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Depeșe telegrafice. 
 V e n e ț i a  19 Oct. c. n. Prețurile bucatelorŭ sʼaŭ suitŭ iarășĭ din pricină că se 
caută pentru statulŭ bisericescŭ și Anglia.  
 C o r f ŭ  17 Oct. Sʼa rănduitŭ să se așeze magazine publice pentru bucate, ca să se 
înfrângă prețurile pré marĭ la earnă. 
 O relațiune telegrafică privată din Dardanele cu datu din 11 Oct. c. n. înștiințéză, 
cumcă redifiĭ și tineriĭ de pe ulițŭ aŭ comisŭ escesŭ în contra flamureĭ svedice, carea a 
redicatʼo o corabiă în locŭ de cea ruséscă, asupra caseĭ consulatuluĭ englezescŭ aŭ aruncatŭ 
cu petri. Pășirea potereĭ armate la mizloculŭ a sevărșitŭ scandalulŭ, de atuncĭ nu sʼa maĭ 
turburatŭ pacea. 

________________ 
Omer Pașa. 

 În timpulŭ presente, căndŭ doue oștirĭ dușmane staŭ față la față dea lungulŭ Dunăreĭ 
de giosŭ, așteptăndŭ și una și alta minutulŭ de a se ataca, cugetămŭ că nu va fi fără de 
interesŭ a ști cine este O m e r  P a ș a , generalisomulŭ oștirilorŭ turceștĭ dela Dunăre. 
 Omer Pașa, alŭ căruĭ nume de familiă este M i h a i ŭ  L a t a s, sʼa născutŭ în 24 
Noembre 1806 în granița militare la Ogulinŭ. Tatălŭ seŭ a fostŭ plăiașŭ la Gracaci, unde 
tinerulŭ Mihaile îmbla la scolă, tatălŭ seŭ înaintă maĭ tărziŭ la rangŭ de locuțininte prișariŭ 
în Ogulinŭ, și fiiulŭ seŭ cercetă scólele maĭ înteiŭ acolo earʼ maĭ tărziŭ în Otocaci. Elŭ se 
deosebi prea multŭ în caligrafiă și desemnŭ; în Gospici se făcu cadetŭ, și în cualitatea 
acésta îlŭ întrebuință căpitanulŭ Cnezici la clădirea drumuluĭ dela Belebitŭ; earʼ maĭ tărziŭ 
veni elŭ la Zapa, în Dalmația. Părintele seŭ avŭ nenorocirea a perde în joculŭ cu cărțile 100 
fl. m. c. banĭ erarialĭ, din care causă se scóse din slușbă, acum Mihaĭ era silitŭ a întrebuința 
léfa sea pentru susținerea părințilorŭ și a uneĭ surorĭ. Elŭ cugeta întrʼuna, cum arŭ poté 
deveni la o sórte maĭ bună, și fugi în anulŭ 1828 dela Zara, în Bosnia, și anume la 
Banialuca; de aci în anulŭ 1829 mérse la Vidinŭ unde fu primitŭ cu tótă ospitalitatea de 
către vezirulŭ Husein Pașa. Aicĭi remase elŭ cincĭ ani, învățândŭ prunciĭ veziruluĭ în limba 
italiană, șii deprinzânduse totodată și elŭ în limba arabică și turcéscă. La 1834 porni la 
Constantinopole, unde se aplică ca grafieriŭ în ministeriulŭ de resboiŭ; la 1838 Latas 
desemnă planulŭ Constantinopoleĭ ʼșiʼlŭ dedică mareluĭ vezirŭ, care ʼlŭ denumi de locŭ de 
colonelŭ. În anulŭ următoriŭ elŭ porni cu armata în contra luĭ Ibraimŭ-pașa la Siria, în care 
espedițiune elŭ ajunsese la rangŭ de generale-maiorŭ și fu decoratŭ și cu unŭ ordine. După 
aceea elŭ fu trimisŭ în contra Drusilorŭ pe cariĭ érășĭ îĭ bătu; Sultanulŭ îĭ dăruĭ pentru acésta 
o sabiă cu briliante. În a. 1845 bătu el pe arnăuțĭ; din minutulŭ acesta se deșteptă pisma 
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serascieriuluĭ Rused-Pașa în contra luĭ Latas. Acela ʼlŭ pârâ la Sultanulŭ, că cu musulmaniĭ 
învinșĭ sʼarŭ fi purtatŭ ca unŭ omŭ setosŭ de sănge și ca unŭ neînduratŭ, sultanulŭ dede 
crezământŭ acesteĭ încuse și trămise luĭ Latas o sabiă de onore cu petre scumpe, în vreme 
ce elŭ aștepta înaintarea la gradŭ de mușirŭ. În urmarea acésta Latas ʼșĭ ceru dimisiunea, 
care o și primi. Acum petrecu 8 lune în Constantinopole în odihnă ― pănă la rescularea 
Curzilorŭ, căndŭ sultanulŭ ʼlŭ ciemă érășĭ în servițiŭ, trămițindulŭ în contra resculațilorŭ, 
pe cariĭ elŭ îĭ supuse în timpŭ de o lună. Sultanulŭ îlŭ pardonă pentru acésta bravură, 
naintăndulŭ la rangŭ de mușirŭ și dăruinduʼĭ și ordinele Nișanŭ. Întrăndŭ la anulŭ 1848 
armata ruséscă în Moldovo-Romănia, Omer-Pașa fu trămisŭ la Bucureștĭ cu oștire, unde se 
purtă astfeliŭ, în cătŭ curtea ruséscă a fostŭ mulțumită cu elŭ și împeratulŭ Rusieĭ ia datŭ 
ordinele St. Ane clasea I iar Sultanulŭ ordinele Nișanŭ de aurŭ. Omer Pașa vorbește 
