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Depeșe telegrafice. 
T u r i n ŭ   27 Oct. c. n.  Sʼaŭ denumitŭ 10 Senatorĭ de statŭ noĭ. Conteluĭ Cavur 

ia venitŭ din maĭ multe cetățĭ adrese de mulțemire. În Genua sʼaŭ arestatŭ iarășĭ refugiațiĭ 
Arsini, Fonsana, Pasini și Alessandrini și sʼaŭ deportatŭ în fortăréța Vila Franca. 

P a r i s ŭ  29 Oct. Știrea despre întemplarea la Isaccea, care a arătatʼo consulele 
franțozescŭ din Bucureștĭ guberniuluĭ seŭ, a făptuitŭ erĭ scăderea cursurilorŭ. Se crede că 
flotila ruséscă a plutitŭ pe Dunăre însusŭ. 

C o n s t a n t i n o p o l e  17 Oct. Cursulŭ banilorŭ sʼa suitŭ fórte. Rubla, ce nu are 
maĭ mare prețŭ ca 18 piastri, sʼa urcatŭ la 21. Lira turcéscă la 120, galbenulŭ simplu la 60 
piastri. 

P a r i s ŭ   29 Oct. Amănarea vrăjmășielorŭ pănă la sosirea unuĭ noŭ respunsŭ din 
S. Petersburgŭ a lucratŭ priințiosŭ asupra rentelorŭ. 

L o n d o n ŭ   29 Oct. Înștiințările împăciutórie din Viena animéze bursa. 

________________ 
Împerăția ruséscă. 

 Cum a ajunsŭ Rusia în starea eĭ de astăzĭ, cum ʼșĭ a întocmitŭ ea trebele sele acasă, 
în ce referință se află ea cu veciniĭ seĭ, ce influință deprinde ea asupra acelora, ce speranțe și 
ce dorințe ʼșĭ forméză ea pe viitoriŭ ? aceste arŭ fi puntele de vedere, din care voimŭ noĭ a 
da o scurtă descriere a acesteĭ imperățeĭ, potrivită cu îngustimea acestorŭ colóne, ca să nu 
supărămŭ luarea aminte a cititorilorŭ nostri. 

Istoria Rusiei se împarte în doue p e r i o d e , î n a i n t e  și d u p ă  Petru celŭ 
mare; cu reședința la Moscva și cu cea dela Petropole. 

Ca totŭ poporulŭ, așia are și celŭ rusescŭ a sea istoriă primitivă, în care viiața 
spirituale se află învălită în cerculŭ celŭ întunecatŭ alŭ instinctelorŭ fireștĭ. Abia cu 
N e s t o r ŭ , istoriculŭ celŭ maĭ veciŭ alŭ Rusieĭ, aflămŭ ceva legătură între faptele istorice 
ale acestuĭ poporŭ. Apoĭ acesta se pare a fi trăitŭ între aniĭ 1056-1116. 

În timulŭ, căndŭ poporele umbla și ele cu corturile, adecă migra dintrʼo țéră în alta, 
în Rusia europénă spre méză zi se afla o semințiă slavică. Acésta pe la mizloculŭ véculuĭ 
alŭ cincile d. Hs. a întemeétŭ cetatea Cievŭ lângă Dnistru, earʼ maĭ tărziŭ a coprinsŭ și 
Novgorodulŭ. Pe la a. 862 treĭ frațĭ de semânță veringiană Ruricŭ, Sineŭ și Truvorŭ se 
aruncară cu cetele sele asupra slavilorŭ și coprinzândule Novgorodulŭ, se făcură stăpânĭ 
peste eĭ. Acestia săntŭ întemeetoriĭ împerățieĭ ruseștĭ. La a. 955 a ajunsŭ cărma în măna 
Olgeĭ, mama nevârstniculuĭ Svetislavŭ. Acésta sʼa botezatŭ încă în acelŭ anŭ la 
Constantinopole, și esemplulŭ eĭ fu urmatŭ de o mulțime de slavĭ din a eĭ împerăție. 
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Svetislavŭ a portatŭ resboiŭ cu greciĭ dela Constantinopole,  însă fără de resultarŭ. Subt 
Vladimirŭ feciorulŭ luĭ Svetislavŭ Rusia ajunse a fi statulŭ celŭ maĭ potinte la nordŭ, căcĭ 
ea domnia peste popórele dela Uralŭ pănă la Litvania și Liflandia. Acesta pănă a nu se 
creștini, ținé 6 neveste și optŭ sute concubine. Faima luĭ era mare în tóte părțile. Din cele 
patru confesiunĭ religióse ce i se propuseră, elŭ se resolvi pe lângă religiunea greco-
resăriténă, care din acelŭ minutŭ devenĭ domnitóriă în tótă Rusia. După mórtea luĭ 
împerăția se împărțĭ între 12 fiĭ aĭ seĭ, prin care împregiurare se dede cămpŭ liberŭ la certe 
săngeróse. Iaroslavŭ, unulŭ din fecioriĭ acestuia a fostŭ unŭ bărbatŭ fórte înțeleptŭ, care șĭ a 
întorsŭ luarea aminte la așezarea unorŭ legĭ, maĭ alesŭ pentru cetatea Novgorodŭ; elŭ a 
întemeétŭ maĭ multe cetățĭ, sʼa silitŭ a lăți în tóte părțile învățetura și năravurile cele bune. 
Subt a luĭ domnire a începutŭ Rusia a întra în referințe deosebite cu Europa apusénă anume 
prin măritișurĭ; căcĭ pe una din fiicele sele o mărită după regele Norvegieĭ, pe alta după alŭ 
Ungarieĭ, earʼ pe a treia după regele Franțieĭ. După acesta se împărți împerăția între ceĭ 
cincĭ fiĭ aĭ luĭ, cariĭ nepotânduse învoi între sine, dederă ocasiune mongolilorŭ séŭ 
tătarilorŭ, ca săĭ subjuge. Subjugarea acésta ținu peste doue sute de anĭ. În aceste zile de 
umilire pentru Rusia se află totușĭ unŭ principe, care maĭ tărziŭ ajunse a fi numeratŭ între 
sfințĭ. Acesta a fostŭ A l e c s a n d r u  N e v s c i , care de și nʼa fostŭ în stare a se mesura 
cu mongoliĭ, elŭ însă se apără cu tăriă de ceialalțĭ dușmanĭ aĭ seĭ, reclădi maĭ multe din 
cetățile cotropite, din care pricină se și privește ca unŭ regenăratoriŭ alŭ patrieĭ sele. Rusia 
se scăpă de jugulŭ mongolilorŭ numaĭ subt Ivanŭ alŭ III adecă la a. 1462. Înzestratŭ cu tóte 
mizlocele despotismuluĭ, Ivanŭ șterse maĭ înteiŭ tótă urma de libertate, ce o maĭ avéŭ 
căteva cetățĭ, cum era Moscva și Novgorodulŭ, dintre care acésta din urmă era atătŭ de tare, 
în cătŭ în timpŭ de bătae era în stare a înființa o óste de 50 de miĭ, și avea o poporățiune de 
patru sute miĭ locuitorĭ, cu tóte că astăzĭ e numaĭ unŭ orășălŭ neînsemnătoriŭ. Străiniĭ 
numiaŭ pe acestŭ despotŭ Ivanŭ celŭ mare, earŭ supușiĭ luĭ îlŭ numiră Ivanŭ tiranulŭ. Fiiulŭ 
seŭ Vasiliŭ lăți împerăția către apusŭ; smulgândŭ dela polonĭ Smolensculŭ. Feciorulŭ 
acestuia Ivanŭ alŭ IV, a începutŭ a subjuga Siberia pe la anulŭ 1560. În fiĭ seĭ Feodorŭ și 
Dimitriŭ se stinge linia bărbătéscă ce sʼa începutŭ dela Ruricŭ. 15 anĭ a remasŭ Rusia fără 
despotŭ, în care timpŭ sveziĭ coprinseră Novgorodulŭ, earʼ poloniĭ Moscva. La anulŭ 1613 
se aduună boerimea și preoțimea la Moscva șiʼșĭ alege de țarŭ pe Mihaile Romanovŭ fiiulŭ 
mitropolituluĭ Filaretŭ, ce se afla în prinsóre la polonĭ, nepotŭ de sóră alŭ luĭ Ivanŭ. 

