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Depeșe telegrafice. 
 

 P a r i s ŭ  15 Octom. c. n. Generalele Boscuet a plecatŭ cu 6 ofițirĭ la 
Constantinopole. 
 P a r i s ŭ   19 Oct. Monitorele deciară faima, cumcă flota din marea mediteransă arŭ 
fi întratŭ în 5 în Dardanele, de ne temeinică. 

________________ 
Strategia rușilorŭ la Dunăre. 

 Unŭ Corespundinte alŭ „ziurnaleluĭ universale“ ʼșĭ dă părerile sele în privința eșireĭ 
unuĭ resboiŭ între Turcia și Rusia, în modulŭ următoriŭ: Pe timpulŭ resboiuluĭ cu 
Montenegro, zice acelŭ bărbatŭ, puțini ómenĭ se vorŭ fi aflatŭ, cariĭ să crédă, că peste șese 
lune după acela, Turcia va fi în stare a pune în picióre o armată de o s u t ă  d e  m i ĭ  
o s t a ș ĭ  în Bulgaria. Împerăția acésta se păré maĭ stórsă, maĭ fără de potere, și multŭ maĭ 
amenințată în a sea esistință prin înțepenirea mădularielorŭ eĭ din tóte părțile, decătŭ altă 
dată. Amorțirea eĭ, ce e dreptŭ nu este înlăturată pentru totdéuna, din aceea pricină fórte 
simplu, că nu săntŭ date la o parte causele care o aduseră în amorțire, și nicĭ că se vorŭ poté 
căndva îndepărta acele; deocadată însă turciĭ se deșteptară din somnŭ prin înflăcărarea 
entusiasmuluĭ naționale și religiosŭ, în tocma cum se maĭ abântă odată para unuĭ focŭ, care 
este aprópe de a se stinge. Numaĭ acesteĭ înflăcărărĭ se ascrie împregiurarea, că Turcia a 
adunatŭ în arme peste totŭ la d o u e  s u t e  d e  m i ĭ  o s t a ș ĭ , că cetățile și fortărețele 
eĭ cele ruginite și aprópe de cotropire, ce le are la Dunărea de giosŭ și la piciorulŭ 
Balcanuluĭ, la care maĭ bine de 30 de anĭ nʼa maĭ cugetatŭ nime, acum se renoiră și se 
puseră în stare de apărare în celŭ maĭ scurtŭ timpŭ, și că flota de resboiŭ, înarmată pe 
deplinŭ, a slobozitŭ angirele în Bosforulŭ de susŭ; aceste săntŭ poterĭ de apărare, dintre 
care cu o ziumetate de anŭ înainte de acésta, nice a patra parte nu se afla în ființă, necum să 
se afle împreunate la puntele, unde cere trebuința. De și sʼa zisŭ atuncea, și póte pe bună 
dreptate, cumcă unŭ singurŭ corpŭ de armată ruséscă e de ajunsŭ spre a străbate cu acela în 
vreme de șese septemăne pănă la Constantinopole și a sili căpitalea împerățieĭ turceștĭ ca să 
se predee, acum trebue să recunóscă omulŭ, cumcă împregiurările sʼaŭ scimbatŭ și că 
calcululŭ acela a devenitŭ în greșélă. Rusia acum va avé trebuință, la întâmplare de bătaie, 
să se folosiască de tóte trupele care ʼșĭ le așéză de îndemănă între Dunăre și Dnistru, și încă 
e întrebare, décă acele vorŭ fi de ajunsŭ spre aʼșĭ goni scopulŭ de căpeteniă, careʼlŭ are de a 
da o lovitură strategică ciarŭ Constantinopoleĭ; unde se presupune totdéuna, cumcă Turcia 
va eși la medanŭ fără de aliațĭ, întocma ca la anulŭ 1828 și 1829. cumcă stă în voia Austrieĭ 
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a împedeca pe rușĭ dela pășirea către Balcanŭ cu o singură stringere de degetŭ, este atătŭ de 
ciarŭ, atătŭ de doveditŭ, și atătŭ de fără îndoélă, în cătŭ se pare a fi de prisosŭ a o supune 
acésta la o cercetare maĭ de parte. Însă și părtinirea activă a Engliterieĭ și Franțieĭ în 
folosulŭ porțiĭ se pare a fi de ajunsŭ, pentru a ținé pe Rusia în ecilibrŭ și aʼĭ preface 
operațiunile de năvălire în operațiunĭ de apărare. Flotele în privința acésta vinŭ în 
considerățiune numaĭ ca unŭ mizlocŭ secundariŭ de cértă, cu atătŭ maĭ vârtosŭ, că Englitera 
și Franția la olaltă săntŭ în stare a pune cincĭ zecĭ de miĭ ostașĭ în Bulgaria, fără cea maĭ 
mică opintire, séŭ décă înainte de ajungerea acelora sʼarŭ fi perdutŭ linia Balcanuluĭ și 
multŭ cumpănitória Varnă, atuncĭ în Rumelia. Obiecțiunile care se făcură în privința acésta, 
