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Depeșe telegrafice. 
 

 G e n u a  19 Oct. c. n. Se adeverește cumcă gubernulŭ piemontezŭ a denegatŭ 
„ecsecuatur“ consuleluĭ americanŭ Foresti, care a fostŭ designatŭ acolo. Maĭ multe lăduțue 
cu munițiune, care aŭ fostŭ destinate pentru întrebuințare rea sʼa confiscatŭ și adusŭ aicea 
din Sarțanela. 

________________ 
 
 R e s b ó i e l e  c e l e  d o u e  d i n  u r m ă  a l e  R u s i e ĭ  î n  c o n t r a  
T u r c i e ĭ  î n  a n i ĭ  1810-1811, a p o ĭ  1828 ș i  1829. 
 Țerele dela Dunărea de giosŭ maĭ bine de o sută de anĭ aŭ avutŭ nenorocirea a fi 
cămpulŭ bătălieĭ în resboiele dintre Rusia și Turcia. În timpulŭ de față Moldavia și 
Romănia érășĭ se află ocupate de către oștirile ruseștĭ, earʼ Bulgaria este amenințată cu o 
invasiune. 
 Resboiulŭ acolo póte prorumpe din minutŭ în minutŭ. Va să zică, nu este fără de 
interesŭ a cunoște locurile măcarŭ din citire séŭ auzire, și a urmări puntele de căpeteniă ale 
resboielorŭ celorŭ din urmă, spre a mesura cu ociulŭ evinemintele resboiuluĭ, ce se pare a 
nu se poté încungiura, a unuĭ resboiŭ, care zică cine ce va vrea, după ce se va începe, se va 
urma cu dăsnădăjduire de către ambele părțĭ, maĭ alesŭ din partea Turcieĭ. 
 Noĭ să începemŭ cu descrierea Dunărei și a vălilorŭ ce le trage ea, căcĭ acolo se potŭ 
întempla lovirile cele maĭ din teĭ. Dunărea este o liniă de mare însemnătate pentru fiăcare 
parte, ce pórtă resboiŭ, din pricina numeróselorŭ fortăréțe, ce se află în vecinătatea eĭ, și 
pentru ușurința transportuluĭ, ce se póte face pe apă. Se știe că Dunărea, începândŭ dela 
Orșova, desparte Bulgaria de Romănia. Linia Dunăreĭ dela Orșova pănă la marea négră e 
maĭ lungă de 200 mile. Optsprezece locurĭ întărite, care săntŭ destinate a apăra stratulŭ 
râuluĭ, se redică pe maulŭ dreptŭ, care este alŭ Turcieĭ. Aceste locurĭ săntŭ: Orșova nouă, 
Berza-Palanca, Florentinulŭ, Vidinulŭ, Arțu-Lom, Țiăru-Palanca, Rahova, Nicopoli, 
Sistovulŭ, Rușciuculŭ, Turtucaia, Silistria, Rasova, Hărsova, Măcinulŭ, Isaccea și Tulcea: 
Deocamdată ne mărginimŭ a înfățișa acum numaĭ numele góle, reservăndune pentru maĭ 
tărziŭ a da descrierĭ mai de aprópe a fiăcătuĭ din aceste locurĭ, a arăta rola ce o jócă ele în 
timpŭ de bătae, și a însemna obsidiunile ce le făcură rușiĭ. Locurile cele maĭ însemnătórie 
săntŭ: Vidinulŭ, Rușciuculŭ, Silisstria, Măcinulŭ, Isaccia și Tulcea, nu pentru că dóră arŭ fi 
fortărețe marĭ, ci pentru că domnescŭ gurele Dunăreĭ. 
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 După tractatulŭ dela 1820 stăpâniaŭ turciĭ la Dunărea de giosŭ și pe malulŭ stângŭ 
Ismailulŭ în Besarabia și Brăila în Romănia, doue locurĭ tarĭ, care în bătăile de maĭ nainte 
aŭ opăcitŭ fórte multŭ pe rușĭ și a cărorŭ coprindere a cerutŭ totdéuna jertfe marĭ. Eĭ 
stăpâniră totŭ pe malulŭ stângŭ încă și fortăréța cea mică dela Giurgiŭ în Romănia, care 
slujia ca unŭ podŭ pentru fortăréța cea mare dela Rușciucŭ. Astăzĭ ne maĭ fiindule iertatŭ a 
pune piciorulŭ pe malulŭ celŭ stângŭ alŭ Dunăreĭ, tactica lorŭ cea firéscă trebue să fiă, a 
observa și a nu scăpa din vedere mișcările rușilorŭ, spre a poté fi gata de aĭ bombarda, 
bezânduĭ că vorŭ să trécă Dunărea. 
 Căndŭ treceaŭ rușiĭ maĭ nainte peste Dunăre, avéŭ a se lupta numaĭ cu greutățile 
cele fireștĭ ale terenuluĭ, fiindŭ că turciĭ nʼaŭ fostŭ nice odată atătŭ de poternicĭ, ca să se 
pótă opune de locŭ dușmanuluĭ. În viitoriŭ póte să mérgă lucrulŭ altfeliŭ; căcĭ trecerea peste 
unŭ astfeliŭ de râŭ este supusŭ la multe greutățĭ în timpŭ de bătae, căndŭ dușmanulŭ stă 
față și este hotărătŭ a face împotrivire poternică. În timpŭ de bătaiă Rusia trămite pe Dunăre 
în susŭ flotile, care constaŭ din luntriĭ de tunurĭ și corăbie, care se clădiră spre scopulŭ 
acesta în arsenalulŭ dela Sevastopole, și pórtă tunurĭ de cele marĭ. Turciĭ încă aŭ flotile, pe 
care le așéză în porturile fortărețelorŭ, spre ale aduce aprovisiune și întărire, séŭ spre a le da 
mănă de ajutoriŭ la întemplare de obsidiune. 
 Între Romănia și Bulgaria cursulŭ Dunăreĭ se împarte, potrivitŭ cu natura, în treĭ 
regiunĭ: în Dunărea de susŭ, dela Orșova pănă la Vidinŭ; în Dunărea de mizlocŭ, dela 
Vidinŭ pănă la Rușciucŭ și Silistria, și în urmă în Dunărea de giosŭ, dela Silistria pănă la 
