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Depeșe telegrafice. 
 
 P a r i s ŭ   27 Octom. c. n. Monitorele de astăzĭ aduce unŭ articulŭ asupra criseĭ 
orientalĭ, în elŭ se pune accentŭ pe aceea, cumcă împeratulŭ tare ținé pre principiulŭ 
enunciatŭ la suirea sea pe tronŭ pentru păzirea păciĭ, carea însă este condiționată prin 
privința la ecuilibriŭ Europeĭ și la dreptulŭ și securitatea tuturorŭ poterilorŭ. Flotele aliate 
se află în Marea marmoră. Ca și aceste așia vorŭ merge la olaltă și faptele și negoțiațiunile 
ambelorŭ poterĭ. Neutralitatea Austrieĭ și a Prusieĭ nu este nepăsare, nu va lipsi dară 
conlucrarea lorŭ, fiindŭ că deslegarea diferințelorŭ prin mizloculŭ de negoțiațiunĭ se póte 
ușiura. Aceste favoritórie împregiurărĭ ne lasă să așteptămŭ cu încredere resultatulŭ. 
 T u r i n ŭ   24 Octom. Erĭ aŭ fostŭ trupele consemnate din causă că era témă să nu 
se turbure érășĭ liniștea, și garda naționale remasă în privigere fără să se fie întămplatŭ 
ceva. În noptea din 21 a fostŭ cetățuia Pinti înecată de ape unde se primejduiră mai mulțĭ 
ómenĭ și se surpară vreocăteva case. 