ni se pare, aŭ trecutŭ cu vederea ușurința cea mare, care o aŭ poterile de mare, căndŭ facŭ 
espedițiunĭ maritime, din partea flotelorŭ sele cu aborĭ. 
 Totŭ ce arŭ fi maĭ favoritoriŭ pentru împeratulŭ Nicolaŭ, la întămplare căndŭ elŭ 
arŭ fi hotărătŭ a apuca pe calea tărieĭ, este acea împregiurare, că elŭ a făcutŭ o săritură 
însemnătoriă cu timpulŭ înaintea tuturorŭ poterilorŭ ce ieŭ parte la acéstă întrebățiune. Ce 
se atinge de Franția și de Englitera, ele astăzĭ nu se maĭ potŭ amăgĭ a crede, cumcă săritura 
acésta nʼa foatŭ făcută atuncĭ, căndŭ ele la întrarea rușilorŭ în principatele dela Dunăre nʼaŭ 
știutŭ respunde cu altŭ ceva maĭ solidŭ, decătŭ cu băgarea flotelorŭ în Besica-Baĭ, care nʼa 
folositŭ nimicŭ. Rusia și de atuncĭ încóce a urmatŭ cu pregătirile fără nicĭ o precurmare, în 
vreme ce poterile maritime stetură cu mănele în sinŭ. Acum ea cugetă, cum săʼșĭ trécă 
armata peste Dunăre și să domnéscă douesprezece septemăne pe teatrulŭ resboiuluĭ între 
acestŭ râŭ și între muntele Bălcanuluĭ, póte că săʼșĭ delinieză ea însășĭ lanțulŭ munteluĭ, 
pănă căndŭ vreo armată engleză aŭ franțeză săʼșĭ fiă pusŭ piciorulŭ pe pământŭ turcescŭ. 
 Póte că nu va fi fără de interesŭ a cerceta din acestŭ puntŭ de vedere dispusețiunile 
ce se puseră la cale din partea Rusieĭ. Cugetămŭ de căpeteniă careʼlŭ avură eĭ căndŭ le 
făcură acele, este fără de îndoélă a se folosi de Dunărea de giosŭ în tótă întinderea eĭ, cătŭ 
ține dela Orșova nouă séŭ dela Pórta de ferŭ, pănă unde întră în marea négră, ca de o basă 
secură. Spre a corespunde la planulŭ acesta, trupele luĭ Gorceacof se și află așezate în treĭ 
trepte, ale cărorŭ estremitățĭ săntŭ întórse către cele treĭ punte ale râuluĭ: Calafatŭ, Călărașŭ 
și Ismailŭ. Așezarea acésta a armateĭ ruseștĭ lasă voia liberă a trece Dunărea deodată pe la 
tóte treĭ puntele arătate; îĭ asigură după îndeplinirea trecereĭ, stăpânirea acestuĭ râŭ în 
estinderea numită, bate icurĭ despărțitórie între fortărețele turceșĭ, ce se află pe maulŭ 
dreptŭ alŭ Dunăreĭ, și amenință deodată puntele de căpeteniă ale baseĭ turceștĭ dela 
Bălcanŭ, Sofia dela Vidinŭ, Șumla dela Silistria, și Varna peste Tulcea și Basargicŭ. 
 Mesurele aceste ruseștĭ se razimă pe o prețuire fórte pătrunzetoriă a cămpuluĭ de 
resboiŭ și dovedescŭ o măestriă întru dejudecarea împregiurărilorŭ strategice, care nʼa 
avutʼo statulŭ majore rusescŭ în tóte timpurile și cu atătŭ maĭ puținŭ în resboiulŭ celŭ din 
urmă turcescŭ dela 1828/29. Ele lasă totodată jocŭ slobodŭ pentru hotăririle și scimbările, 
care în decursulŭ evinemintelorŭ se obicinuescŭ a fi de lipsă, și îngădue a se transporta 
a c c e n t u l ŭ  s t r a t e g i c ŭ , după cum cerŭ împregiurările, dela aripa stăngă la cea 
dréptă și la centru, séŭ din contră. 
 În aceste împregiurărĭ turcilorŭ le arŭ fi asemnatŭ să pórte bătaie pe dinaintea 
frontuluĭ armateĭ ruseștĭ și anumitŭ în falanga cea maĭ din afară din drépta; Corespundintele 
zice, că după a luĭ pricepere, acela care arŭ da sfatŭ comandanteluĭ turcescŭ, ca să între în 
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liniele de operațiune ruseștĭ, lʼarŭ sfătuĭ fórte reŭ; căcĭ după cum săntŭ acum împregiurările, 
în o astfeliŭ de întâmplare, premergând întroducerea strategică prin conlucraré uneia dintre 
aripele ruseștĭ cu centrulŭ séŭ mizloculŭ, supremuluĭ comandante rusescŭ nu ʼĭ arŭ fi cu 
greŭ a prinde în clește armata turcéscă și a o nimici. 
 Totŭ acestŭ corespundinte apromite a resfira maĭ departe pusețiunile ambelorŭ 
armate, maĭ alesŭ décă aceste doue poterĭ vorŭ cugeta seriosŭ la o lovire. ― 