În annulŭ 1613. 19 Aprile, îșĭ serbă Țarulŭ celŭ noŭ întrarea sea în Moscva, după ce 
cu căteva zile maĭ nainte se decretă a se face unŭ actŭ de întărire pentru a luĭ alegere și 
pentru nețermuita potere ce sʼa datŭ în măna luĭ pentru elŭ și pentru toțĭ urmașiĭ seĭ. Acéstă 
diplomă se subtscrise în luna luĭ Maiŭ de către boerime și deputațiĭ cetățilorŭ. În aceea 
Mihaiŭ se oblégă a ținé și a apăra religiunea pravoslavnică, tóte dușmăniele particularĭ de 
maĭ nainte a le da uităreĭ, a nu face legĭ noue, nice a scimba pe cele vecĭ, lucrurile cele marĭ 
șĭ însemnătórie ale judeca după lege, earʼ nu după ale sele caprițe, fără de îmvoirea 
consiliuluĭ imperiale nice a înștiința bătae, nice a înceia pace. Aceste sună tocma ca 
trăsurele fundamentalĭ ale uneĭ constituțiunĭ din zilele nóstre, cu acea deosebire, că punerea 
eĭ în lucrare trecu în altă lume, de unde pănă în zioa de astăzĭ încă nu se reîntórse. 

Familia Romanovŭ pănă la Petru celŭ mare a datŭ Rusieĭ următoriĭ regențĭ: Mihaile 
pănă la a. 1645; Alecseĭ dela 1645-1676; Feodorŭ dela 1676-1682; pănă la 1689 se 
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pârândară în domniă Sofia, Ivanŭ și Petru, pănă la 1696 Petru și Ivanŭ; după aceea domni 
Petru singurŭ pănă la a. 1725. 