sărbește, turcește, arabicește, nemțește, italienește și franțozește. Elŭ ʼșĭ pórtă singurŭ 
trebele sele de corespondințe, spre care scopŭ întrebuințéză totŭ timpulŭ înainte de amiazĭ. 
După amiazĭ ese de obște la vânătóre. Nevasta luĭ cea dinteiă a fostŭ o turcóiă, a douoa 
grécă; la Bucureștĭ își luă o sască din Ardélŭ anume Simonis, elŭ ține la sine pe unŭ feciorŭ 
alŭ sororeĭ sele, care se ciamă Tesic-Beg și servește în armata turcéscă ca ofițirŭ de ștabŭ. 
 Î n ș t i i n ț a r e a  d e  r e s b o i ŭ  se publică în ziurnalele de Constantinopole din 
4 Octom. cu următóriele cuvinte: „Împărtășire oficiósă.“ Sʼa fostŭ adusŭ încă de maĭ nainte 
la cunoștința publiculuĭ, cumcă proiectulŭ de împăciuire, care se așternuse în zilele trecute 
guberniuluĭ maiestateĭ sele a sultanuluĭ spre a complana diferințele, ce se află între înalta 
pórtă și curtea dela Petropole, nu sʼarŭ poté primi, pănă cănd nu sʼarŭ modifica în unele 
punte după propusețiunile guberniuluĭ maiestateĭ sele a sultanuluĭ, și pănă cănd poterile cele 
marĭ nu arŭ da asecurațiunile ce se cerŭ dela dânsele. 
 Tóte silințele, ce le aŭ pusŭ de atunci încóce cele pătru poterĭ înprietinite cu 
guberniulŭ otomanicŭ, spre a îndupleca pe Rusia, ca să primiască modificațiunile și 
îndreptările ce le a făcutŭ în numitulŭ proiectŭ cabinetulŭ otomanŭ, remaseră fără de nice 
unŭ resultatŭ, și orĭ cătŭ săntŭ de pacifice simțemiltele cele bune, care le arătară cele patru 
poterĭ marĭ în favorea asecurațiunilorŭ ce se cerură, cu tóte aceste guberniulŭ mareluĭ 
domnŭ nʼa potutŭ să primiască nota numită simplu și fără de nice o condițiune. Cu unŭ 
cuvântŭ, a eșitŭ la lumină, cumcă diferința acésta nu sufere o deslegare pe cale păciuită. 
Asemena vede ciarŭ fiăcine, că Rusia a făcutŭ o călcare de tractatŭ, lăsândŭ să trécă trupele 
sele peste Prutŭ și să străbată în principate. 
 Nepotănduse suferi, ca acésta stare să se maĭ prolungiască, întrebarea acésta sʼa 
așternutŭ divanuluĭ celuĭ mare, care sʼa ținutŭ la înalta pórtă duminecă 22 și lunĭ în 23 ale 
luneĭ zilhidé, în care după o deplină desbatere și cercetare cu dʼameruntulŭ a tuturorŭ 
împregiurărilorŭ, toțĭ ministriĭ, veziriĭ, ulemaniĭ, comandanțiĭ militarĭ și alțĭ deregătorĭ de 
statŭ aŭ hotărât întrʼunŭ glasŭ, că Rusieĭ să i se înștiințeză resboiulŭ, șĭ după ce Șeic-ul-
islamulŭ a întăritŭ acéstă hotărire prin fetma, ce a împărtășitŭ proiectulŭ, ce sʼa subscrisŭ de 
către toțĭ ministriĭ, sʼa așternutŭ Maiestateĭ sele, care prin unŭ hatișerifŭ ce a slobozitŭ spre 
scopulŭ acesta ʼi a datŭ a sea înaltă întărire. 
 Constatată fiindŭ după cele pretrămise starea de resboiŭ între ambele gubernie, în 
conformitate cu usulŭ îndatinatŭ, sʼa îndreptatŭ o scrisóre supracomendantele rusescu, ca să 
se céră deșertarea Moldavieĭ și a Romănieĭ; totodată sʼa trămisŭ poruncă escelențieĭ sele luĭ 
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Omer Pașa, ca să încépă vrășmășiele, décă în terminulŭ de 14 zile, computatŭ dela sosirea 
numiteĭ scrisorĭ la loculŭ destinățiuneĭ sele, nu arŭ fi urmatŭ deșertarea, totŭ așia se 
trămiseră și pela ceialalțĭ deregătorĭ inviațiunile trebuințióse spre scopulŭ acesta. 
 Nu face trebuință a dovedi maĭ departe, cumcă causa acestuĭ resboiŭ este singură 
Rusia, care a începutŭ cu aceea, că a rădicatŭ pretensiunĭ, care din bună voință nu se potŭ 
concede nice odată, și a sevârșitŭ cu aceea, că a vătămatŭ tractatele, acoperindŭ cu armata 
sea doue provincie de ale împerățieĭ otomane. Darʼ fiindŭ că guberniulŭ mareluĭ domnŭ 
întreprinde resboiulŭ acesta numaĭ cu acelŭ cugetŭ curatŭ de aʼșĭ apăra sfintele sele drepturĭ 
de suveranitate și a sea neatărnare, așia fiăcare este îndetoratŭ a slugi la causa acésta după 
mesura poterilorŭ sele. 
 Fiindŭ bătaia deciarată numaĭ în contra Rusieĭ, divanulŭ celŭ mare a hotărătŭ, că în 
sistema de astăzĭ nice în privință la trebele din afară, nicĭ la cele din năuntru are să întrevină 