________________ 
 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  1 8 1 0 - 1 8 1 1 ,  a p o ĭ  ș i  1 8 2 9 . . 

(Înceiere.) 
 Malulŭ dreptŭ alŭ Dunăreĭ este peste totŭ maĭ înaltŭ decătŭ celŭ stângŭ, din care 
pricină elŭ dă turcilorŭ o pusețiune favoritóriă; însă săntŭ și locurĭ de acele, unde valea se 
lățește și în a sea întindere se departă de acele ridicăture. Trecerea aci nu se maĭ póte apăra 
prin formațiunea pămăntuluĭ, de aceea se și află aci în tóte vălile acele fortărețe maĭ cu 
sémă de o clădire de mizlocŭ, care folosescŭ celŭ puținŭ spre aceea, că daŭ mizlocŭ de o 
împrotivire preliminariă, séŭ spriginescŭ pe o trupă, care voiește a împedeca trecerea 
dușmanuluĭ, séŭ decumva acela, întrebuințândŭ poterĭ maĭ marĭ, a și trecutŭ, o punŭ în stare 
a poté manevra în dosulŭ luĭ. Aicĭ se află cetatea Sistovulŭ cu 10,000 locuitorĭ. Cetatea 
acésta provezută cu tunurĭ și cu șanțurĭ, a căreĭ poporățiune maĭ nainte era de dóă orĭ pe 
atăta de mare, la anulŭ 1811 a fostŭ dărâmată de către rușĭ din fundamentŭ. Rușciuculŭ, ce 
zace maĭ în giosŭ, cu 30,000, încă a fostŭ cotropitŭ atuncea. Însă cetatea sʼa reedificatŭ și și 
întăriturele se renoiră cu multă silință după sistema de acum. Rușciuculŭ este unulŭ din cele 
maĭ tarĭ locurĭ pe liniele Dunăreĭ. Giurgiulŭ îlŭ perdură turciĭ ce e dreptŭ, însă în loculŭ 
aceluia îșĭ păstrară o insulă mică, pe care se rădică întăriturele cele noue. 
 Turtucaia, care stă față în față cu satulŭ romanescŭ Oltenița, este unŭ puntŭ de 
trecere, pe care rușiĭ ʼlŭ coprinseră maĭ de multe orĭ, și unde eĭ și acum aŭ descălecatŭ în 
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numerŭ însemnătoriŭ. Acestŭ micŭ orașŭ este încungiuratŭ cu zidurĭ, precum săntŭ 
încungiurate cele maĭ multe orașe în Turcia și provezute cu tunurĭ. Turtucaia este unŭ 
orășelŭ de mare însemnătate în privință ostășéscă, fiindŭ că terenulŭ în vecinătatea luĭ nu 
opune pedece la înființarea podurilorŭ de corabie și fiindŭ că forméze puntulŭ de căpeteniă 
alŭ unuĭ drumŭ, care duce peste Rasgrad la Șumla în năuntrulŭ Bulgarieĭ. După cum ni se 
face asecurarea, Omer-Pașa a pusŭ pe ingineriĭ europenĭ, cariĭ se află în numerŭ 
însemnătoriŭ în armata turcéscă, ca săʼĭ întăriască cu mare îngrigire orășelulŭ Turtucaia. 
 Silistria este una dintre cele maĭ bune fortărețe ale linieĭ dela Dunăre. Pe lângă tóte 
neajunsurile eĭ, care însă astăzĭ se înlăturară, ea a datŭ multŭ de lucru rușilorŭ la a. 1829, 
pănă căndŭ o coprinseră. 
 Generalele Dibici, de și se afla în stăpânirea Varneĭ, totŭ nʼa cutezatŭ a merge 
asupra Adrianopoleĭ, pănă căndŭ nʼa coprinsŭ Silistria, din care împregiurare se dovedește 
maĭ bine folosulŭ, ceʼlŭ daŭ turcilorŭ fortărețele dela linia Dunăreĭ. Aceste aŭ ținutŭ pe rușĭ 
totŭ déuna în frâŭ 12 pănă în 14 lune. 
 Ca prin trécătŭ trebue să maĭ facemŭ băgarea de sémă, cum că fortărețele nice odată 
aŭ împedecatŭ pe o armată a trece peste o apă. De căte orĭ a fostŭ de lipsă, sʼa trecutŭ peste 
Renŭ, pe lângă tótă linia fortărețelorŭ, carelŭ încungiură pe acela întrʼo mesură multŭ maĭ 
deplină decătŭ aceste pe Dunăre. Rușiĭ nice întrʼo bătaie șʼaŭ potutŭ îndeplini trecerile 
peste Dunăre cu ușurință. Adeveratŭ, că turciĭ nu se aflară nice odată în numerŭ 
însemnătoriŭ, spre a se opune cu energiă le trecerea rușilorŭ peste Dunăre; dar tocma și 
căndŭ arŭ voi turciĭ una ca acésta dușmanulŭ póte afla mizlóce de aʼșĭ îndeplini trecerea 
prin surprindere și de a încungiura fortărețele. La unŭ poporŭ resboinicŭ, cum este celŭ 
turcescŭ, unde toțĭ locuitoriĭ pórtă arme, omulŭ nu póte străbate ușorŭ în inima țereĭ, décă 
în dosulŭ seŭ are fortărețe și înaintea sea o armată; din aceste temeiurĭ se înduplecară rușiĭ 
la a. 1828 a opumna treĭ fortărețe, înainte de a urma maĭ  departe cu a le lorŭ operațiunĭ. 
 Să mergemŭ acum la Dunărea de giosŭ; lățimea eĭ totŭ crește ear  iuțéla i se 
micșoréză, făcândŭ numaĭ o milă întrʼo óră. Căteva mile dela Silistria râulŭ, care pănă acum 
cursese dela apusŭ spre resăritŭ, forméză unŭ arcŭ mare, îșĭ ea o direpțiune către miază 
