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Depeșe telegrafice. 
 V i e n a  2 Noem. c. n. Principele Stirbeiŭ a sositŭ după o înștiințare telegrafică 
aséră în Sibiiŭ cu feciorulŭ seŭ ca măne să plece prin Solnocŭ către Viena. 
 P a r i s ŭ  1 Noem. Monitorele înștiințéză denominarea generaleluĭ Baraguaĭ dʼ 
Hilliers de ambasadore în Constantinopole. Ziurnalele de „Deba“ înștiințéză că o notă de 
înpăciuire, ce dă garanțiă nouă, sʼa datŭ în Constantinopole. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  24 Oct. Flota Mareĭ mediteranse caze nainte de 
Lompsacusŭ. Unŭ tumultŭ sʼa întemplatŭ în Țera din partea refuguațilorŭ. Amploiațiĭ 
cancelarieĭ ruseștĭ sʼaŭ înbarcatŭ pe unŭ vapore alŭ loiduluĭ către Odesa. Sudițiĭ ruseștĭ staŭ 
subt protecțiunea Austrieĭ. Știuta poruncă pentru suspendarea vrăjmășielorŭ, décă nu arŭ fi 
începutŭ, sʼa dusŭ către Omer Pașa. Aicea se aștéptă sosirea maĭ multorŭ ofițerĭ franțozeștĭ. 
Sʼa observatŭ în Șumla și vreocâțiva ofițerĭ englezeștĭ. Namic Pașa face o călătoriă la 
Londonŭ și Parisŭ cu deosebită însărcinare din partea porțiĭ. 
 P a r i s ŭ  31 Oct. Guberniulŭ a înceiatŭ formarea de 2 castre la Lionŭ și Tulonŭ; 
fiecare va costa de 50,000 feciorĭ. 
 B u c u r e ș t ĭ  2 Neom. c. n. După o relațiune ce a venitŭ astăzĭ principeluĭ 
Gorceacif, sʼaŭ arătatŭ erĭ 800‒1000 oștirĭ turceștĭ la Giurgiŭŭ, și aŭ pușcatŭ cetatea acésta. 
Sʼaŭ încinsŭ o luptă dé lungulŭ dălmeĭ, la care vreocățiva rușĭ și maĭ mulțĭ turcĭ aŭ căzutŭ, 
și vreocățĭva civilistĭ din Giurgiŭ aŭ fostŭ rănițĭ, Turciĭ sʼaŭ trasŭ pe Dunăre în susŭ, și 
cavaleria ruséscă ușióră cu vreo căteva tunurĭ a trasŭ după eĭ totŭ în acea direpțiune. ― La 
Calafatŭ se întămplă în tóte zilele lupte maĭ mice de forposturĭ. Alaltăerĭ după amézĭ a fostŭ 
atacatŭ unŭ picetŭ rusescŭ de 50 feciorĭ de infanteriă turceștĭ, unde sʼa omorătŭ 2 cazacĭ. 
După ce rușiĭ aŭ căpătatŭ ajutoriŭ sʼaŭ retrasŭ turciĭ la Calafatŭ cu perderea de 4 morțĭ. 
Proprietatea străină între altele magazinele cu bucate austriace să se fie cruțatŭ de turcĭ. 
 Corespundința Austriacă arată depeșa telegrafică privată din Parisŭ despre așezarea 
de doue castre la Lionŭ și Tulonŭ de netemeinică. 