________________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  9 Octom. Corespundința Austriacă scrie: În maĭ multe foĭ publice 
pământene și străine sʼa făcutŭ vorbe despre unŭ împrumutŭ de statŭ, care nu de multŭ 
sʼarŭ fi înceiatŭ în țéră străină. Noĭ potemŭ din izvorŭ securŭ înștiința, că acelea vorbe nu 
aŭ nicĭ unŭ temeiŭ. ― Erĭ cu zioa odată a plecatŭ Escelenția Sea Părintele Episcopŭ 
Andreiŭ Barone de Șaguna la Abrudŭ ca să se pótă în pérsonă înforma despre acele puncte, 
ce înalta stăpănire a cerutŭ dela Escel. Sea în privința înființăreĭ uneĭ scóle de căpeteniă cu 
doue clase realĭ de confesiunea greco-resăriténă în Abrudŭ. Bunulŭ Arhipăstoriŭ pătrunsŭ 
fiindŭ de însemnătatea acesteĭ scóle în aceea parte a țereĭ, unde trebuința este pipăită, nu ʼșĭ 
a pregetatŭ ostenéla a alerga la față loculuĭ, și a cerca tóte nuanțele, ca acéstă scólă să se 
pótă înființa și subt înalta Sea patronire se prospereze cu atătŭ maĭ ușorŭ, cu cătŭ se vorŭ 
ridica orĭ ce pedice, care arŭ zătigniʼo. Noĭ sperămŭ dară cu totadinsulŭ, că nu numaĭ buniĭ 
locuitorĭ aĭ Abruduluĭ, ci și ceĭ de prin pregiurŭ vorŭ înțelege glasulŭ Arhiereuluĭ seŭ, și 
convingănduse despre folosulŭ ceʼlŭ póte aduce acéstă scólă, se vorŭ arăta demnĭ de înalta 
favóre, ce vrea se reverse stăpănirea asupra lorŭ prin înființarea acesteĭ scóle atătŭ de 
însemnate. Despre care ne reservămŭ a vorbi cu alta ocasiune maĭ pe largŭ. ― Cu tóte că de 
duminecă încóce era ceriulŭ totŭ norosŭ, și amenința cu plóe, dar erĭ să însenină iarășĭ, și 
avemŭ cele maĭ frumóse zile de tómnă, ba potemŭ zice în privința căldureĭ, ce domnește, că 
săntŭ zile de véră. Décă privimŭ la vierĭ, cariĭ aŭ începutŭ culesulŭ viilorŭ, atuncea timpulŭ 
de față este pentru eĭ celŭ maĭ priințiosŭ, privindŭ însă la plugarĭ peste totŭ, atuncĭ arŭ fi de 
doritŭ plóe, cu tóte că noi ținemŭ cu regula veciă a economeĭ „Tómna poțĭ semăna în 
pulbere, și primăvéra în noroiŭ.“ ― În academia de drepturĭ de aicea sʼaŭ immatriculatŭ 
115 auzitorĭ, din cariĭ 28 romănĭ, 52 germanĭ și 35 magiarĭ. 
 Cele maĭ próspere gazete nu ne aducŭ alta știre decătŭ deciarațiunea resbeluluĭ, 
scrisórea luĭ Omer Pașa către Gorcécof și manifestulŭ porțiĭ asupra deciarățiuneĭ resbeluluĭ. 
 S i b i i ŭ   10 Oc. Din manifestulŭ porțiĭ, care îlŭ vomŭ îpărtăși cu Nr. viitotiŭ 
scótemŭ numaĭ sfărșitulŭ. „Fiindŭ că cabinetulŭ din S. Petersburgŭ nu e îndestulitŭ cu 
făcutele încredințărĭ, fiindŭ că ostenelele de binevoință a înaltelorŭ poterĭ aŭ remasŭ fără 
resultatŭ, fiindŭ maĭ pre urmă că înalta pórtă statulŭ de față a lucrurilorŭ, precum și țiitória 
ocupațiune a principatelorŭ Moldavieĭ și Romănieĭ, acesteĭ părțĭ întregitórie a imperiuluĭ 
seŭ numaĭ póte suferi, nicĭ îngădui maĭ multŭ, așia dară cabinetulŭ o tomanicŭ în tarea și 
gloriosa luĭ tendință a apăra sfintele drepturĭ ale suverănitateĭ și neatărnăreĭ stăpănireĭ sele 
va întrebuința drepte represelie asupra uneĭ vătămărĭ de tractate, pe carea ea o privește ca 
unŭ casŭ de resbelŭ. Înalta pórtă notifică dară oficiosŭ, cumcă guberniulŭ Maiestățiĭ Sele 
alŭ Sultanuluĭ se vede silitŭ a déciara resboiulŭ, și că ea Ecselențieĭ Sele luĭ Omer Pașa a 
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datŭ cea maĭ precisă inviațiune a provoca pe principele Gorceécof ca să deșérte 
principatele, și să încépă vrăjmășiele, décă ― după unŭ terminŭ de 15 zile dela sosirea 
depeșeĭ sele în cuartirulŭ de căpeteniă rusescŭ ― iar veni unŭ respunsŭ negativŭ.“ 
 „Se înțelege de sine, cumcă la unŭ respunsŭ negativŭ din partea principeluĭ 
Gorcécof, aŭ agențiĭ ruseștĭ a părăsi statele otomanice, și că relațiunile de comerciŭ ale 
respectivilorŭ sudițĭ aĭ ambelorŭ gubernie arŭ trebui să se rumpă.“  
 Fiindŭ însă că înalta pórtă nu află de dreptŭ, amesuratŭ cu tóte usuanțele a pune 
embargo pe tóte corăbiele ruseștĭ comercialĭ, li se va înștiința întrʼunŭ terminŭ ce se va 