vreo modificațiune; dreptŭ aceea ordonanța din urmă, care a recomendatŭ la tóte clasele de 
sudițĭ, ca să se aibă bine între sine, va remăné în aceeașĭ tăriă și valóre, și totŭ insulŭ, care 
arŭ greși în contra aceleia, se va pedepsi cu strășniciă. 
 Sʼa trămisŭ fermane, în care se coprinde deciarățiunea acésta și povățuirile 
trebuințióse, către toțĭ gubernătoriĭ privințielorŭ și aĭ sangiacurilorŭ. Provedința să dee 
ajutoriulŭ seŭ gubernuluĭ sultanului.“ 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  12 Octom. Sʼa fostŭ lățitŭ în maĭ mulțĭ ziurnalĭ faima, cumcă principiĭ 
stăpănitorĭ aĭ principatelorŭ danubiane, săntŭ scoșĭ din posturile lorŭ. Noĭ pănă acuma nu 
amŭ atinsŭ nimicŭ despre acésta faimă, pentru că nu iamŭ potutŭ da crezemăntŭ. 
„Corespundința Austriacă scrie cu datŭ din 18 Octom. c. n. despre lățirea faĭmeĭ acesteĭ 
următoriele: O foe locale de aicea înștiințéză astăzĭ cu datŭ din 10 Oct. c. n. din Bucureștĭ, 
cumcă principiĭ din Moldavia și Romănia arŭ fi scoșĭ. Foea acésta vrea să știe maĭ departe 
din Rușava cu datŭ din 12 Oct. c. n. cumcă în Calafatŭ fățișŭ cu Vidinulŭ arŭ fi o îngrigire 
mare pentru trecerea turcilorŭ peste Dunăre ce se póte întempla ca să atace aripa dréptă a 
armateĭ rusești, petru că sʼaŭ adunatŭ acolo maĭ multe corabie ale comendanțilorŭ turceștĭ 
― Noă nu ne este cunoscutŭ de unde ea acea fóe locale astfeliŭ de informațiunĭ. Noĭ ne 
ținemŭ însă îndetorațĭ a face numaĭ băgaré de sémă cumcă nicĭ una, nicĭ alta din aceste 
faime săntŭ pănă acuma adeverite prin înștiințărĭ oficióse séŭ ecstraordinarie.“ ― Cumcă 
faima din 10 Oct. din Bucureștĭ nu e adeverată se vede și de acolo, că noĭ vedemŭ în 
„Buletinulŭ oficiale“ din 5 Octom. c. v. poruncă către oștirea romănéscă subscrisă de înălția 
sea principele Barbu Știrbeiŭ la 1 Octom. c. v. prin care înalță pe fiiĭ seĭ principiĭ Dimitriu 
și Alecsandru în rangŭ de parucicĭ ― Ce se atinge însă de știrea din Calafatŭ, acésta sʼa 
auzitŭ aicea dintrʼo scrisóre privată dela Craiova, iară „Gazeta Timișóreĭ are o 
corespundință tocmaĭ de acolo din 17-lé Oct. c. n. unde zice: Turciĭ aŭ trecutŭ astă nópte 
Dunărea, și aŭ ocupatŭ insula de dincócĭ ce stă fățișŭ cu Vidinulŭ unde aŭ începutŭ se facă 
baterie. Cea maĭ mare parte a locuitorilorŭ a lăsatŭ casa și curtea și a luatŭ fuga. Turciĭ aŭ 
ocupatŭ acea insulă, și aŭ începutŭ a se întări în ea, prin acésta însă nu se zice, cumcă arŭ fi 
începutŭ vrăjmășiele. Flamura Austriacă se respectéze tare în Calafatŭ. O patrolă de cazacĭ 
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sʼa arătatŭ în Calafatŭ, care vezăndŭ acésta pusețiune de locŭ sʼa întorsŭ înderăptŭ, și sʼa 
dusŭ la Boleștĭ nu departe de Calafatŭ, unde a înștiințatŭ pe polcovniculŭ ce stațiuneză 
acolo, despre cele întămplate. ― Fiindu că astăzĭ este zioa menită pentru atacare, cugetămŭ 
cumcă în vreocăteva zile se vorŭ înprescia tóte faimele ce saŭ lățitŭ în feliurite modurĭ 
despre starea și întreprinderea oștirilorŭ vrăjmășeștĭ. ― 
 Corespundintele „Timesuluĭ“ din Parisŭ zice, cumcă unŭ numerŭ maĭ mare de ofițirĭ 
englezeștĭ, maĭ vărtosŭ de aceia, ce se ținŭ de armata ostindică se arată de multe orĭ în 
cuartirulŭ de căpeteniă a luĭ Omer Pașa, și maĭ alesŭ între Șumla și Varna unde se află 
fortărețele turceștĭ, și că în zilele trecute arŭ fi mersŭ prin Parisŭ maĭ mulțĭ ofițirĭ de 
artileriă ce staŭ în servițiulŭ companieĭ ostindice către Constantinopole, și că arŭ fi luatŭ 
scrisorĭ recomendatórie către persóne înalte. Acésta faptă se adeverește și prin scrisorĭ 
private. 
 Austria. În privința causeĭ orientalĭ are O. D. P.  următoriulŭ articulŭ fórte 
interesante: V i e n a  19 Oct. c. n.. Pănă căndŭ poșta de pre urmă din Parisŭ și Londonŭ ne 
dă speranță de o scimbare înpăciuitóriă, aduce astăzĭ „Independința,“ a căreĭ redacțiune a 
doveditŭ totdéuna destulă precauțiune, următória știre:  

