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Depeșe telegrafice. 
 T u r i n ŭ  2 Noem. c. n. Erĭ a sositŭ aicĭ văduva luĭ Ludovicŭ Filipŭ. Fecioriĭ eĭ se 
află de maĭ multe zile aci. 

________________ 
Împerăția ruséscă. 

(Înceere). 
 P o p o r ă ț i u n e a. Numerulŭ locuitorilorŭ eĭ nu se póte da acuratŭ, din causă că 
lipsescŭ datele statistice, demne de credință. Întrʼaceea totușĭ se învoiescŭ toțĭ scriitoriĭ, că 
acela trece peste 60 de milióne, dintre cariĭ rușĭ curați nu săntŭ mai mulțĭ decătŭ 32 milióne. 
Căndŭ arŭ voi cineva să numere tóte popórele, ce se ținŭ de împerăția ruséscă, numerulŭ 
acelora arŭ sui pănă la o sută. ― A vedé atăta mulțime de popóre împreunate subt unŭ 
sciptrŭ este întrʼadeverŭ unŭ ce cimericŭ și ne aduce aminte de numerarea popórelorŭ, ce o 
face Erodotŭ, pe care zice, că le adusese Csercse, ca să subjuge Grecia. Cum se vorŭ fi 
deosebindŭ aceste popóre unulŭ de altulŭ cu năravurile, datinele, îmbrăcămintea, locuința, 
uneltele și armele, ʼșĭ póte întipui orĭ cine, apoĭ întipuindușĭ acésta, nu se va mira de 
principiulŭ avtocratuluĭ rusescŭ: „supunerea necondiționată la voia cea nețermurită a 
sătăpănuluĭ vostru,“ ci maĭ mare mirare ʼlŭ va prinde, cum de popóre așia diverse, cu 
năravurĭ atăta de opuse ʼșĭ jertfescŭ proprietatea lorŭ personale voințeĭ unuĭ stăpânitoriŭ 
nețermuitŭ? ― După religiune ca la vreo 42 milióne se ținŭ de biserica resăriténă, ca vrʼo 6 
milióne se ținéŭ maĭ nainte de biserica catolică, numerulŭ lorŭ însă de unŭ timpŭ încóce a 
scăzutŭ fórte. Se află și puținĭ luteranĭ, mahomedanĭ, evreĭ, și puținĭ încinătorĭ de idolĭ. 
Locuitoriĭ Rusieĭ se împartŭ în nobilĭ după naștere și nobilĭ după serviție, alŭ cărorŭ 
numerŭ în tótă Rusia nu trece peste 200,000 familie; preoțimea încă se numeră maĭ multŭ 
de 24,000 familie; cetățeniĭ tuturorŭ claselorŭ facŭ ca la unŭ milionŭ de familie, earʼ 
numerulŭ țeranilorŭ trece peste 47 milióne. Dintre țeraniĭ acestia 21 de milióne săntŭ sclavĭ 
(robĭ), doue milióne stăpânescŭ dreptŭ avere propriă căte o sesiune de pământŭ, dar nu se 
bucură de drepturile și privilegiile nobililorŭ séŭ ale boierilorŭ, nicĭ săntŭ scutițĭ de milițiă, 
earʼ ceialalțĭ 24 milióne țeranĭ săntŭ parte iobagĭ aĭ coroneĭ, parte iobagĭ boereștĭ, cariĭ nʼaŭ 
pământŭ propriŭ, ci lucră pământulŭ celŭ domnescŭ, apoĭ dreptŭ resplată li se daŭ banĭ, séŭ 
căte unŭ pământŭ, din careʼșĭ căștigă hrana viețeĭ pentru sine și pentru familiele lorŭ. Din 
aceste se vede, că în Rusia poterea este împărțită între coronă și între boerime, fiindŭ că 
acésta are 23 milione de ĭobagĭ, earʼ aceea 21 milióne. Însă ca din referința acésta, ce apare 
atătŭ de primejdiósă, să nu se pótă naște vrʼunŭ reŭ pentru corónă, a îngrigitŭ încă Petru 
celŭ mare, ca boerimea de naștere să fiă ținută în frâŭ prin boerimea deregătorilorŭ de statŭ 
séŭ a servițiuluĭ. 
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 C u l t u r a  f i s i c ă. Rusia este o țéră, ale căreĭ poterĭ de căpeteniă se învârtescŭ 
pe lăngă căștigarea productelorŭ naturalĭ, crude, care însă se sili din vreme a premerge 
graduluĭ seŭ de cultură prin înființare măiestrită de o cultură, ce se potrivește cu o florăriă, 
séŭ cu nește paturĭ calde, în care sémănă omulŭ primăvéra, și prin unŭ negoțŭ improvisatŭ 
pe mare. O parte mare a poporuluĭ rusescŭ se coprinde pănă astăzĭ cu pescuitulŭ și 
vânatulŭ, nu din lucsŭ și resfășŭ, ci din cea maĭ neapărată trebuință. O altă parte a 
poporățiuneĭ din Rusia se coprinde escisivŭ cu prăsirea vitelorŭ maĭ alesŭ ale celorŭ 
cornute. Este însă o altă parte însemnătóriă de poporŭ care pe lângă tóte neperfecțiunile și 
neajunsurile ce le vedescŭ poporele cele necultivate în purtarea agronomieĭ, produce atăté 
grănațe, îm cătŭ nu satură numaĭ pe flămânziĭ seĭ, ci esportă în totŭ anulŭ la Franția și 
Englitera milióne de cile. Grâulŭ Besarabieĭ este așia zicândŭ celŭ dinteiŭ în Europa. Rușiĭ 
se pricepŭ și la meserie, precum la lucrarea peilorŭ, la facerea săponuluĭ, la lucrarea feruluĭ 
ș. a. l. numaĭ atăta, că eĭ și la meseriele cele tehnice se pórtă numaĭ ca nește mașine, ear nu 
ca ómenĭ liberĭ. Principiulŭ Rusieĭ este a restrânge pe cătŭ se póte concurința străină și a 
face, ca rusulŭ să nʼaibă nice o trebuință de lucrurĭ séŭ fabricate aduse din alte țerĭ străine. 