________________ 
Împerăția ruséscă. 

(urmare). 
   Petru se vezu ciămatŭ aʼșĭ civilisa poporulŭ și împerăția. Mizloculŭ celŭ maĭ bunŭ 
în privința acésta i se peru a fi atingerea cu alte popore cultivate prin comerciulŭ de mare, 
crezândŭ, că pănă căndŭ poporulŭ va fi săracŭ de banĭ, nu se póte înavuți nice în științe, arțĭ 
și meserie. Lovirea cea dinteiă o avu cu turciĭ, dela cariĭ smulsă Asovulŭ. De aci se întórce 
în contra svezilorŭ, pe cariĭ îĭ conducea eroulŭ véculuĭ de atuncea, Carolŭ alŭ XII. La 
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lovirea cea renumită dela P u l t a v a  în anulŭ 1709, Petru nimicește pe Carolŭ, barbariĭ 
învingŭ pe eroĭ, și poterea Rusieĭ se face cunoscută în lume. În pacea ce se făcu la anulŭ 
1721, Petru a căștigatŭ Livlandia, Estlandia, Ingermanlandulŭ și Carelia, provincie, care 
prin gradulŭ cultureĭ locuitorilorŭ lorŭ și prin pusețiunea lorŭ la marea baltică, era pentru 
țarulŭ de cea maĭ mare însemnătate. Petru prin folosirea acestorŭ provincie a doveditŭ, că 
elŭ nu este numaĭ cuceritoriŭ ci că se știe și folosi de țerele coprinse. Încă în decursulŭ 
resboiuluĭ a pusŭ elŭ în Ingermanlandŭ, la loculŭ unde se scură râulŭ N e v a, fundamentulŭ 
pentru edificarea P e t r o p o l e ĭ , care avea să fiă portulŭ și piața cea maĭ mare a 
împerățieĭ sele. Dorința acésta elŭ ʼșĭ o vezu împlinită încă înaintea morțiĭ sele în anulŭ 
1724, căcĭ în acelŭ anŭ întrară în numitulŭ portŭ peste 1200 de corăbie. Aplecarea ce o avea 
elŭ pentru marinăriă precum și instinctulŭ de a provedé țerele sele cele colosalĭ însă mórte, 
prin o flotă, cu mădularie viĭ, îlŭ îndemnă aʼșĭ întemeia o potere maritimă, care fiindŭ elŭ 
încă în viiață, stăte fin 40 năĭ de liniă, séŭ fregate și peste 200 vase maĭ mice de resboiŭ. În 
Asia încă făcu maĭ multe espedițiunĭ, în cătŭ cirgisiĭ, samoisdiĭ, iacuțiĭ, mongoliĭ, tungusiĭ, 
ciucciĭ și camciadaliĭ învățară a asculta de țarulŭ Rusieĭ, care îndată după pacea dela Niștadt 
ʼșĭ însușĭ titululŭ de împeratŭ. 
 După Petru celŭ mare a urmatŭ nevasta luĭ, Ecaterina I, earʼ după acésta Petru alŭ II, 
nepotulŭ celuĭ dinteiŭ. După acesta corona se dede princeseĭ de Curlandŭ Ana Ivanovna, 
nepotă de frate a luĭ Petru celuĭ mare, care domni pănă la anulŭ 1740. Pe vremea acésta 
Rusia începuse a influința în trebele din năuntru ale Polonieĭ; căcĭ murindŭ la a. 1733 regele 
Polonieĭ Augustŭ alŭ II, Ana așeză pe tronŭ în loculŭ luĭ pe fiiulŭ aceluia, cu tóte că 
o b ș t é s c a  a d u n a r e  votase întrʼunŭ glasŭ pentru reașezarea luĭ Stanislaŭ Lescinsci, 
care maĭ fusese la cărmă. Armele Rusieĭ, dederă decisiunea. Austria încă ajută, ca să 
sporiască poterea și influința Rusiei, și întrʼaceea perdu Neapolulŭ și Sicilia. Maĭ tărziŭ 
dede ajutoriŭ Rusieĭ în contra turcilorŭ, la a. 1736 pănă la 1739 și dreptŭ resplată perdu 
Belgradulŭ, Orșova și totŭ ce avu din Serbia și din Romănia mică, va să zică totŭ ce 
căștigase prin biruințele renumituluĭ beliduce Eugeniŭ; din contră Rusia și cu acéstă 
ocasiune a căștigatŭ în Asia. Totŭ acéstă împerătésă a întemeiatŭ în Petropole o scólă bună 
militare pentru cadețĭ, aĭ cărorŭ profesorĭ veniră din Prusia. Ana destinase pentru următoriŭ 
la tronulŭ Rusieĭ pe nepotulŭ seŭ de soră Ivanŭ; însă pe acesta ʼlŭ înlătură Elisabeta, fiica 
luĭ Petru celŭ mare, care primindŭ guberniulŭ, încă adause multŭ pentru sporirea împerățieĭ. 
Elisabeta ʼșĭ logodi pe nepotulŭ seŭ cu principesa Sofia de Țerbstŭ, care trecândŭ la legea 
pravoslavnică, se numi Ecaterina. Acésta încă ajunse a fi maĭ tărziŭ împerătésă și încă una 
de acele, care a portatŭ cărma maĭ bine decătŭ mulțĭ bărbațĭ. Prin multele lovirĭ, ce le avu 
cu deosebițĭ dușanĭ, îșĭ maĭ lățĭ împerăția, prin înțeleptele așezăminte, ce le puse în lucrare 
pentru negoțŭ și meserie, prin aducerea de colonĭ cultivațĭ subt condițiunĭ favorabilĭ din tóte 
părțile Europeĭ îșĭ spori bună starea împerățieĭ de minune. Earʼ fapta cea maĭ mare, ce o 
făcu în politică și diplomațiă, este î n t ă i a  î m p ă r ț i r e  a  P o l o n i e ĭ. Totŭ acésta 
purtă unŭ resboiŭ fórte însemnătoriŭ cu Turcia, pentru pacea dela Cuciuc-Cainargi la a. 
1774, care este isvorulŭ slăbițiunilorŭ, ce le sufere astăzĭ pórta, și semânța nenorocireĭ 
pentru principatele Moldavo-Romănia, căcĭ ele în acéstă pace se aruncară subt protecțiunea 
Rusieĭ, ce o vedemŭ pănă în zioa de astăzĭ. Subt a eĭ domnire se întâmplară dese aprinderĭ, 
ciumă, și maĭ multe rescóle în inima împerățieĭ, care cerură jertfă maĭ multe sute de miĭ de 
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suflete. Caterina acésta avu maĭ multe patimĭ ca femeie și ca împerătésă; ea scimbă maĭ 
mulțĭ favorițĭ, însă pe toțĭ remunerațĭ împerătește. Uniculŭ Poternicŭ se știu purta pe lângă 
ea în timpŭ de 30 anĭ. ― Unŭ cugetŭ statornicŭ sʼa crucitŭ adese orĭ prin capulŭ eĭ, însă 
punerea acestuia în ucrare a fosstŭ și este reservată politiceĭ ruseștĭ pentru timpurĭ maĭ 
tărzie, acesta a fostŭ n i m i c i r e a  T u r c i e ĭ. Ea muri la a. 1796 de gută, după nește 
convulșiunĭ, ce ținură 36 óre. După ea urmă fiiulŭ eĭ Pavelŭ, care se amestecă în trebele 
Europeĭ și influință fórte multŭ asupra revoluțiuneĭ din Franția. Resboiele ce le purtă Rusia 
în alianță séŭ de sine cu Franția, ne săntŭ multŭ maĭ cunoscute, decătŭ ca să céră trebuința 
ale maĭ repețĭ aicĭ. Atăta însă maĭ însemnămŭ, că în bătaea ce o avu Rusia cu Turcia la 
1829 era pe aci să se încurce și cu Austria, care nu poté privi cu mănele în sinŭ, cum cércă 
aceea a se apropia de împlinirea prorocieĭ scrisă pe pórta cea nouă dela Cersonŭ „Pe aci e 
drumulŭ către Constantinopole.“ Însă Rusia în pacea dela Adrianopole 1829 în 14 Septem. 
luă față moderată, și se mulțemĭ cu puținŭ, în speranță, că împregiurărĭ maĭ favorabilĭ totŭ îĭ 
vorŭ da eĭ Turcia în mănă, fără a fi silită să se strice cu tóte poterile din Europa. 
 Ț é r a  ș i  p o p o r u l ŭ .  P r i v i r e  a s u p r a  t e r i t o r i u l u ĭ. Rusia 
europénă, de împreună cu Polonia rusită, coprinde astăzĭ 75,154 partea asiatică 270,950, 
earʼ cea din America 17,500 mile pătrate, séŭ ca să vorbimŭ pe înțelesŭ, împerăția ruséscă 
coprinde de doue orĭ atăta locŭ, câtŭ Europa întrégă. Ea se învecinéză maĭ cu sémă cu 
marea îngiățată, cu Mongolia cineziască, cu țéra Cirgisilorŭ, marea caspică, Persia, Turcia, 
vecinĭ totŭ unulŭ ca unulŭ. Numaĭ în partea apusană se maĭ apropie în cătva de lumea 
civilisată, de Svedia șĭ Prusia, de Austria și de provinciele dela Dunărea de giosŭ, a căreĭ 
încurgere în marea négră se află în a eĭ domniă. De cumva va fi, ca să se maĭ măriască 
acéstă  împerățiă, apoĭ numaĭ marea négră cu a eĭ împregiurime póte ciăma luarea aminte a 
bărbațilorŭ eĭ de statŭ. Rusia este mare, însă numaĭ ca să o masă. De aceea arŭ greșĭ cineva, 
căndŭ arŭ asemănao cu alte țere și state marĭ din Europa cea cultivată. Partea cea maĭ mare 
a pământurilorŭ eĭ este pustică și neroditóriă. Clima eĭ încă este fórte deosebită; dela 
căldurile cele maĭ marĭ se scimbă pănă la giață, ce nu se topește nice odată. 