nópte, pănă căndŭ ajunge la Galațĭ, unde érășĭ se întórce către resăritŭ spre a încurge în 
marea négră. Ținutulŭ ce se coprinde între Dunăre și marea négră, a căruĭ lățime face 12 
pănă la 20 mile, se numește de către turcĭ Tartari-Dobrucea și se ține de pașaliculŭ Silistria. 
Nu departe de aci se află Rasova, unde trecerea nu se póte pune în lucrare din pricina 
nomoluluĭ ce se află la țermulŭ celŭ stângŭ. Dela Rasova pănă la portulŭ dela Custențe nu 
săntŭ maĭ multŭ decătŭ 12 mile. Îngusțimea acésta a măreĭ în timpurile cele străvecĭ a fostŭ 
apărată de încursiunile dacilorŭ prin bastiunea luĭ Traianŭ, înaintea căreia era unŭ șanțŭ, 
care nice pănă astăzĭ nu este umplutŭ. 
 Acum se pare doveditŭ, cumcă Dunărea între Rasova și Gălațĭ în urmarea nomolireĭ 
a fostŭ silită aʼșĭ părăsi sursulŭ seŭ primitivŭ dela apusŭ către resăritŭ și a curge cătva locŭ 
în direcțiunea nordică. Spre apusŭ dela Rasova ajungemŭ la Hârsova, subt ale căruĭ tunurĭ 
de fortăréță în timpŭ de pace se află unŭ podŭ de năĭ. De aci pănă la ostiele Dunăreĭ și încă 
și mai încolo spre resăritŭ se află o planițiă mare, nomolósă, întretăiată de maĭ multe bălțĭ 
mice. Privită din depărtare acéstă planițiă se pare a se contopi cu șesurile cele nomolóse ale 
Besarabieĭ. Comunicățiunea acestorŭ petece de pământŭ cu satele se îndeplinește prin nește 
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drumurĭ ce se află întrʼo stare fórte próstă. Ținutulŭ acesta de altmintré este roditoriĭ, dă 
secerișŭ bogatŭ și nutrește o mulțime de bivolĭ, cariĭ se întrebuie la plugŭ și la transportŭ. 
Fortărețele dela Măcinŭ, Isaccea și Tulcea aprópe de ostiele Dunăreĭ săntŭ maĭ multŭ 
puncte de observațiune decătŭ locurĭ tarĭ de apărare. Ele slugescŭ maĭ cu sémă spre păzirea 
maluluĭ de dincoloe, spre apărarea floteĭ turceștĭ, și la întemplare de nevoiă spre a găuri 
corăbiele ruseștĭ. Apărarea acesteĭ părțĭ a Dunăreĭ era maĭ nainte asecurată prin cele doue 
fortărețe tarĭ ce se află pe malulŭ stângŭ alŭ Dunăreĭ Brăila și Ismailulŭ. Față cu Măciunulŭ 
se află Brăila, care în pacea dela Adrianopole se luă din măna turcilorŭ; față cu Tulcea se 
află Ismailulŭ, care acum se ține de Besarabia, smulsŭ fiindŭ și elŭ de către împerăția 
turcéscă prin aceeașĭ legătură de pace. 
 În tóte bătăile de maĭnainte ale Turcieĭ cu Rusia aceste doue fortărețe aŭ împedecatŭ 
lungŭ timpŭ străbaterea rușilorŭ maĭ departe și a suferitŭ obsidiunĭ, care prin obstinațiunea 
apărăreĭ sʼaŭ făcutŭ totŭ așia de renumite cătŭ și prin săngerósele perderĭ ale rușilorŭ. În 
anulŭ 1790 perdu generalele muscălescŭ Suvarovŭ la asaltulŭ ceʼlŭ încercă asupra Brăileĭ 
cincĭsprezece mĭĭ de ostașĭ; de aceea după ce a întratŭ în orașŭ a poruncitŭ ca tótă 
poporățiunea, ce consta din 35,000 suflete, să se trécă prin ascuțitulŭ sabieĭ. 
 Pe acéstă grămadă de tunurĭ mórte așezânduse elŭ, îndreptă încă în acea séră către 
împerătésa următoria depeșă laconică: „Suverana mea! Ismailulŭ zace la piciórele domniei 
tale.“ Suvarvŭ a fostŭ unŭ ostașŭ aspru și unŭ curténŭ politicŭ. Désupra Tulceĭ Dunărea, ca 
tóte riurile cele marĭ, forméză o deltă și se aruncă prin treĭ ostie, adecă prin ostiulŭ Cilia, 
Sulina și St. Georgie în marea négră. Gura Sulineĭ este drumulŭ de corăbiere pentru orĭ ce 
timpŭ alŭ anuluĭ potrivitŭ pentru corăbiele cele marĭ. Sulina acum se ține de Rusia; prin 
acéstă acvisițiune ea ʼșĭ a căștigatŭ ceia comerciuluĭ și a navigațiuneĭ pe râulŭ celŭ maĭ 
mare alŭ Europeĭ. 
 Să înceiămŭ deocamdată cu o băgare de sémă, care se póte aplica în împregĭurările 
de față. Mulțĭ ómenĭ se parŭ a aștepta în tótă diminéța știrea despre trecerea peste Dunăre 
din partea Rusieĭ, aŭ a turcilorŭ. Însă ținuturile dela Dunărea de giosŭ în timpŭ de iarnă 
săntŭ nepracticabilĭ. Acésta va fi și în tómna acésta, décă timpulŭ anuluĭ acolo giosŭ este 
totŭ așia ploiosŭ ca și în centrulŭ Europeĭ. În unŭ astfeliŭ de timpŭ o armată nu póte înota 
prin tina cea adăncă a acestorŭ țere, din causa că ea are trebuință de cară, de caĭ la tunurĭ, pe 
care nu este în stare a le scóte din noroiŭ tocma de are și îndoită înhămătuta. Numaĭ 