hotără maĭ tărziŭ, cumcă ele aŭ să se retragă în marea négră seŭ mediteraneă, fiindŭ că fără 
de acésta guberniulŭ otomanicŭ nu vrea să împedece relațiunile comercialĭ ale 
împrietenitelorŭ porteĭ, așia dară ea va lasă în vremea războiuluĭ amăndoue îngustimĭ de 
mare descise pentru marina lorŭ de comerciŭ.“ ― 
 Scrisorea lui Omer Pașa către principele Gorcécof sună așia: „Domnule Generale! 
Însărcinatŭ de guberniulŭ meŭ amŭ onore a îndrepta acésta scrisore către Domnia Tea.  
 Pănă căndŭ înalteĭ porțĭ aŭ secatŭ tóte mizlócele de înpăciuire, ca săʼșĭ păstreze 
neatărnarea sea, nu a încetatŭ împerătésca curte ruséscă a pregăti greutățĭ, și maĭ pre urmă a 
și vătămatŭ tractatele prin ocuparea de doue principate, alŭ Moldavieĭ și alŭ Romănieĭ, ca 
părțĭ întregitórie ale imperiuluĭ osmanŭ. 
 Credințiósă sistemeĭ sele de pace, în locŭ de a întrebui pórta dreptulŭ de represalie, 
sʼa țermuritŭ atuncĭ numaĭ a protesta asupra acesteĭ, fără să se abată dela calea, care arŭ 
potea duce la înțelegere. 
 Rusia din contra sʼa păzitŭ a arăta asemenea cugete, și înceie cu lăpădarea de 
proiecte, care îĭ eraŭ recomedante de poterile mizlocitórie, și de lipsă pentru onórea și 
securitatea porțiĭ. 
 Eĭ dară acuma nuʼĭ maĭ remăne nimicŭ înderăptŭ, de cătŭ a lua refugiulŭ la 
nedumerita oblegațiune de resbelŭ. Fiindŭ însă că invasiunea principatelorŭ dela Dunăre, și 
rumperea tractatelorŭ, ce o comită, forméză neîncungiurata causă a resbeluluĭ, așia dară 
înalta pórtă spre făptuirea cea maĭ depre urmă a cugetelorŭ sele de pace propune prin 
mizlocirea mea Escelenția Vóstre deșertarea acestorŭ doue principate și vă dă spre hotărâre 
unŭ terminŭ de 15 zile socotindŭ dela primirea acesteĭ scrisorĭ. 
 Décă pănă în timpulŭ acesta mi arŭ venĭ unŭ respunsŭ negativŭ dela Escelenția 
Vóstră, atuncea arŭ fi începerea vrăjmășielorŭ cea maĭ naturale urmare. 
 Acésta amŭ onóre a aduce la cunoștința Escelențieĭ Vóstre, apucăndŭ ocasiunea ca 
să vă înpărtășescŭ încredințarea stimeĭ mele ceĭ maĭ distincte.        Omer Pașa. 
 Austria. V i e n a  14 Octom. Emisulŭ împerătescŭ în privința reducțiuneĭ armateĭ 
nu este a se privi numaĭ din punctŭ finanțiariŭ, ci elŭ este de o mare însemnătate politică. 
 Noĭ amŭ arătatŭ maĭ deunăzĭ la ținerea resboiósă, ce aŭ luatŭ poterile apusene 
dintʼodată, căndŭ ființa de față a împeratuluĭ rusescŭ în Olomuțŭ a făcutŭ să se înpreștie 
faima de o alianță ofensivă și defensivă, și la încetarea cu încetulŭ a tonuluĭ resboiosŭ în 
presă, căndŭ se lăți știrea, că alianța triplă nordică nu se adeverește. 
 Reducția armateĭ, ce stă în „Gazeta vieneză“ negru pe albŭ, arată negreșitŭ întrʼunŭ 
modŭ eclatante, cumcă Austria are în cugetŭ a ținea neutralitatea, care a formatŭ baza 
întregeĭ sele politice dela începutulŭ conflictuluĭ în oriente, și după împrumuta întălnire în 
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Olomuțŭ și Varșovia. Stăpănirea prusiană a spriginitŭ de repețite orĭ a eĭ încredințărĭ 
diplomatice în privința politiceĭ neutralĭ și prin articulĭ în organele guberniuluĭ, Austria a 
doveditʼo acésta prin faptă.  
 Reducerea armateĭ în momentulŭ de față, căndŭ doĭ vecinĭ aĭ statuluĭ împerătescŭ în 
înfricoșate pregătirĭ staŭ gata de resboiŭ către olaltă, este maĭ multŭ decătŭ o mesure 
finanțiară, ea este dovada cea maĭ eclatante, că Austria vrea pace, și numaĭ pace. Armata 
austriacă este și după reducerea eĭ în așia pusețiune impuitóriă de stimă, cătŭ să pótă 
înfrunta orĭ ce eventualitate. Căndŭ Austria arată, că ea față cu amenințătoriulŭ periculŭ, nu 
numaĭ că nu are lipsă de înmulțirea acesteĭ poterĭ, ce la o parte din ea póte și renuncia, dă 
Europeĭ dovadă, cătŭ de puținŭ cugetă ea, a lua o parte maĭ mare la atărnătórea întrebare, 
decătŭ atăta, cătŭ îĭ impune demnitatea ei, ca potere mare, și însărcinarea ei ca unŭ 
mizlocitoriŭ pacinicŭ.   