(va urma.) 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i ŭ  26 Oct. Despre vama de drumŭ aflămŭ cu cale a maĭ împărtăși spre știința 
publiculuĭ încă următoriele date, vama se iea dela trăsure cu vite de hamŭ și de jugŭ, 
precum și pentru vite mănate, și în de obște se iea unŭ crăițariŭ de milŭ pentru fie care 
dobitocŭ înhămatŭ séŭ înjugatŭ, și ziumătate crăițariŭ de milŭ 1) pentru fiăcare vită grea de 
mănatŭ, 2) pentru fiecare dobitocŭ de jugŭ séŭ de hamŭ décă nu este prinsŭ și 3) pentru caĭ 
de călăritŭ, ― Și în sfărșitŭ cu unŭ pătrariŭ de crăițariŭ de milŭ pentru fie care vită de 
mănatŭ ușióră. 
 Sub vite grele de mănatŭ se înțelegŭ caiĭ, boiĭ, tauriĭ, vacele, junciĭ, catăriĭ și 
măgariĭ, éră sub ușióre vițăiĭ, oile, caprele și rămătoriĭ. 
 Vama se plătește sosindŭ la cumpănă, fără a se respecta, că cătŭ drumŭ a făcutŭ 
cineva. Vama se iea dela granița Ardéluluĭ spre Sibiiŭ înainte, în direpțiunea contrariă însă 
după aceea. 
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 Vama de podŭ se măsură după lungimea noduluĭ, și la podurĭ peste 40 stănjinĭ de 
lungĭ se iea 3 crăițarĭ de fie care vită înhămată séŭ înjugată, 1½ crăițariŭ dela fie care vită 
încărcată séŭ de mănatŭ grea, și ¾ crăițariŭ de fiecare dobitocŭ de mănatŭ ușiorŭ. De va fi 
podulŭ peste 20 dar maĭ puținŭ de 40 stănginĭ de lungŭ, atuncĭ se plătește de fie care vită 
înhămată séŭ înjugată 2 cr. de unŭ dobitocŭ încărcatŭ orĭ de mănatŭ greŭ 1 c. și de unulŭ de 
mănatŭ ușiorŭ ½ cr. Unde podulŭ e maĭ lungŭ de 10, și maĭ scurtŭ de 20 stănjinĭ, acolo se 
iea vamă de vită înhămată séŭ înjugată 1 cr, de una încărcată orĭ de mănatŭ grea ½ cr, și de 
una de mănatŭ ușióră ¼ cr. 
 Podurile care nʼaŭ lungime de 10 stănginĭ, sântŭ scutite de vamă. 
 Carăle cele próste, care nʼaŭ osiĭ de ferŭ și corde, nicĭ aŭ cobere statornice de lemnŭ 
orĭ de pele împreunate cu trăsure plătescŭ numaĭ pe ziumetate pentru fie care vită înhămată 
orĭ înjugată. 
 Sântŭ și întămplărĭ, unde se scutește cineva dela plătirea vameĭ. 
 S. e. Scutite sântŭ trăsurele de forșpanŭ, carăle întrebuințate la susținerea și clădirea 
drumurilorŭ, trăsurele preoțilorŭ, căndŭ mergŭ în vrʼo slujbă a dregătorieĭ, precum ținerea 
liturgieĭ, catehisația, cercetarea bolnavilorŭ, îngroparea morțilorŭ, trăsurele cu recvisite 
pentru stăngerea foculuĭ. 
 Austria. Pănă căndŭ tótă lumea stă cu ociĭ ațintițĭ în oriente și aștéptă cu inima 
îndoită deslegarea diferințelorŭ ruso-torcice pe calea păciĭ, séŭ și cu sabia în mănă, Franția, 
carea pe cum știmŭ aliată cu Anglia vrea să susțină independința și intregitatea Turcieĭ, 
cocetéză de altă parte cu Italia. În privința acésta are O. D. P. din Viena cu datŭ din 2 
Noem. c. n. unŭ articulŭ, care cam nimerește, ce cugetă Franția, și sună așia: În timpulŭ 
culesuluĭ ferbe vinulŭ în buțĭ. De astăzĭ o lună este alŭ 2‒lé Decembre. Ne potemŭ dară 
mira, că Lui Napoleone întreprinde totŭ feliulŭ de lucrurĭ. 
 Noĭ ne amŭ îndoitŭ multŭ timpŭ despre o adeverată alianță între Franția și Anglia, și 
o împărtășire efectivă la unŭ resboiŭ orientale nu ni se părea cugetabile. Timpiĭ în cariĭ sʼaŭ 
portatŭ resbóie petru onóre aŭ trecutŭ. Nicĭ unŭ statŭ modernŭ îșĭ va seca finanțiele, îșĭ va 
înpiedeca industria, îșĭ va pune junimea înaintea gurelorŭ de tunurĭ, décă nu va fi legată cu 
acésta o lipsă, séŭ o mare cucerire înaintătoriă de interesele imperiuluĭ. Ce feliŭ de 
despăgubire să afle Franția în unŭ resboiŭ orientale, décă săʼlŭ pórte pe acestŭ de laturea și 
ca aliata Anglieĭ? Marea despăgubire naționale cu carea arŭ potea L. Napoleone în astfeliŭ 
de casŭ înbia pe Franția, Belgiŭ, provinciele renane, îĭ săntŭ tăiate prin alianța cu Anglia, 
carea nu arŭ rebda nicĭ odată o creștere a Franțieĭ în partea acésta. 
 Décă acuma tocmaĭ alianța engleză împedecă pe împeratulŭ Franțozilorŭ dela 
realisarea așia numitelorŭ idee neapoleonide, atuncĭ din altă parte alianța Franțieĭ trebuie să 
pună asupra Anglieĭ o îndoită precauțiune, pentru că ea nu se póte sprigini pe neegoismulŭ 
aliatuluĭ seŭ și unŭ astfeliŭ de neegoismŭ nicĭ nu póte cere Anglia în momentulŭ, căndŭ ea 
însașĭ aduce asuprăʼșĭ o bătae de interese. Pănă căndŭ Anglia nu știe să înbie pe Franția cu 
destulă despăgubire pentru silințele și jertvele sele în casulŭ eventuale alŭ unuĭ resboiŭ 
europénŭ, pănă atuncĭ póte fi alianța amăndurorŭ gubernielorŭ numaĭ diplomatică, 
timporariă, ce nu póte ținea o bătae întrégă. 
 Însă cu totulŭ altfeliŭ se forméze lucrurile cum Anglia și Franția se potŭ înțelege 
despre o calculațiune finale, cum va poté stăpânirea britanică zice către cea franțozéscă, 
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acésta séŭ aceea este partea prăzeĭ tele în casulŭ unuĭ sfărșitŭ norocosŭ, acésta și aceea îmŭ 
remăne mie. 
 Călătoria regeluĭ Belgiuluĭ la Londra în momentulŭ căndŭ Alglia și Franția așia de 
strănsŭ săntŭ legate, a fostŭ urmată de o faptă ce ne greșitŭ, că nu sʼa trecutŭ cu vederea de 
diplomatică. D. Carolus, care maĭ de unăzĭ sʼa denumitŭ ambasadore belgianŭ în 
Portugalia, dabea a ajunsŭ în cetatea de portŭ alŭ Franțieĭ, de unde vré să se înbarăe la 
Lisabona, căndŭ L. Napoleone și tremise prin telegrafŭ ordinŭ a da ambasadoreluĭ belgianŭ 
și nevesteĭ sele o corabiă de statŭ spre dispozițiune, ca să pótă face escursiunele sele de 
petrecere pănă va fi acolo după placŭ. Acéstă prevenitóriă atențiune către unŭ diplomaticŭ 
de alŭ doilea rangŭ, și alŭ unuĭ statŭ de alŭ doilé rangŭ, a unuĭ statŭ în care maĭ nainte cu 
vreocăteva septemăne se luase o pusețiune așia de încordată, în cătŭ ambasadorele 
franțozescŭ nicĭ sʼa arătatŭ în Brusela la cerimoniele de căsătoriă a clironomuluĭ coroneĭ, 
este prébătătóriă la ocĭ, ca să nu arate o versiune decisivă a politiceĭ de maĭ nainte. 
  Belgiulŭ, acésta potemŭ lua ca securŭ, nu e acuma puntulŭ ținteĭ politiceĭ 
franțozeștĭ, nicĭ granița Rinulŭ nu este. Așezarea de doe castre marĭ, precum se înștiințéză  
din Parisŭ nu săntŭ oreșcum proiectate la Lile séŭ Mețŭ, ce arŭ fi o demonstrațiune asupra 
Belgiuluĭ séŭ Prusieĭ, ci la Tulonŭ și Lionŭ. Tulonulŭ arată drumulŭ de mare către Italia și 
oriente, Lionulŭ arată drumulŭ pe uscatŭ către Alpĭ, pe uscatŭ către Elveția și Piemontŭ. 
Cumcă cunoscutulŭ emisariŭ diplomaticŭ șia pusŭ cortulŭ seŭ earășĭ în Genua, nu e nicĭ o 
îndoială, cumcă Piemontulŭ cocetéză cu Anglia, cumcă în Roma se vorbește despre 
îndeplinirea garnisoneĭ franțozeștĭ este unŭ lucru fapticŭ. Acesta tóte arŭ fi și săntŭ fórte 
critice lucrurĭ. Spre norocire însă săntemŭ în luna luĭ Noemvre―Văntulŭ de tomnă suflă 
demustrăndŭ aspru și rece. Uscatulŭ și marea se pregătescŭ de sosirea uneĭ iarne geróse, și 
corăbiele și oștirile potŭ despre bătae și învingeri visa. însă numaĭ décă se va încălzĭ, póte 
că faptele vorŭ realisa visurile. Iarna însă este unŭ timpŭ care favorește multŭ recorirea 
patimilorŭ marĭ. Să sperămŭ că ea va grăbĭ cu sosirea sea în anulŭ acesta. Avemŭ lipsă de 
ea.            (nu se pré pare). 