 „Décă potemŭ da crezămăntŭ“ zice „Independințe“ înpărtășirilorŭ, ce ne vinŭ din 
cele maĭ secure izvóre, atuncĭ în momentulŭ, în care a primitŭ țarulŭ deciarațiunea de 
resboiŭ a Turcieĭ, a luatŭ înderăptŭ tote acele concesiunĭ, care elŭ le făcuse în Olomuțŭ, 
Berlinŭ și Varșovia, și sʼa dusŭ delocŭ ordinŭ către generalele Gorceacof, a respunde la 
actulŭ agresivŭ alŭ porțiĭ în modulŭ celŭ maĭ energiosŭ. Speranța a înpedeca înteiulŭ 
conflictŭ între Rusia și Turcia pere totŭ maĭ tare, și se crede cu securitate, că vrăjmășiele se 
vorŭ începe la granița Asieĭ. 
 Cumcă la Dunăre pentru acuma nu se va face vreo luptă decisivă se vede lucru așia 
de securŭ, încătŭ Franția șia retrasŭ ordinulŭ a înbarca trupele pentru oriente. Doue foĭ 
gubernialĭ franțozeștĭ se scălcee pentru acésta știre, Constituționalulŭ și Patria. 
Constituționalulŭ zice că înbarcarea va urma, iară Patria négă. Fostaŭ știrea celeialalte foĭ 
gubernialĭ din degete suptă? ba nicĭ decum! Însă între înceierea și punerea în lucrare a unuĭ 
pașŭ atătŭ de hotărâtoriŭ zace o palmă de timpŭ, ce este subpusă influințelorŭ știrilorŭ maĭ 
noue, și faptelorŭ. 
 Știrea, cumcă Țarulŭ arŭ fi luatŭ iarășĭ înderăptŭ concesiunile făcute în Olomuțŭ, 
sună maĭ primejdiosŭ, decătŭ ce este în adeverŭ. Nenorocirea celorŭ de pre urmă 
neînțelegerĭ și a încălciturelorŭ în negoțiațiunile diplomatice a fostŭ, căcĭ sʼaŭ înpedecatŭ 
toțĭ în nota vieneză. Țarulŭ a fostŭ primitŭ nota vieneză, pórta a refusatʼo. În Olomuțŭ a 
făcutŭ împeratulŭ Nicolaŭ precum să zice asupra acesteĭ note și concesiunĭ, însă aceste nu 
sʼaŭ vezutŭ de ajunsŭ poterilorŭ apusene. Décă este acuma adeveratŭ, că împeratulŭ 
Nicolaŭ îșĭ retrage concesiunile sele, atuncĭ basea noteĭ vieneze cade cu aceste, și trebue 
căutatŭ după alta. Este acésta o repășire? Ba din contră noĭ vedemŭ aci o versiune norocósă 
a lucruluĭ întregŭ, fiindŭ că nota vieneză se înlătură și din partea Rusieĭ de și în altŭ 
înțelesŭ. Negoțiațiunile borŭ căștiga acuma o resuflare liberă, pentru că din tóte părțile 
săntŭ toțĭ înțeleșĭ, cumcă terenulŭ depănă acuma trebue părăsitŭ, 
 Prin acésta este atăta căștigatŭ, că nota vieneză nu maĭ forméză punctulŭ de onóre, 
pe care se razimă în S. Petersburgŭ. ― Negreșitŭ că Rusia vrea acuma maĭ multŭ, însă e 
destulŭ, că ea vrea alta ceva. A negoționa despre acestŭ altŭ ceva, va fi însărcinarea nouă a 
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diplomațieĭ, și apoĭ de arŭ fi acésta însărcinare orĭ cătŭ de grea, ea totușĭ are unŭ viitoriŭ, și 
îngăduie deslegarea. 
 V i e n a  20 Oct. c. n. Deciarațiunea și dovezile faptice, care le aŭ arătatŭ ambele 
poterĭ marĭ germane, cumcă faima despre o alianță triplă între cele treĭ poterĭ „nordice“ nu e 
adeverată, aŭ adusŭ și pănă acuma ródă. Nu numaĭ că pierŭ amenințătóriele manifestațiunĭ a 
uneĭ înferbințărĭ de resbelŭ în Anglia și Franția, și că sʼaŭ retrasŭ ordonanțele despre 
înbarcarea trupelorŭ, ci acuma se cugetă și despre aceea, ca să se ștérgă și demonstrațiunile, 
care sʼaŭ făcutŭ la sosirea împeratuluĭ Nicolaŭ în Olomuțŭ prin trimiterea corăbielorŭ de 
resbelŭ la Constantinopole. Precum este știut, cabinetulŭ englezescŭ și franțozescŭ, ca saʼșĭ 
scutéscă spatele, și să nu facă o frângere a tractatuluĭ din anulŭ 1841 nevindecabile, a lăsatŭ 
numaĭ o parte a flotelorŭ să trécă Dardanelele, și la acésta a întrebuințatŭ pretecstulŭ 
diplomaticŭ, cumcă aceste corabie sʼaŭ trimisŭ pentru scutirea poporațiuneĭ creștine la 
Constantinopole, așia dară pentru unŭ casŭ de escepțiune cu totulŭ speciale. De căte orĭ 
sʼaŭ și zisŭ, că flotele săntŭ cu numerulŭ întregŭ în marea marmoră, totușĭ acésta încă nu 
sʼaŭ făcutŭ, pentru că Austria și Prusia, și fără nice o îndoială și Rusia aŭ fostŭ deciaratŭ, că 
ele acele puține corabie, ce aŭ întratŭ, le privescŭ ca unŭ lucru de escepțiune, décă se vorŭ 
retrage catŭ maĭ curăndŭ, că ele însă întrarea floteĭ arŭ trebui să o privéscă ca disolvarea 
unuĭ tractatŭ europénŭ. 
 Ne póte fi ca o dovadă, cătŭ de tare este armonia, ce era stricată pe unŭ momentŭ, 
iarășĭ reașezată întemplarea căcĭ, pre cum ne înștiință erĭ telegrafulŭ prin Triestŭ, nu va 
întra flota în Constantinopole, ci precum ne înștiințéză relațiunile de astăzĭ prin Londonŭ, 
că Lordulŭ Redclife a deciaratŭ însușĭ, cum că locuitoriĭ creștinĭ aĭ Constantinopoleĭ nu 
săntŭ espușĭ nicĭ la cea maĭ mică primejdiă, și că întrarea floteĭ nu numaĭ că este cu totulŭ 
de prisosŭ, ci că însușĭ corăbiele, ce staționéză acolo, săntŭ fără scopŭ, și se vorŭ întórce 
cătŭ maĭ curăndŭ iarășĭ în Besica baĭ. 
 Acésta digresiune a poterilorŭ apusene lasă cu dreptulŭ înceierea, cumcă și la Rusia 
sʼa aflatŭ o complesanță spre negoțiațiunĭ noue, și că o nouă înțelegere, pe o basă nouă este 
maĭ secură de așteptatŭ decătŭ pănă acuma, căcĭ să nu uitămŭ, cumcă décă ambele flote nu 
se vără spre Constantinopole, atuncĭ lorŭ nu le rămăne alta, decătŭ a se întórce acasă, fiindŭ 
că ele după mărturisirea făcută nu potŭ erna în Besica baĭ. Se póte dară crede, cumcă după 
tóte, ce sʼaŭ întemplatŭ, după ațițarea, ce causa orientele totușĭ a adusŭ în sfărșitŭ în Anglia, 
sʼarŭ potea reîntórce flota fără vre unŭ resultatŭ? De bună sémă nu ! Unŭ resultatŭ trebue să 
se aștepte, și fiindŭ că timpulŭ a petrece în Besica baĭ nu maĭ póte fi îndelungatŭ, așia dară 
se póte zice, cumcă retragerea corăbielorŭ dela Constantinopole la stațiunea lorŭ provisoriă, 
carea o potŭ coprinde numaĭ pe vreme priințiósă, dă speranță pentru unŭ resultatŭ aprópe. 
 Și așia noĭ nu ne vomŭ speria de faimele, cu care ómeniĭ se înfricoșéză în Parisŭ, 
cumcă adecă împeratulŭ Nicolaŭ arŭ fĭ zisŭ, căndŭ a căpătatŭ știrea despre denegrațiunea 
resboiuluĭ turcescŭ: „Acuma dară la bătae din resputerĭ.“ 