Meritulŭ celuĭ dinteiŭ principe din acéstă familiă stă în cumpătare, în iubirea de 
pace, și cu tóte aceste în crearea uneĭ armate regulate, ca o pregătire pentru viitórele 
cucerirĭ. Alŭ doile se deosebi prin virtutea ostășiască, bătândŭ pe polonĭ și luăndule 
îndărăptŭ Cievulŭ. Acesta a fostŭ celŭ din teiŭ dintre țariĭ ruseștĭ, care a ciămatŭ din țere 
străine ómenĭ învățațĭ, maestriĭ procopsițĭ, punândŭ prin acésta temeiulŭ la o căutare a 
arțilorŭ și a industrieĭ. Feodorŭ, fiilulŭ acestuia a fostŭ unŭ regente slabŭ de minte și de 
trupŭ; cu tóte aceste poterea Rusieĭ pe timulŭ luĭ întru atăta crescuse, în cătŭ în lovirea ce o 
avu elŭ cu Turcia, smulse dela acésta căteva locurĭ însemnătórie. ― Mihaile îșĭ lățise în 
Asia poterea atătŭ de tare, în cătŭ fiiuluĭ seŭ Alecsiŭ, tatălŭ luĭ Petru celŭ mare, ia lăsatŭ o 
împerățiă, a căreĭ periferiă se estinde peste 255,000 mile pătrate. Acesta folosânduse prea 
înțelepțește de împregiurărĭ, a scăpatŭ omenește din pericululŭ ceʼĭ amenința atătŭ din 
Polonia, cătŭ și din Svedia, în cătŭ potemŭ zice, că în aceste timpurĭ viforóse Rusia are 
săʼșĭ mulțămiască a sea scăpare numaĭ la rivalitatea, ce domnia între polonĭ și svedĭ. 
 După mórtea luĭ Feodorŭ vezândŭ boieriĭ firésca nepotință și slăbițiune a luĭ Ivanŭ, 
fiiulŭ alŭ doile a luĭ Alecsie, hotărâră a ciăma la cărmă pe Petru, feciorulŭ celŭ maĭ micŭ 
alŭ luĭ Alecsiŭ. Vezândŭ acésta Sofia, sora vitregă a lui Petru, se puse pe lângă strelițĭ, o 
milițiă spulberată, întocma ca ianiciariĭ turceștĭ, cu alŭ cărorŭ ajutoriŭ reașeză în tronŭ pe 
fratele seŭ Ivanŭ cu cugetŭ, că fiindŭ acela neputințiosŭ, ea și favorițiĭ seĭ va poté porta 
cărma. Boieriĭ, cariĭ sprijiniseră alegerea luĭ Petru, deveniră trămișĭ în esilŭ, averile lorŭ 
confiscate și împărțite între strelițĭ. Petru în timpulŭ acesta a fostŭ silitŭ aʼșĭ petrece zilele 
sele la unŭ satŭ în departare. Însă acolo îșĭ desvoltă elŭ repede talentele sele subt 
conducerea faimosuluĭ învățătoriŭ Lefortŭ. Pe căndŭ Sofia se precugeta le mizlóce, prin 
care arŭ poté înlătura pe Petru pentru totdéuna, acesta, spriginitŭ de partida sea, în fruntea 
căreia se afla și patriarhulŭ, la a. 1689 o desropă și o trimise întrʼo mănăstire.        (va urma) 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
   S i b i ŭ  23 Octom. În privința întămplăriĭ dela Isaccea îșĭ spargŭ capulŭ gazetele 
atătŭ vieneze cătŭ și cele străine, pentru că tóte căntŭ întrʼo conglăsuire, cumcă Omer Pașa 
a căpătatŭ poruncă dela Sultanulŭ să maĭ amăne cu vrăjmășiele, care ne dă cu dreptulŭ 
speranța, cumcă noue negoțiațiunĭ de pace sʼaŭ pusŭ iarășĭ în lucrare și că aceste 
negoțiațiunĭ săntŭ destulŭ de materialĭ, ca să nu se pară porțiĭ că nu se vorŭ potea primi. 
Aceste gazete zicŭ maĭ departe, cumcă sămbătă a circulatŭ în Viena faima că între Turcia și 
Rusia sʼarŭ fi făcutŭ unŭ armiștițiŭ, și cu acésta faimă sʼarŭ fi ridicatŭ fondurile însemnatŭ 
ca să scază iarășĭ prin depeșa despre întămplarea dela Isaccea. Fiindŭ dară că după tóte 
aceste știrĭ de pace totușĭ sʼa făcutŭ în monitore știre despre o atacare, gazetele necunoscute 
maĭ aprópe cu jurstările eĭ, nu o potŭ altfeliŭ desnoda, decătŭ, în următoriulŭ modŭ: este cu 
potință, cumcă în urmarea intercesiuneĭ ambasadorilorŭ în Constantinopole Sultanulŭ a 
datŭ ordinŭ comendantuluĭ armateĭ Omer Pașa, să nu încépă încă vrăjmășiele, unde din 
contra comendanteluĭ rusescŭ principeluĭ Gorceacof nu a potutŭ să vină dela guberniulŭ seŭ 
astfeliŭ de inviațiune, și de aceea elŭ a pusŭ dispozițiunile sele militarĭ așia la cale, ca maĭ 
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nainte de ce sʼa umplutŭ terminulŭ, să se facă atacarea numaĭ ca să nu lasă turcilorŭ pasulŭ 
de onóre. Însă acésta întămplare stă în contrazicere cu tóte ordinele, ce se credŭ că aŭ mersŭ 
către principele Gorceacof, ca să nu apuce ofensiva. ― Noĭ cariĭ știmŭ cum și de ce sʼa 
întămplatŭ acésta aferă, nu avemŭ să ne spargemŭ capulŭ cu desnodarea eĭ, ci după cele ce 
vedemŭ că ne înștiințéză tóte gazetele potemŭ aștepta, că conflictulŭ se va încungiura prin 
intercesĭunea diplomațieĭ, la care avemŭ dreptŭ a spera cu atătŭ maĭ tare, cu cătŭ știmŭ, că 
nicĭ turciĭ nu facŭ pregătirĭ să atace pe muscalĭ, nicĭ acestĭ nu saŭ împotrivitŭ trecereĭ 
turcilorŭ în Romănia. ― 
 Principele țereĭ romăneștĭ Barbu Știrbeiŭ care petrecu aicea numaĭ doue nopțĭ și o zi 
a plecatŭ erĭ către Viena, cu fiulŭ seŭ Principele Georgiŭ. 
 În onórea Onomasticeĭ Serenitateĭ Sele Principeluĭ Carolŭ de Șvarțenberg a fostŭ erĭ 
masă mare la Escelenția Sea D. Episcopŭ Barone de Șaguna, la care a luatŭ parte înalta 
generalitate, Șefiĭ dicasterielorŭ înalte, Adjutanțiĭ Serenitateĭ Sele și alțĭ ofițerĭ stabalĭ, 
feldsuperiorele ș. a. Voe bună a domnitŭ subt totŭ prănzulŭ cu atăta maĭ multŭ, cu cătŭ 
banda regimentuluĭ Niujanŭ a esecutatŭ în curtea episcopéscă cele maĭ frumóse piese 
începăndŭ cu „Romana.“ Acéră a sositŭ D. Consiliariŭ ministeriale de secțiune Iosifŭ Glanț 
în deplina sănetate din călătoria, ce a făcutŭ la Viena. 
 Austia.  V i e n a   29 Oct. c. n. Despre starea causeĭ turco-ruseștĭ citimŭ în „Presă“ 
următória îmbucurătóriă știre: Noĭ amŭ încredințatŭ maĭ nainte cu vreocăteva zile, cumcă 
Omer Pașa a căpătatŭ poruncă să nu încépă încă vreocăteva zile vrăjmășiele. O depeșă din 
21 Oct. ce a venitŭ din Constantinopole către ambasadorele englezescŭ de aicĭ adeverește 
împărtășirea nóstră împăciuitóriă. Lordulŭ Redclife a făcutŭ drumŭ la negoțiațiunĭ noue pe 
basa concluselorŭ dela Olomuțŭ, ce sʼaŭ  făcutŭ cunoscute în Constantinopole și pe 
înpăcătóriele deciarațiunĭ ale împeratuluĭ Nicolaŭ, care, pe cum se vede, numaĭ acuma se 
prețuescŭ maĭ bine. În urmarea acesteĭ depeșe sʼaŭ dusŭ astăzĭ iarășĭ păcĭuitórie deciarațiunĭ 
înderăptŭ la Constantinopole. 
 Noĭ cugetămŭ că săntemŭ bine informațĭ, căndŭ acecurămŭ, cumcă depeșele, ce aŭ 
mersŭ de aicĭ către Lordulŭ Redclife, și către reprezentanțiĭ celorlalte poterĭ marĭ cuprindŭ 
în sine o garanțiă pentru susținerea păciĭ, și că precum noĭ amŭ încredințatŭ în decursulŭ 
zilelorŭ acestora maĭ de multe orĭ, deciarațiuneea de resboiŭ a turcilorŭ, deocamdată încă 
nu va avé de urmare bătaĭa. 
 Inviațiunea nouă, ce aștéptă ambasadorele rusescŭ la curtea împerătéscă D. de 
Maiendorf din S. Petersburgŭ, póte că va sosi măne aicĭ. În cercurile diplomatice se apléză 
ómeniĭ către acea părere, cumcă aceste instrucțiunĭ nu vorŭ fi favoritórie proiectuluĭ, ce sʼa 
consultatŭ de conferința de aicĭ. Din contra însă se sună cu o precisiune, cumcă Maiestatea 
Sea împeratulŭ Nicolaŭ va trămite însușĭ proposițiunĭ încóce, după a cărorŭ primire din 
partea Turcieĭ, arŭ urma nemizlocutŭ deșertarea principatelorŭ, în cătŭ arŭ ierta acésta 
timpulŭ anuluĭ și alte împregiurărĭ. 
 Desăvărșita deslegare a certelorŭ ruso-turceștĭ prin fipsarea unor astfeliŭ de 
spipulațiunĭ, care arŭ asecura pacea nu numaĭ pentru unŭ momentŭ, ci pentru unŭ viitoriŭ 
îndepărtatŭ, arŭ fi să urmeză maĭ tărziŭ prin unŭ congresŭ, care sʼarŭ ținea în Londonŭ.  
 Faima ce sʼa fostŭ împreșciatŭ maĭ deunăzĭ în tóte părțile, cumcă sʼarŭ aștepta unŭ 
congresŭ alŭ poterilorŭ marĭi în Olomuțŭ, o potemŭ însemna cu totulŭ neadeverată. 
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________________ 
Întămplărĭ de zi. 