încurgerea eĭ în marea négră. Nu departe de Orșova se strimtoréză Dunărea ca întrʼo 
căldare, aĭ căreĭ țermĭ săntŭ fórte înalțĭ. Iuțéla cursuluĭ eĭ este de o milă și ziumetate pe óră; 
corăbiele aŭ să fiă trase în susŭ și vaporiĭ încă pășescŭ pe acolo încetŭ. Pe suprafața apeĭ se 
vedŭ stânse înfricoșate și peste totŭ loculŭ aparŭ vâltorĭ și munțĭ de năsipŭ. Drumulŭ, care 
pe de o parte restaură împreunarea Serbieĭ cu Bulgaria, earʼ pe de alte înființiéză 
comunicățiunea Bănatuluĭ cu Romănia, de amăndóe marginile este tăĭatŭ în stânce. 
Drumulŭ, ce se află tăiatŭ în pétră pe țermulŭ Serbŭ, provine încă din timpurile lui 
T r a i a n ŭ , după cum arată o inscripțiune, ce se află pe o stâncă, fățișiŭ cu satulŭ 
Ogradena. La eșirea din acéstă strimtóre râulŭ ʼșĭ recăștigă repeziunea și lățimea sea. Aicĭ 
forméză o insulă pe care se renalță fortăréța Orșova, aĭ căreĭ întăriture se află clădite în 
véculŭ alŭ șeptesprezecelea de către unŭ vinețianŭ; ce se afla în servițiulŭ Turcieĭ. Față cu 
orașulŭ turcescŭ Orșova nouă se află Orșova veciă austriacă. Cincĭ mile maĭ încolo spre 
resăritŭ, față cu orășelulŭ romănescŭ Cernețŭ, lăngă Turnulŭ Severinuluĭ, se vedŭ ruinele 
poduluĭ celuĭ mare a luĭ Traianŭ, aĭ căruĭ stilpĭ și cincĭ arcurĭ (?), ce sʼaŭ păstratŭ pănă 
acum în stare bună, daŭ dovadă despre îndresnéla și soliditatea zidirei. 
 Lățimea Dunăreĭ aicĭ este de unŭ pătrariŭ de milă, care dă fórte bine în glasŭ cu 
mesurea ce o arată Dio-Casiu, care a descrisŭ ținutulŭ acesta în véculŭ alŭ treilea. Ceva maĭ 
de parte érășĭ se află maĭ multe isvóre și cataracte, care împedecă fórte multŭ mergerea la 
délŭ, fără ca la vreunŭ puntŭ să împedece corăbierea de totŭ. 
  Cea maĭ dinteiă și maĭ însemnătóriă fortăréță, de care daĭ acum cu ociĭ, este 
Vidinulŭ cu împoporățiune de 20 miĭ locuitorĭ. Fortăréța acésta forméză unŭ semi-cercŭ, 
alŭ căruĭ diametru îlŭ face Dunărea. Întărirea acésta nʼa fostŭ coprinsă nice odată de către 
rușĭ cariĭ însă ce e dreptŭ, nicĭ odată nʼaŭ trămisŭ vreo óste însemnată la Dunărea de susŭ. 
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 Nicopolea, o cetate comerciale, o cotropiră rușiĭ la anulŭ 1811 de totŭ. Ea numera 
atuncĭ peste 20,000 locuitorĭ, în vreme ce acum, cu tote că sʼa restauratŭ, abia are 10-12 miĭ 
locuitorĭ. 
 Pe malulŭ romănescŭ stăpănia turciĭ maĭ nainte orășelulŭ Turnulŭ, cu unŭ nodŭ. 
Acesta este unŭ puntŭ de trecere fórte însemnătoriŭ, pe care turciĭ vorŭ săʼlŭ păziască bine. 
Șanțurile Nicopoleĭ se resăpară de noŭ și Omer-Pașa a încungiuratŭ orașulŭ cu noue 
înteriture. La anulŭ 1396, căndŭ turciĭ încă nu coprinseră Constantinopolea, sultanulŭ 
Baiazetŭ, care se numi și fulgerulŭ, a reportatŭ o învingere înaintea Nicopoleĭ asupra 
creștinilorŭ condușĭ de împeratulŭ Sigismundŭ, ce aŭ remasŭ rară în istoriă. Întréga 
creștinătate deduse ajutoriŭ luĭ Sigismundŭ. O miă de cavalerĭ franțozĭ, cariĭ cu arcașiĭ lorŭ 
făcéŭ unŭ corpŭ de 6000 ostașĭ, grăbiră aicĭ. Eĭ năvăliră cu curagiulŭ și cu órba îndresnire, 
ceʼĭ caracterizéză, asupra ianicearilorŭ, cariĭ eraŭ corpulŭ celŭ maĭ alesŭ pe acele vremĭ în 
armata Turcieĭ, și cariĭ de astădată pentru înteia óră se vezură silițĭ a se retrage de frica 
creștinilorŭ. 
 Totŭ pe acelŭ timpŭ triumfară turciĭ asupra luĭ Sigismundŭ, însă în altŭ cămpŭ de 
bătaiă. Cavaleriĭ franțozeștĭ, cariĭ merseră prea departe întru prigonirea ianiciarilorŭ, se 
vezură deodată încongiurați de turcĭ. Eĭ se apărară lungŭ timpŭ cu energiă desperată; 4000 
de cadavre turceștĭ steteaŭ ca snopiĭ împregirulŭ lorŭ. Însă pe lăngă tótă bravura, eĭ fură 
silițĭ a se încina. Era florea nobilimeĭ frănțozeștĭ, între cariĭ se afla cățiva principĭ și maĭ 
mulțĭ demnitarĭ marĭ aĭ coroneĭ. La porunca sultanuluĭ eĭ maĭ înteĭ fură depredațĭ de averile 
cele scumpe, e le avéŭ la sine, earʼ după aceea li se tăiară capetele. Singurŭ contele Never, 
La Marș și merescealulŭ Busicol fură pardonațĭ întru speranță că pentru acestia se vorŭ poté 
stórce sume însemnătórie de banĭ dreptŭ rescumpărare. Cu șese anĭ maĭ tărziŭ creștiniĭ 
simțiră ceva resbunare asupra turcilorŭ în persóna înfricoșatuluĭ Tamerlanŭ, conducătoriulŭ 
Mongolilorŭ; căcĭ în lupta ce o avu acesta cu Baiazedŭ la Angola, sultanulŭ turcescŭ fu 
învinsŭ, luatŭ în prinsóre și băgatŭ întro căsuliță de ferŭ, în care elŭ ʼșĭ sfărmă capulŭ, 
bătândulŭ de gratele cele de ferŭ. 