călărimea cea neregulată a turcilorŭ și cosaciĭ muscăleștĭ săntŭ în stare a se maĭ svârgoli la 
olaltă. În bătăile de maĭ nainte rușiĭ în timpulŭ acesta se trăgéŭ totdéuna pe la cortele lorŭ 
de iarnă în Moldavo-Romănia, ba și obsidiunile începute, le lăsaŭ ne isprăvite și se 
mărginéŭ numaĭ pe lângă lăsarea avantgardelorŭ de cosacĭ pe malulŭ turcescŭ alŭ Dunăreĭ, 
pe lângă apărarea nodurilorŭ, ce le avéŭ făcute peste Dunăre, în urmă pelângă stăpânirea 
locurilorŭ celorŭ tarĭ, ce le coprinseseră odată.  
 Dunărea înainte de a se împărți ca să formeză numita deltă, are o lungime de 2 pănă 
în 3 cilometriĭ (1000 pănă la 1500 stânginĭ) care se întretaiă de insule; ea îngiață pe la unele 
locurĭ în totŭ anulŭ. Bulgaria și Romănia, de și se află subt acelașĭ gradŭ alŭ lățimeĭ cu 
T o s c a n a , aŭ a sugeri vânturĭ fórte aspre, fiindŭ că nu săntŭ apărate de vânturile nord-
ostice ce suflă de pe giață. Dunărea în șese ierne a îngiețatŭ de cincĭ orĭ. Giața eĭ ține dela 
Decembre pănă la Marțiŭ; apoĭ în timpulŭ desgiațăreĭ drumulŭ este cu multŭ maĭ 
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neumblățiosŭ decătŭ altă dată. Isbutindŭ darʼ resboiulŭ între acele doue împerățiĭ, 
începutulŭ dușmănielorŭ are să se aștepte numaĭ la primăvéră (Așia negreșitŭ, căndŭ tomna 
prin țéra romănéscă și peste Dunăre arŭ fi estimpŭ așia ploiósă ca în Franția; însă cine 
cunoște maĭ de aprópe clima acelorŭ locurĭ, va fi știindŭ, că acolo tómna este timpulŭ celŭ 
maĭ bunŭ alŭ anuluĭ, și că drumurile săntŭ multŭ maĭ desfundate primăvéra decătŭ tómna).        
(după Debats) 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ   18 Oct.   Articululŭ din Blajŭ din 6 Oct. în Nr. 82 alŭ Gazeteĭ 
Transilvanieĭ, ne silește să facemŭ cunoscutŭ încă odată publiculuĭ romănŭ și maĭ vărtosŭ 
acelorŭ Domnĭ, cariĭ se ocupă cu traducerea și compunerea cărțilorŭ scolarie, fie acele 
pentru scolĭ poporalĭ, normalĭ séŭ gimnasialĭ, cumcă aceste nu se potŭ întroduce în scóle 
publice ca cărțĭ prescrise, pănă nu căpătă aprobarea înaltuluĭ ministeriŭ de învățemăntŭ. 
Mai departe, cumcă Geografia luĭ Burger, carea a fostŭ prescrisă pentru prima clasă 
gimnasiale, sʼa casatŭ maĭ demultŭ, ca neîndestulitóriă, și în loculŭ eĭ sʼa întrodusŭ 
Geografia luĭ Belingerŭ. 
 În privința conflictuluĭ ce sʼa întemplatŭ la Isaccea între turcĭ și rușĭ, ne aduce 
„Vestitoriulŭ rumănescŭ“ următórea știre. 
 B u c u r e ș t ĭ  12 (25) Octom. 1853 E. Sa D. comandantul de căpetenie al 
trupelorŭ I m p e r i a l e  porunci uneĭ părțĭ din flotila Dunăriĭ săse urce în sus pe râŭ în 
Țara-Romănéscă. Ecsecutarea acesteĭ espedițiĭ era fórte periculósă pentru că șalupele 
canoniere și vaporele trebuiaŭ să treacă prin locul fortificațiilor făcute de Turcĭ, aproape de 
Isaccea. 
 Espediția trebuia să se facă noaptea pentru micșorarea pericoluluĭ, comandantul 
flotileĭ însă și toțĭ ofițeriĭ solicitară drept o grație autorizația dʼa o ecsecuta zioa. 
 La 11 (23) Octom. la 8½ ceasurĭ de dimineață flotila se apropie de Isaccea. Turciĭ 
ceĭ întâiŭ începură asaltulŭ și atuncĭ o tare canonadă începŭ de amăndoă părțile. 
 Lupta ținŭ unŭ ceasŭ și jumătate și cu tot focul bine hrănit de 27 tunurĭ vrășmășeștĭ, 
flotila Rusă putu să ajungă cu norocire la destinația eĭ; cea maĭ mare parte a orașuluĭ 
Isaccea fu arsă de bombele aruncate de flotilă.  
 Pierderea cu e considerabilă: 12 morțĭ între care și căpitanulŭ de al 2 rang 
V e r p a c o v s c i , ofițer de marină cunoscut prin bravura sa, a căruia perdere fu 
simțitoare tuturor. 
 S i b i i ŭ  18 Octom. Cu începutulŭ luĭ Noembre căl. noŭ sistema vămilorŭ de 
drumŭ va întra în lucrare, șĭ adecă în privința următórielorŭ drumurĭ, care de aci încolo se 
vorŭ repara și susținé pe celtuelele statuluĭ: 
 1. Drumulŭ de Brașiovŭ. Acesta duce dela granița țereĭ romăneștĭ și anume dela 
pasulŭ Timișuluĭ prin Brașiovŭ, Făgărașiŭ la Sibiiŭ căpitalea țereĭ, și are o lungime de 215/8 
milurĭ (de căte 4000 stănjinĭ) cu stațiunile de vamă: Timișulŭ de susŭ, Brașiovŭ, Codlea, 
Vlădenĭ, Făgărașiŭ, Sămbăta de giosŭ, Arpașiŭ de giosŭ, Porumbaculŭ, Vestenŭ, Șelimbărŭ 
și Sibiiŭ. 