   Maiestatea Sea împeratulŭ a denumitŭ pe D. M. C. L. Carolŭ Barone de Perglas de 
alŭ doile proprietariŭ alŭ pregimentuluĭ de infanteriă marele Ducă Constantinŭ și pe D. M. 
C. L. Ioane de Bordolo de alŭ doile proprietariŭ alŭ regimentuluĭ de infanteriă Principele 
Vilhelmŭ din Borusia. 
 Pentru acoperirea recerințelorŭ de țéră, și ale desdăunăriĭ de pământurĭ sʼa întorsŭ 
pe anulŭ 1854 următoriulŭ adaosŭ în crucerĭ dela totŭ florunulŭ a dăreĭ direpte, și adecă: 
Viena 14, șesulŭ în Austria de giosŭ 15, Austria de susŭ 19, Salțuburgŭ 18, Stiria 18, 
Carintia 15, Carniolia 14½ Istria 14, Gerțŭ și Gradișca 14, Tirolulŭ și Foralbergŭ 9, Bosnia 
12, Moravia 10, Silesia 12, Galiția 15, Cracovia 10, Bucovina 11, Dalmația 9, Districtulŭ 
Buda-Peșta 13½, Pojunŭ 14, Șopronŭ 14, Cașovia 15, Oradia mare 14½ Transilvania 11, 
Croația și Slavonia 14, Voivodina 10½ Lombardia 3½ Veneția 5. 
 Arhitectulŭ Tun din Moscva a căpătatŭ însărcinare, a restaura cremelulŭ în stilulŭ 
seŭ originariŭ, acestŭ este celŭ bisantinŭ în cele din lontru. 
 În Turinŭ se vorbește de o adresă către regele, în carea maĭ mulțĭ cetățenĭ învinue pe 
contele Cavur că arŭ fi scimbatŭ statulŭ întrʼunŭ Bazarŭ englezescŭ, și pretindŭ 
îndepărtarea luĭ din Ministeriŭ, precum și mesure energiose pentru împedecarea scumpireĭ 
păneĭ. 
 Comuna din Genua ca să împedece scumpetea păneĭ a ridicatŭ acțisele ce eraŭ pe 
păne și făină dela 1 Noembre pănă la sfărșitulŭ luĭ Aprile. 
 Ministeriulŭ de lontru în înțelegere cu Ministru de finanțiă, și cu suprema comandă 
militare a rănduitŭ lungimea milelorŭ în Ardélŭ pentru prejunctură de 4000 de stănginĭ 
curențĭ (în locŭ de 5000) totŭ cu plata de pănă acuma pentru unŭ calŭ și milă. 
 Regina Victoria a ținutŭ în 24 Octom. c. n. în castelulŭ din Vindsorŭ „Curte,“ și o 
ședință de statŭ secretă, la care a luatŭ parte și principele Albrehtŭ, Duca de Velingtonŭ cu 
alțiĭ amploiațĭ aĭ curțiĭ și mai mulțĭ ministriĭ. 
 După o depeșă, ce a sositŭ la Viena din Constantinopole a succesŭ D. Barone Bruc 
și Lorduluĭ Redclife a dobăndi o deplină învingere în favorea păciĭ. Încercărele, ce le a 
făcutŭ Omer Pașa ca să între în Romănia mică, deocamdată nu se vorŭ continua. 
 Ca să se încungiure lipsa a personaleluĭ medicescŭ în Croația și Slavonia a 
îngăduitŭ Maiestatea Sea împeratulŭ crearea a 3 stipendie cu 300 f. pentru candidațiĭ de 
gradulŭ de doctorĭ de medicină, 1 stipendiŭ de 200 f. pentru unŭ doctore de medicină, séŭ 
hirurgŭ aprobatŭ care arŭ vrea să învețe cursulŭ de plinŭ alŭ Veterinarieĭ, 6 stipendie căte 
cu 80 f. pentru moșe pe lăngă unŭ paușale de călătoriă pănă la întroducerea uneĭ scóle de 
moșe în Zagrabia, 4 stipendie hirurgice căte cu 150 f. pentru doctorĭ seŭ Magistriĭ de 
hirurgiă. Acestorŭ stipendie se va da și o bunificare a speselorŭ de călătoriă. Concederea 
stipendielorŭ acestorŭ se face din partea Ministeriuluĭ de cultŭ și învățemăntŭ la proiectulŭ 
guberniuluĭ țereĭ. Și din cele 6 stipendie pentru învățeceiĭ la institutulŭ de operațiune din 
Viena se vorŭ da pe 6 anĭ doue pentru medicii din Croația și Slavonia. 
 O deputațiune a Evreilorŭ din Viena a avutŭ onóre a presenta Maiestățiĭ Sele 
împeratuluĭ o petițiune pentru o curăndă regulare a drepturilorŭ lorŭ de statŭ. ― După 
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prégrațiósa deciarațiune a Maiestățiĭ Sele la primirea petițiuneĭ póte că se va deslega acésta 
causă curăndŭ. 
 Despre resăritulŭ țințarilorŭ de columbaciŭ, cariĭ prin veninatele sele înpunseture 
săntŭ atătŭ de primejdioșĭ vitelorŭ, zice naturalistulŭ făimosŭ Colarŭ după făcutele cercărĭ, 
cumcă eĭ nu se nascŭ numaĭ în Peștera columbaciuluĭ, precum se credea de obște, ci pe 
lăngă tóte gărlele ce se află în districtulŭ Crașovuluĭ și în granița militare, iară maĭ vărtosŭ 
lăngă satulŭ Slatina, unde a aflatŭ milióne de larve de ale acestorŭ țințarĭ. 
  1) În 31 Oct. a sositŭ multŭ așteptata depeșă din Petersburgŭ, în care nicĭ cele maĭ 
noue proiecte de împăciuire a conferințeĭ din Viena nu a căpătatŭ aprobarea împeratuluĭ 
Nicolaŭ, ci a trimisŭ elŭ însușĭ proposițiunĭ noue. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