(Înceerea va urma). 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  16 Octom. Pănă în zioa de astăzĭ nu avemŭ nicĭ o știre positivă despre 
vreo lovire între muscalĭ și turcĭ, cu tóte că faimele sbóră destule. Décă e adeveratŭ, că 
vrăjmășiele vorŭ începe la granița Asieĭ, atuncea vezĭbine că nu ne vorŭ poté sosi curundŭ 
știrĭ din cămpulŭ bătălieĭ. După „Irade“ vrăjmășiele avéŭ să iaie începutulŭ în 12 Oct. în 
Batumŭ și împregiurulŭ seŭ, și că întrʼacolo sʼarŭ face și trimiterea de căpeteniă a 
oștirilorŭ. Întrʼacea unele gazete aŭ începutŭ a înpreștia veștĭ, care altele le ținŭ de bomourĭ 
și le iaŭ în batjocură. 
 Așia „Presa“ se batjocurește de „Fremdenblatŭ,“ care a adusŭ știrea, că turciĭ din 
Rușciucŭ aŭ datŭ cu tunulŭ după unŭ Maiorŭ rusescŭ, care mesura Dunărea la Oltenița, și ia 
luatŭ capulŭ. Totŭ gazeta „Fremdenblatŭ“ înștiințéză prin o scrisóre din Bucureștĭ, cumcă 
principele Gorceacof arŭ fi datŭ la deciarațiunea de resboiŭ, ce ia trimisiʼo Omer Pașa 
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respunsŭ, cumcă elŭ aștéptă pe Omer Pașa cu bucuriă pe pămăntulŭ romănescŭ, și că este și 
gata aʼĭ face și unŭ podŭ peste Dunăre.  
 În „Vestitoriulŭ romănescŭ“ Nr. 81 din 10 Oct. c. v. citimŭ următórea îmștiințare: 
 „Împărătescul generalicesc-consulat rusesc în principatele Țăriĭ-Romăneștĭ și a 
Moldaviĭ, în urma puneriĭ la cale a Ecs. S. șefuluĭ corpurilor 4 și 5 general-adiotant 
prințuluĭ G o r c e a c o v , dă prin acesta în obștească cunoștință că după declarația 
răsboiuluĭ, făcută din partea Porțiĭ Otomane cu Rusia, plutirea Dunăriĭ a corăbiilor 
neguțătoreștĭ subt bandiera Rusească, se încetează, și corăbiile sus pomenite trebue să 
rămâe menișcate în aceeașĭ scelă în care se află acum, până la cea maĭ nŭoă deslegare în 
viitor.“ 
 La cele ce pomenirămŭ în Numerulŭ trecutŭ despre alegerea luĭ Antimŭ de 
Patriarhulŭ Constantinopoleĭ, citimŭ maĭ departe, că acésta alegere are și o însemnătate 
politică, căcĭ dupăce alțĭ doĭ candidațĭ nu avură curagiŭ a primi patriarhatulŭ subt 
împregiurările de față, Antimŭ a fostŭ bărbatulŭ, care a avutŭ destulŭ curagiŭ a primi 
alegerea. Pórta la întăritŭ iute pentru că îlŭ ține de contrariulŭ Rusieĭ. Eĭ însă póte săʼĭ vină 
din acéta alegere alta primejdiă, căcĭ patriarhulŭ noŭ este și unŭ creștinŭ bunŭ, care pórtă în 
mintea sea marĭ idee despre renașterea bisericeĭ anatolice (greco-resăritene) și a națiuneĭ 
turceștĭ, și are energiă destulă, ca dănduise ocasiune să pună planele sele în lucrare. Pórta se 
îndestuléză în nevoia sea a ști barem unŭ bărbatŭ în fruntea bisericeĭ greceștĭ, a căruĭ 
energiă îĭ dă tocmaĭ garanția, cumcă elŭ nu va înainta o fusiune a bisericeĭ ruseștĭ și 
anatolice, în privința celorlalte îngrigirĭ cugetă ea, aʼlŭ avea destulŭ în poterea sea. Vine 
însă întrebarea, óre nu vorŭ potea veni la mizloculŭ înpregiurărĭ, în care îĭ va lipsi acéstă 
potere, și se va umplea fatulŭ turcescŭ prin o însemnată potere în fruntea grecilorŭ cu atăta 
maĭ repede. 
 În contra părereĭ acesteia vrea alta gazetă a ști, că Patriarhulŭ Antimŭ este 
cunoscutŭ ca omŭ cu sentimente ruso-ortodocse, și că în alegerea acestuia este de a se privi 
o demonstrațiune a grecilorŭ asupra portăreĭ patriarhuluĭ celuĭ mortŭ, care a subscrisŭ 
cunoscuta adresă către Sultanulŭ, Și că întărirea luĭ de aceea a urmatŭ așia repede, ca să se 
arate, cumcă pórta are grigiă de concesiunile, cele ce le a făcutŭ bisericeĭ greceștĭ. ― 
 Căndŭ eramŭ să înceemŭ acestŭ articulŭ ne veni din izvorŭ securŭ următória știre: 
în 23 Octom. c. n. sʼa pușcatŭ din fortăréța turcéscă Isaccia asupra uneĭ flotile ruseștĭ 
constătătórie din doĭ vaporĭ și 8 șalupe de tunurĭ și sʼa omorătŭ vice colonelulŭ 
comendantele flotileĭ, 3 ofițirĭ și 12 Matrozĭ și sʼaŭ rănitŭ cam pănă la 50 de feciorĭ. Se 
spune că după acésta rușiĭ arŭ fi aprinsŭ fortăréța Isaccia. 
 Aséră a sositŭ acasă Escelenția Sea Părintele Episcopŭ Andreiŭ Barone de Șaguna, 
din călătoria ce a făcutŭ la Abrudŭ, în deplină sănetate. 
 A b r u d ŭ   14 Octom. Avăndŭ orașulŭ nostru înalta norocire a vedea în mizloculŭ 
seŭ pre Escelenția Sea D. Episcopŭ B. de Șaguna, ne veni concede D. Redactorŭ a ve 
descria bucuria ce a simțitŭ, și manifestațiunele, ce a făcutŭ poporulŭ nostru în timpulŭ 
petrecereĭ Escelențieĭ sele între fiĭ seĭ sufleteștĭ. Auzindŭ D. Comisariŭ cercuale Ruf despre 
venirea Escelențieĭ sele a eșitŭ cu amploiațiĭ seĭ, și cu D. Ofițirŭ din garnizonŭ Abruduluĭ 
însoțițĭ de o mulțime de călărețĭ în 9 Octom. diminéța pănă în vârfulŭ déluluĭ mare spre 
întimpinare. De aicĭ, după ce maĭ susŭ numițiĭ Domnĭ și aŭ făcutŭ cuvenitele semne de 
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cortenire a datŭ comitivă din preună cu toțĭ călărețiĭ Escelențieĭ sele pănă la cuartirulŭ ce 
era gătitŭ pentru Escelenția sea la D. Protopopŭ Absolone Popovici. Aci aștepta pe 
Escelenția Sea preoțimea îmbrăcată în odorele bisericeștĭ și poporeniĭ înbrăcațĭ serbătorește 
cu praporiĭ bisericelorŭ. Căndŭ se dete Escelenția Sea din căléscă atuncĭ preoțimea și 
căntărețiĭ întonară „Pre stăpănulŭ și Arhiereulŭ“ și așia conduseră pe Escelenția Sea în 
biserică petrecutŭ de unŭ poporŭ numerosŭ. Aci descoperi Escelenția Sea scopulŭ venireĭ 
sele între munțiĭ apusuluĭ arătăndŭ totŭ deodată și prémarea îndurare a bunuluĭ nostru 
Monarhŭ arătată către poporulŭ nostru cu concesiunea uneĭ scóle de căpeteniă cu doue clase 
realĭ de confesiunea greco-resăriténă; de aci se întórsă Escelenția Sea în cuartirŭ, unde 
primi pe DD. amploiațĭ și ofițirĭ înpărăteștĭ, apoĭ pe preoțimé ce era acolo adunată. La treĭ 
ore a fostŭ prănzŭ, la care a luatŭ parte D. Comisariŭ, D. Ofițirŭ și alte persóne. În 10 
Octom. a fostŭ adunate și consultate în privința obiectuluĭ, ce era de pertractatŭ. În 11 a 
cercetatŭ Escelenția Sea subt asistenția maĭ multorŭ preoțĭ S. liturgiă în biserica Abruduluĭ, 
ce era îndesată de poporŭ, unde érășĭ a cuvăntatŭ despre trebuința și lipsa scólelorŭ și 
anume a scólelorŭ realĭ. Acésta cuvăntare și părinéscă învățetură a străbătutŭ și mișcatŭ 
pepturile tuturorŭ ascultătorilorŭ, și resultatulŭ eĭ póte fi mărturia cea maĭ adeverată despre 
asertulŭ nostru. 

