertase din armata ce înconj6r!l. 
Plevna, trecuse în armata lui Qsman-Paşia. 
Crima lui se socoti cu at~t mai mare, de 
-0re-ce duse cu sine puşca şi muniţii. După 

17 4ile, în atacul din 3 Septemvrie, recu
noscut fiind de oamara9ii sllT,. fu prins în 
.şanţurile PlevneT. In 7 Septemvrie fu jnde
oat la Gorny-Studen şi condamnat la spen-
2ur!l.t6re pentru crima de trlid!lre. 

Citim în Ga11etta de Strasbourg : 
>Crisa ministerialll. continui1 în ..România. 
AMm cll. prinţul Carol s'11 plâns Ţarului 

că trupt1le române nu al1 fost snsţinute de 
Roşi la cel din urmă atac de la Griviţa. 

La Bueuresoi, să crede oă Ruşii de bună-voe 
nu ·s• i1 dos să dea ajutor Românilor, pentru 
că aceştia ai'l. atacat prea iute şi fără avisnl 
generalului Totleben. c: 

Aşa să fie? 

Ungaria şi contrabanda 
de resboiu. 

In privinţa oprirei şinelor detisnate pen
tru România. oetim in Bud-Cor, urml1t6rea 
corAspondinţă, a cifrei esaotitate nici'. nu o 
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punA Ia indoială dar nieJ nu o adeverim, de 
şi in ea se află multe adevărurl lesne de 
văzut. 

Regimul maghiar primesce şinele of\ con
trabandă de răsboil1. Nefiind îns!I. cestinnea 
aceşta destul de precisă(?) ministerul nostru 
de esterne nu p6te lua nici o deeisinne (?) a 

întrebat pe puterile esterne daca privesc fi
ne'e ca contrabanda de rlsboiit. Iodată ce va 
sosi respunsul, regimul unguresc în înţelegere 
cu acel austriac, adică ou ministerul de esterne, 
va tirma conform ou respunsul acosta inter
naţional, adicil. sau va opri şinele destinate 
pentru România s<1i1 Turcia. ca contrabandă 

de resboil1, sal1 le va lăsa liberă trecere. 

ULTIME SCIRI POSTALE 
Paris, 3 Noemvrie.-Ziarul Le Sol.eiil ~ioe 

cil alegerea d-lui F1Juyer Ruortier de a for
ma un cabinet de afaceri este pentru mare
~alul Mac-Mahon nn act de liniştire. 

Ziarele cred dl. marchisnl dA Vogere , 
ambasador la Viena, va urma Ducelui De• 
cazes la ministerul de esterne. D. Damas, re
numitul chimist, va lua p16te foliul minia 
ţerului de instrucţie. 

Paris, 22 Octombrie.-Le Moniteur Uni
versei sfătuesce pe mareşal de a chema la 
minister pe d. G 1mbeta spre a oerc1 ~acă 
m1joritatea republicanii. poate deveni o ma
joritate guvernamental!!. 

Belgrad, 22 Octombrie.-Dupl1 nisce scirl 

venite de la graniţa turcească, toate oştirile 

turcesct ce erai\ grl1mădite la Niş, al1 plecat 
în t6tă graba la Orhania. 

Londra, 22 Oclombrie. - Se telegrafiază 
din Viena, că comitele Beust ar fi 9is că 
lordul Derby a încunosciintat pe toţi amba
sadorii puterilor streine din Londra cil. până 
acuma, n'a avut ocasiune a face vro-o pro
punere de mijlocire. 

Constantinopol, 22 Octombrie.-Prinţul 
H11ssan a luat comanda unui corp, compus 
de trupe turcesci şi egiptiane, ce ar fi des
tinate a lupta în contra generalulul Zimer

mann. 

Constantino11ol, 22 Octombrie.-O b!f.tă
lie se aşteptă de neapll.rat la Erzarnm. 

SII prevede un no11 atac în contra lui Şef
chet-Paşa în vecinătatea Orhaniei. 

Despre Rasgrad nu se eemnalezff nieI o o
peraţie din causa timpului oare e f6rte rei1 

Suleiman-Paşa s'a. dus se inspecteze posi
ţiile de lângă Esci-Giumaia. 

Hobart-Paşa a plecat la Marea-Neagră. 

Londra, 19 Octombrie. - ~iarul Daily 

Telegraph primesoe din Erzerum urmitt6rea 
depeşe ou data de 7 Octombrie. >Muotar-Paşa 

manevre9ă ou mare prudenţă.<-Au4ind des
pre marlul de flancuri al Ruşilor Ia Copri
chioT, el a retras armah e1 pe înălţimele de 
la Hass,n-Caleh, preg!itindu'şi retragerea spre 
Dene-Boyem. 