________________ 
Întămplări de zile. 

 Precum se sună cu precisiune, ofițeriĭ germanĭ, cariĭ cu învoiré stăpânirilorŭ lorŭ se 
află în armata turcéscă ca instructorĭ, se vorŭ ciema înderăptŭ. 
 În tóte locurile a scăzutŭ apa râurilorŭ atătŭ de tare, în cătŭ în cele navigabilĭ cu 
greŭ se póte întreprinde navigațiunea. 
 În Tiboldŭ sʼa aflatŭ 900 de bucățĭ banĭ romanĭ, din timpulŭ triumviratuluĭ, a luĭ 
Augustŭ, și Domițianŭ. 
 Pentru consumarea artieĭ în Austria póte cineva trage înceiere, décă va lua în 
considerațiune, cumcă direcțiunea finanțiară în Viena numaĭ pentru artia tipărită de 
cancelariă cere 48,505 risme. 
 Din Parisŭ se înștiințéză, că Dembinsci a plecatŭ în 4 Oct. către Constantinóăple. 
 Mai deunăzĭ sʼa întemplatŭ unŭ casŭ șodŭ în Bucureștĭ. Feciorulŭ unuĭ Jidovŭ, unŭ 
ștrăngariŭ și ziumetate, sʼa trimisŭ de acolo la Rușciucŭ cu șubŭ, aicĭ îlŭ duseră la Pașa, 
care cugetă în elŭ unŭ spionŭ, și îlŭ întrebă, știe elŭ unde staŭ prăuriele. Acésta negăndŭ 
firește părutulŭ spionŭ, trămisă Pașa cu elŭ vreocățiva soldațĭ ca săʼĭ arete, și săʼlŭ ducă 
între șanțurĭ ș. ce. l. După aceea îlŭ tractă cu o bastonadă de vreocăteva sute de loviture, și 
apoĭ îlŭ trimisă înderăptŭ peste Dunăre cu acea însărcinare, ca să spună totŭ ce a vezutŭ 
principeluĭ Gorceacof. Serimanulŭ tinerŭ zace acuma în spitaliŭ la Giurgiŭ, și a făgăduitŭ 
tatăluĭ seŭ serbătorește, cumcă elŭ în privința celorŭ ce i sʼaŭ întemplatŭ îșĭ va scimba 
modulŭ viețeĭ și se va face bunŭ. ― Ce cură bună pentru ștrăngarĭ și pentru perdevére. 
 Din Dublinŭ se înștiințéză din 10 Octom. c. n. cum că șese regimente arŭ fi căpătatŭ 
ordine a fi pregătite pentru marșŭ în marea mediteraneă. ― Gazeta universale însă trage 
acésta știre la îndoială. 
 Precum vorbescŭ ziurnaliĭ causa refugiatuluĭ Costa va să între în altă fasă. 
 În Parisŭ se crede că poterile vorŭ întrebuința tóte, ca să împedece bătaea, însă 
guberniulŭ franțozescŭ se pregătește în tăcere pentru tóte întămplările. 
 În Genua sʼa aretsatŭ 140 de emigranțĭ, cariĭ se vorŭ trimite pe spesele guberniuluĭ 
Sardinianŭ la America. 
 În Turinŭ sʼaŭ făcutŭ în nópte din 9 spre 10 Oct. c. n. treĭ arestărĭ politice. 
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 Din Nița se scrie, că intendantele locale arŭ fi datŭ inviațiune maĭ multorŭ refugiațĭ 
italianĭ și franțozĭ să se care de acolo. 
 După o înștiințare din Varșovia, aŭ căpătatŭ divisiunile de cavaleriă ce staŭ subt 
generalele Paniutin, și Briul inviațiune să plece spre Prutŭ. 
 Corpulŭ de armată ce este concentratŭ la Șumla și stă subt Omer Pașa are așia mare 
numerŭ de refugiațĭ în șirele sele, cariĭ înbracă și posturĭ de comendanțĭ, încătŭ 
internunciulŭ Austriacŭ sʼa vezutŭ silitŭ a face pe pórtă atentă la obligațiunile cu care sʼa  
legatŭ. Reșid Pașa a datŭ o sărbătoréscă încredințare, cumcă încătŭ este vorba despre 
refugiațiĭ cariĭ săntŭ sudițĭ austriacĭ se vorŭ trimite poruncile de lipsă de locŭ la Șumla. 
 După o calculațiune cătŭ se póte maĭ secură numerulŭ soldațilorŭ redușĭ în armata 
austriacă va sui can la 100,000. Căștigulŭ ce se face statuluĭ cu acésta sue peste 25 milione 
florinĭ. 
 Cu ocasiunea bătăeĭ între Rusia și pórtă la anulŭ 1769 a urmatŭ eșirea mareluĭ 
vezirŭu cu stégulŭ luĭ Mohomedŭ în 27 Marțiŭ. La astfeliŭ de ocasiune este parola 
fieștecăruĭ muselmanŭ mórte orĭ căruĭ creștinŭ, care sʼarŭ vedea pe ulițe, séŭ se arŭ arăta 
numaĭ naintea ușeĭ, séŭ a feresteĭ. Pentru aceea sʼa făcutŭ atuncĭ o admonițiune publică. 
Curiositatea însă a soțieĭ și fiiceĭ ambasadoreluĭ Austriacŭ a fostŭ așia de mare, cătŭ ele nu 
aŭ potutŭ să se rețină a nu privi turbatulŭ fanatismŭ alŭ turcilorŭ. Cu slobozenia dară a 
sultanuluĭ se puseră întrʼo feréstră pe unde avea să trécă procesiunea, se océră însă de 
poporŭ care și atacă cu turbare mare casa ambasadeĭ. Spre norocire însă casa fu întărită și 
eraŭ destuĭ slugitorĭ în ea cariĭ se puseră cu turciĭ la luptă, în carea căzură maĭ multe sute. 
Poporulŭ turbatŭ străbătŭ însă totușĭ în lontru și apucănd pe soția ambasadoreluĭ, o adusă 
giosŭ în curte făcăndŭ cele de lipsă ca să o sugrume, căndŭ dintro dată se arătă o ceată de 
Ienicérĭ, care îĭ scapă viața, și resipește poporulŭ turbatŭ. Marele vezirŭ desvinuĭ acésta  
turbare la Ambasadore pe cătŭ potu, și făgădui satisfacțiunea ce va fi maĭ cu potință. După 
vreocăteva ore trimise elŭ unŭ presentŭ scumpŭ de juvele pentru nevasta ambasadoreluĭ, și 
unŭ sacŭ în care se află capetele acelorŭ maĭ de frunte treĭ primipilĭ. 
 Unŭ ofițirŭ sardinianŭ, D. Gavone, carele de asta dată se află în castrele turceștĭ dela 
Șumla, zice întrʼo scrisóre cătră ziurnalele din Constantinopole, că armata turcéscă 
stătătóriă sub comanda luĭ Omer Pașa arŭ sta din 100000 infanteriă cu 250 de tunurĭ și zece 
regimente de cavaleriă. Oștirea acésta se află în brigate de căte 8-10000 de feciorĭ așezată 
délungulŭ Dunăreĭ și prin alte posițiunĭ, așia încătŭ în scurtŭ timpŭ se potŭ 30-50000 
concentra la unŭ locŭ. Maĭ multŭ decătŭ 40 de punte săntŭ întărite. După o altă scrisóre în 
„Imparțial“ arŭ fi căștigatŭ venirea luĭ Mufti alŭ armateĭ, carele se privește ca vestitoriŭ 
vrășmășielorŭ, mare bucuriă. 
 Abas Pașa Viceregele Egiptuluĭ ʼșĭ a adusŭ dela Englitera unŭ boldogŭ (căne) de o 
măerime gigantică din soiulŭ celŭ vestitŭ alŭ luĭ Lime, care alcătuește astăzĭ materia 
vorbireĭ în tótă cetatea Cairo. Întrʼo zi eșindŭ secretariulŭ Pașeĭ cu óspele celŭ noŭ prin 
ulițele cele strămte ale cetățiĭ, la vederea luĭ întrʼatăta se spăimăntară Turciĭ, încătŭ de frică 
nu potéŭ nicĭ să fugă nicĭ să iae mesure de apărare, ci stătéŭ ca înlemnițĭ în locŭ. Uniĭ 
murmuraŭ în barbăle „Grozavŭ, înspăimăntătoriŭ.“ Alțiĭ érășĭ strigaŭ „multe făpture ale luĭ 
Alah sântŭ grozave.“ Unŭ bătrănŭ îndreptă către monstru următóriele cuvinte. „Ești trimisŭ, 
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ca să ne nimiceștĭ?“ Apostrofa generale către Buldog era: „Numai Dumnezeŭ ne póte 
măntui de tine grozavule.“ 
 Din Londonŭ se scrie din 14 Oct. c. n. și se adeverește faima din Dublinŭ despre 
precarea unorŭ regimente cătră marea mediteransă. 
 Din Parisŭ se scrie cu datŭ din 14 Oct. c. n. știrile telegrafice ce aŭ sositŭ aicea, 
cumcă adecă Austria va remănea neutrale în resbelŭ între Turcia și Rusia a făcutŭ de obște 
cea maĭ bună înpresiune. De aci se încee că și Amglia și Franția vorŭ remănea érășĭ 
neutralĭ, și vréŭ să aștepte numaĭ unŭ momentŭ favorabile, ca să înceapă érășĭ 
negoțiațiunile. 
 O. D. P. înștiințéză din 17 Oct. c. n. cumcă organisațiunea politică a tuturorŭ țerilorŭ 
de coronă este aplacidată, și se va publica cătŭ maĭ curăndŭ. 
 Gazeta de Colonia aduce știrĭ din o parte, cumcă tote se aplécă spre pace, din alta 
parte însă, că unŭ corpŭ de armată franțozescŭ de 20,000 se va înbarca în Tulonŭ pentru 
oriente.  