   Ca să îndestulimŭ curiositatea publiculuĭ cititoriŭ aflămŭ cu cale a împărtăși în 
privința resemnăreĭ vremelniceștĭ a principeluĭ Romănieĭ, despre care atinserămŭ în Nr. 
trecutŭ însușĭ actulŭ așia, precum a eșitŭ în Buletinulŭ oficiale: 

 Către Sfatul Administrativ Ecstraordinar. 
 Împregiurările vremiĭ cerândŭ a ne depărta vremelnicește din principat, noĭ 
încredințăm cârma oblăduiriĭ, pănă se vor lua cele după urmă măsurĭ, sfatuluĭ administrativ 
ecstraordinar. Ecselenția Sa întâiul Boer Banul Georgie Filipescu Prezidentul sfatuluĭ 
administrativ, împreună cu D-lor Șefiĭ Departamentelor căutând fiecare trebile 
departamentuluĭ seŭ respectiv, cu aceașĭ orănduială ca și pănă acum, vor fi cu osebită 
băgare de sémă, și vor pune în mișcare tóte lucrările cu ceruta activitate. Pricinile maĭ 
însemnate se vor subpune sfatuluĭ admi nistrativ ecstraordinar, ca în urmă de o matură și 
obștéscă cipzuire săʼșĭ ia cuviinciósa lor lucrare.        (Urméză iscăl. Mării Sale.) 
  Secretarul Statuluĭ Ioan Manu, No. 1737, Oct. 14. 
 Sfatul administrativ ecstraordinar al Țăriĭ romăneștĭ 

P u b l i c a ț i e.  
Către Sfatul Administrativ Ordinar. 

 
Împărtășind cinstituluĭ Sfat Domnesculŭ ofiț sub No. 1737, prin care se încredințéză 
Sfatuluĭ Estraordinar cârma oblăduireĭ țăriĭ vremelnicește, acesta îl poftește să bine voească 
a încunoștiința acest Domnesc ofiț fiecăruea din domniĭ Ministriĭ, spre a se conforma în 
lucrările D-lor potrivitŭ cu înaltele dispozițiĭ coprinse întrʼânsul. 
 Totdeodată sânt rugațĭ Domniĭ Șefĭ aĭ Departamentelor să aibă cu denadinsul 
privegiere asupra autorităților respective, ca fiecare săʼșĭ îndeplinească îndatoririle ce le 
sânt încredințate, cu activitate, zel și credință, stăruind și însușĭ D-lor a da în Departamente, 
lucrărilor respective cuvenita impulsie, spre a se urma întocmaĭ ca și până acum, fără cea 
maĭ puțină slăbire și după temeiurile Regulamentuluĭ Organic. 