Cconstantinopol, 1 ~ O;:tombrie.-Se re
începe organisarea legiuneJ polone, începută 
de mal mult timp. Pr1sonieri1 poloni şi litu• 
ani din armah rnsă fur!l. elib'3raţl dându
le voh a s~ inscrie in acest corp. Mulţi se 
insoritt. 

Belgrad, 20 Octomh„i~.-Brigndele de la 
Ciupria, Brancevo şi Pazueviţl s'ai1 pornit 
spre graniţă O!!. sll. scbirobe brig 1dele de la 
Negotic, Z licar şi Alec~inaţ. Acestă mişcare 

de trupe nu are nici un caracter politic. 
Convenţiit de comercil1 între Serbia şi Ro. 

mânia s't1 sub:1emnat. 

Londra, 20 Octombrie. - Viam! DJily 
'Ielegraph anunţ?\ din Erzerum : 

Armata cnrcescă s'a retras erI de.la H1s
san-:.Kdeh. Arier-g1rd.1 compusă de do!l b1-

bli6ne ce venise aci a fost i-iolab cu dese
ver~ire în timpul nopţiI de către armata ru
să, făcându-o prisonieri. 

Petersbnr $', 20 Oi:tombrie: »Anunciato
rul guvernu Inic: publiell. raportul despre pri
ma şedioţ!l. a senatului judiciar, care s'11 o
cupat cu procesul politic pentru prop1g .mda 
nihiliştilor. Nomerul acuz'lţilor a fost de 192. 

Iocepând cercehre.1 tedinţa secreto, toţi acu
zaţi a!1 declarat c!L nu voesc se vie de bună 
voia, ceea ce a fJcut ca şedinţa să fie amll.

natii pentru o altă 9i. 

NOUTATI TELEGRAFICE 
Bogota, 18 Octombrie. - Marele duce 

Nicolae in o telegramă 9-ice: Ulanii mel, în 
bi1ti1lia de la 16 la Teliş; ai1 bătut cu 11abia 
150 başibozucI şi CerchezT, vi în urmă ai1 
atacat inf,mteria. Atl fost răniţi căpitanii Sa.

-vonov, EfimovicT şi port-drapelul Oakhine, 
care a avut buza străpunsă de un glonţ. 50 

de soldaţi ai1 fost ucişi sail răniţi, cei mar 
mulţi ou baioneta. Cele-l'i1lte amenunte nu 
snnt încă cunoscut~. Io. aceeaşi luptă, coman
dantul husarilor din Gvodno, principele Al
b&t d' Altembonrg , a fost contusionat la 
picior de un glonţ, c.u-e 'I-a străbătut port
ţigarul ce ii avea în posonarnl pantllonolui. 
Densul a rămas în renduri. 

Bogota, 21Octombre.-Generalul Kartzew
însciinţeză că Teteven a fost luat cu asalt. 
Eral1 7 retranşamente marl şi 30 micJ. Tur
cii ai1 !li.sat peste 100 de morţi. Perderile 
n6stre snnt neîniemnate. RoşiI al1 luat multe 
provisiuni, instrumente de pioniarl, muni
ţinnJ şi vite. 
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IerJ, 21\ marele duce Nicohle a visitat re
tranşamentele din Dolny - Dubnio, de unde 
Turcii s'aii retras spre Ple\1na la apropiarea 
trupelor rusescI în s6ra de 19. Acest punt 
important a cllzut ast-fel în mânele nostre. 
Trupele ruses<I ail innintat înc11 cu donă 
verste în direcţiunea Plevnei şi se întăresc 
fn posiţiunile lor. 

Jn partea despre Orhania, infanteria rusă 
a ocupat Lucovitza, trilmiţ end cavaleria în
ainte. Şewket-paşa s'a retras ~pre Orkania, 
flril a lua parte la 1upt8. · 

Lista gradelor infori6re, morţ1 
şi <lispilrnţl, în luptele sncce
dalte de la 27 August pâml, la 7 

Septemvrie 1877. 
MorJi't regimentultd 1 de linie. 