________________ 
Întămplări de zile. 

 Din partea Comandeĭ armateĭ în Franția a mersŭ ordinațiunea ca să se sisteze 
concedierea pentru soldațĭ. Însă nu se aude nimicŭ nicĭ de vreo recrutare nouă, nicĭ de vreo 
pregătire de osebită, înperatulŭ încă nu a zisŭ cuvăntulŭ séŭ celŭ de pre urmă. 
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 Se spune că direcțiunea postale din S. Petersburgŭ a datŭ în cunoștiința publiculuĭ, 
cumcă servițiulŭ postale între Constantinopole și Odesa este suspinsŭ. 
 Reșidŭ Pașa în urmarea inițiativeĭ ce a arătatŭ la votare în adunarea naționale pentru 
resbelŭ, și Mehmedŭ Ali Pașa prin patriotismulŭ séŭ și aŭ căștigatŭ cea maĭ mare 
popularitate la poporațiunea turcéscă, și eĭ stăpănescŭ acuma țéra în deplinulŭ înțelesŭ alŭ 
cuvăntuluĭ. Cătŭ va ținea însă acésta, vomŭ vedea mai tărziŭ. 
 Corabia de poștă ruséscă aduce știrea, cumcă dela Sevastopole sʼarŭ fi transportatŭ 
pe corabie către Civa spre întărirea armateĭ caucasice 30,000. Armata acésta capătă maĭ 
departe prin 24000 cazacĭ dela marea négră o întărire imposante. La acésta liniă se află 
făimosulŭ generale Borgatinsci, Fraitag, Nestorov, Dulgoruci-Argrutinsci. 
 În Orăștiă a vrutŭ unŭ amorezŭ cizmariŭ a presenta amorezeĭ sele o poeziă și fiindŭ 
că artia cu marginĭ aurite a fostŭ pentru dănsulŭ spre maĭ susŭ arătatulŭ scopŭ prea eftină, 
elŭ să arate alesei sele cumcă elŭ nu cruță spesele pentru dănsa, a datŭ a i se scrie acea 
poeziă pe artiă cu timbră de 4 f. m. c. ― Décă și nu e adeveratŭ dar totŭ e bine nimeritŭ. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ sʼa înduratŭ a ordina regularea relațiunilorŭ bisericeștĭ 
greco-resăritene din Dalmația și a dispune, ca congrua parohilorŭ și capelanilorŭ să se 
ridice dela 250 f. și 150 f, la 300 și 200 fl. m. c. Maĭ de parte a ordinatŭ Maiestatea Sea și 
înființarea unuĭ consistoriŭ episcopale pentru confesiunea greco-resăriténă în Zara. 
 Din Monahŭ se scrie că Maiestatea Sea împeratulŭ a suprinsŭ în Posenhofenŭ pre 
préstrălucita sea logodnică cu înalta sea presențiă, fiindŭ că sosirea Maiestățiĭ Sele nu se 
aștepta așia curăndŭ acoco. 
 Arhitectulŭ Fonten, conmedulariulŭ institutuluĭ din Franția a muritŭ în vărstă de 91 
anĭ în Parisŭ. 
 Gazetele facŭ băgărĭ de sémă asupra tonuluĭ pacinicŭ, demnŭ, și modestŭ ce 
domnește în deciarațiunea de resbelŭ, și în manifestulŭ turcescŭ.  
 Corespundintele „Timesuluĭ“ din Parisŭ, zice că eventualitatea despre o înpărtășire 
la resbelulŭ porțiĭ asupra Rusieĭ din partea Franțieĭ și Anglieĭ nu arŭ fi o conjunctură fără 
potință.  
 Judecătoria marțiale din Peșta a judecatŭ pe Nulceaș Ianoș, alias Bali din Isladani 
pentu vina că a luatŭ parte la tălhărie la morte prin strénŭg, și acésta sentință sʼa și pusŭ în 
lucrarea în 10 Octom. Totŭ pentru asemenea crimine sʼa spănzuratŭ și Petru, și Paulŭ Lazar 
în 3 Octom. 
 Gazeteĭ „N. Ț.“ se înștiințéză din Triestŭ următoria pentru navigarea în oriente fórte 
însemnată știre. „Me grăbescŭ a vă înștiința cumcă sʼa slobozitŭ fermanulŭ pentru așezarea 
unuĭ canale dela Rasova la Custențe, și ca sʼa și mesuratŭ terenulŭ din însărcinarea uneĭ 
soțietățĭ englezeștĭ. Știrea este autentică. 
 Constituționalulŭ încredințéză cu datu din 16 Oct. cumcă sʼa dusŭ ordinŭ la Tulonŭ 
ca să pregătéscă corăbiele de lipsă, pentru transportarea unuĭ corpŭ de trupe la Dardanele. 
 Se înștiințéză că principeleă Gorceacof arŭ fi datŭ negativă scrisoriĭ luĭ Omer Pașa. 
 În F. P. Ț. se scrie din Parisŭ, cumcă guberniulŭ de acolo arŭ fi căpătatŭ înștiințare 
din Rusia, cumcă noue trupe săntŭ în marșiŭ spre Turcia, și că vrăjmășiele din tăie nu vorŭ 
începe la Dunăre, ci la Marea négră, și în Georgia. Armata ruséscă este în Georgia 80,000 
tare. 
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 Ziurnalele C. Ț. scrie că Borusia nu șia scimbatŭ pusețiunea în privința întrebăreĭ 
orientalĭ, și adaogă că împeratulŭ Nicolaŭ arŭ fi doritŭ o legătură strânsă a Borusieĭ și 
Austrieĭ cu Rusia, însă acésta legătură arŭ fi refusatʼo împeratulŭ Franțiscŭ Iosifŭ și pentru 
aceea, pentru că astfeliŭ de alianță în privința întrebăriĭ orientali arŭ fi trasŭ după sine unŭ 
resbelŭ europénŭ, și că în Poțdam arŭ fi pusŭ apăsare ministrulŭ președinte Mantaĭfel pe 
aceea a remănea Prusia față cu Rusia neutrale. 
 Din anulŭ 1842 pănă 1853 a suitŭ suma ce a plătitŭ statulŭ pentru drumurile de ferŭ 
private, după o calculațiune oficiósă 202.851,921 fl. m. c. 
 Precum se vorbește, Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ a dăruitŭ pentru bisericele 
greco-resăritene din Ungaria iarășĭ maĭ multe odóre și cărțĭ. 
 În anulŭ trecutŭ sʼaŭ graduatŭ la universitatea din Viena 69 doctorĭ de medicină, 34 
doctorĭ de hirurgiă, 15 milităreștĭ, și 2 doctorĭ de hemiă. 
 Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ prégrațiosŭ a erta restulŭ de pedépsă 
conteluĭ Mihaile Esterhazi maĭ bătrânŭ. 
 Pentru cerculŭ Lugojuluĭ, în Bănatŭ, sʼaŭ sistemisatŭ 28 posturĭ de medicĭ 
comunalĭ, cu léfă de 300 fl., cuartirŭ, lemne și bucate, pentru care sʼa descisŭ concursŭ 
pănă la 20 Noemb. c. n.  