După amiazĭ a fostŭ érășĭ adunare mare la onor. Comisariulŭ, unde sʼa pertractatŭ 
earășĭ despre obiectulŭ concerninte. În 12 încă aŭ maĭ ținutŭ desbaterile, și în 13 sʼa 
hotărâtŭ tote, ce se atingŭ de acestŭ obiectŭ și sʼa înceiatŭ și subscrisŭ protocolulŭ. 
Cugetămŭ că resultatulŭ, care îlŭ vețĭ înțelege din alta parte, ve va mulțămĭ și îmbucura, cu 
atăta maĭ multŭ, cu cătŭ vețĭ vedé în faptă, că nu vațĭ înșelatŭ despre buna voință a 
Abruzenilorŭ și a locuitorilorŭ din pregiurulŭ luĭ. La 2 ore a fostŭ prănzŭ, la care luară parte 
maĭ mulțĭ dintre DD. Senatorĭ și alte fețe, subt care banda musicale esecută imnulŭ 
poporale și maĭ multe piese romăneștĭ. Astăzĭ după ce a ascultatŭ Escelenția Sea S. liturgiă 
a plecatŭ către Sibiiŭ petrecutŭ de DD. Amploiațĭ, ofițirŭ, de o mulțime de călărețĭ și 
poporŭ, care se adunase de prin satele vecine ca să vază fața Arhiereuluĭ seŭ, și să iaie 
aripăstorésca binecuvăntare. 
 Noĭ urămŭ Escelențieĭ Sele călătoriă fericită și zile îndelungate, ca să păstoréscă 
îndeplina sănetate turmaʼĭ dela Dumnezeŭ îrcredințată spre bunulŭ și fericirea poporuluĭ 
nostru și spre gloria bisericeĭ nóstre, maĭ pre urmă ve dămŭ și cea maĭ nefățarnică 
încredințare, că întipărirea, ce a făcutŭ Escel. Sea în poporulŭ de aicĭ, arătânduĭ cărarea care 
duce la cultură adeverată, nu se va șterge din inimele nóstre nicĭ odată.  „Noĭ nu potemŭ 
face imputațiunĭ predecesorilorŭ nostriĭ“ zice Escel. Sea „pentru că nu ne aŭ făcutŭ scóle ș. 
a. căcĭ eĭ nu aŭ trăitŭ întrʼo epohă fericită precum trăimŭ noĭ înzestrațĭ cu tóte drepturile 
fără deosebire, însă nóă ne va face posteritatea nóstră cu totŭ dreptulŭ, décă nu ne vomŭ 
apuca, și nu vomŭ aduce cu încetulŭ la deplinire totŭ ce vedemŭ că e bunŭ și duce la 
luminare și cultură, maĭ vărtosŭ atuncĭ, căndŭ însașĭ înalta stăpănire ne arată calea, și 
făgăduește ajutoriŭ.“ ― Maĭ amŭ însă se însemnŭ că comuna politică a Abruduluĭ fără 
deosebire de confesiune, a înbrățișatŭ obiectulŭ acesta cu tótă buna voință. 