 C u l t u r a  s p i r i t u a l e  Décă cineca este convinsŭ, cumcă cultura spirituale 
acolo póte înflori și înainta, unde comerciulŭ și industria, arțile și științele se află în o 
desfășiurare liberă, atuncĭ una ca aceea să nu o caute în deșertele și cămpiele cele 
neroditórie ale Rusieĭ, căcĭ acolo nu va afla adeverată cultură spirituale, ci numaĭ o spoială 
superfițiale împreunată cu o sensibilitate crudă. Cumcă Rusia ʼșĭ știe păzi propria cultură, 
ce crede că o are, în cătŭ aceea să nu vină nice odată în contactŭ cu cultura străină, 
dovedește aceea împregiurare, că ea se silește a opri multŭ maĭ strinsă influința spirituale 
străină, de cătŭ mărfile, ce trecŭ peste plaiŭ din alte provincie. Gazetele străine, pănă și 
ziurnalele de statŭ din Borusia se fórfecă ce e dreptŭ la marginile țereĭ, unde se supunŭ la o 
censură nemilostivă; însă acele nicĭ că săntŭ de lipsă în Rusia, unde fiă care ministeriŭ are 
ziurnalele seŭ. Va să zică poporulŭ nu duce nicĭ o lipsă de mizlocele de a se cultiva, numaĭ 
căndŭ arŭ ștĭ să citiască! Este unŭ principiŭ de statŭ în Rusia, după cure tóte ideele, 
cugetările, simțemintele și suvenirile aŭ să se reducă la persóna împeratuluĭ, ca a 
domnitoreluĭ lumescŭ și sufletescŭ. Aicĭ domnește în tóte lucrurile subordinațiunea cea maĭ 
strașnică, însă în forma eĭ cea maĭ curată, adecă strinsŭ militare. În Cina, pentru esemplŭ, 
încă domnește o subordinațiune severă, însă aci ea se reduce maĭ multŭ la reportulŭ ce este 
între tată și fiiŭ. Décă în Rusia și învățatulŭ ʼșĭ pórtă uniforma sea, și prin aceea i se defige 
rangulŭ seŭ, atuncĭ ce póte fi mai firescŭ, decătŭ ca acolo și învățătura să fiă croită pe 
calapodŭ militare în tóte scólele, nu numaĭ în cele curatŭ militarĭ. În cătŭ potemŭ zice, că în 
Rusia încă și așia numitele universitățĭ nu săntŭ alta de cătŭ așezăminte în care se propune 
subordinațiunea ruséscă. Rola cea de frunte în Rusia o jocă scólele militarĭ, de care se află 
în maĭ multe cetățĭ. Cea dinteiă sʼa întemeiatŭ la a. 1731. De maĭ mulțĭ anĭ încóce Rusia 
întreține și o academiă a științelorŭ. Acésta publică în totŭ anulŭ unŭ buletinŭ despre ale 
sele lucrurĭ, spre a da celeĭlalte Europe o ideă de a sea activitate. Cultura unuĭ poporŭ din 
nimicŭ nu se póte cunoște maĭ bine decătŭ din sporiulŭ celŭ face în totŭ anulŭ a luĭ 
literatură. Unŭ feliŭ de literatură esistă de căteva zecimĭ de anĭ și în Rusia, vezĭ bine maĭ 
multŭ ca o plantă, ce se prăsește numaĭ în patulŭ celŭ caldŭ din florărie, decătŭ în propriulŭ 
pământŭ rusescŭ. Așia în zilele nóstre nu maĭ cere trebuința a te reîntórce la Nestorŭ, căndŭ 
vreaĭ să numerĭ unŭ istoricŭ rusescŭ; căcĭ este maĭ aprópe unŭ Caramsinŭ și unŭ Vulgarinŭ. 
În poesiă afli pe unŭ Pușcinŭ Dimitrievŭ. Iucovsci și Baratinsci. Cu tóte aceste este lucru 
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trimisŭ căndŭ afli, că pănă la 1837 tóte cărțile, căte eșiră în Rusia, nu trecŭ peste 987, 
dintre care 470 aŭ fostŭ numaĭ treaducerĭ. ―  
 R e p o r t u r i l e  p o l i t i c e. 1.) C o n s t i t u ț i u n e a. Meduva și 
constituțiunea statuluĭ rusescŭ este persóna împeratuluĭ. E este osia, centrulŭ, foculŭ, și 
inima statuluĭ. Fără de acéstă persónă rusuluĭ nuʼĭ este ertată aʼșĭ face ideă despre statŭ; 
ciarŭ și urmarea la tronŭ atărnă dela voia împeratuluĭ după o lege a luĭ Petru celŭ mare din 
anulŭ 1722. După legea acésta și altele, care aŭ urmatŭ maĭ tărziŭ, coróna trece de 
moștenire în linia bărbătéscă după drepturile celuĭ înteĭnăscutŭ, și numaĭ după ce se stinge 
tótă vița bărbătéscă, urméză partea femeiască pe tronŭ. După o lege a Țaruluĭ Ivanŭ dela 
anulŭ 1476 împerăția ruséscă are să remănă pururea una și nedespărțită, nicĭ că se póte 
înstrăina vreo țeară din aceea. Unŭ ucasŭ a luĭ Mihaiŭ Romanovŭ, întăritŭ de Ecaterina I., 
pune condițiune neapărată, ca următoriulŭ pe tronŭ să fiă de lege provoslavnică resăriténă. 