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

După o corespundință din Iașĭ cu datu din 2 Oct. către Mesagerulŭ sibian, arŭ fi 
venitŭ în 1 Oct. prin Galațĭ dela Constantinopole știrea cumcă pacea arŭ fi restaurată. Se 
zice întrʼo scrisóre adresată către unŭ Boiarŭ din Iașĭ, cumcă Maiestatea Sea Sultanulŭ la 
cererea celorŭ patru poterĭ marĭ sʼa acomodatŭ și a primitŭ nota vieneză fără modificațiunĭ, 
și că depeșa privitóriă la acésta sʼa și trimisŭ la Viena. ― Înălția Sea principele stăpănitoriŭ 
alŭ Moldavieĭ Grigoriu Gica a denumitŭ pe D. Dr. Steege de protomediculŭ țereĭ. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  14 Octom. Pe căndŭ partida resboinică din acésta țéră se nevoiește 
prin metingurĭ a sili pe guberniulŭ englezescŭ, ca să iae mesure maĭ energióse pentru 
apărarea Turcieĭ în contra poterniculuĭ vecinŭ dela nordŭ, amiciĭ păciĭ se adunară alaltăerĭ 
la Edinburgŭ, ca amăsuratŭ datineĭ lorŭ ceĭ vecĭ să facă propagandă pentru pace și în contra 
resbeluluĭ. Ceĭ maĭ marĭ corifeĭ aĭ acesteĭ partide de pace, precum Cobden, Brigt și alțiĭ se 
duseră acolo, și acum se aștéptă cu sete panegirele, prin care vorŭ înălța eĭ pacea în 
cuvăntările lorŭ. Însușĭ Timesulŭ, care în zilele trecute vorbia întrʼunŭ tonŭ fórte 
resboinicŭ, se pare acum a fi întorsŭ eară foaea și a ținé cu amiciĭ păciĭ, căcĭ întrʼunŭ 
articulŭ alŭ seŭ zice: „Noĭ potemŭ cuprinde popularitatea unuĭ resboiŭ în contra Rusieĭ 
pentru Polonia séŭ pentru Ungaria, orĭ unŭ resboiŭ în contra Turcieĭ pentru Grecĭ, însă 
pentru unŭ resboiŭ în favórea Turcieĭ nu le potŭ face gustŭ nicĭ cele maĭ poternice temeiurĭ. 
 Turciĭ sântŭ niște veneticĭ de curăndŭ pe conținentele Europeĭ. Apăsările și gónele 
lorŭ în contra crestinilorŭ arŭ fi produsŭ, sub Plantagenețĭ, o nouă espedițiune cruciată. Eĭ 
sântŭ ceĭ maĭ răĭ regențĭ, eĭ ocărmuiescŭ cu cea maĭ mare tirăniă și cu cea maĭ mică ordine. 
Siria a perdutŭ puțina ordine, ce o a abutŭ sub Mehmed Ali, îndată ce a venitŭ iarășĭ sub 
Pórtă. O provinciă turcéscă este pretutindenea numaĭ teatrulŭ confusiuneĭ, unŭ cuibŭ de 
lotriĭ séŭ unŭ culcușiŭ de pirațĭ și o pradă pentru ambițiunea poterniculuĭ vecinŭ. Așia 
departe aŭ mersŭ Turciĭ cu cruzimea în provinciele greceștĭ, în cătŭ poterile cele marĭ pre 
lăngă tótă gréța lorŭ către totŭ aceea, ce se numește rebeliune, aŭ trebuitŭ să întrevină 



  

Pag. | 171 

pentru rebeliĭ grecĭ. Cu unŭ cuvăntŭ, numele turcescŭ, care înainte de 200 anĭ avé sunetŭ 
înfiorătoriŭ și în secululŭ trecutŭ a fostŭ numaĭ urgisitŭ, astăzĭ sʼa făcutŭ vrednicŭ de 
indignațiune.“ 