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 2. Drumulŭ de Oitozŭ. Acésta duce dela granița Moldavieĭ prin Brețcŭ, C 
Vașarheiŭ, și se împreună la Brașiovŭ cu drumulŭ de țéră alŭ Brașiovuluĭ Nr. 1. Lungimea 
luĭ e de 124/8 de milurĭ; dintre aceste 113/8 sântŭ gata, éră 11/8 milurĭ se clădescŭ acuma, 
stațiunile de vamă sânt: granița moldovenéscă, Brețcu, C. Vașarheiŭ, Macșa, Ozunŭ și valea 
négră. 
 3. Drumulŭ dela Turnŭ roșiŭ. Acesta duce dela granița Romănieĭ peste Boița, și la 
Vestenŭ se împreună cu drumulŭ Brașiovuuluĭ Nr. 1. Lungimea luĭ e de 36/8 milurĭ; 
dintrʼaceste 25/8 milurĭ dela Boița pănă la Vestemŭ sântŭ clădite în formă de șosea, are 
stațiunile de Vamă: granița romănéscă și Boița. 
 4. Drumulŭ de Bănatŭ. Acesta duce dela Coșovița la granița Bănatuluĭ preste Deva, 
Sebeșiŭ la Sibiiŭ; lungimea luĭ e de 211/8 milurĭ și 182 stănginĭ, cu stațiunile de vamă: 
granița țereĭ, Dobra, Leșnicŭ, Pisci, Orăștie, Jibotŭ, Sebeșiŭ, Mercurea, Săcelŭ, Sibiiŭ. 
 5. Drumulŭ de Aradŭ. Acesta duce dela granița Ungarieĭ prin Zam, și lăngă Dobra 
se împreună cu drumulŭ Bănatuluĭ; lungimea luĭ e 37/8 milurĭ, cu stațiunile, de vamă: 
granița unguréscă, Burjucŭ și întrarea în drumulŭ Bănatuluĭ. 
 6. Drumulŭ de Clujiŭ. Acesta duce dela granița Ungarieĭi la Feceteto preste 
Juiedinŭ, Clujiŭ pănă la Sebeșiŭ, unde se împreună cu drumulŭ Bănatuluĭ; lungimea luĭ de 
243/8 miluri și 440 stănjinĭ cu stațiunile de vamă: Granița unguréscă, Huedinŭ, Gierio, N. 
Capuș, S. Feneș, Clujiŭ, Harmaș fogado, Turda, Vințŭ de susŭ, Aiudŭ, Tiușiŭ, Belgradŭ, 
Oarda. 
 7. Drumulŭ de Bistriță. Acesta duce dela Bistrița peste Magiaroș, Dejiŭ la Clujiŭ, și 
acolo întră în drumulŭ Clujiuluĭ; lungimea luĭ e de 15 milurĭ și 925 stănjinĭ, cu stațiunile de 
vamă: Bistrița, Magiaroș, Betlénŭ, Retlégŭ, Dejiŭ, Gerla, Valasut, Apajida și Clujiŭ. 
 8. Drumulŭ din Baia mare. Acesta duce dela Baiea mare la granița unguréscă preste 
Nagi Șomcut, Capion și se împreună la Dejiŭ cu druumulŭ Bistrițeĭ; lungimea luĭ e de 102/8 
milurĭ 223 stănginĭ cu stațiunile de vamă: granița unguréscă, Berceș, C. Nireș, Borșo, 
Capion, nodulŭ dela Cozalu și Dijiŭ. 
 9. Drumulŭ de Bucovina. Acesta duce dela granița Bucovineĭ peste Tiuța, Bistrița, 
Peginŭ, M. Vașarheiŭ, Mediașiŭ la Sibiiŭ, are lungime de 364/8 milurĭ și 258 stănginĭ, dintre 
care numaĭ fragmentele dela graniță pănă la Téca de 114/8 milurĭ și dela Reginŭ pănă la M. 
Vașarheiŭ de 34/8 milurĭ sânt clădite în formă de șosea. Stațiunile de vamă sănt: granița 
țereĭ, Maroșenĭ, Loșanĭ, Bistrița, Harina, Téca, Peginŭ, Gerneseg, M. Vașarheiŭ. 
 Sibiiŭ 20 Oct. Vestea ce se lățisă erĭ pe aicĭ, cumcă adecă pe la Calafatŭ aŭ trecutŭ 
4000 turcĭ cu 600 călărețĭ fără să le stee rușiĭ în protivă, se adeverește. ― Uniĭ vreŭ să știe, 
cum că arŭ fi începutŭ a trece și în Romănia mare fără să afle vreo resistențiă din partea 
rușilorŭ, cariĭ numaĭ se concentrése. Se vorbește că cererea luĭ Omer Pașa săʼĭ pregătéscă 
palatulŭ seŭ pentru cuartirŭ arŭ fi mișcatŭ pre Înălția Sea principele Stăpănitoriŭ Barbŭ 
Stirbeiŭ ca să părăséscă patria. Locuitoriĭ să se afle în cea maĭ mare frică, ce este lucrulŭ 
préfirescŭ, căcĭ în timpulŭ resboiuluĭ nicĭ cea maĭ mare disciplină a ostașilorŭ nu scutește 
pe bețiĭ locuitorĭ de multe năcazurĭ și suferințe. ― La noĭ toțĭ întrebă: Ce vréŭ cu acésta 
rușiĭ, căcĭ baremŭ atăta se credea, că eĭ de și nu vorŭ trece Dunărea, dar nicĭ nu vorŭ 
îngăduĭ să o trécă turciĭ și să facă teatrulŭ resbeluluĭ țéra romănéscă. ― Uniĭ vréŭ să 
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privéscă în portarea acésta a rușilorŭ unŭ semnŭ de împăciuire, carea toțĭ o dorimŭ din 
inimă. 
 S i b i i ŭ   21 Oct.  Aséră a sositŭ aci Înălțimea Sea Domnulŭ Țereĭ Romăneștĭ 
Principele Barbŭ Stirbeiŭ, și-a trasŭ în otelulŭ la Cetatea Vieneĭ. 
 Tocmaĭ căndŭ eramŭ să înceemŭ articululŭ ne veni „Buletinulŭ oficiale“ din 
Bucureștĭ, din care vedemŭ că principele stăpănitoriŭ sʼa îndepărtatŭ vremelnicește dela 
cărmă, și oblăduirea țereĭ este în măna sfatuluĭ administrativŭ ecstra ordinariŭ. 
Publicațiunea este datată din 14 Octom. 1853 Nr. 1737. 