________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 Maiestatea Sea împeratulŭ a aplacidatŭ principiele pentru înființarea oficiolatelorŭ 
de contribuțiune și așezarea personaleluĭ lorŭ precum și statulŭ de lefĭ. Oficiolatele de 
contribuțiune se împărțescŭ după însemnătatea estindereĭ lorŭ în treĭ clase; lefile 
perceptorilorŭ săntŭ 900, 800, și 700, iară a controlorilorŭ 700, 600, și 500, pe anŭ. 
 Dela Viena se scrie cu datŭ din 3 Noem. c. n. cumcă o depeșă telegrafică arŭ fi 
adusŭ știrea din Londonŭ cumcă acolo se va așeza unŭ congresŭ de pace, la care afară de 
cele cincĭ poterĭ marĭ va fi și Turcia representată. 
 Gazeta de Zagrabia scrie, cumcă turciĭ arŭ fi trămisŭ deciarațiunea lorŭ de resboiŭ și 
în Montenegro, însă principele Danilo arŭ fi opritŭ publicarea eĭ. 
 În Bucari sʼa simțitŭ în 11 Oct. cutremurŭ de pămăntŭ. 
 Ministrulŭ cultuluĭ și învățemăntuluĭ sʼa întorsŭ la Viena, și a primitŭ érășĭ trebile 
oficióse. 
 Mareșalulŭ Contele Radețci a înplinitŭ în 2 Nov. 88 de anĭ. 
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 După gazetele franțozeștĭ arŭ fi propozițiunile împeratuluĭ Nicolaŭ următoriele. 1 
Susținerea ceruteĭ garanție pentru inviolabilitatea privilegielorŭ bisericeĭ greceștĭ? 
Viitoriulŭ să hotăréscă forma garanțieĭ acesteĭ, adecă să se facă modificațiunĭ marĭ, ca să se 
căștige o libertate deplină și ne atărnată. Așia patriarhulŭ să se numéscă prin alegere, însă 
întărirea luĭ se atărne dela Țarulŭ iar nu dela Sultanulŭ. 2 Greciĭ sășĭ pótă face unŭ numerŭ 
de biserice în tóte provinciele turceștĭ fără să ceară la acésta voe dela Sultanulŭ. 3 Unele 
dărĭ să se ștérgă cu totulŭ. 4 Rusia îșĭ ține dreptulŭ a poté cere despăgubire de resboiŭ, carea 
să se hotărască maĭ tărziŭ. 
 General-Consulele Austriacŭ D. Laurinŭ este ciematŭ din Bucureștĭ, și în loculŭ luĭ 
rănduitŭ D. Mihalovici de consule Generale și agente pentru Romănia.     