În urmă o lege a țaruluĭ Pavelŭ îndatoréză pe fiecare împeratŭ alŭ Rusieĭ, ca elŭ să se afle 
cu locuința în acéstă împerățiă și să nu primiasă vreo corónă străină, căcĭ atuncĭ drepturile 
luĭ ca împeratŭ alŭ Rusiei, trecŭ la legiuitulŭ seŭ următoriŭ. 
 2.) A d m i n s t r a ț i u n e a  p o l i t i c ă, j u d e c ă t o r é s c ă  ș i  
f i n a n ț i a r i ă.  Corporațiunile cele maĭ însemnătórie pentru ducerea în deplinire a 
voințeĭ împerăteștĭ săntŭ aceste treĭ: Consiliulŭ de statŭ, senatulŭ, și sfăntulŭ sinodŭ. Însușĭ 
ministriĭ săntŭ subordinațĭ la aceste treĭ autoritățĭ. Consiliulŭ de statŭ în forma cea de astăzĭ 
sʼa organisatŭ la anulŭ 1810. Elŭ este împărțitŭ în 5 secțiunĭ. Împeratulŭ, după cum se știe, 
este totodată și capulŭ bisericeĭ, elŭ împreună în sine poterea cea maĭ înaltă bisericéscă cu 
cea luméscă dela Petru celŭ mare încóce, care la anulŭ 1702 după mórtea patriarhuluĭ 
Adrianŭ a deciaratŭ episcopilorŭ, ce se adunaseră pentru alegerea unuĭ noŭ patriarhŭ, 
cumcă elŭ dorește, ca acéstă demnitate să se lase în mănile luĭ. De atuncĭ elŭ pune la cale 
tóte dispusețiunile pentru disciplina bisericéscă, elŭ denumește pe toțĭ demnitariĭ în 
administrațiunea trebelorŭ bisericeștĭ, împeratulŭ are lăngă sine pe sfântulŭ sinodŭ; acesta 
sʼa înființatŭ la anulŭ 1721, și încă la Moscva, eară Petru îlŭ transpusă în cetatea sea. 
Acestŭ sinodŭ este compusŭ din maĭ mulțĭ Arhiepiscopĭ subt președința unuĭ Mitropolitŭ. 
Fără de întărirea împeratuluĭ nicĭ o hotărâre a sinoduluĭ nʼare valore. 
 Senatulŭ sʼa înființatŭ la anulŭ 1711, elŭ se privește astăzĭ ca cea maĭ înaltă 
deregătoriă politică; are voiă să ceară dela toțĭ deregătoriĭ de statŭ computŭ despre a lorŭ 
purtare, ciarŭ și dela ministriĭ, despre care apoĭ face reportŭ la împeratulŭ, supunăndŭ 
lucrulŭ la a luĭ cunoștință. Senatoriĭ se numescŭ de către împeratulŭ. Pe lângă aceste treĭ 
deregătorie marĭ esistă ministeriulŭ, înființatŭ prin Alesandru I. Rusia are 12 ministriĭ. 
Acestia nicĭ aŭ potere dătătóriă de legĭ, nicĭ judecătóriă. Macsimele și mesurele după care 
se administră Rusia se datează dela Ecaterina a II; ele se alcătuiră și adunară întrʼunŭ codice 
la anulŭ 1775. Poporățiunea Rusieĭ se împarte în 50 de gubernăminte. Gubernătoriĭ generalĭ 
săntŭ ca și niște vice-regĭ. Poterea judecătorească se află în mănele a doue cămărĭ județiarĭ; 
una îngrigește de causele civilĭ, ceealaltă de cele criminalĭ. 
 Ce se atinge de trebele finanțiarĭ ale Rusieĭ, acele anevoiă potŭ străbate la cunoștința 
publică. Din căte se cetiră pănă acum în privința aceasta, sʼarŭ părea, că acele nu staŭ tocma 
așa bine, după cum vorŭ a ști unii și alțiĭ. În decursulŭ resboielorŭ, ce le avu Rusia cu 
Persia, Turcia, Polonia, a făcutŭ detorie parte prin împrumutărĭ, parte prin concurința 
banilorŭ de hărtiă, precum facŭ și vorŭ face și celelalte state cultivate din Europa, îndată ce 
se vorŭ încurca în vreunŭ resboiŭ. Detoriele de statŭ ale Rusieĭ se suiaŭ la 1834, după 
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reporturile oficialĭ, peste totŭ la 868 milióne florinĭ renanĭ. În acelŭ timpŭ ce e dreptŭ 
Franția avea de treĭ, și Englitera de zece orĭ maĭ multe detorie de statŭ.  