________________ 
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Întămplarĭ de zile. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ a ordinatŭ că oficiolatulŭ fișcale centrale, ce custa pănă 
acuma provisoriŭ în Voivodina sărbéscă și Bănatulŭ Temesianŭ este de a se lăsa definitivŭ 
în lucrarea sea.   
 Se zice că Șeic-ul-islam, care jócă acuma la turcĭ acea însemnată rolă, arŭ fi unŭ 
omŭ fórte afabile și plăcutŭ, elŭ lasă săʼĭ traducă știrile maĭ însemnate din gazete și apoĭ le 
ascultă întinsŭ pe otomană. Maĭ deunăzĭ i se citi unŭ articulŭ din unŭ Foiletonŭ, în care se 
descrie entusiasmulŭ, ce lʼa căștigatŭ frumósa jucătóriță Pepita Oliva la Sperl în Viena. La 
acésta se lăți o zimbire întinsă istéță peste fața luĭ Șeic-ul-islam, și după ce tăcu unŭ timpŭ 
bunicelŭ, strigă dintrʼodată: Alah este mare, însă Pepita trebuie să fie o persónă de totŭ 
plăcută. 
 Arestările ce se făcură de curăndŭ în Parisŭ, sʼaŭ întinsŭ cea maĭ mare parte asupra 
democrațilorŭ maĭ însemnațĭ. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ sʼa întorsŭ în 11 Oct. dela Monahŭ la Viena. 
 Despre petrecerea Maiestățiĭ Sele a împeratuluĭ scrie gazetele germane următóriele: 
Monahŭ 18 Oct. c. n. Balulŭ de erĭ în onorea împeratuluĭ Austriei se ține de cele maĭ 
strălucite festivitățĭ de curte, care de multŭ nu sʼaŭ serbatŭ aicea. Numerulŭ domnilorŭ și 
dómnelorŭ ce va fi suitŭ pănă la cĭncĭ sute. La 7 óre veniră domnitoriĭ în sala baluluĭ și 
după usuatele representațiunĭ descisă împeratulŭ balulŭ cu regina Maria, lorŭ urmă regele 
Macsŭ cu ducesa Elisabeta din Bavaria, logodnica M. S. și apoĭ principesele curțiĭ regeștĭ 
conduse de ambasadoriĭ poterilorŭ străine, ce săntŭ acreditațĭ acolo. La 10 óre a fostŭ supe. 
Perecea împerătéscă a șezutŭ între rege și regina. După supe (cină) sʼa continuatŭ joculŭ, și 
sʼa izprăvitŭ dabea la 2 óre. Maiestatea Sea împeratulŭ a luatŭ cea maĭ viă parte la jocŭ. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ   14 Oct. c. n. Gazeteĭ „N. P. Ț.“ se scrie de aicĭ. Deciarațiunea 
Sultanuluĭ de resboiŭ a lovitŭ în refugiațiĭ de aicĭ, ca și fulgerulŭ întrʼo prăuriă. Unŭ astfeliŭ 
de zgomotŭ și activitate nu sʼa vezutŭ demultŭ, și acela trebue să fie orbŭ, care nu vede, că 
se pregătește de resbelŭ în cuartirulŭ de căpeteniă alŭ revoluțiuneĭ. Cum că în mizloculŭ 
acesteĭ ațițărĭ și agitațiunĭ nu lipsescŭ nicĭ cele maĭ minunate faime, se înțelege de sine. Eu 
le pomenescŭ aceste numaĭ ca faime, ca să arătŭ sunanța lorŭ. Așia se povestește că în 
Sutamtonŭ treĭ dreimasterĭ a sositŭ cu totŭ feliulŭ de munițiune pentru Coșutŭ. Ba ce e maĭ 
multŭ, cumcă o soțietate a pusŭ aceste corabie spre dispusețiunea luĭ Coșutŭ pentru 
transportarea Magiarilorŭ în Turcia. După spusele lorŭ să se afle pe aceste corabie puște, 
tunurĭ, vestminte, munițiă, racete, scurtŭ orĭ ce este de lipsă pentru o campaniă. Se zice că 
Coșutŭ arŭ fi slobozitŭ și o scrisóre descisă către emigrațiunea din America, în care o 
provócă delocŭ după începerea vrăjmășielorŭ între Turcia și Rusia să alerge la Anglia, unde 
este totŭ gătitu pentru primirea și înaintarea eĭ spre Turcia, se spune și aceea că la 
întemplare ca emigrațiunea magiară să iaie parte activă la resbelulŭ orientale, Coșutŭ va 
porta comanda în propria sea persónă, ca să facă cu nepotință a doua edițiune a trădăreĭ luĭ 
Gőrgeĭ la Vilagoșŭ. Omulŭ acesta este destulŭ de deșteptŭ, ca să pună și acésta bucată în 
scene, căcĭ a studiatŭ tactica, elŭ adecă sʼa deprinsŭ în ecsiliulŭ seŭ cu științele de resboiŭ și 
pănă era Clapca încă aicĭ, îĭ da în ele lecțiune, care să se fie fórte miratŭ de talentulŭ 
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învățeceluluĭ seŭ. ― În casina refugiațilorŭ, unde se află mulțĭ polonĭ și magiarĭ, se 
povestește, că Coșutŭ arŭ fi căpătatŭ scrisórĭ din Constantinopole de mare însemnătate. 
Între altele se spune, că o deputațiune a emigranțilorŭ, ce se află în Constantinopole și prin 
pregiurŭ, arŭ fi fostŭ la unŭ Lordŭ însemnatŭ, și lʼarŭ fi rugatŭ, ca săĭ pună în lovirea 
dintăie la întemplare ca să erumpă resboiŭ, fiindŭ că eĭ ardŭ de dorŭ a de lupta. Turculŭ să 
fie primitŭ deputațiunea tare prietenește, și să o fie încredințatŭ, cumcă va face întrebuințare 
despre îmbierea eĭ, și este convinsŭ despre mulțemirea pentru concesulŭ asilŭ. 
 Cu tóte aceste Poloniĭ nu vreŭ să facă causă comună cu Magiariĭ, și generalele 
Dembinsci, care îĭ cunóște din revoluțiunea trecută a zisŭ, că elŭ numaĭ atuncĭ va primi 
comanda asupra emigranțilorŭ Polonĭ, décă nu se vorŭ amesteca cu Magiariĭ. 