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 Pre căndŭ gazetele ne împărtășescŭ știrea, că din Constantinopole arŭ fi mercŭ 
ordinea către Omer Pașa, ca să nu încépă încă vrășmășiele, căcĭ arŭ fi eșitŭ pe tapetŭ unŭ 
proiectŭ noŭ de împăciuire, știrile ce ne vinŭ din țéra romănéscă, sună fórte resboinicŭ. În 
20 Oct. érășĭ se escă o canonadă grozavă între Giurgiŭ și Rușciucŭ. Causa a fostŭ totŭ aceea 
ca și la Isaccea. Rușiĭ érășĭ voiră a trage o parte din flotila lorŭ pe Dunăre în susŭ și Turciĭ 
se opuseră la acésta. 
 Întrʼaceea pănă căndŭ Rușiĭ și Turciĭ se bătéŭ la Isaccea și Giurgiŭ, o armată 
turcéscă de 50,000 feciorĭ trecu la Călărașiŭ Dunărea fără de cea maĭ mică împotrivire și se 
așeză întrʼo posițiune tare pe malulŭ celŭ stăngŭ alŭ Dunăreĭ. 
 La plecarea posteĭ încă nu se știea, cățĭ soldațĭ căzură prin canonada dela Giurgiŭ și 
Rușciucŭ. Atăta e sigurŭ, că o locuitóre din Giurgiŭ dimpreună cu doĭ copiĭ aĭ eĭ a fostŭ 
lovită de unŭ glonțŭ de tunŭ. 
 O depeșă telegrafică privată ne aduce știrea, că Turciĭ aŭ vrutŭ pe céță să trécă 
Dunărea pela Oltenița, și a și trecutŭ călărindŭ asupra Rușilorŭ, cariĭ încă iaŭ înpinsŭ 
înderăptŭ. ― 
 Maĭ próspete date din Bucureștĭ spunŭ că la Giurgiŭ sʼa fostŭ încinsŭ bătaea pe 
ulițe, și că sʼarŭ fi aprinsŭ maĭĭ multe case. Despre lovirea dela Oltenița se maĭ aude că 
muscalĭ numaĭ aŭ înpinsŭ pe turcĭ înderăptŭ însă nu ia biruitŭ, căcĭ acestia ajutorațĭ de géță 
iaŭ întăritŭ posițiunea lorŭ acolo cu șanțurĭ. Maĭ mulțĭ locuitorĭ pe la Marginea Dunăriĭ 
fiindŭ spre Bucureștĭ, și se póte întămpla, ca la însașĭ bariera Bucureștilorŭ se vedemŭ vreo 
luptă înfricoșată, ce arŭ aduce cea maĭ mare columniă asupra capitaleĭ acesteĭ unde se află 
atăța neguțetorĭ. Destulŭ că teatrulŭ resbeluluĭ este acuma în țéra romănéscă, și nevoea pe 
creștinĭ mare. Mulțĭ Boerĭ aŭ stinsŭ cele ce aŭ avutŭ maĭ bune, și se vorŭ trage în 
Transilvania. 
 I a ș ĭ  23 Oct. Declarația de resbel din partea Turcieĭ, aŭ provocat maĭ multe urmărĭ 
jignitóre din partea Rusieĭ comerciulŭ și industrieĭ principatelor; așa sănt alungarea tuturor 
turcilor neguțetorĭ de cereste, oprirea corabielorŭ sub pavilionulŭ Moldo-valah de a înbarca 
grăne și alte asemine. 
 I. S. Principele Domnitoriŭ Grigorie A. Gica VV. nevoit fiind de ocupația militare 
ruséscă el lăsă cărma trebilor, aŭ dat următoriul ofisŭ cu No. 65 din 18 Oct. 1853 cătră 
Sfatul Administrativŭ Ecstraordinariŭ: 
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 „Poziția Nóstră ajungăndŭ a fi nepotrivită cu starea lucrurilor produse de 
evenimentele importante, Socotim de a Noastră datorie a trata puterea cărmuitoare în 
mănile Sfatuluĭ Administrativŭ Ecstraordinariŭ, decĭ îl îndemnămŭ a îndeplini această 
sarcină ceʼĭ încredințămŭ atăt colectivŭ cât și în parte la fiecare mădulariŭ alŭ Sfatuluĭ, în 
ceea ce se atinge de cercul conpetentŭ a Departamentuluĭ seŭ, ocărmuind sub a sea 
respundere pănă ce se va lua disposițiunĭ ulterioare.“ 
 După care trăgănduse la viia sa de la Socola spre aʼșĭ regula în cătva interesele 
casnice, joĭ la 6 ore de diminéță (în 22 Oct.) fără de nicĭ unŭ corteșŭ aŭ trecut prin Iașĭ, 
îndrumănduse spre Cernăuțĭ și de acolo va merge la Viena unde are a se statornici. ― Pănă 
acum generalul rusescŭ Ugiurov, ce se află în Iașĭ nʼaŭ apucatŭ cărma care să caute case 
marĭ de lăcŭnță. 
 Ofisulŭ luĭ Vodă Stirbeiŭ cu data din 14 Octom. No. 1737 se începe prin cuvintele: 
„Înpregiurările vremeĭ cerănd a Ne depărta vremelnicește din principatŭ, Noĭ încredințămŭ 
cărma oblăduireĭ, pănă ce se vor lua cele de pe urmă măsurĭ, Sfatuluĭ Administrativ 
Ecstraordinariŭ. 
 Din aceste se vede că M. S. Stirbeiŭ totŭ are speranță că va maĭ domni în Țara 
romănească, cănd Domnul Gica se lapădă pe totdeauna. 
 Starea de față a principatelor este plină de incertitudine. ― Prințulŭ N. Suțŭ sʼaŭ 
retras dela Ministeria cultuluĭ și a învățeturelor, însă consululŭ rusesc lʼaŭ poftit să maĭ 
caute de treabă vre o 15 zile. 