. Cii.poralil : Comuna. Plasa Districtul 

.Ni~u Oonsta.nbin R11•linesc1 Oltu B:omaMţl 
Achimcscu Gg. StMgnceoa. Motru-pe-jos Mehed 

~olJ11ţil : Comuna Plasa. Districtul 

Colic1 Ilie Maglavit C'!l.t:rpu Dolj 
Pli.un Consto.nbin Oinpercen'1 • ,. 
13,)u J6n Dabulenl Baltn, Roma.naţl 
Ghiroiu Ion Braniştea Câmpu Mehedinţ'i 
Iordache Nicola.e Baltaţi-de-jos Dumbrava • 
Posnaş Mnrm Salcia C'âmp11 Dolj 
Puturc11, Marin Orodelu ,. • 
Ce11ureu.nu Mate'!. T1l.rgu-Jiu Ocolu Gorj 
Pani Petre BucuresoBJ'ah. Serbi Ilfov 
ConstMltÎll Marin Brâncoveni Oltu-de-sus Roma.». 
Avram Ilie Frumugc'f Gilortu. Gorj 
Ciochil'ă Malhe'i Peşteşanl Vulcanu Dolj 
Gll.r,jobA Mioaiii Broştenl Motra-de-sus Meh. 
B!trbuţu Gheorge Devesel Blagniţn. ,. 
Dorobn.nţu Preda Câmpu-mare Ultu Olt 
Mariţa Ma.teiu Dragomir sol Dâmboviţa Dâm. 
Cojocaru Dumitra Paşca.1,la Amu-radia Dolj 
Ciocn.nu Dan Blejeşcl Glavaoiocu Vlaşca 

Turburenu IU!.ataee Pluta Motru-de-jos lrI•hed. 
Sacll,ra Dumitru Podil,a. Dumbra"Va > 

Cosman Nistor Craiova Oevl11 Dolj 
Mitu 16n Pleioiîi Amara.dia. ,. 
lagăru Marin Turea Mijlocu Olt 
Iordache Dumitru Stoenescl Sabaru Ilfov 
Gheorghe Nicolae Valea-Rea Motru-de-jos .Meh. 
Văduva Coneta:i.tin Podaru Vedea Olt 
Mavrodin Petre Rî.ipiţi Câmpu Dolj 
Tudor Dumitru ~'-lQi-de-Vede Tllrgu Teleormap 
Crăci un Ghiţă Gogoşl Blagniţa Mehedinţl 

Disp<lrujii Regimentului 1 de linie. 
O11,poraJil: Comuna Plara Dis~rictul 

Stanomir Ion Oh,lia Olt Olt 
Voicu M.itea BogdBn Târgul Teleorman 

Solrla~i:i : Comuna Plasa Distrlctul 

Popescu Radu Alliercl Vedea Olt 
Nicolae Nae Rugi Târgol Teleormo.n 
Ioniţi Patra Bra.descl Jiul Do:j 
Cn.Jot!l. !!ie Mli.Jii„scl Amaradi:i. ,. 
Niţii. Barbu Căgreni • • 
Calotă Efrem Secnl Dumbraţe Mehe,lidţl 
Suragn Ghiţă Dragoesc'1 Olt Olt 
Ioneso.1 Stancu P•ştPana Ot!isău Vâlcea 
Trandafir Pătru Galicia-Mare Qil.mpu Dolj 

MorJi1E regimentulut 4 de linie. 
Soldat: Comuna Plasa Diatrictul. 

Curcftnu I6n Bt>baiţ& Ocolu Mehcdinţl 

Typ. Thiel & Weiss, Palatul >Dacia.< 

RESBOIUL 

MorJi't regimentului& 16 de dorovanJf. 

Sergent: Comuna Plasa Districtul. 

Enescu Dimitrie Ionl\şeni Meletin Botoşanl 
Caporali'! : 

Costia J6'1 
Melinte 16n 

RrntPni Stefănesci > 

Bobulesci > > 
S,;ld:i.ţi'î: 

Toma Gheorghe Bramaceni Jijia > 

Simion Iorgu lonăşeni MPletin • 
Parasci\n Ion Movila-Ruptll. Stef. • 
IIroni uc Gheorg. Toridemi Jijia 
Hobjila Va.sile Dangeni ,, ~ 

Purice Costnche Brll.tini StefănPsci > 

Chitan Dumitru Curtesc'i Tefgu " 
Ora.lu Vasile Cocorani " , 
Stefănescn Petru Botoşanl Oraşu " 

• Beseti Grigore • • • 
Ungineanu Har al. > » • 

Satcău Dumitru Baiceni Jijia • 
Pavel Andreiu Dumbrlv. Seretu " 
Ureche Enache 
Pătrnnjel Dumitru > 

V a.lachi Ursachi Căli nes ci 
Mibaiu Theodor Fănt!l.neli 
Bli.lan Nicolae Brehuesei 

" 

> 

Cocieru Dumitru Dumbraveni " 
Grosu Andrel FH\mll.n1;F Cosula 

> 

.. 
Habdulea Cost. Ho.rlau ,, " 
Pa.scara Nicolae Brehnesci Beretu • 
Ic.him Dumitru Burdujeni • " 
Crăciun Ion Opstopceni Sief. » 

Lupu Gheorghe Hriatca Herţa Dorohoiu 

(Va urma), 

SPICE 
O viorii de porţelan.-Un muncitor din 

Veneţia filon nu de malt o noă descoperire, 
o vi6rl1 de por~elan. EL înainte era lucră
tor în o fabrică de por~elan din Gflrmania, 
şi Îl plăcea mult musica.. Ac6sti1 vi6ră pro
duce tonuri prea plăcute, armonia ei este 
încântăt6re şi resunetul puternic. 