________________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  17 Oct.  Întrʼo conglăsuire cu Timesulŭ încredințéze foile semioficialĭ ale 
Franțieĭ, cumcă pe lăngă tótă deciărațiunea de resbelŭ din partea Turcieĭ negoțiațiunile 
diplomatice se continuă. Ba unŭ ziurnale zice că unŭ astfeliŭ de conflictŭ este 
necondiționatŭ de lipsă pentru de a începe noue negoțiațiunĭ. ― 
 „Arŭ trebui“ zice acela ziurnale maĭ departe „ca să se încungiure înteia cugetare de 
sănge la Dunăre, să se facă minunĭ de înțelepțiunea și mintea împeratuluĭ Nicolaŭ.“ D. 
Pereigni a ciematŭ erĭ pe redactoriĭ foilorŭ semioficialĭ la sine, ca să le spună, că eĭ potŭ în 
viitoriŭ scrie despre întrebarea orientale cum vorŭ vrea. Acésta vrea să zică cu alte cuvinte, 
că ministrulŭ le aŭ datŭ voe să se deciare pentru reboiŭ. 
 Față cu versiunea lucrurilorŭ în oriente, ce pregătește ambasadorele rusescŭ de aicĭ 
D. Ciselef a părăsi cu personalele seŭ de legațiune delocŭ Franția, cum se va începe 
resboiulŭ între Turcia și Rusia. Curtea din Tuileriă a datŭ pe față tendința sea, la ajutoriulŭ 
materiale și morale, ceʼlŭ dă Turcieĭ asupra Rusieĭ săʼșĭ recieme ambasadorele din S. 
Petersburgŭ, și acésta silește pe împeratulŭ Nicolaŭ a face asemenea. 