Ungaria,  A r a d ŭ   11 Oct.  Dela buniĭ nostriĭ părințĭ amŭ învățatŭ după 
principiele creștineștĭ acele datine bune, ca apucăndune de vrʼunŭ lucru maĭ momentosŭ, 
séŭ precăndŭ la vreo călătoriă, să ne facemŭ cruce, și să zicemŭ „Dómne ajutăne.“ Ca 
datina acésta să se pazéscă și pentru tinerimea scolariă romănă teologică, pedagogică, 
gimnasiale, normale și elementare de aicĭ la începutulŭ anuluĭ scolasticŭ, ne adunarămŭ 
astăzĭ în biserica catedrale, unde ținerea uneĭ slujbe dumnezeeștĭ pompóse se ciemă Duhulŭ 
sfăntŭ, ca se umple inimile tinerilorŭ, și să le lumineze mințile. Spre acestŭ scopŭ după 
sevărșirea liturgieĭ întră Présfinția Sea D. Episcopŭ diecesanŭ Procopiŭ Ivacicovicĭ în 
altariŭ cu toțĭ preoțiĭ, ce eraŭ față în biserică, și înbrăcănduse în odórele bisericeștĭ se întonă 
„Împerate cerescŭ.“ Présfinția Sea dădu binecuvăntare prin „Mântuiește Dómne poporulŭ 
tăŭ“ apoĭ citi din genincĭ rugățiunea către Prépoterniculŭ Dumnezeŭ, cerăndŭ ajutoriŭ la 
acésta întreprindere. După finirea cerimonielorŭ eși Présfinția Sea din altariŭ și spre bucuria 
turmeĭ Sele sufleteștĭ începŭ a cuvănta. Cuvintele cele dulcĭ și măngăióse a Présfințieĭ Sele 
pătrunseră nu numaĭ la sufletulŭ numeróseĭ tinerimĭ, ci a trasŭ și cea maĭ încordată luare 
aminte a celorlalțĭ ascultătorĭ. „Petrecăndŭ fieștecare dintre voĭ timpulŭ trecutŭ la aĭ seĭ, și 
venindŭ să urmeze séŭ să încépă științele, după ciemarea Duhuluĭ sfăntŭ amŭ a ve maĭ da și 
trebuințiósa învățetură, carea să ve manuducă pe cărărĭ bune, și carea în soțietatea 
omenéscă să dicteze de minte și de înțelepțiune,“ zice în cuvăntarea sea bunulŭ nostru 
Arhipăstoriŭ, espresiunile „iubită tinerime“ „voĭ iubițilorŭ“ se auziră maĭ de multe orĭ în 
acéstă cuvăntare cu mare plăcere. „Voĭ ve aflațĭ în flórea tinerețelorŭ, sufletulŭ vostru e 
îngerescŭ, inima vóstră curată, și ne nestricată, dar începŭ a se desvălĭ în voĭ, și astfeliŭ de 
aplecărĭ, care décă nu vorŭ fi îndepărtate și povățuite de înțelepțiune și buna creștere ușorŭ 
vă vețĭ potea poticni și face pentru totdéuna nenorocoșĭ,“ continuă maĭ departe Présfinția 
Sea. Iară cuvintele psalmistuluĭ: „Venițĭ fiilorŭ ascultațimă pre mine, frica Domnuluĭ voiŭ 
învăța pre voĭ“ mișcară pe totŭ insulŭ pășindŭ maĭ aprópe către Arhipăstoriulŭ seŭ, care 
spusă maĭ departe, cumcă totŭ binele ce este, se ajunge cu ajutoriulŭ luĭ Dumnezeŭ avăndŭ 
frică de elŭ, și credință, nădejde și iubire în elŭ, maĭ departe desvăli în cuvăntarea sea, ce 
vistieriă mare este învățătura, cum face ea din omŭ o făptură maĭ alésă, cum îndréptă ea 
năravurile și face pre omŭ harnicŭ pentru totŭ lucrulŭ folositoriŭ. Și fiindŭ că poporulŭ tóte 
speranțele fericituluĭ seŭ viitoriŭ le pune în tinerimea scolariă, o îndemnă, o sfătui să fie 
sărguitóriă în învățetură ca albina în lucrarea sea, să aibă însă și portarea bună, căcĭ patimile 
și găndurile ușióre retragŭ dela învățetură, tâmpescŭ mintea și o facŭ necapabile de ce e 
bunŭ și frumosŭ; ear învățetura fără portare bună nu este folositóriă, și fiindŭ că prin 
învățetură și portare bună se întemeiază inimă bună și neravurĭ evlavióse, așia dară 
demustră tinerimea, ca să fugă de înșelătoriele lumeĭ, de vicleniă, minciună, trândăviă și de 
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tóte altele reurățĭ, o sfătui ca să caute soțietatea ómenilorŭ bunĭ și ecsemplarĭ, căcĭ precum 
mărulŭ celŭ maĭ frumosŭ și sănetorsŭ se strică décă stă în aerŭ stricatŭ, séŭ lăngă mărŭ 
putredŭ, așia și tinărulŭ nevinovatŭ însoținduse cu celŭ reŭ se strică; portarea bună, morale 
și sârguința în învățeture o cere onórea și frumosulŭ poporuluĭ nostru, o cere folosulŭ și 
vaza bisericeĭ nóstre. Suprinzătóriă și tare plăcută fu cuvăntarea maĭ departe, în care zisă 
Présfinția Sea „Aducețivă aminte iubițilorŭ meĭ de iubirea părințilorŭ vostriĭ, cariĭ vʼaŭ 
adusŭ aicea la creștere, ca la cea maĭ mare Vistieriă, cu acea rugare dréptă, ca să ve dămŭ 
lorŭ iarășĭ înderăptŭ întregĭ și nevinovațĭ, aducețivă aminte de lacremile lorŭ și de dulcile 
cuvinte „Fetulŭ meŭ ! sufletulŭ meŭ pórtăte bine!“  Aceste sfaturĭ pofti Présfinția sea a le fi 
unŭ îngerŭ păzitoriŭ pe tóte cărările lorŭ rugăndŭ pe Duhulŭ sfăntŭ dătătoriŭ de viață, să se 
sălășluiască în tinerimea scolariă și să o feréscă de tótă spurcățiunea. ― Prințiĭ și 
ascultătoriĭ pătrunșĭ de adeverulŭ învățetureĭ acesteia oftară, și rugară pre Dumnezeu alŭ 
totŭ poternicŭ ca să dăruiască viață îndelungată Présfințieĭ Sele bunuluĭ nostru Arhiereŭ, ca 
să ne pótă învăța și povățuĭ pe calea cea dréptă, pe calea lumineĭ, și a cultureĭ adeverate. 