________________ 
Italia. 

 G e n u a   27 Oct. Precum se scrie din Neapole domnește acolo o mare vioițiune. 
Regele, care se teme, cumcă Franțoziĭ din motivulŭ încurcătureĭ orientalĭ vorŭ trimite în 
Italia o întărire a trupelorŭ, iea mesure asupra acestorŭ feliŭ de demonstrațiunĭ, care elŭ le 
ține periculóse pentru liniștea Italieĭ. Regele neapolitanŭ are afară de cele 10,000 elvețianĭ, 
o armată numerósă și bine informată, însă pe lăngă aplecarea inimelorŭ în deobște, arŭ 
potea presenția unorŭ fregate franțozeștĭ să fie de ajunsŭ a lăți óre care ferbere. Marele ducă 
alŭ Toscaneĭ a plecatŭ cu clironomulŭ seŭ de corónă la Neapole. Papa, care încă avea 
intențiune a face totŭ aceea călătoriă, vrea să se lase de ea, pentru că deregătoriele militarĭ 
franțozeștĭ nu arŭ vede acésta bucurosŭ. 
 Gazetele franțozeștĭ aducŭ știrea, cumcă în Neapole sʼarŭ fi publicatŭ o broșură, în 
carea între altele se află asupra Anglieĭ următórea deciarațiune: 
 „Lumea nu va veni nicĭ odată în odihnă, pănă nu vorŭ fi toțĭ Monarșiĭ în starea a 
nimici acéstă națiune hoțiască, și să o ștérgă din șirulŭ popórelorŭ, pănă nu vorŭ fi engleziĭ 
resipițĭ ca jidoviĭ, pănă nu se va face Londonulŭ o grămadă de ruine. Atuncĭ numaĭ se va 
renaște Europa. Să avemŭ măngăiere în Dumnezeŭ. Franția va face acésta ― timpulŭ e 
aprópe. 
 Ambasadorele neapolitanŭ în Parisŭ a căpătatŭ dela guberniulŭ seŭ depeșe, care 
vorŭ da guberniuluĭ franțozescŭ dorita deciarațiune despre tănguiotórea neînțelegere. 
 