________________ 
Turcia. 

 Gazeta Triestuluĭ ne împărtășește maĭ departe dela Constantinopole, cumcă redifiĭ 
aŭ formatŭ o armată de 350,000, însă acésta sumă décă arŭ căpăta vreo lovire nu sʼarŭ 
potea ușorŭ îndeplini, décă porta nu arŭ lua și ajutoriulŭ raialelorŭ, care însă arŭ fi cu mare 
greotate legatŭ, de și este de observatŭ că patriarhulŭ armenescŭ a făcutŭ acésta 
propusețiune porțiĭ. 
 Armeniĭ se lipescŭ de turcĭ pănă potŭ suge dela eĭ, și décă se satură, eĭ se desfacŭ, și 
puținŭ le pasă de sórtea lorŭ. Eĭ forméză celŭ maĭ interesantŭ, maĭ nemulțămitoriŭ, și fără 
inimă poporŭ în oriente. Greculŭ arŭ fi capace să iaie servițiŭ, însă pe lăngă ura ce e sădită 
în inima luĭ asupra turcilorŭ, și amorea sea către religiune, la tóte ocasiunea, iară maĭ 
vărtosŭ căndŭ e vorba de o bătaie asupra Țaruluĭ, elŭ nu numaĭ că va părăsi pe turcĭ, ci îĭ va 
și bate. Acésta știe pórta pré bine, și de aceea greotatea resboiuluĭ zace numaĭ pe turcĭ.
 Pórta a luatŭ din visteria Moșeelorŭ 15,000,000 fl. și cu acestia vrea ea să măne 
bătae cu Rusia, carea manevele eĭ așia le întocmește, ca conflictulŭ vrăjmășielorŭ cu Turcia 
să țină unŭ pănă la doĭ anĭ. Ofițiriĭ prusianĭ, ce se află în servițiulŭ porțiĭ, inspecționéză 
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fortărețele depela Dunăre, Marea négră și Caucasŭ. O parte a floteĭ turceștĭ a plecatŭ în 
Marea négră către Varna. 
Ce se atinge de trupele ajutătórie din Persia, acésta se pare că nu cugetă la ele, pentru că 
Persia nu a statŭ demultŭ cu Rusia așia bine ca tocma acuma, despre care ne dă dovadă 
destulă ordinulŭ S. Aneĭ crucea cea mare, ce lʼa căpătatŭ ambasadorele persianŭ în S. 
Petersburgŭ. 
 Patriarhulŭ celŭ noŭ grecescŭ Antimŭ este omŭ energiosŭ, și a fostŭ primitŭ maĭ 
nainte de sultanulŭ după obiceiulŭ veciŭ, care însă se deduce uitărĭ, apoĭ de ceilalțĭ 
ministriĭ. 
 „Portofolio Maltese“ ne aduce următóriele detaiurĭ asupra ședințeĭ Divanuluĭ, în 
care sʼa deciaratŭ resboiŭ asupra Rusieĭ, care pănă acuma nu aŭ fostŭ cunoscute. Consiliulŭ 
acestŭ mare a constatŭ din 280 medularĭ, adecă din ministriĭ, vezirĭ, ulemale de clasa întăia 
și a doua și ofițerĭ aĭ armateĭ. Președintele a fostŭ marele vezirŭ Mustafa Pașa subt 
asistenția luĭ Șeic-ul-islam, și a Șerifuluĭ principeluĭ Muhamedŭ Ibn-Naun. Reșid Pașa a 
adusŭ la cunoștința adunăriĭ starea lucruluĭ, și a înceiatŭ cu cuvintele: Împeratulŭ Nicolaŭ a 
zisŭ, cumcă elŭ vré să pedepséscă barbariĭ turceștĭ. . .  Adunareaa pășitŭ după aceea la 
consultare și a pusŭ la protocolŭ următórea deciarațiune; Negoțiațiunile diplomatice săntŭ 
înceiate, otomaniĭ jertfescŭ pentru corónă bunulŭ și săngele, ca săʼșĭ țină drepturile sele cu 
poterea armelorŭ asupra Rusieĭ, carea prin aceea, că șia lăpădatŭ trupele sele în principatele 
danubiane, refusă bine facerea păciĭ întrʼunŭ timpŭ, în care porțiĭ și Europiĭ zăcea maĭ tare 
la inimă, a o susținea. După acésta înceiare deciară ministrulŭ de resboiŭ Ali Pașa, cumcă 
poterea armateĭ regulate la Dunăre și granița Anatomieĭ să sue la 217000, fără să se ia în 
calculațiune corpurile neregularĭ, și numerósele cete ale voluntarilorŭ. Afară de aceste maĭ 
dispune stăpănirea și asupra 180,000 trupe ajutătórie, care cu celelalte trupe regularie 
dintrʼo parte vorŭ merge la granița Asieĭ, și dintrʼo parte la granița Rusieĭ. Ministrulŭ de 
marină încă a făcutŭ asemenea înpărtășirĭ, și apoĭ dede și agentele vice-regeluĭ din Egiptŭ 
încredințarea, cumcă Abas Pașa este gata aʼșĭ arăta subpunera către Sultanulŭ și pórtă prin 
sacrificie nemărginite. 
 Puinduse întrebarea, cumcă vrea întrʼadevărŭ Șahulŭ Persieĭ să să facă causă 
comună cu pórta, căndŭ tocmaĭ vréŭ ministriĭ să dee deslucire, sări Șerifulŭ Mahomed Ibn-
Naum și scrisă: „Domnulŭ Dumnezeŭ să ascuță sabia Sultanului ! Acesta Șerif, care 
îmbracă șerifatulŭ din Mecca de 15 anĭ, are mare influință ca următoriulŭ proroculuĭ asupra 
Arabilorŭ și a Curdistanilorŭ. Elŭ încredință după aceea, cumcă clerulŭ arŭ fi datŭ spre 
dispusețiunea guberniuluĭ o însemnată cuantitate de banĭ spre portarea resbeluluĭ. . .   Reșid 
Pașa lăudă purtarea pacinică a poporațiuneĭ creștine, carea pe lăngă tóte ațițările ruseștĭ se 
pórtă în liniște, și încredință, cumcă stăpănirea acésta clasă a sudițilorŭ o va ocroti cu 
deosebită îngrigire. Capiĭ cleruluĭ respunseră, cumcă eĭ întărescŭ cu plăcere adeverulŭ 
despre simțimintele poporuluĭ creștinŭ. „Noĭ vremŭ“ adaoseră eĭ „numaĭ pe vrăjmașiĭ 
nostriĭ (rușĭ) săʼĭ batemŭ, iară creștiniĭ, de vorŭ ținea credința către Sultanulŭ, nu aŭ de să 
teme de vreo demonstrațiune vrăjmășéscă, de ce vorŭ deciara însă pentru muscalĭ, atuncĭ eĭ 
să vorŭ tracta ca vrăjmașĭ.“ 

 
33.  
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Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Mercureĭ. fl. cr. 