C6rdele violinei sunt' de metal şi forma 
arculuf, cu totul deosebită de a arcurilor 
obicinuite, e în semicerc. 

SCIRILE 1'0P.T.EI 
Err s'a bombardat iarăşi Giurgiu şi 

ma.I multe obuze ao căq.ut chiar in gară, 
omora.ad dol solda.ţi şi rttnind pe nn pa
sager. 

Ni se comunica. din Pa.rodim nrmă
t6rele : Inconjurarea PlevneI continuli cu 
succes. Principele.: Roma.oier a inspectat 
cn minnţiositate tn decurs de doă. Qile 
posjţiele aripar drepte a trupelor ruso
române in josul rtuluI Vid. 

TEATRU ITALIAN 

Luiel, 2../. Octombre 1877 

BARBIERU de SIVILIA. 
ll!Plodra.mă but'tă în 3 aote. Musica de 

G. Rossiui. 

Cursul de Bnouresei, 22 Ootombre 1877. 

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

861/1 
76 
741/z 
65 
73 

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

Impr. mu:riicipa.l al Cn.pit . • 
Oblig. Pf'.nsil • . . • . 
Oblig. Dacia . • • • • , 

,. Romo.nia . . . . • 
Impr. JOunioipal ou premi1 
Renta Română • • . . 
Paria 3 lun1 
Londra. • 
Viena. • 
Berlin . • • 

125 
200 

40 

. 9950 

. 2495 

. 122½ 

Cursul de Viena, 3 Octombre. 

86 
75s•, 
74 

Metalice • • • • • 64 t O 
Naţionale • . . . . 67 52 
Renta în aar . . • 7 4 85 
Loee • . • . . . • 110 75 
Acţiunile băDGel .• • 74 7 -
Crediturl • • • • . 214 75 
London • . • • • . . 118 10 
Argint în mărfui-1 . . 104 80 
Ducatul • 5 631/t 
Napoleonul . 9 50 
Marc 100 • • 58 80 

BIBLIOGRAFIE 

A eşit de sub tipar in editura E. 
Graeve & Comp., Calea Mogoş6ie, No. 40 
piaţa. teatrnlul : 

CALENDARUL PROGRESULUI 
pe anli.l 1878 . 

care, pe lângă materia calendaristică, 
mal coprinde noua tarifă a timbrului 
arangiată tn modo alfabetico, nuvela. 
istorica. şi originală Constantz"n Mai 
vroco-rdat, compusn. de N. D. Popescu. 
Istoria Resbelnlnr Ruso - Turcii 
ilustrata cu ma.I multe tablouri colorate 
representa.nd diţerite episode resbelnz"ce şi 
mar multe alte scrierI literariJ. 

Preţul unul eaemplar cu tablo11rr Doul 
Lei n<it. 

De„ închiriat şi de v~ng.are 
case cu patru odiu, doii. pivniţe, cuhnie, 
curte şi grădiniî spaţi6sll., 35-40 st8n
jenI · faţă şi ad8nc, strada LinişteI No. 33, 
la a.1taro1 biserica! Popa-S6re; informlijiX 
la Tipografia Thiel & W eiss. 

:.:.,!_DE INCHIRIAT de la. St. Dumi
tru o prăvălie tn Podu Mogoş6i , 
No. 8, Hanu SlătarJ, in co1ţ; a se a
dresa pentrn informa.ţie la fraţiI Koch, 
tn Palatul Dacia.. 

1N STRADA SCAUNE Nr.11, ~:~~ 
chiriat nn Grajd şi Şopron, care se p6te 
tntrebuinţa. şi pentru ori-ce ma..gasie. - A. se 
adresa la Tipografia. Thiel & Weis~. 

De închiriat 4 odăY. m?hilate, 
bucll.tăr1e ş1 depen

dinţe, Strada Moşilor No. 206. 
A se a.dressa chiar acolo in casă'. 

Se vinde, cincr But6ie cu 
Vin Negru de 
7 anr, atlesar 

strada Gabrovenr No. 3. 

Girant responsabil Tache Niculescu. 

( 
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