________________ 
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Franția. 
 P a r i s ŭ  30 Oct.  Precum se aude se vorŭ descide vrăjmășiele din partea Rusieĭ, 
căcĭ pănă căndŭ în Viena, Londonŭ și Parisŭ îșĭ daŭ diplomațiĭ tótă silința ca să împedece 
erumperea resbeluluĭ, se află împeratulŭ între préîntărătate tóne, acărorŭ enunciare se vede 
din „Patria“ în carea ea zice că arŭ fi deciaratŭ împeratulŭ, cumcă causa Turcieĭ trebue să 
fie fieștecăruĭ Franțozŭ stimabile și sfăntă.“ 
 Se adeverește că generalele Baraguai dʼ Hilliers a pornitŭ erĭ către Marsilia cu 10 
ofițerĭ de armăture deosebire. Maĭ  nainte a avutŭ elŭ o audiență lungă la împeratulŭ, care 
iʼa înpărtășitŭ cele de pre urmă instrucțiunĭ. Cabinetulŭ din Londonŭ a căpătatŭ înștiințare 
despre misiunea generaleluĭ, și a aprobatʼo de plinŭ. 
 În Ministeriŭ de resboiŭ și de marină se lucră zioa și noptea, numaĭ în noptea trecută 
a trebuitŭ o parte a amploiațilorŭ aĭ ministeriuluĭ de resboiŭ să lucre tótă noptea, iară 
ceealaltă parte a căpătatŭ ecstra lucru acasă. Gubernĭulŭ vré să ridice armata la 600 de miĭ, 
și despre acésta sa așteptă concernințile decrete din zi în zi. 

________________ 
Rusia. 

 După știrile din S. Petersburgŭ, se credea acolo cumcă deciarațiuneĭ de resbelŭ sʼa 
respunsŭ numaĭ cu inviațiunea către principele Gorceacof, ca să deciare supremuluĭ 
comandante turcescŭ, cumcă Maiestatea Sea împeratulŭ nu vrea să deșerte principatele și că 
amesuratŭ cu acésta inviațiune a căpătatŭ comandantele trupelorŭ ruseștĭ ordinŭ a respunde 
la vrăjmășiele din partea trupelorŭ ruseștĭ după propria sea părere. Se crede însă în S. 
Petersburgŭ cumcă armata ruséscă deocamdată se va restrănge numaĭ pe lăngă defensivă. 
Altŭ manifestŭ de resboiŭ, care arŭ fi destinatŭ pentru publicitate, și arŭ învăța poporulŭ 
despre cele ce se vorŭ întempla, prin care elŭ în adeverŭ se atinge prea multŭ, nu se aștepta. 
Cu o astfeliŭ de privință a stăpănireĭ către poporŭ nu e dedatŭ Rusulŭ. Décă arŭ eși unŭ 
manifestŭ de resboiŭ, acésta sʼarŭ întămpla numaĭ atuncĭ, căndŭ arŭ căpăta stăpănirea știre, 
cumcă vrăjmășiele aŭ începutŭ întrʼadeverŭ și seriosŭ, séŭ că Rusia arŭ trece la ofensivă. 
 Este însă maĭ multŭ decătŭ opiniune, cumcă cabinetele europene înprietenite cu 
guberniulŭ rusescŭ săntŭ demultŭ informate oficiosŭ în privința deciarațiuneĭ de resboiŭ. În 
cercurile diplomatice din Petersburgŭ se părea că domnește cea maĭ mare amărățiune 
asupra Anglieĭ, a căreĭ portare fățarnică arŭ fi adusŭ nodulŭ pănă la nedeslegare, și de aceea 
să póte crede, pre cum sʼa arătatŭ din alta parte, cumcă de arŭ fĭ încă cu potință ca Rusia să 
facă o învoire cu pórta dédreptulŭ, ea arŭ faceʼo numaĭ pentru aceea, ca să dărapene tótă 
influința Anglieĭ din fundamentŭ în Constantinopole. 

________________ 
Turcia. 

 Despre cerimoniele, cu care sʼa făcutŭ cunoscută deciarațiunea de resboiŭ oștirilorŭ 
turcești în castrele dela Șumla scrie „Ziurnalele de Constantinopole“ între altele și 
următóriele pasage: După ce a ascultatŭ armata adunată în numerŭ pănă la 32,000 citirea 
hatișerifuluĭ, și după ce a juratŭ Sultanuluĭ credință nestrămutată, sʼa cititŭ trupelorŭ și o 
proclamațiune a luĭ Omer Pașa, alŭ căreia înțelesŭ a fostŭ următoriŭ: 
 „Ofițerĭ și Soldațĭ aĭ armateĭ asiatice, africane și europene! Săngele părințilorŭ 
vostriĭ a roșitŭ maĭ multŭ decătŭ odată pămăntulŭ țereĭ acesteĭ, care unŭ dușmanŭ poternicŭ 
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vrea să viʼo smulgă! Ea este unŭ amanetŭ încredințatŭ onóreĭ vóstre patriotice, carea pănă 
acuma nu e pătată. Să știțĭ că nu vețĭ potea face nicĭ unŭ pașiŭ, fără să vă strige unŭ glasŭ 
din pămăntŭ: Acésta pulbere, care o calcă piciórele vóstre, este cenușea nóstră, cenușea 
părințilorŭ vostriĭ, apărațiʼo! Soldațilorŭ! să jurămŭ că vomŭ pune și cea maĭ de pe urmă 
picătură de sânge pentru susținerea tronuluĭ împeratuluĭ nostru și prea iubituluĭ suveranŭ 
alŭ luĭ Abdulŭ Mețiŭ canŭ în demnitate neslăbită.“ 
 O rugățiune a mareluĭ Mufti, căreia urmă unŭ aminŭ a tótă armata și baterĭ în tobe 
cu strigărĭ: Să trăiască Sultanulŭ! a înceiatŭ cerimoniele. Omer Pașa nu a lăsatŭ să defileze 
tótă armata pe denaintea luĭ, făcăndŭ observațiunea, cumcă elŭ va primi acésta onóre numaĭ 
după o învingere asupra vrăjmașiuluĭ. 
 Omer Pașa ca europénŭ a urmatŭ pecumŭ se vede în privința acésta datinelorŭ 
europenilorŭ în formă, întrebuințăndŭ frase resăritene în materiă. Nu e îndoială că acéstă 
prociămațiune a potutŭ electrisa pe turcĭi cu totŭ temperamentulŭ lorŭ flecmaticŭ pentru 
momentulŭ acela, întrebarea însă este, óre ajunsaŭ armata turcéscă în punctulŭ de onóre 
pănă acolo, ca aceste vorbe să străbată în săngele și măduva lorŭ.  