 Din Comunitatea P o i a n a. Din lada Comuneĭ 10 f. Dela C. 
Geor. Paroh 2 f. B. Șerb Paroh 4 f. I. Manegruț 3 f. D. Dăncilă curat. 2 
f. D. Bozdog cur. 3 f. I. Dobrotă cur. 3 f. N. Șerb cur. 6 c. I. Ban crâs. 
1 f. N. Radu 1 f. V. Oprian 6 c. D. Oprian 1 f. I. Fleșériŭ 6 c. A. 
Georgie 1 f. V. Șufană neguț. 5 f. I. Radu f. jur. 4 f. N. Rodén 
căzănariŭ 1 f. 20 c. M. P. B. Șerb 2 f. iară D. Onofie, B. Hăndorén, N. 
Hăndorén, I. Toma, C. Oprian, P. Vlad deputatŭ, N. Ban, D. Radu, I. 
Radu, I. Dobrotă, B. Bâja și I. Dobrotă 2-lé toțĭ căte 1 f. I. Oprian 20 c. 
D. Șufană 24 c. C. Măniț 10 c. I. Fântână 20 c. S. Hândorén 10 c. I. 
Fățan 10 c. D. Gligor 6 c. I. Șufană 20 c. C. Gligor 10 c. I. Lazar 20 c. 
N. Dobrotă 10 c. N. Șufană 6 c. G. Gișe 10 c. D. Pără 6 c. B. Vonica 6 
c. N. Șufană 6 c. V. Oprian 10 c. D. Suciŭ 10 c. I. Oprian 6 c. N. 
Oprian 6 c. D. Măniț 6 c. I. Păța 20 c. B. Suciŭ, D. Bozdog, I. Vulcan, 
M. Fântână, D. Dăncilă și N. Negru căte 6 c. D. Buja 4 c. N. Oprian 10 
c. D. Fântână 6 c. I. Măniț 6 c. I. Buja 10 c. D. Fântână 6 c. I. Marcu 
24 c. L. Măniț 4 c. V. Șufană 10 c. G. Șerb 10 c. T. Nonica 20 c. P. 
Măniț 4 c. P. Vonica 6 c. D. I. Oprian 4 c. G. Hundorén 6 c. N. Cândé 
6 c. I. Oprian 10 c. N. Oprian 10 c. N. Buja 8 c. I. Iancu 20 c. I. 
Fântână 6 I. Negru 6 c. D. Vonica 12 c. D. Oprian 20 c. I. Juntén 20 c. 
B. Oprian 6 c. N. Negru 6 c. I. Onofĭe 12 .c D. Marcu 2 c. S. Prodan 6 
c. I. Fântână 6 c. C. Bogdan 10 c. N. Vulcan 10 c. N. Bozdog 6 c. N. 
Cândé 10 c. I. Oprian 6 c. S. Șufană 4 c. N. Șufană 10 .c N. Ronén 10 
c. N. Oprian 6 c. M. Onofie 6 c. I. Oprian 4 c. I. Dăncilă 10 c. N. 
Negru 10 c. I. Simion 12 c. I. Toma 5 c. D. Rodén 3 c. I. Șciopŭ 20 c. 
C. Lazar 20 c. D. Oprian 6 c. N. Bozdog 6 c. B. Oprian 10 c. D. 
Branga 6 c. I. Lazăr 6 c. P. Buja 21 c. A. Oprian 2 c. N. Bozdog 20 c. 
I. Ban 3½ c. I. Radu 6 c. N. Dobrotă 6 c. C. Măniț 12 c. N. Olariŭ 6 c. 
N. Iancu 10 c. Dv Ban  10 c. N. Branga 10 c. I. Oprian 4 c. I. Șufană 
36 c. I. Oancé 6 c. I. Oprian Ce. 30 c. N. Oancé 6 c. A. Angelóe 1 u  c. 
I. Dobrotă 4 c. I. Dobrotă 10 c. G. Fățan 3 c. D. Fățan 10 c. I. Rodén 6 
c. N. Corné 6 c. I. Șerb 2 c. B. Șerb 4 c. D. Marcu 4 c. I. Șerban 6 c. R. 
Șerb 6 c. N. Prodan 10 c. D. Suciŭ 10 c. V. Stainu 10 c. B. Siomionŭ 
10 c. I. Tanasă 10 c. T. Sarahie 6 c. I. Geor. 5 c. A. Toma, N. Popa, I. 
Stoian, D. Buja și N. Lazăr căte 6 c. M. Măniț 10 c. V. Șerb 10 c. D. 
Șerb 2 c. D. Suciŭ 10 c. N. Oprian 20 c. C. Hăndodén 20 c. I. D. 
Fântână 20 c. N. I. Dobrotă 6 c. D. Oprian 20 c. C. Șufană 30 c.  Dela 
maĭ mulțĭ 2 f. 6 c.                       Suma   
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Din Protopopiatulŭ Ilieĭ  

 Dela P. Protopopŭ Ioanne Orbonașiŭ ‒   10 ― 

 „ Teodosiu Moisăscu Paroh în Vorța   ‒ 4 ― 
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 „ Lada bisericeĭ din Valélungă    ‒   1 ― 

 „ Teodor Sârbu Preotŭ în M. Bretia    ‒ 4 ― 

 „ Maĭ mulțĭ creștinĭ din      „      „‒ 1 17 

 „ Samoil Moțu Paroh în Fueș-Băgara 2 ― 

 „ Lada bisericeĭ din         „       „ 2 ― 

 „ Sofronie Olariŭ Paroh înn Gothatia 1 ― 

 „ Lada Bisericeĭ din Uleșŭ  ‒  ‒ 1 ― 

 „ Maĭ mulțĭ creștinĭ de aicĭ   ‒  ‒ ― 52 

 „ Petru Oprén Paroh în Barăștĭ    ‒ 2 ― 

 „ Lada bisericeĭ din Micaneștĭ  ‒  ‒ 2 ― 

 „ „          „      „   Almașel  ‒    ‒ 2     ― 

 „  „          „      „   Cerbia  ‒    ‒ 3 ― 

 „ Nicolae Anca Paroh în Cerbia    ‒ 2 ― 

 „ Constantin Radovicĭ Paroh în Certejĭ 6 ― 

 „ Lada bisericeĭ din Certeju de josŭ  ‒ 2 ― 

 „ „         „         „   Bradațelŭ  ‒ ‒ 4 ― 

 „ „         „         „   Runcșorŭ  ‒ ‒ 3 ― 

 „ „         „         „   Vicca   ‒ ‒ 3 ― 

 „ „         „         „   Branșca   ‒ ‒ 1 ― 

 „ Mihail Moisăscŭ Paroh în Branișca     1 ― 

 „ Ctitoriĭ din                   „ 2 ― 

 „ Anca Paroh în Almaș-Seliște  8 ― 

 „ Lada Bisericeĭ din          „       „ 2 ― 

 „ Dimitrie Raț Paroh în Bacea      ‒ 2 ― 

 „ Ambrosie Olariŭ Parohŭ în Burjuc 2 ― 

 „ Lada bisericeĭ din                  „ 5 ― 

 „ Parohia din Tatarăștĭ    ‒ ‒ ‒ 5 ― 

 „ Adam Ienci Paroh în Zaam   ‒   ‒ 2 ― 

 „ Ctitoriĭ din                 „         ‒ ‒   4 ― 

 „ „      „                Tămășăștĭ  ‒ 2 ― 

 „ Nicolae Pop Paroh în Gialacuta  ‒ 2 ― 

 „ Comunitatea din Boőz ‒ ‒ ‒ 5 ― 

 „ Comunitatea Gura-Saduluĭ ‒ ‒ 15 2 

Suma 114 11 

Suma 192 43 

La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de 5094 48 

Suma totală 5287 31 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 28. Octom. Calend. noŭ. 
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