________________ 
Borusia. 

 Unŭ corespundinte din Berlinŭ hotărăște pusețiunea deosebitelorŭ poterĭ în causa 
orientale în următoriulŭ modŭ: 
 1. Austria și Prusia staŭ totŭ pe acea liniă a păzi neutralitatea, și ființa de față a 
principeluĭ din Prusia în Olomuțŭ și Viena a marcatŭ maĭ tare acésta liniă, ce era 
desemnată. 
 2. Cumpănirea cum, și cătŭ de departe se póte ținea acésta neutralitate față cu 
înbulzitóriele evineminte, aŭ dusŭ la unŭ resultatŭ îndestulătoriŭ. 
 3. Numaĭ o pășire a ministeriuluĭ Palmerston către tendințele propagandistice arŭ 
potea scripti acésta liniă. 
 4. Propusele, ce se atribuie împeratuluĭ Franțieĭ asupra Belgiuluĭ, Elvețieĭ și 
Sardinieĭ subt relațiunile de față, sʼaŭ refusatŭ. 
 5. Nicĭ în Varșovia, nicĭ în Berlinŭ nu sʼaŭ înceiatŭ stipulațiunĭ noue, nicĭ că sʼ datŭ 
vreo garanțiă în vreo parte. 
 6. Cercărĭ a face pe Anglia și Franția aplecate la proiecte de înpăciuire noŭ 
formulate sʼaŭ făcutŭ, și se privescŭ că vorŭ avea relusltatŭ cunŭ. 

________________ 
Anglia. 

  L o n d o n ŭ  17 oct. Timesulŭ aduce astăzĭ unŭ articulŭ fórte însemnatŭ, a căruĭ 
puncte de căpeteniă săntŭ următóriele: 
 Vrăjmășiele între pórtă și Rusia vorŭ începe, pentru că împeratulŭ Nicolaŭ nu va 
asculta de provocațiunea luĭ Omer Pașa ca să deșerte principatele, de acésta nu se maĭ 
îndoiește niminea. Cu tóte acestea însă este cea maĭ mare probabilitate, că pacea în sfărșitŭ 
nu se va turbura. Fiindŭ că acuma sʼaŭ încopceatŭ iarășĭ negoțiațiunĭ asupra deșertăreĭ 
principatelorŭ, așia dară nu este fără de potință, ca princi. Gorceacof săʼșĭ retragă trupele, 
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însă nu din ascultarea provocațiuneĭ luĭ Omer Pașa, ci în poterea uneĭ învoirĭ europene. De 
și Timesulŭ nu e aplecatŭ a aștepta unŭ astfeliŭ de resultatŭ dela negoțiațiunile diplomatice 
deocamdată, totumĭ elŭ cugetă, că nu trebuie a se îndoi cumcă diplomațiĭ borŭ duce lucrulŭ 
la înpăcare. Rusia este în momentulŭ acesta cu doue partide diferite în luptă, dédreptulŭ cu 
Turcia, și nu dédreptulŭ cu Europa. 
 Este cu potință că ea se va slobozi la unŭ resboiŭ nominale cu pórta, fără pentru 
aceea să se rumpă negoțiațiunile cu Europa. Décă cele de pe urmă se vorŭ aduce la unŭ 
resultatŭ îndestulitoriŭ, atuncĭ resboiulŭ încétă de sine, pentru că nu se póte crede, cumcă 
aceea, ce se póte întempla între Omer Pașa și principele Gorceacof, să aibă influință 
materiale asupra înțelegereĭ celorŭ patru poterĭ marĭ, și asupra Țaruluĭ. Acésta de doritŭ 
înțelegere vréŭ acuma să o năzuéscă prin o notă nouă, carea să fie concepută în esprsiunĭ, 
ce nu arŭ suferi nicĭ o înțelegere străină. 
 Décă se va potea căștiga învoirea Țaruluĭ la astfeliŭ de actŭ atuncĭ tótă cérta îșĭ ea 
sfărșitulŭ, pentru că espresiunile acestuĭ actŭ săntŭ identice cu modificațiunile porțiĭ. . .  
Din Constantinopole dintrʼo parte, acésta întămplare se adscrie plecăriĭ celorŭ maĭ multe 
capete nepacinice la cămpulŭ bătălieĭ eventuale lăngă mărginile Dunăriĭ. Scimbarea acésta 
în portarea poporuluĭ a fostŭ așia bătătóriă la ocĭ cătŭ lipsa de a tremite flota colegeĭ nostru 
în Bosforŭ spre ajutoriŭ a fostŭ așia de ne însemnată, în cătŭ Lordulŭ Stratfort a statŭ odată 
la găndurĭ a trimite înderăptŭ acele doue corabie, ce le a ciematŭ elŭ în Capitale. 
 O erumpere a nesugerințeĭ fanatice în Constantinopole nu e maĭ multŭ de temutŭ. 
Nice de arŭ veni lucrulŭ la resboiŭ, și de arŭ remănea negoțiațiunile fără resultatŭ, căcĭ se 
póte crede cumcă resbelulŭ va fi numai de natură locale. 