 

 D-lor șefiĭ Departamentuluĭ din năuntru și al celuĭ ostășesc se vor pofti a da poruncĭ 
spre a se lua cuvenitele mesurĭ de privegiere ca buna orânduială și liniștea obștească să se 
păzească neclintită, spre pacinica petrecere a lăcuitorilor. 
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(Iscălițĭ)  Georgie Filipescu, M. Argiropolu, Iancu Filipescu, Ioan Manu, Ioan Bibescu, 
Ioan Oteteleșeanu, Dimitrie Ioanidi. 
      No. 1739, anul 1853, Oct. 16. 
 Sfatulŭ administrativ Estraordinar luând cârma oblăduireĭ țeriĭ vremelnicește, în 
urma plecăriĭ Măriĭ Sale luĭ Vodă, precum prin ofițul publicat prin buletinul cu No. 72, sʼa 
dat în cunoștința obștiĭ, îndeplinește cea din tâiŭ a sea datorie dând în cunoștință obștească, 
ca toate ramurile de slujbă publică să urmeze a căuta trebile Statuluĭ, după orânduelile ce le 
sânt prescrise, și fiecare foncționar să aibă aʼșĭ înplini cu stăruință, zel și credință 
îndatoririle postuluĭ ceʼĭ este încredințatŭ, făcând maĭ cu osebire băgare de sémă ca 
esersarea slujbeĭ D-lor, și îndeplinirea poruncilorŭ să se facă după toată eczactitatea, și 
întocmaĭ după instrucțiile ce li se daŭ, și niminea să nu se abată cât de puțin în vre o 
neorânduială saŭ abuz. 
 Asemenea fiecare particular săʼșĭ caute în liniște de trebile sale, bucurânduse ca și 
pănă acum de sloboda îndeletnicire în interesele respective; ferinduse însă atât prin fapte cât 
și prin vorbe, de orĭ ce ar fi înprotiva buneĭ orânduelĭ și a linișteĭ obșteștĭ, singura țintă a 
gubernuluĭ de a privegiea pentru pacinica petrecere a tuturor. 
 Raporturile și jelbile ce se supuneaŭ la Domn se vor adresa prin Secretariatul 
Statuluĭ la Sfatul Administrativ Ecstraordinar, de unde îșĭ vor lua legiuitul curs, iarățĭ prin 
acest Secretariat, după cum sʼa urmat pănă acum. 
(Iscălițĭ)  Tot ceĭ de maĭ sus.     No. 1740, anul 1853, Oct. 16. 

________________ 
Franția. 

   P a r i s ŭ  25 Oct. c. n.  Încredințarea de pace pórtă astăzĭ capulŭ maĭ giosŭ ca erĭ. 
Se pare a se observa cumcă ținerea poterilorŭ apusene arŭ arăta o legănare, fiindŭ că 
alergarea flotelorŭ în Dardanele, și staționarea lorŭ la ziumetate de drumŭ se esplică ca unŭ 
contrazicămăntŭ din lontru. Pe lăngă acésta bursa află lucrulŭ fórte scrupulosŭ, cumcă 
Timesulŭ sʼarŭ fi enunciatŭ, că arŭ fi greŭ a cugeta la ținerea păceĭ universalĭ, cum se va 
încăiera Rusia și Turcia. Nu lipsescŭ nice știrĭ neodihnitórie, care maĭ multŭ se reducŭ 
acolo, cumcă adecă guberniulŭ arŭ ascunde știrile ce vinŭ, séŭ arŭ mutila. 
 Constituționalulŭ a primitŭ din Constantinopole știre, cumcă îtemplarea de zi era 
acolo sosirea floteĭ anglo-franțozeștĭ, însă nu în Constantinopole, ci în Marea marmoră, 
adecă la ziumetate de drumŭ între Dardanele și corpulu de aurŭ. Acésta sʼa înceiatŭ în 
urmarea depeșeĭ, ce a adusʼo Solonŭ în 6 Oct. și fregatele cu aborĭ a amăndurorŭ națiunĭ, ce 
zăcéŭ naintea Constantinopoleĭ, sʼaŭ dusŭ delocŭ în Besica baĭ, unde eraŭ de lipsă, ca să 
iaie corăbiele cu pânză în tărășulŭ lorŭ. Totŭ acea înștiințare adaogă, cum că guberniulŭ 
turcescŭ arŭ fi recunoscutŭ formale pe Șamilŭ beĭ și ceialalțĭ capĭ aĭ Cercezilorŭ, le a datŭ 
corespunzetórie titule cu rangulŭ lorŭ, și le trimite arme și munițiune. 

________________ 
Anglia. 

   L o n d o n ŭ  25 Oct.  În consiliulŭ de erĭ sʼa amănatŭ parlamentulŭ maĭ departe 
pănă la 29 Noembre. 
 Sunulŭ vrea să știe, cumcă Ludovicŭ Napoleone arŭ avea intențiune a merge cu 
soția sea împerătéscă la Londra, și se va pote în totă întemplarea lăuda despre o primire 
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strălucită în Țiti. ― Gazetele toristice vorbescŭ multŭ despre aceea, că Napoleone ʼși arŭ fi 
reciămatŭ representantele seŭ dela Neapole. Motivulŭ arŭ fi fostŭ la acésta, căcĭ uniĭ ofițerĭ 
stabalĭ aŭ fostŭ trimișĭi de către guberniulŭ franțozescŭ, ca să iaie parte la o manevră în 
Neapole. Regele însă, care nu avu încredere în cugetele politice ale ofițerilorŭ acestorŭ, a 
poruncitŭ săʼĭ țină în carantină, pănă va trece manevra, căndŭ franțoziĭ nʼaŭ eșitŭ la uscatŭ, 
ci delocŭ sʼaŭ întorsŭ înderăptŭ la Tulonŭ. 