  

 

 În Nr. 62 alŭ Telegrafuluĭ Roman subt poațiunea 13 a colecteĭ pentru 
fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană din orașulŭ Zlatna, cu greșală sʼaŭ pusŭ 1 fl. dela Stefan 
Roșca iun. Metalurgŭ, căcĭ aŭ dăruitŭ 2 fl. m. c. care aci se întrépătă, ear suma totală a 
colecteĭ din Zlatna remănă nescimbată 122 f. 6 c. căcĭ aceia nu saŭ smintitŭ prin greșala de 
susŭ. 
 

 
35.  

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

Din Protopopiatulŭ fl. cr. 

 Din Comunitatea S ă l i ș t e. Dela Bieerica cea mare 60 fl. 
Șcóla 20 c. D. Borcea Paroh 5 f. N. Moga P. 5 f. D. Némțu P. 2 f. D. 
Marcu P. 2 f. O. Borcea P. 3 f. D. Popa sen. 6 f. D. Ștéflea 5 f. N. Popa 
5 f. D. Pavel 1 f. D. Știreci 2 f. D. Răcuci 2 f. I. Goșea 1 f. S. Soră 1 f. 
D. Marc notar 5 f. Maria soția sea 1 f. I. Moga 1 f. I. Ștéflea 1 f. iară I. 
Comșe tinăr, N. Roman, P. Hérța, D. Bârză iun. P. Bârsan, C. Scitea și 
I. Vâlc căte 10 c. O. Martin, O. Cirjoveț, I. Cunp, O. Hășigan tinăr, O. 
Păligrad, O. Hărța, T. Bârză, P. Pătruțŭ, Ioan Némțu F. Dim. Muntén, 
I. I. Drăgălină, L. Némțŭ și M. Moga toțĭ căte 6 c. arg.                Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 

130 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 

 Din Comunitatea A b r u d b a i a  Dela Dion. Adamovicĭ 
Paroh 5 f. I. Ciobanŭ 2 f. I. Briciŭ 8 c. C. Morarĭ 1 f. A. Bara 30 c. N. 
Coloja 1 f. I. Jula 1 f. N. Faurŭ 2 f. P. Suluțiŭ 1 galbin R. Orosŭ de 
Suluțiŭ 5 f. A. Suluțiŭ 1 f. I. Loșnița 1 f. A. Secui 1 f. N. Potinteŭ 2 f. 
A. Lazar 2 f. S. Cerna 20 c. S. Suluțiŭ 2 f. I. Frunza 20 c. S. Bulzŭ 2 f. 
E. Șilajescu 2 f. N. Moldovianŭ 4 f. D. Izicuțĭ 1 f. N. Mestecian 1 f. N. 
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Devianŭ 1 f. S. Hitionŭ 20 c. S. Hierŭ 1 f. S. Mihocŭ 1 f. A. Hențel 2 f. 
I. Giandreŭ 1 f. N, Pașca 2 f. P. Pop 1 f. I. Moldovénŭ 1 f. I. Mignea 
30 c. T. Borza 1 f. V. Trăscăianŭ 1 f. P. Batoșŭ 1 f. S. Pașca 1 f. I. 
Crișanŭ 40 c. G. Slăvașŭ 40 c. Ioan Tomușŭ 40 c. C. Batoșŭ 30 c. T. 
Borza 20 c. I. Tohuț 30 c. L. Batașŭ 10 c. N. Todoruț 20 c. A. Crâstea 
20 c. P. Perja 20 c. I. Leilu 20 c. G. Tuhuțĭ 30 c. G. Perja 20 c. V. 
Todianŭ 20 c. L. Perja 30 c. N. Golguțĭ 30 c. N. Tomuța 1 f. G. 
Tomuța 1 f. I. Tomușŭ 40 c. A. Pop 40 c. G. Golguțĭ 20 c. I. Câmpian 
10 c. C. Hierŭ 1 f. N. Botoș 10 c. I. Morarĭ 1 f. A. Tomuția 1 f. G. 
Truța 20 c. N. Marțius 1 f. I. Șăran 4 f. I. Almășan 2 f. I. Crișan 1 
galbin N. Suluțiŭ hutman dela Roșația 1 f. I. Suluțiŭ G. 1 f. A. Joldoșĭ 
2 f. N. Suluțĭ S. 1 f. D. Tabacovicĭ 1 f. G. Simina 1 f.                  Suma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 

 Din Comunitatea V a l e. Dela Dim. Tiporiță, D. Andreiŭ, P. 
Dragomir, T. Oprén și C. Nartea căte 1 fl. arg.                    Suma 

 
5 

 
― 

 Dela Obștea din V i n g a r d ŭ  15 ― 

    „   Avraș David din Lancrăm 5 ― 

    „   Ioan Oprén din Camarzineștĭ 5 ― 

    „  Georgie Bordan din Brad 5 ― 

    „  Ioan Raĭta din Șona 5 ― 

    „  Comunitățile din Protopopiatulŭ Cioareĭ 71 24 

Suma 106 24 

   Suma 331 38 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒
 ‒ ‒ ‒ ‒ 

5489 30 

Suma totală 5821 8 

  
 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 5. Noemvre. Calend. noŭ. 

Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 119¼ 
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒          1135/8 
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