 3.) P o t e r e a  a r m a t ă  p e  u s c a t ŭ  ș i  p e  m a r e. Rusia a înspăimăntatŭ 
pe veciniĭ seĭ cu numerulŭ celŭ mare alŭ oștirilorŭ, ce le are. Armata eĭ cea regulată sʼarŭ 
poté reduce la 600,000 ostașĭ deprinșĭ. La acéstă milițiă regulată în timpŭ de bătae se maĭ 
póte computa și cea neregulată, dintre care singurĭ cosaciĭ potŭ face 400,000, cu acea 
deosebire însă, că nice pe cea regulată, nice pe cea neregulată nu o póte scóte nice pe 
ziumetate în afară, căcĭ atuncĭ nʼarŭ fi bine în năuntru. 
 Dela Petru celŭ mare încóce Rusia are și o marină de resboiŭ. Aceea constă astăzĭ 
din 350 vase de bătae, cu vreo 6000 tunurĭ. Ca nu cumva Rusia pe mare să întrécă pe 
celelalte poterĭ, a îngrigitŭ Englitera, și va îngrigi, pănă căndŭ va fi în viiață. ― 
 4.) R e l a ț i u n i l e  R u s i e ĭ  î n  a f a r ă. În privința politicei ce o păzește 
Rusia către celelalte staturĭ din Europa, sʼarŭ poté zice fórte multe, căndŭ pe de o parte ne 
arŭ ierta îngustățimea acestorŭ colóne, earʼ pe de alta împregiurările cele grele, în care ne 
aflămŭ astăzi, față cu acéstă împerățiă gigantică, ne arŭ suferi, ca să ne dămŭ părerea după 
cum simțimŭ. Atăta vedemŭ din cele trecute, că Rusia, începândŭ dela Petru celŭ mare, a 
căutatŭ și sʼa folositŭ de tóte mizlócele nu numaĭ spre aʼșĭ mări alŭ seŭ teritoriŭ, ci totodată 
spre așĭ căștiga o influință poternică în Europa, pe care unŭ scriitoriŭ germanŭ maĭ slabŭ la 
îngerŭ, voi să o numéscă dictatură. Spre scopulŭ acesta Rusia nʼa cruțatŭ nicĭ unŭ mizlocŭ, 
care ia statŭ în dispusețiune. Așia vedemŭ, că princesele rusiene maĭ tóte săntŭ măritate în 
Germania după principĭ din casăle domnotórie. Cine știe, cătă influință póte depinde o 
femeiă în casa bărbatuluĭ și ce stăpână se póte ea face peste inima aceluia, va poté coprinde 
cătă însemnătate zace în o mesură ca acésta. Totŭ ce ne póte măngăia, este privirea, ce o 
aruncămŭ peste cursulŭ evinemintelorŭ în căteva zecimĭ de anĭ dela bătăele franțozeștĭ 
încóce în Rusia, din care vedemŭ, că la a. 1830 o mănă de ómenĭ în Polonia, de atuncĭ 
încóce unŭ poporŭ de munte, micŭ la numerŭ și puținŭ însemnătoriŭ a știutŭ da de lucru 
aceleĭ poterĭ gigantice, îngiținduĭ pe totŭ anulŭ maĭ multe sute de ostașĭ inimoșĭ, și 
aducănduo la o pusețiune, în cătŭ astăzĭ nu póte zice, că sʼarŭ fi maĭ apropiatŭ de elŭ și că 
în scurtŭ îșĭ va plini țânta doririlorŭ sele.         (Gutenberg și Pelț). 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  30 Oc. Despre cele ce sʼaŭ întămplatŭ pe teatrulŭ resbeluluĭ avemŭ 
următóriele date: În 15 Oct. aŭ trecutŭ pela Calafatŭ 4800 feciorĭ din oștirea turcéscă 
Dunărea și în 16 Oc. la amézĭ 7600, peste totŭ dară pănă atuncĭ 12400 feciorĭ. În zioa acésta 
Omer Pașa se afla încă pe partea dréptă a Dunăreĭ. Avantŭ garda a corpuluĭ ce vine dela 
Sofia a fostŭ ajunsŭ în Vidinŭ. Trupele ce aŭ sositŭ aŭ se forméză aripa stăngă a corpuluĭ ce 
este menitŭ de Omer Pașa pentru operațiunea în Romănia. Destinațiunea lorŭ a fostŭ maĭ 
nainte să pășiască spre Craiova, și de acolo spre Oltŭ. Cum despărțemântulŭ acesta, și alte 
trupe, ce îĭ vorŭ urma se vorŭ apropia de loculŭ destinațiuneĭ sele, vorŭ trece turciĭ Dunărea 
la celelalte puncte, și acésta se adeverește după cele ce amŭ împărtășitŭ în Nr. trecutŭ și 
vomŭ împărtăși maĭ giosŭ. 
 Planulŭ operațiuneĭ luĭ Omer Pașa se arată prin aceea ce sʼa întămplatŭ pănă acuma, 
destulŭ de hotărătŭ, și o succedere a luĭ cam de ocamdată arŭ sta cu atăta maĭ multŭ afară 
de tótă îndoiala, cu cătŭ faima despre tăria rușilorŭ, în consonanță cu alte relațiunĭ cumcă 
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adecă sʼaŭ așezatŭ 6000 feciorĭ cavaleriă în Craiova, nu merită nicĭ o credință, secură este 
numaĭ știrea cumcă 2000 de ulanĭ aŭ plecatŭ din Slatina spre Craiova în marșurĭ forțate ca o 
avantŭ gardă a unuĭ corpŭ ce va să urmeze; știrea cumcă corpulŭ luĭ Danenbergŭ 40,000 
tare arŭ fi în Romănia mică, și arŭ fi îndeplinitŭ prin corpulŭ luĭ Osten-Sacenŭ între 
Bucureștĭ și Giurgiŭ, este cu totulŭ ne adeverată. Corpulŭ luĭ Osten-Sacenŭ décă întru 
adeverŭ a trecutŭ Prutulŭ ce pănă în 13 Oct. nu se întămplase, nu e cu potință să se așeze 
între Bucureștĭ și Giurgiŭ în zilele cele de pre urmă ale luĭ Octom. Acésta arŭ fi cu potință 
numaĭ prin vapore pe Dunăre, ce însă pănă acuma nu e probabile. 