________________ 
Rusia. 

   S. P e t e r s b u r g ŭ   20 Oct. c. n.  Ziurnalele de astăzĭ din S. Petersburgŭ cuprinde 
unŭ manifestŭ alŭ Maiestățiĭ Sele împeratuluĭ. Însă nu este acela manifestŭ de resboiŭ, ce 
scuipă prin tóte gazetele, ci unŭ manifestŭ prépacinicŭ, în care împeratulŭ face cunoscutŭ 
tuturorŭ subpușilooŭ seĭ norocósa naștere a mareĭ Ducesă Maria Alecsandrovna, nevasta 
mareluĭ Duce Clironomuluĭ Coroneĭ, prin carea a dobănditŭ o principesă, carea a căpătatŭ 
numele Maria și titlulŭ „Înălțiă împerătéscă.“ 
 Din Varșovia se scrie din 22 Oct. c. n. cumcă supremulŭ polițaĭ maiestrŭ din 
Varșovia generalele Gorlof a făcutŭ cunoscutŭ o provocare, prin care sʼarŭ descoperi 
auctorele uneĭ mașine diavoleștĭ. În 18 Octom. sʼa datŭ adecă în locuința unuĭ englezŭ, care 
lucră ca faurŭ în fabrica din Varșovia pe Soleț, unŭ dulapŭ de lemnŭ lipitŭ cu artiă roșiă 
subt adresa luĭ. Aducătoriulŭ sʼa îndepărtatŭ cu cuvintele, cumcă luĭ i sʼarŭ fi datŭ acelŭ 
dulapŭ totŭ în zioa acea la 7 ore séra pe uliță cu acea observare, că adresatulŭ îĭ va plăti 
pentru înmanuare. Începăndŭ acuma adresatulŭ plinŭ de curiositate a descide dulapulŭ, 
căndŭ ridică coperemăntulŭ, fu lovitŭ în mână de unŭ glonțŭ ce eși prin o pușcătură de unŭ 
pistolŭ, care era în lăuntrŭ. Publicațiunea poftește pe aducătoriulŭ, ca să descrie maĭ aprópe 
pe acela, dela care a primitŭ acelŭ dulapŭ, și pe tóte persónele, care arŭ poté da vreo știre 
maĭ aprópe despre întemplarea acésta. 

________________ 
Turcia. 

   Din Albania se scrie cumcă încălciturele din oriente pregătescŭ și unŭ viforŭ între 
Montenegrinĭ și Turcĭ, la opiniunea acésta a datŭ ocasiune o scisóre de însemnătate ce a 
venitŭ din Rusia către princip. din Montenegro. Delocŭ după sosirea scrisoriĭ a rănduitŭ 
principele străngerea bucatelorŭ la moșiele montenegrine în vecinătatea Sableaculuĭ, tocmaĭ 
așia se pregătescŭ și fișégurĭ și se tórnă glónțe pentru poștele naționalĭ. Se spune, că sʼarŭ fi 
scrisŭ principeluĭ din Rusia, cumcă unŭ conflictŭ cu Turcia arŭ fi probabile, și că 
începutulŭ unuĭ astfeliŭ de conflictŭ arŭ fi sfăntŭ, și patrioticŭ, și că la elŭ arŭ trebui să 
contribue și Montenegro cu mizlócele sele și altfeliŭ, adecă décă nu altfeliŭ Montenegro arŭ 
trebui prin obsărvarea granițeĭ a înpedeca, ca provinciele vecine să nu pótă trimite ajutoriŭ 
Sultanuluĭ. Pănă acuma căndŭ a avutŭ Rusia bătae cu Turcia, a fostŭ totdéuna provocatŭ 
Montenegro, ca să iaie parte la ea. Așia sʼa făcutŭ acésta în bătăele subt Petru celŭ mare, 
subt Catarina, Pavelŭ, la anulŭ 1809, și 1828 căndŭ Montenegriniĭ aŭ făcutŭ marĭ serviție 
rușilorŭ. 
 Principele Dolgoruci, ca și Mațuranof și mai mulțĭ alțĭ aŭ fostŭ trimișĭ în asemenea 
casurĭ, ca să trezéscă zelulŭ Montenegrinilorŭ, și dela acelŭ timpŭ se datéză protectoratulŭ, 



  

Pag. | 229 

care îlŭ esercéză Rusia asupra Montenegruluĭ din recunoștinșă, recunoscănduĭ independința 
și dăruindulŭ cu banĭ și cu ornamente bisericeștĭ. 
 Albaneziĭ dabea aștéptă ca să fie atacațĭ de Montenegrinĭ, ca să aibă pretecstulŭ a 
refusa recruțiĭ neregularĭ porțiĭ, care după ordinațiunea, ce a primitŭ acuma, are săʼĭ dee în 
numerŭ de 12,000.  
 Căsătoria Principeluĭ din Montenegro cu fia unuĭ Neguțetoriŭ din Triestŭ sʼa 
amănatŭ pănă la primăvéra viitóriă. 
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 31. Octom. Calend. noŭ. 
Aurulŭ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1185/8 
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒          113¼ 

 
34.  

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 
 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Bălgraduluĭ. fl. cr. 