________________ 
Turcia. 

 Despre întămpările, ce aŭ precesŭ însemnatuluĭ actŭ istoricŭ a deciarațiuneĭ de 
resbelŭ din partea Turcieĭ, în sinulŭ mareluĭ consiliŭ în Constantinopole, înțelegemŭ cu 
încetulŭ totŭ maĭ multŭ. Acestuĭ consiliu sʼaŭ pusŭ treĭ întrebărĭ, a) să se priméscă nota 
vieneză fără modificațiunĭ, séŭ b) să se céră totodată dela poterile marĭ o garanțiă, cumcă 
Rusia nu se va mesteca în administrațiunea bisericeĭ ortodocse, unŭ proiectŭ, care sʼa făcutŭ 
Divanuluĭ de însășĭ conferința vieneză, séŭ v) este nota dédreptulŭ de neprimitŭ, și cu 
demnitatea tronuluĭ nepotrivită de lăpădatŭ. 
 Punctulŭ dinteiŭ a fostŭ delocŭ lăpădatŭ, alŭ doilé avu totŭ aceea sórte, fiindŭ că 
unŭ uleman observă, că ce arŭ folosi aceea garanțiă, căcĭ călcarea eĭ din partea Rusiei totŭ 
nu se póte pedepsi de poterile cele marĭ, și aci se provocă la proverbiulŭ turcescŭ „Domniĭ 
marĭ nu potŭ fi nicĭ odată o garanțiă secură, pentru că eĭ săntŭ neatinșĭ.“ 
 Marele consiliŭ a fostŭ de acésta ascuțită văgare de sémă așia de pătrunsŭ și 
îndeplina mirare pentru adănca privire a acestuĭ doctore de teologiă despre a eĭ însemnătate 
așia convinsŭ, încătŭ sʼa hotărâtŭ întrʼunŭ glasŭ lăpădarea noteĭ vieneze, și să róge pe 
sultanulŭ pentru o ordinațiune, prin carea să se provóce rușiĭ a deștepta în 15 zile 
principatele, și de nu, atuncĭ să hotăréscă noroculŭ armelorŭ despre acésta. 
 La votare aŭ datŭ ulemaniĭ prin ecsemplulŭ lorŭ preponderența, și nu a fottŭ unulŭ 
pentru primirea noteĭ vieneze. Căndŭ a venitŭ la subscrierea protocolulŭ în acésta fatale 
ședință, sʼa sculatŭ maĭ înteiŭ Reșidŭ Pașa, care pănă acuma era capulŭ partideĭ de 
înpăciuire, și puse pecetia subt documentŭ. Acestŭ esemplu îlŭ urmară degrabă ceilalțĭ. 
Nemizlocitŭ după deciarațiunea resbeluluĭ a trimisŭ Sultanulŭ prin Capugi Vașĭ alŭ seŭ o 
sumă de 175 milióne piastriĭ luĭ Omer Pașa, cu poruncă a provoca pe principele Gorceacof, 
ca să deșerte Moldavia și Romănia, și décă acésta nu se va face în 15 zile, atuncĭ elŭ să 
încépă vrăjmășiile. Ulemaniĭ aŭ înbiatŭ stăpănirea cu prețiósele ce se află în Moșee, însă 
numaĭ subt condițiune, ca războiulŭ asupra Rusieĭ să încépă în faptă. 
 O fóie medicinale scrie, că starea sănetățiĭ nu arŭ fi înbucurătóriă între trupele 
ocupătórie ruseștĭ, căcĭ în cele 17 spitale, ce sʼaŭ înființatŭ noue, și din care unulŭ este desŭ 
lăngă Prutŭ, iară altulŭ în Bucureștĭ a începutŭ holera a cere jertvele sele, arangeamentulŭ 
acestorŭ spitale este prépotrivitŭ, bolnaviĭ aŭ căutare de ajunsŭ atătŭ în privința medicéscă, 
cătŭ și a servitorilorŭ. Unŭ contrastŭ la acésta forméză așezemintele de sănetate în armata 
turcéscă, unde este cea maĭ mare lipsă de doctorĭ. Dr. Gal a căpătatŭ ordinŭ a merge dela 
Șumla la Varna și a grăbi așezarea spitalelorŭ. O scrisóre privată din partea de giosŭ a 
Dunăreĭ face în privința acésta băgare de sémă, că între tóte trupele turceștĭ, ce sʼaŭ adunatŭ 
la loculŭ lupteĭ din Asia și Europa, acele ce vinŭ din Arabia săntŭ între tóte maĭ vione și 
maĭ voinice, și décă să și bolnăvescŭ de marșurĭ marĭ și grele și vinŭ în spitale, ele delocŭ 
îșĭ vinŭ iarășĭ în poterĭ. ― Aci face scriitoriulŭ o glumă și zice: Pe noĭ nu ne póte pune în 
mirare acésta întemplare fiindcă noĭ știmŭ, că recruțiĭ dela marea roșiă săntŭ dedațĭ din 
tinerețe a dejuna revalenta arabica, și așia se vede iarășĭ adeveritŭ principiulŭ: Quem ferrum 
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non sanat, ignis sanat, quem ignis non sanat, revalenta arabica sanat (pe cine nu vindecă 
ferulŭ, pe acela ʼlŭ vindecă foculŭ, pe cine nu vindecă foculŭ, pe acela ʼlŭ vindecă revalenta 
arabica. Ca să pricepemŭ acéstă glumă, trebue să știmŭ, că revalenta arabica este unŭ feliŭ 
de fasole, ce crește în Arabia, și făina eĭ o vinde unu englezŭ ca unŭ ce, ce vindecă tóte 
bolele, atătŭ, cătŭ acésta sʼa făcutŭ acuma medicină universale, și sʼa lățitŭ așia de tare 
peste totŭ pămăntulŭ, de rarŭ veĭ afla vreo boltă, în care acésta făină, destulŭ de scumpă, să 
nu fie de vânzare, și să nu afle mușteriĭ. Vezĭbine că decăndŭ arătară doctoriĭ cu analisa 
lorŭ, ce potere are acésta ponaceă, ea nicĭ nu maĭ face atătea minunĭ. 
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 18. Octom. Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 117 3/8 
Argintulŭ      ‒   ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  113 

 
31.  