 Știrile despre trecerea Dunăriĭ la Calafatŭ să fie produsŭ în Romănia o ferbere mare, 
și la unele lorcurĭ aŭ cășunatŭ manifestațiunĭ asupra rușilorŭ și înfavorea turcilorŭ. Prin 
acésta vréŭ să se justifice strașnicele și pănă acuma în principate neauzitele mesure de statŭ 
de asediă, ce sʼaŭ luatŭ acolo, și care sa publicatŭ sfatulŭ administrativŭ estraordinariŭ la 
cererea Rușilorŭ. 
 Principele Gorceacof a notificatŭ însă oblăduireĭ țereĭ romăneștĭ, cumcă prin statulŭ 
acesta de escepțiune ce se dicteză în urmarea întămplărilorŭ, nu se scimbă nimica 
privilegiele și libertățile (?) principatelorŭ. ― La Giurgiŭ nu a trecutŭ 800―1000 de turcĭ, 
ci 8000―10000. ― După știrĭ mai próspete din Bucureștĭ porunca, carea sʼa datŭ în 9 Oct. 
la Constantinopole pentru suspinderea vrăjmășielorŭ, a ajunsŭ pré tărziŭ la Omer Pașa în 
Șumla. Tătarul care avea să aducă porunca, aŭ pătimitŭ o zeticnélă prin aceea, căcĭ calulŭ ia 
căzutŭ mortŭ subt elŭ în vecinătatea unuĭ satŭ, din care ceva maĭ nainte sʼaŭ luatŭ caiĭ toțĭ 
pentru scopurĭ militarĭ și de aceea aŭ trebuitŭ să se aducă altŭ calŭ din vecinulŭ satŭ, și așia 
dabé a poturŭ tătarulŭ după o zăbavă de 12 óre să plece maĭ departe. Porunca sultanuluĭ a 
sunatŭ întracolo, ca și în casulŭ căndŭ sʼarŭ fi descisŭ vrăjmășiele să se încungiure tótă 
lovirea de căpeteniă. 
 Precum se scrie maĭ departe sʼaŭ observatŭ mișcărĭ, care arată întrʼacolo, cumcă 
Gorceacof cércă a resturna legătuința între centru și între corpulŭ luĭ Danenbergŭ prin unŭ 
corpŭ vărătŭ între ele, și precum se zice se va înșira și militărimea romănéscă în corpulŭ 
acesta. 
 Cu tóte aceste rușiĭ a căpătatŭ érășĭ o șlapă simțitóriă, unŭ corespundinte alŭ 
Mesageruluĭ Sibianŭ, precum se zice vrednicŭ de credință, scrie cu datu din 26 Oct. 
următóriele: 
   La Oltenița a mersŭ fórte seriosŭ bătaea, pentru spitalele nóstre săntŭ anonțațĭ șese 
sute de rănițĭ, între eĭ peste 40 ofițerĭ, maĭ toțĭ greŭ rănițĭ, despre numerulŭ rușilorŭ morțĭ 
nu se știe nimica. Nicĭ despre conflictulŭ la Oltenița nicĭ despre celŭ la Giurgiŭ nʼaŭ eșitŭ 
buletine. Despre numerulŭ turcilorŭ căzuțĭ și rănițĭ nu e érășĭ nimicŭ cunoscutŭ, pentru că 
Osmaniĭ aŭ dusŭ morțiĭ lorŭ cu sănge rece după șanțurĭ. Aicĭ se vorbește că Rușiĭ arŭ fi 
făcutŭ unŭ numerŭ de turcĭ prisonerĭ. 
 Rănițiĭ ce aŭ sositŭ erĭ aicĭ dela Oltenița aŭ fostŭ partea cea maĭ mare tractațĭ cu 
loviturĭ de sabiă peste brațe. ― Astănopte sʼa auzitŭ érășĭ o canonadă însemnată în ținutulŭ 
Oltenițeĭ. 
 De alaltăerĭ aŭ încetatŭ foculŭ în Giurgiŭ, Ce. R. Agente consulare din Giurgiŭ D. 
Cnoblahu, care vré să fugă încocĭ, a remasŭ pănă maĭ departe la postulŭ seŭ. 
 Unŭ vapore Austriacŭ să se fie trasŭ dela Giurgiŭ la Rușciucŭ, și apoĭ a făcutŭ 
călătoria pe lăngă malulŭ Dunăreĭ turcescŭ către Rușava. ― De va succede turcilorŭ a se 
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ținea pe malulŭ Dunărei stăngŭ, atuncĭ fără îndoială va veni la o luptă hotărătoriă nantea 
Bucureștilorŭ. 