Teoologĭ săntŭ în anulŭ acesta în treĭ cursurĭ 30, pedagogĭ în dóe cursurĭ 150, 
gimnasistĭ în 8 clase 95 romănĭ adecă, normalistĭ vreo 15 iară în clasele elementarie ca la 
200. 

Austia. V i e n a  25 Oct. c. n.  La sunetulŭ, cumcă arŭ fi sositŭ în Viena unŭ 
manifestŭ rusescŭ, care însă pănă acuma nu sʼa adeveritŭ, face O. D. P. următoriulŭ 
articulŭ. Aŭ sositŭ în adeverŭ unŭ manifestŭ rusescŭ aicĭ? Întrataŭ óre flotele în Dardanele? 
Aceste săntŭ întrebările care ocupă astăzĭ lumea. Fondurile aŭ scăzutŭŭ, și agio pentru 
argintŭ sʼa suitŭ iarășĭ la 14.  

Eșiva însă actulŭ acestŭ rusescŭ în forma unuĭ manifestŭ séŭ uneĭ depeșe circularie; 
cumcă Rusia va respunde la deciarațiunea de resbelŭ turcéscă, de aceea nu se póte niminea 
îndoĭ. Ce este dară atătŭ de suprinzătoriŭ la elŭ de va fi și sositŭ aci acestŭ documentŭ, care 
nu póte remănea afară? Aŭ nu a fostŭ acésta de calculatŭ în aceea zi, în carea a elitŭ 
manifestulŭ porțiĭ? Vezibine că la astfeliŭ de actŭ vine multŭ dela conceptulŭ luĭ. Cele treĭ 
publicațiunĭ ale porțiĭ ― aci se învoescŭ toțĭ ziurnaliĭ ― aŭ fostŭ moderate, caute și de 
parte de tóte ațitările pătimașe. Gazetele franțozeștĭ vorbescŭ despre unele pasage pline de 
patime, ce arŭ fi în manifestulŭ rusescŭ; însă nicĭ o redacțiune parisiană nu se póte lăuda că 
la vezutŭ cu ociĭ. Negreșitŭ că celŭ tare póte altfeliŭ vorbi decătŭ celŭ slabŭ, pórta carea 
trebuie să se siléscă, ca nicĭ întro parte să nu dea breʼunŭ ofendiculŭ poterilorŭ europene, a 
pusŭ fiește care cuvăntŭ pe cumpăna cea maĭ subțire. Rusia, carea tocmaĭ ca să nu arate 
vreo colisiune și slăbițiune, cugetă din contră a fi amesuratŭ cu posițiunea sea de față să se  
esprime maĭ tare ca altă dată. Rusia are la redacțiunea manifestuluĭ ce se aștéptă unŭ punctŭ 
alŭ timpuluĭ pusŭ cu totulŭ în contra. Pórta trebue în actulŭ seŭ să se insinue la cabinetŭ; 
Rusia trebue să înspăimănte, trebue să caute a ațița convingerea cum că în casŭ de lipsă ea 
póte sta și singură. 
 Noi nu zicemŭ acésta pentru că noĭ óre cum amŭ fi convinșĭ cumcă actulŭ rusescŭ, 
ce se aștéptă, va fi ținutŭ în tonulŭ, pre cum îlŭ descriu ziurnaliĭ franțozeștĭ, ci pentru că elŭ 
se póte ținea în astfeliŭ de tonŭ fără ca acestŭ tonŭ strașnicŭ săʼlŭ facă primejdiosŭ cu 
strășnicia sea. Să ne aducemŭ aminte numaĭ de manifestulŭ celŭ dinteiŭ alŭ Rusieĭ, care a 
trasŭ cérta pe terenulŭ religiosŭ, și care presa englezéscă mi franțozéscă îlŭ numi predică de 
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espedițiune cruciată, și totușĭ Țarulŭ a datŭ maĭ tărziŭ măna spre înpăciuire atătŭ prin 
primirea noteĭ vieneze, cătŭ și prin concesiunile ce le a făcutŭ la Olomuțŭ. Situațiunea 
Europeĭ este periculósă. Unele poterĭ, în fruntea cărorŭ este Rusia a adusŭ pacea europénă 
pe o stăncă primejdiósă, însă tóte porile marĭ se silescŭ, ca să pună corabia în mișcare, fără 
ca să lovéscă iarășĭ, și noĭ nu credemŭ că Rusia arŭ fi în silințele aceste cea maĭ leneșă. 
 Noĭ dară așteptămŭ manifestulŭ Rusieĭ pregătițĭ și fără pré mare temere. Noĭ nu 
vomŭ perde delocŭ inima, décă vomŭ citi în elŭ și espresiunĭ maĭ tarĭ. Cabinetulŭ rusescŭ 
este îndatoratŭ posițiuneĭ sele a vorbi categorice. Însă de și fumă la unŭ ungiŭ alŭ Europeĭ, 
pentru acea încă nu stă tótă lumea în flacără.  

________________ 
Întămplări de zile. 

 Se scrie din Constantinopole cu datŭ din 17 Oct. c. n., cumcă respunsulŭ generaleluĭ 
Gorceacof a cășunatŭ maĭ multe consultărĭ la Divanŭ. Se trimitŭ trupe noue la Varna, și se 
pare că generalele spaniolescŭ Prim arŭ fi căpătatŭ comandă în armata turcéscă. 
 Guberniulŭ porțiĭ a opritŭ esportarea bucatelorŭ din Constantinopole. 
 Făimosulŭ Lotru Iani Catargiŭ să se fie prinsŭ la Smirna. 
 Precum se aude, se va publica în zilele aceste deciarațiunea despre pusețiunea 
Austrieĭ în causa de cértă ruso-turcéscă. 
 În urmarea préînalteĭ hotărărĭ se vorŭ ținea din anulŭ acesta scolariŭ ecsameniĭ de 
statŭ în Lembergŭ și Cracovia numaĭ în limba germană. 
 După „Curiere italiano“ nu se aștéptă în Constantinopole o deslegare pacinică a 
întrebăreĭ ruso-turceștĭ. 
 Totŭ acestŭ curierŭ zice, că Austria de căndŭ a eșitŭ deciarațiunea de resbelŭ din 
partea Turcieĭ nu a maĭ cercatŭ nicĭ o înpăcare, și că cprăbiele ruseștĭ aŭ trasŭ flamura 
austriacă. 
 Ministrulŭ împerătescŭ a avisatŭ consulele și agențiele în principatele danubiene, și 
în provinciele ce săntŭ amenințate de resboiŭ, ca să dee negoțitorilorŭ și industriașilorŭ 
austriacĭ la întemplare de resboiŭ totŭ feliulŭ de ajutoriŭ. 
 Ambasadorele rusescŭ la curtea împerătéscă B. Maiendorf a căpătatŭ în zilele aceste 
o depeșă circulariă a conteluĭ Neselrode din S. Petersburgŭ, în care se notifică primirea 
deciarațiuneĭ de resboiŭ a porțiĭ, și se desémnă fiitórea posițiune a Rusieĭ.  
 Gimnasiulŭ superiore din Dobriținŭ sʼa descisŭ în 17 Octom. c. n. În colegiulŭ 
acestŭ reformatŭ săntŭ activĭ 21 profesorĭ ordinarĭ și 3 ecstraordinari. 
 Despre turburarea, ce sʼa întemplatŭ în Turinŭ din pricina scumpeteĭ păneĭ, ținŭ 
gazetele de acolo că scumpetea păniĭ a fostŭ numaĭ unŭ pretecstŭ, și că din scrisorĭ private 
se vede, că aci a fostŭ altŭ scopŭ, și că săntŭ ómenĭ cărora energiosulŭ ministru Cavur nu 
este plăcutŭ, și arŭ scăpa bucurosŭ de elŭ. 
 După o scrisóre din oriente să fie întrebatŭ principele Gorceacof pe Adjutantele luĭ 
Omer Pașa, care iʼa adusŭ cunoscuta scrisóre; Știĭ Dta. cuprinsulŭ scrisoriĭ? Și după ce 
acesta negă, să fie zisŭ principele: „Eŭ îlŭ știŭ.“ spune trimițătoriuluĭ Dtale, că eŭ nu me 
ducŭ.“ 
 Alta scrisóre spune că principele arŭ fi zisŭ: Turcia vrea bătae, bine fie, acésta va fi 
cea maĭ de pe urmă a eĭ bătae. 
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 Din Atina a venitŭ o însemnată știre, cumcă adecă o cétă de grecĭ armațĭ a trecutŭ 
granița Turcieĭ, și să vede că are intențiunea a rescula Epirulŭ și Tesalia. 
 Înaltulŭ ministeriŭ de învățetură a datŭ unŭ stipendiŭ comerciale de 200 fl. m. c. 
auzitoriuluĭ la institutulŭ politehnicŭ din Viena Ioane Pop născutŭ în Brașovŭ, pentru care 
îndurare aducemŭ înaltuluĭ ministeriŭ cea maĭ sinceră mulțemită. 