 P. Protopopŭ Grigoriu Raț 5 f. și în viitoriŭ pe totŭ anulŭ căte 2 
fl. arg.              Suma 

 
5 

 
― 

 Din poporulŭ bisericeĭ gr. resăr. din cetatea Belgrad. Dela D. 
Dim. Moldovan ce. r. Adiunctŭ districtualŭ 2 galbenĭ. N. Gőrőg 1 
galbin. I. Raț capelan protop. 2 f. G. Barbŭ neguț. 5 f. S. Țirlea tit. 10 
f. I. Țirlea tit. 10 f. N. Apolzanŭ tit. 5 f. G. Grecŭ 1 galb. S. Tescla 6 f. 
N. Bergianŭ iun. 4 f. D. Bergianŭ 10 f. N. Cereceș 5 f. N. Bergianŭ 
sen. 5 f. G. Tiușanŭ 2 f. I. Țirlea iun. 2 f. G. Meice 1 f. O. Manoile 1 f. 
N. Horvat tit. 1 f. F. Rada văd. 1 f. M. Munténŭ 1 f. 20 c. I. Meice 42 
c. G. Ceténŭ 12 c. I. Stregénŭ 10 c. G. Ciuhat 30 c. P. Munténŭ tit. 30 
c. F. Barbŭ 1 f. T. Cricoan 6 c. Din lada S. bisericĭ 5 f. Dela maĭ mulțĭ 
creștinĭ 1 f. 4 c.    La olaltă                 Suma   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

 Din Comunitatea maierilorŭ Belgraduluĭ. Dela N. Munténŭ 
Par. 1 f. I. Sebișanŭ 20 f. C. Mărginén 5 f. I. Raț 1 f. P. Prodan 1 f. M. 
Rozor iun. 20 c. P. Mărginénŭ 2 f. V. Todia iun. 24 c. I. Pipoș 10 c. T. 
Vințanŭ 10 c. I. Pop 10 c. P. Drimbircan 20 c. Bisbocarĭ 10 c. N. 
Mercurén 12 c. T. Raț 10 c. G. Hanciu 6 c. G. Raț 10 c. G. Ispas 6 c. S. 
Portușan 6 c. N. Bana 10 c. I. Simtimbrén 10 c. M. Banci 10 c. I. 
Hanci 20 c. M. Roșca 6 c. C. Hanci 10 c. I. Cadar 1 f. T. Vlas 10 c. I. 
Rusan 24 c.  Din lada S. bisericĭ 4 f.         Suma  

 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
― 

 Din Comunitatea Cecia. Din lada S. bisericĭ 2 f. 30 c. Dela maĭ 
mulțĭ creștinĭ 2 f. 34 c.                           Suma 

 
5 

 
4 

 Din Comunitatea B r ă d e ș t ĭ. I. Brédea 2 f. V. Macsa 6 f. S. 
Macsa 2 f. P. David 1 f. M. Macsa 1 f. B. Nonosteriŭ 12 c.        Suma   

 
12 

 
12 

 Din Comunitatea V a l é-Ba r n i ĭ.  Din lada bisericiĭ 1 f. Dela 
N. Burtuțŭ 4 f. iară I. Barb, C. Bordan, I. Burluț, I. Barb, A. Crișan, V. 
Bogdan, I. Țir, N. Țir și T. Troca păte 20 c. D. Vas, S. Bala, I. Zimon, 
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Z. Baca și P. Baca căte 10 c. Z. Zimon, T. Baca, Z. Nuțu, I. Burta, I. 
Polhac, și I. Drăgan căte 6 c. I. Țir 12 c. I. Buțuțan 2 c. I. Cioca 2 c. I. 
Vas 3 c.                Suma 

 
 

9 

 
 
51 

 Din Comunitatea V a l é-Uz e ĭ. I. Sava Paroh 2 f. I. Sava bătr. 
1 f. N. Sava 1 f. V. Todor curator 2 f. A. S. Gornu 24 c. I. Barna, S. 
Buț, T. Albă și F. Albă căte 20 c.           Suma 

 
 

7 

 
 
44 

 Din Comunitatea C r i c ă ŭ. Din lada S. bisericĭ 5 f. I. Lupșan 
curat. 20 c. N. Hoala tit. 12 c. P. Muntian O. 10 c. P. Muntian I. 10 c. 
C. Siĭ 10 c. I. Popa P. 8 c. M. Iacsi 6 c. N. Serac 5 c. N. Siosan învățet. 
24 c. I. Oltian 10 c. P. Popa L. 48 c. P. Popa tit. 24 c. I. Nemeș 10 c. L. 
Adam 10 c. P. Cirnila 8 c. P. Dârlia 6 c. S. Angeleț 7 c. B. Soldom 12 
c. B. Aazar 6 c. I. Crișan 6 c. I. Cenuș văd. 2 c. V. Giomolian 10 c. I. 
Stanesc 12 c. C. Giomolian 10 c. I. Rus 6 c. S. Brumariŭ 12 c. F. Siĭ 8 
c. S. Muntian G. 8 c. M. Muntian 4 c. O. Popa 8 c. P. Muntian G. 4 c. 
T. Bobec 12 c. iară N. Lazar, N. Lemoran, I. Clopotariŭ și I. Muza căte 
8 c. S. Cenușe, C. Oltian, I. Lupșan O, I. Pădurén, V. Onite, A. 
Deremus, I. Rus, I. Puiu, I. Faur și F. Lazar toțĭ căte 4 c. arg. 

                            Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 

 Din Comunitatea M ă m ă l i g a n ĭ. Dela L. Mămăligan Paroh 
2 f. S. Hăbuc 1 f. iară C. Bărluț curat., N. Costinaș cant., N. Cóstinaș 
iun., A. Sulare, S. Coc, A. Mămăligă, S. Pop, S. Mămăligă, G. Toma, 
C. Ciulea, T. Dan, T. Stefan, S. Costinaș și S. Costinaș căte 20 c. I. 
Popa, I. David, I. Mămăligă, I. Burl, M. Coc, M. Praja, G. Țop, T. 
Sivoiŭ și I. Ciulea căte 10 c. M. Măcinică, T. Presăcan, S. Tiușan și I. 
Presăcan toțĭ căte 6 c. arg.                     Suma 

 
 
 
 
 
 

9 
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Suma 201 59 

La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de 5287 31 

      Suma totală 5489 30 

___________________________________________________________________ 
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. 

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