________________ 
Turcia. 

 Gazeta de Triestŭ ne aduce știrĭ din Contantinopole pănă în 10 Octot. c. n. din care 
maĭ însemnate săntŭ următóriele: Din partea Austrieĭ sʼa făcutŭ încă în zilele de pe urmă o 
cercare a împrăscia furia resbeluluĭ. În 5 a sositŭ unŭ curierŭ din Viena în Stambulŭ cu unŭ 
proiectŭ noŭ de împăcare. Acestŭ proiectŭ se zice că arŭ fi coprinsŭ garanția poterilorŭ 
marĭ, cumcă nota conferențiale nu arŭ avea tentință a ataca independința și suveranitatea 
porțiĭ. Acestŭ proiectŭ însă a venitŭ prétărziŭ, căcĭ atuncĭ să dusese deciarațiunea de resbelŭ 
către Omer Pașa, și era publicată în tóte moșeele Constantinopoleĭ. Cu tóte aceste însă a 
mersŭ internunciulŭ încă în acea nópte la Reșid Pașa, și representănsuĭ lucrulŭ a căutatŭ 
săʼlŭ căștige pentru proiectulŭ acesta. 
 Însă nu a fostŭ numaĭ deciaraciunea resbeluluĭ ce a împedecatŭ pe Rașid Pașa a 
încopcia o negoțiațiune, ce nu arŭ fi dusŭ nicĭ la unŭ resultatŭ, căcĭ nu era de a se maĭ învoĭ, 
cumcă Rusia după primirea deciarățiuneĭ de resbelŭ va lua cu totulŭ altă pusețiune ca pănă 
aci. Pórta a maĭ căpătatŭ întrʼaceea unŭ pretest a se înpotrivi noteĭ vieneze din tóte poterile, 
și acestŭ motivŭ la primitŭ dela însașĭ Rusia prin cerculariulŭ conteluĭ Neselrode, care arată 
temeiurile pentru ce a refusatŭ cabinetulŭ dela S. Petersburgŭ modificațiunile porțiĭ. La 
aceste motive arată acuma pórta, ca cea maĭ bună desvinuire pentru cerutele modificațiunĭ.
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 Amploiațiĭ ruseștĭ, cariĭ se maĭ află în Constantinopole, încă nu aŭ fostŭ provocațĭ 
să părăsiască acésta cetate, fiindŭ că încă nu sosise respunsulŭ principeluĭ Gorcécof, eĭ însă 
se gătescŭ de plecare, fiindŭ cu numaĭ încăpe nicĭ o îndoială cum va suna respunsulŭ. 
 Alegerea patriarhuluĭ noŭ a fostŭ din partea porțiĭ tare grăbită, și sʼa pusŭ iarășĭ 
Antimŭ, ce era odată scosŭ din scaunulŭ patriarhale. Elŭ se zice a fi unŭ omŭ energiosŭ, și 
pórta îlŭ ține de protivnicŭ Rusieĭ. Este unŭ lucru multŭ însemnătoriŭ că amăndoĭ ceilalțĭ 
candidațĭ, cariĭ aŭ fostŭ de sinodŭ sʼaŭ trasŭ de bună voe înderăptŭ. 
 Deciarațiunea resboiuluĭ a fostŭ cu mare dorŭ primită de poporațiunea turcióscă din 
Constantinopole firește sumuțată de ulemanĭ, și însetată a vedea lupta semiluneĭ în potriva 
cruceĭ. ― 
 Cu tóte eceste demonstrațiuni poporațiunea europénă totŭ nu crede că va începe 
resboiŭ, și speréză multŭ dela mizlocirea păceĭ prin Austria. Însă de arŭ și începe resboiulŭ, 
pórta arŭ trebui să se dărăme cu totulŭ prin spesele luĭ, căcĭ din partea Turcieĭ nu săntŭ maĭ 
puținŭ ca 350,000 ostațĭ pe picióre, cariĭ numaĭ cu 5 piastriĭ de unŭ capŭ socotitŭ, face 
statuluĭ o celtuială de 1½ milionŭ piastriĭ în tótă zioa. Aceste spese nu le póte porta Turcia 
fără să cază, și finanțele eĭ o vorŭ aduce cu vreme și fără bătaiă la perițiune. ― 
Representanțiĭ poterilorŭ marĭ săntŭ fórte ocupațĭ, curieriĭ vinŭ și se ducŭ, și nu numaĭ între 
sine aŭ representanțiĭ acestĭ dese conferințe, ci și cu Reșid Pașa. Întrʼaceea lucrurile iaŭ unŭ 
caracterŭ fórte seriosŭ, căcĭ știmŭ cum că sultanulŭ a datŭ ordinŭ a întra delocŭ în 
Dardanele flotele aliate, cum va veni unŭ respunsŭ negativŭ din partea principeluĭ 
Gorceacof, și că Lordulŭ Redclife sʼarŭ fi și învoitŭ la acésta, și arŭ fi și înștiințatŭ pe 
ceilalțĭ ambasadorĭ. 
 Listele care circuléză în Stambulŭ pentru înscriere de voluntarĭ se umplŭ curăndŭ, și 
miliția noue se suie pănă la 150,000 și fiindŭ că voluntariĭ se subscriu și angagează forte 
mulțĭ, așia se vede că nu va fi de lipsă, ca să scóță stégulŭ luĭ Mahomed.   
 