 Dela teatrulŭ resbeluluĭ asiaticŭ aŭ sositŭ încă înștiințărĭ. Cercările Imamuluĭ 
lezgicescŭ a forța linia lezgicéscă, ca să se înpreune cu semințiele muselmane la Zacatalĭ și 
la Alazanŭ, nu aŭ succesŭ. Semințele musulmane și tătariĭ ținutelorŭ acelora se spune că 
sʼarŭ si deciaratŭ că se vorŭ lupta subt conducerea begilorŭ seĭ subt stégurile ruseștĭ. Rușiĭ 
aŭ concentratŭ după luptele cele de pe urmă prin atragerea maĭ multorŭ trupe o potere 
imposante pentru tótă eventualitatea ― în timpulŭ de curăndŭ érășĭ a venitŭ o divisiune în 
Anaclia, carea era trimisă pe mare, ca să se înbie cu armata în Anaclia, carea era trimisă pe 
mare, ca să se înbine cu armata la Caucasusŭ, și se dă cu socotéla cumcă principele 
Voronțov acuma se pregătește de o hotărătóriă ofensivă. 
 După știrĭ private arŭ fi fostŭ în zilele aceste o luptă grozavă la Craiova. După 
scrisorĭ din Rușava arŭ fi sositŭ acolo maĭ multe familie din Calafatŭ, care aŭ părăsitŭ 
acestŭ orașiŭ tocmaĭ căndŭ a sositŭ avantŭ garda turcéscă acolo în 25 Oct. la mezulŭ nopțiĭ.  
 Austria. Despre lupta ce a începutŭ între turcĭ și rușĭ care ia unŭ caracterŭ maĭ 
seriosŭ decătŭ cum se poté presupune pe lăngă atătea gătirĭ și încordare din partea rușilorŭ, 
scrie O. D. P. cu datu din 4 Noem. c. n. din Viena următoriulŭ multŭ însemnătoriŭ și după 
părerea nostră bine nimeritŭ articulŭ. La o luptă, carea întinde linia sea întrʼo lungime maĭ 
de o mie de milurĭ, carea are punctele sele de stațiune în S. Petersburgŭ, Constantinopole, 
Bucureștĭ, Vidinŭ, Viena, Parisŭ, și Londonŭ unde la totŭ punctulŭ de stațiune o voe 
neatărnată, o faptă neatărnată este destoinică a cruci tóte planele, ce sʼaŭ făscutŭ la celelalte 
puncte, în astfeliŭ de luptă este greŭ a zice: aicĭ este punctulŭ centrale, aicĭ este inima luĭ, 
ce sʼa întreprinsŭ, ce sʼa înceiatŭ aci, aceea este hotărăre, statutŭ, conclusŭ. În astfeliŭ de 
minunatŭ și rarŭ în Istoriă conflictŭ lumescŭ, este fieștecare încă așia de sănetosŭ adeverŭ 
la unŭ capătŭ putredŭ, și fieștecare încă așia de putredă minciună în celalaltŭ capetŭ totușĭ 
adeveratŭ. Să nu ne mirămŭ dară, că în acestŭ colosale césornicŭ se află doĭ arătătorĭ, și că 
în una și aceiașĭ rotă arătătoriulŭ în Parisŭ și Lóndonŭ arată pace, căndŭ celŭ din Bucureștĭ 
și Vidinŭ arată bătae. La bursa din Londonŭ se ridică fondurile, în cea din Parisŭ se înalțe 
rentele, știrea despre formarea de 2 castre se revócă oficiosŭ, tóte arată spre aceea, cumcă o 
speranță pacinică învie din noŭ lumea finanțiariă, că stăpănirele aŭ prevedere la o mizlocire, 
și în acelŭ momentŭ se apropie Omer Pașa și principele Gorceacof către olaltă vrăjmășește, 
și celŭ maĭ de aprópe póte aduce știrea uneĭ hotărătórie lovirĭ. Póte că măne vomŭ vedea 
casulŭ contrariŭ, știrea despre unŭ conflictŭ între turcĭ și rușĭ apasă iarășĭ fondurile și 
rentele, căndŭ proiectele de înpăciuire ale poterilorŭ marĭ află drumulŭ lorŭ la Stambulŭ și 
Petersburgŭ, și poruncescŭ în Romănia o intermisiune a armelorŭ. 
 Însă despre întemplarea din urmă nu se campóte crede în minutulŭ de față. Cu 
prémare audaciă merge beli-ducele turcescŭ înainte, ca să caute leulŭ în crăncurile sele, 
decătŭ ca să potemŭ cugeta la o intermisiune fără veste, séŭ că pricipele Gorceacof nu va 
întrebuința pusețiunea sea précumpănitoriŭ folositóriă de partea stăngă a Dunăreĭ, ca să nu 
iase înaintea atăcătoriuluĭ seŭ vrăjmașiŭ. Tóte lovirile maĭ mice, despre care amŭ căpătatŭ 
pănă acuma știre, aŭ căzutŭ cu perdere, fie cătŭ de mică pentru muscalĭ. Se pare dară că 
beli-ducele rusescŭ îșĭ păstréză puterea sea pentru o luptă hotărâtóriă, și nu o va îndelunga 
spre onórea (?) armelorŭ ruseștĭ. 
 Noĭ cugetămŭ, că tóte lucrările diplomatice înainte de o lovitură hotărătóriă va urca 
séŭ scoborâ pretensiunea uneia séŭ alteia partite, celŭ puținŭ va cerca diplomația a 
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întrebuința posițiunea, ce se va arăta atuncĭ. Noĭ cugetămŭ dară, ca față cu doe Mărimĭ: 
condeiŭ și sabiă, Diplomațiă și Strategiă, Negoțiațiunĭ la Temse, și Lupte la Dunăre, cele de 
pe urmă săntŭ maĭ cumpănitórie, și mărturisimŭ fără reținere, cumcă noĭ deocamdată cu 
maĭ multă luare aminte privimŭ spre miculŭ Giurgiŭ și Rușciucu, decătŭ spre marele 
Londonŭ și Parisŭ. 