________________ 
Franția. 

    P a r i s ŭ  23 Oct. c. n.  Maĭ nainte cu vreo căteva septemăne se cugeta, 
cumcă cum vorŭ întra flotele în Dardanele, resbelulŭ este neîncungiurabile. Astăzĭ este 
acésta demonstrațiune o faptă hotărâtă, și totușĭ nimicŭ nu așteptămŭ maĭ puținŭ ca 
turburarea păciĭ. Pórta a cerutŭ vezĭbine dela amăndóe aliatele poterĭ apusene o energiósă 
intervențiune, însă acesteĭ cererĭ sʼa respunsŭ cu o negativă. Anglia vrea tocmaĭ așia de 
puținŭ bătae, ca și Franția, de și în momentulŭ de acum prietenia între Rusia și poterile 
apusene este stricată, precum arată acésta și împregiurarea întru totŭ cam însemnată, cumcă 
amăndoĭ representanțiĭ alŭ Rusiei și alŭ Austrieĭ nu aŭ fostŭ invitațĭ la vănătórea dela 
Compigne. 
 Măne este în Londra consultare ministeriale, la carea va președé regina. Acestuĭ 
consiliu se dă mare însemnătate și eŭ cugetŭ a maĭ adaoge numaĭ atăta, cumcă cabinetulŭ 
este cu totulŭ înțelesŭ, și că Lordulŭ Aberdeen are deplina încredere a regineĭ. 
 P a r i s ŭ  21 Oct. c. n. Guberniulŭ nu a aflatŭ cu cale a face destulŭ cerereĭ 
ambasadoreluĭ turcescŭ în privința unorŭ ofițerĭ de stabŭ, ce se poftescŭ din partea porțiĭ. 
Cabinetulŭ englezescŭ, care aŭ fostŭ consultatŭ în privința acésta, să se fie enunciatŭ în 
formă negativă, acésta a datŭ ocasiune la bursă spre lățirea faimeĭ, cumcă adecă Anglia vré 
săʼșĭ scimbe politica de pănă acum, și să se desfacă de Franția. Împregiurarea că 
Manifestulŭ rusescŭ încă nu sa publicatŭ a datŭ ansă la acea faimă, cumcă arŭ fi în 
espresiunĭ prétarĭ scrisŭ. ― Flota ruséscă scose la Poti 10,000‒12000 oștire pe uscatŭ. Și 
fiindŭ că Poti este punctulŭ maĭ aprópe pe mare de către granița turcéstcă și de către 
însemnata fortăréță Batumŭ, așia dară credința de obște, cumcă resbelulŭ va începe la acelŭ 
punctŭ în Asia capătă totŭ maĭ mare probabilitate. 
 În Asia este pusețiunea turcilorŭ tocmaĭ așia de favorabile, ca și la Dunăre, este 
interesante a ști cumcă Abdi Pașa comendantele supremŭ alŭ trupelorŭ asiatice este născutŭ 
caucasianŭ și că ceĭ maĭ însemnațĭ ofițerĭ aĭ stabuluĭ luĭ generale săntŭ totŭ de acea origine. 
Pórta ia alesŭ din causă ușorŭ de cuprinsŭ, pentru că armata asiatică are să întindă măna 
resculăriĭ ceĭ marĭ în Caucasia. Însă nu e numaĭ originea luĭ Abdi Pașa, și a ofițerilorŭ luĭ 
meritulŭ lorŭ, ci eĭ aŭ și sănătóse studie militarĭ, și eĭ știŭ atătŭ tactica regulată, cătŭ și cea 
muntósă și partisană. Abdi Pașa este de 52 anĭ de bătrănŭ și se deosebește prin foculŭ 
tinerețelorŭ ca și Omer Pașa. 

_________________________________________________ 
Înștiințare. 

   
 Negoțătoria cu marfe levantice și colorĭ, „a frațilorŭ Popovicĭ“ din Sibiiŭ în piața 
mică la „Romana“ îșĭ recomendă a eĭ bine și próspetŭ întocmită depositură en detail et en 
gros, cu asecurarea uneĭ servirĭ realĭ și cu unŭ prețŭ potrivitŭ. 



 

Pag. | 216

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 28. Octom. Calend. noŭ. 
           Aurulŭ           ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 117 3/8 

Argintulŭ       ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒      113 
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