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Zaranduluĭ fl. cr. 

 Din Comunitatea B i r t i n ŭ . Dela I. Bradŭ not. 1 f. I. Bica 
Ab. Filos. 10 c. I. Morariŭ administr. 1 f. Marc. Bașa 10 c. I. Slugan 6 
c. P. Bașa 3 c. A. Micŭ 24 c. L. Grecŭ 4 c. I. Muntianŭ 1 c. L. Sârbŭ 1 
c. iară  F. Roșca, I. Bașa iun., I. Stancĭ, I. Bașa, F. Sârbŭ, M. Micŭ, C. 
Sârbŭ, I. Petrucianŭ, A. Stanciŭ, A. Mușa. A. Marcŭ, P. Vraci, O. 
Micŭ, I. Slugan, L. Bașa și I. Stanci toțĭ căte 2 c. arg.                    Suma  

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

31 

 Din Comunitatea R i b i c i ó r a. Din lada S. bisericĭ 4 f. Dela 
Atanasei Popovicĭ Paroh 1 f.                         Suma  

 
5 

 
― 

 Din Comunitatea U i b a r e ș t ĭ. Dela P.  Roșca Paroh 20 c. M. 
Adam 2 c. P. Adam 2 c. M. Nica 6 c. P. Adam 6 c. I. Roman 4 c. I. 
Uibariŭ 2 c. P. Filip 6 c. S. Uibariŭ 6 c. M. Pavăl 6 c. T. Pătruț 6 c. S. 
biserică 10 c.                      Suma 

   
 
 

  1 

 
 
 
16 

 Din Comunitatea P e ș t e r a. Dela I. Lasco Parohŭ 5 f. G. 
Bardoși curator 2 f. I. Bade curat, 24 c. iară A. Buda cant, P. Groza 
crâs, T. Lazar, P. Groza, A. Groza, P. Lazar, T. Tămaș, O. Groza, M. 
Groza, M. Groza, A. Lazar, I. Groza, A. Buda, S. Șerban, P. Pușa, P. 
Groza, M. Groza, I. Todoran, A. Todoran, N. Lazar. A. Lazar, N. 
Groza, A. Pușa toțĭ ctitorĭ, I. Pușa, I. Magda, F. Moisă, D. Moisă, P. 
Moisă, D. Moisă, Ș. Moisă, P. Isac, D. Tămaș, C. I. Murori, Ș. Tămaș, 
A. Lazar, M. Nicolaĭ, M. Adam, M. Groza, T. D. Buda, G. Șerban, I. 
Șerban, I. Todoran, P. Groza, A. Lazar, L. Lazar, G. Groza, P. Groza, 
G. Magda, I. Buda, N. Groza, A. Groza, I. Petrén, P. Petrén, P. Groza, 
I. Groza, P. Buda, D. Lazar, A. Lazar, I. Groza, V. Tămași, A. Buda, 
N. Hénți, A. Lazar, A. Lazar, I. Lazar, A. Lazar, N. Lazar, M. Lazar, 
văd. I. Murori, P. Șerban, T. Groza, A. Groza, A. Lazar a., A. Todoran, 
M. Lazar și J. Morarĭ toțĭ căte 12 c. și A. Groza jude 24 c. arg.                   
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Suma  23 ― 

 Din Comunitatea M e s t é c ă n. Dela I. Căzan Parohŭ 1 f. I. 
Bărarĭ 2 f. P. Șipoș 10 c. L. Bolcu 6 c. I. Șipoș 6 c. S. Berarĭ 6 c. D. 
Perva 6 c. I. Clej 6 c. I. Gernam 6 c. I. Șipoș 6 c. I. Boloț 2 c. P. Dușan 
2 c. T. Trifa 2 c. A. Perva 2 c. I. Șipoș 6 c. Z. Tuduran 6 c. M. Simedré 
6 c. T. Lăzăresc 6 c. I. Sim 2 c. P. Trifa 2 c. T. Dulen 3 c. L. Sim 2 c. 
L. Șipoș 2 c. A. Șipoș 2 c. I. German 2 c. S. Bolcu 2 c. I. Șipoș 4 c. N. 
Șipoș 3 c. P. Duzan 2 c. P. Simedra 4 c. P. German 2 c. L. Șipoș 4 c. I. 
Șipoș 2 c. P. Căzan 2 c. A. Sim 3 c. G. Dușan 2 c. T. Luca 4 c. I. Șipoș 
3 c. P. Simedra 6 c. I. Șipoș 2 c. M. Șipoș 2 c. I. Șipoș 2 c. A. Șipoș 2 
c. C. Bărari 2 c. T. Căzan 2 c. A. Sim 2 c. T. Șipoș 6 c. I. Căzan 6 c. I. 
Căzan 2 c. I. Simedré 2 c. I. Leucean 2 c. A. Lăzăresc 3 c. C. Luca 2 c. 
I. Șipoș 3 c. N. Luca 6 c. T. Șipoș 3 c. L, Berarĭ 2 c. A. Vasiĭ 1 f.              

Suma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

 Din Comunitatea C u r e c i ŭ, Dela A. Todoran Par. 1 f iară I. 
Todoran cantor, N. Fadar, I. Almășan, I. Faur, S. Oareșa, N. Hanăș, A. 
Hanăș, P. Gelén, I. Gelén, S. Guga, D. Guga, P. Guga, I. Hanăș, I. 
Hanăș, I. Guga, I. Opreșa, I. Guga, L. Guga, I. Guga, N. Guga, P. 
Bucișan, G. Bucișan, I. Faur, C. Guga, S. Baroĭ, C. Guga, A. Oprișa, I. 
Guga, C. Jurca, I. Jurca, N. Vlad, C. Vlad, S. Guga, C. Faur, I. Faur, P. 
Ivineș, I. Ivineș, I, Opreșa, C. Guga, P. Guga, M. Guga, I. Lolocan, T. 
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