  ________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 Maiestatea Sea împeratulŭ a aplacidatŭ pentru Ducatulŭ Bucovineĭ înființarea unuĭ 
tribunalŭ în Cernăuțŭ cu activitatea legale și totŭ deodată ca tribunalŭ montanŭ. 
 Turciĭ, cariĭ aŭ trecutŭ în 20 Oct. Dunărea la Giurgiŭ, se ținŭ de unŭ corpŭ micŭ 
care în 16 Oct. întrʼo zi după calculațiunea turcéscă a timpuluĭ norocósă, a trecutŭ la doue 
puncte Dunărea.  
 Servianiĭ aŭ căpătatŭ dela stăpănirea lorŭ poruncă ca fieștecare, care póte porta 
arme, să se îngrigéscă de o pușcă lungă, care în magazinulŭ statuluĭ se află de vândutŭ cu 
32 doezecerĭ. 
 Dela Londonŭ se scrie că cu tóte depeșele telegrafice dela Dunăre bursa crede în 
pace, și de aceea fondurile se ținŭ, unele sʼaŭ urcatŭ. 
 La Metingulŭ ce sa ținutŭ în Notinham asupra întrebăriĭ orientalĭ sʼa înceiatŭ numaĭ 
o rezoluțiune, ca adecă Maiestatea Sea să se îndure a sista tóte negoțiațiunile diplomatice, 
să ciăme unŭ parlamentŭ noŭ, se cercetese portarea ministrilorŭ în priviința portăriĭ 
trebilorŭ din afară, și să vindece abusurise. 
 Ca reciămarea D. dela Cour să nu fie tare bătătóriă la ocĭ se vorbește că se va 
reciăma și Lordulŭ Redclife din Constantinopole. 
 Generalele Baraguaĭ să fie zisŭ nainte de plecarea sea: Ómeniĭ facŭ din mine unŭ 
măncătoriŭ de ferŭ, eŭ nu ve potŭ spune ce inttrucțiunĭ amŭ eŭ, însă fițĭ convinși că ele nu 
săntŭ așia precum se zice. Vețĭ vedea că eŭ voiŭ face pace. 
 Principele Albrehtŭ din Borusia, care de vreo căteva zile sʼa întorsŭ din S. 
Petersburgŭ în Berlinŭ, să fie adusŭ, precum se vorbește în cercurile diplomatice, proiecte 
despre o deslegare pacifică a întrebăriĭ orientalĭ, care săntŭ făcute de znsașĭ cancelaria de 
statŭ ruséscă. 
 Domnulŭ țereĭ romăneștĭ principele Știrbeiŭ a petrecutŭ vreocăteva zile în Peșta, pe 
25 ct. se aștepta în Viena unde va trage ăn Otelulŭ dela împeratulŭ romanilorŭ. 
 Principele Gica se aștepta la Viena pe 18 Octom. 
 Gazeta Triestului zice, cumcă sʼa dusŭ ordinea din partea Sultanuluĭ către Omer 
Pașa numaĭ condiționatŭ, însușĭ ambasadoriĭ aŭ făcutŭ clausula, cumcă de arŭ fi începutŭ 
vrăjmășiele, atuncĭ resboiulŭ se se continue. 
 Se vorbește cumcă guberniulŭ turcescŭ a perdutŭ multŭ din popularitate prin aceea, 
că érășĭ vré să maĭ amăne resboiulŭ prin care, Rusia și Franția póte numaĭ căștiga, iară 
Turcia perde, căcĭ acuma are rusulŭ numaĭ 53000 trupe, iară maĭ tărziŭ va avea maĭ multe. 

  ________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 B u c u r e ș t ĭ  24 Oct. (5 Noem.) Profitând de o ceață fórte deasă, Turciĭ aŭ 
ocupatŭ o insulă în fața Turtucateĭ și aŭ trecut în urmă pe malul stâng al Dunăriĭ. Erĭ o 
iscodire a posițieĭ vrăjmașiuluĭ, fortată de avant-gvardia tipecor I m p e r i a l e , ʼi aŭ 
reʼnpins în șanțurile care aŭ fostŭ pe malul râuluĭ. V. Rom.  
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 Scrisórea principeluĭ Gorgeacof către Omer Pașa, ca respunsŭ la deciarațiunea de 
resbelŭ despre care sʼaŭ spusŭ atătea minciunĭ pănă acuma sină așia: 
 B u c u r e ș t i   28 Sept. Domnule Mușirŭ! Amŭ onóre a înștiința pe Escelenția 
Vóstră cumcă eŭ amŭ primitŭ în 27 Sept. scrisórea, carea Dta. aĭ îndreptatŭ către mine în 26 
Sep. c. n.  
 Fără se me slobodŭ în cercetarea acesteĭ înpărtășirĭ cugetŭ a înștiința pe Escelenția 
Vóstră, cumcă eŭ nu amŭ dela Maiestatea Sea împeratulŭ stăpănulŭ meŭ plenipotințe 
asupra resboiuluĭ, séŭ asupra deșertăreĭ principatelorŭ din cele ce săntŭ încredințate 
supremeĭ mele comande. Primițĭ Domnule Mușirĭ încredințarea înalteĭ mele Stime.        
Prin. Gorceacof.  Către Escelenția Sea Omer Pașa. 