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 Ș e s u r ĭ. Dela I. Popovicicĭ Paroh 1 f. S. 
biserică 1 f. G. Tiu contor 10 c. I. Tiu crâs. 10 c. S. Circov titor 6 c. P. 
Opra curat. 12 c. G. Circo 4 c. S. Circo 12 c. G. Circo 2 c. G. Eremie 
12 c. S. German 2 c. P. Circo 2 c. P. Circo D. 3 c. A. Bunea 12 c. G. 
Dărăbanț 4 c. I. Laslo 4 c. P. Glóba 2 c. V. German 2 c. I. Circo 12 c. 
I. Opra 2 c. A. Stoica 12 c. S. Tiu 2 c. N. Balătă 4 c. T. Circo 4 c. V. 
Circo 2 c. S. Benea 12 c. I. Glaba 4 c. S. Balălătă 2 c. G. Dorobanțŭ 4 
c. A. Tiu 2 c. E. Circo 4 c. N. Circo 2 c. D. Circo 4 c. I. Tiu 2 c. I. 
Tăbeș L Tobeș 12 c. N. Circo 2 c. G. Erimie 2 c. A. Circo văd. 2 c. N. 
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Circŭ 3 c. A. Circo cătăniâ 2 c. G. Glaba 2 c. M. Circo 2 c. S. Stoica 2 
c. T. Otoica 3 c. N. Circo 2 c. I Circo 2 c. S. Opra 2 c. E. Laslo 2 c. O. 
Opră 2 c. I. Circo 3 c. N. Circo 2 c. P. Balătă 2 c. N. Circo 2 c. G. Tiu 
3 c. G. Abrudép 2 c. A. Laslo 2 c. P. Circo N. Stoica 2 c. I. Laslu 3 c. 
I. Tobeș 4 c. P. Tiu 2 c. S. Codrén 2 c. A Stanciŭ 2 c. S. Circo 2 c. M. 
Tobeș 3 c. G. Circo 2 c. I. Balătă 2 c. S. Balătă 3 c. N. Tobeș 4 c. M. 
Balătă 2 c. G. Circo I. 2 c. F. Codrén 2 c. I. German 4 c. T. Stanciŭ 4 c. 
G. Stanciŭ 2 c. A. Stanciŭ 2 c. S. Stanciŭ 3 c. A. Bené  N. Circo 4 c. I. 
Circo 3 c, P. Circo T. 2 c. Si Circo P. 2 c. M. Erimie văd. 2 c. I. Circo 
văd. 4 c. I. Lăelăŭ 3 c. iară L. Dărăbanțŭ, I. Dărăbanțŭ, G. Tăbeș, P. 
Codrén, A. Lăslău, M. Lăslăŭ, P. Tăbeș, I. Tăbeș, S. Codrén, N. 
Codrén, D. German, S. Stanciŭ, G. Benea, P. Stanciŭ, D. Stanciŭ, I. 
Stanciŭ, I. Stanciŭ, N. Circo, I. Stanciŭ, F. Stanciŭ văd, I. Dărăbanțŭ, 
G. Dărăbanțŭ, D. Dărăbanțŭ, și A. Lăslăŭ toțĭ căte 2 c. arg.          Suma  
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 Din Comunitatea T o m n a t e c u  d e  j o s ŭ. Dela G. 
Nicolae T. 20 f. P. Dumitrescu tit. 6 c. R. Dumitrescu 2 c. P. 
Dumitrescu 4 c. B. Dumitrescu 1 c. iară O. Dumitrescu S. Toma, A. 
Toma, T. Toma, P. Toma, S. Toma, S. Toma jude și tit., D. Toma, G. 
Mânadi, L. Mânade, și G. Mânade tit toțĭ căte 2 c. P. Toma S. 6 c. P. 
Toma 4 c. P. Toma T. 1 c. N. Toma T. 2 c. L. Igna 2 c. P. Mânade tit. 
2 c. S. Vlad 2 c. S. Vlad 1 c. I. Vlad 1 c. S. Vlad G. 2 c. N. Toma P. 2 
c. P. Vlad 1 c. P. Toma 2 c. S. Toma 2 c. G, Toma tit. 6 c. iare G. 
Toma, Avraam, M. Mihăețu, S. Mihăețu, G, Mânade, P. Gona, G. 
Mânade P., L. Toma tit., T. Vlad și T. Mihăețu toțĭ căte 2 c. S. 
Mihăețŭ cant. 4 c. S. Mânade 2 c. M. Mânadre 1 c. I. Lupescu 2 c. I. 
Lupescu tin. 1 c. N. Lupescu 2 c. G. Toma P. 2 c. I. Faurŭ 2 c. S. 
Draea 1 c. N. Pârva 2 c. G. Toma T. 2 c. G. Toma O. 4 c. I. Draj N. tit. 
2 c. T. Draj tit. 2 c. S. Toma 1 c. T.. Draj tin. 2 c. N. Draj 1 c. P. Toma 
2 c. I. Jihăeț crâsnic 4 c. G. Toma L. 4 c. S. Toma 1 c. iară N. Pârva T., 
G. Pârva, A. Pârva, B. Pârva, Ș. Pârva, T. Faur, D. Pârva, T. Draj, N. 
Draj, Ș. Toma, I. Toma, G. Toma, G. Toma I. tit. și I. Tŭma A. toțĭ 
căte 2 c.    Din lada S. bisericĭ  1 f.                 Suma  
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 Din Comunitatea T o m n a t e c u  d e  s u s ŭ. Dela I. Draia 
Paroh 2 f. T. Lup curat. 1 f. P. Draia cuâs. 22 c. P. Sârb 3 c. iară P. 
Lup, I. Lup, P. Lup, S. Daneș jud, D. Daneș, I. Sârb. N. Sârb, I. Sârb, 
S. Lup, P. Lup, N. Daneș, S. Toma, G. Toma, I. Lup, I. Pârva, L. 
Pârva, P. Sârb tit, P. Sârb, I. Draia, G. Cióra, F. Cióra și T. Draia căte 
2 c. iară S. Turoni, S. Lup, P. Lup, J. Toma, P. Toma, J. Toma, L. Sârb 
și N. Draia căte 1 c. I. Daneș 3 c. G. Sârb 3 c.   Prncum și din 
Comunitatea G r o h o t  1 f.                 Suma    
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 P. Ioan Banea din Țicindélŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ 5 ― 

 Petru Minei   „    Ștena   ‒ ‒ ‒ ‒ 5 ― 

 Iacob German  „  M. Ceța   ‒ ‒ ‒ ‒ 5 ― 
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 D. Georgie Bardoși Neguțetoriŭ și Curator la Boița  ‒ ‒ 10 ― 

 P. Savva Popovicĭ Capelan castrense  ‒  ‒ 52 ― 

 Unŭ Anonimŭ dela Poșcanĭ  ‒  ‒ ‒ 6 ― 

   „      „           „    Orăștie ‒  ‒ ‒  10 ― 

 P. Vasilie Costin Paroh la M. Herepia ‒  ‒  2 ― 

Suma 95 ― 

       Suma 113 14 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de  ‒ 4981 34 

      Suma totală 5094 48 

 

 
Redactor respunzătoriŭ: Dr. Vasici.   Editura și tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 