________________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  1 Noem. c. n. Corespundintele Timesuluĭ din Parisŭ, care este pururea 
bine informatŭ, aduce următóriele știrĭ: Eŭ săntŭ în pusețiune aʼțĭ potea face nescarĭ 
înpărtășĭ despre versiunile cele noue ale lucrurilorŭ în oriente. Manifestulŭ împeratuluĭ 
rusescŭ, de care se temeaŭ mulțĭ și vorbeaŭ mulțĭ, este precum se arată acuma, nimicŭ alta 
decătŭ o notă pacinică a conteluĭ Neselrode, în care elŭ înpărtășește celorŭ patru poterĭ, 
cumcă împeratulŭ, stăpănulŭ luĭ, condoleză fórte tare, că Turcia așia de răŭ a priceputŭ 
intențiunea luĭ, ca să se lese a se răni la însășĭ deciarațiunea de resboiŭ. Împeratulŭ se 
tângue asupra acestuĭ statŭ de incertitudine, și nu dorește nimicŭ maĭ multŭ, decătŭ ca săʼĭ 
pună sfărșitŭ cătŭ de curăndŭ. ― Celŭ maĭ bunŭ mizlocŭ, ca să pótă ajunge la acésta, și să 
deșerte cătŭ maĭ degrabă principatele este: ca unŭ înputernicitŭ turcescŭ să se ducă în 
cvartirŭ de căpeteniă la principele Gorceacof, și să conplaneze lucrulŭ în fața loculuĭ. 
Precum înțeleseiŭ a fostŭ acestŭ proiectŭ refusatŭ de Franția și Anglia subt pretecstŭ, cum 
că lucrulŭ a venitŭ prea departe, decătŭ ca să pótă îngădui o complanare așia sumariă. 
Ambele poterĭ aŭ proiectatŭ o notă nouă, în carea să se garanteze întregitatea porțiĭ. Ce a 
potutŭ mișca pe împeratulŭ Nicolaŭ, ca să descorde tonulŭ seŭ, nu se póte ușiorŭ spune. 
 Se pare că împeratulŭ nu arŭ fi așteptatŭ simpatia poterilorŭ apusene pentru Turcia 
întrʼunŭ gradŭ așia de mare, și póte că a ținutŭ o alianță așia de strinsă între Anglia și 
Franția de ne cu potință. Cumcă elŭ afară de acésta izvórele sele de ajutoriŭ présusŭ, din 
contră ale protivniculuĭ seŭ le a calculatŭ préțiosŭ e cu potință. De și nicĭ unŭ omŭ nu póte 
cugeta seriosŭ cumcă Turcia o va potea lua cu Rusia pe unŭ timpŭ maĭ îndelungatŭ, totușĭ 
șanțele săntŭ pentru țarulŭ prin aceea înpuținate, căcĭ la cea maĭ dintăiă nenorocire a 
contrariuluĭ seŭ amăndoue flotele, și póte că și ale potereĭ de bătae ale acestorŭ doue poterĭ, 
dintre care fiește care arŭ fii în stare să se apuce cu Rusia, îĭ vorŭ potea alerga întru 
ajutoriŭ. 
 Pusețiunea lucrurilorŭ în Caucasŭ, unde Rușiĭ aŭ pătimitŭ însemnate șlape, și 
slăbițiunea trupelorŭ ocupătórie din principate care prin bole săntŭ zecimate și prin ne 
activitate disgustate, potŭ încă se contribue, ca se întoneze pe împeratulŭ Nicolaŭ și maĭ 
linŭ. 

________________ 
Anglia. 

 Timesulŭ zice: În momentulŭ acesta sʼa pusŭ sfărșitulŭ notelorŭ și conferințelorŭ 
diplomatice. Partitele, care săntŭ maĭ interesate în întrebarea acésta de cértă aŭ luatŭ lucrulŭ 
în mănă, și celorŭ ce se intereséză maĭ puținŭ, nu le a remasŭ nimicŭ, decătŭ să aștepte în 
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pace și să se uite, cum și pe cine va favori noroculŭ resbeluluĭ. Timesulŭ privește repedea 
înaintare a luĭ Omer Pașa, ca o mișcare fără voe a unuĭ călărețŭ, care nu șede pre sigurŭ în 
șea. Prin fanatismulŭ Islamilorŭ mănatŭ înainte, póte că este silitŭ, aʼșĭ duce trupele peste 
Dunăre ca săʼșĭ păstreză nimbulŭ de beli-duce. Cu puține poterĭ resbelice, cu comunicațiunĭ 
ne sigure în dosŭ, și cu unŭ vrăjmașiŭ în față, care în privința cavalerieĭ este cu multŭ maĭ 
poternicŭ, și așezatŭ în acelŭ pămăntŭ să trécă unŭ râŭ așia de mare, și se lese apărarea 
linieĭ de cetățĭ tarĭ, se vede a fi unŭ lucru cu totulŭ nesocotitŭ. Timesulŭ însă nu crede nicĭ 
decum, că turciĭ vorŭ remănea în fine învingătorĭ, însă la tótă întemplarea va potea pórta să 
facă cerere de ajutoriŭ la poterile apusene, pentru că aceste nu potŭ suferĭ, cu Rusia să 
secere fructele politiceĭ sele bilimbe. Décă Anglia va trebui să se împărtășéscă la bătae, 
acésta se va face numaĭ atuncĭ, căndŭ vorŭ fi cercate tóte mizlócele, ce se potŭ numaĭ 
cugeta, ca să se  încungiure resbelulŭ. 

________________ 
Rusia. 

 S. P e t e r s b u r g ŭ  27 Oct. c. n. În administrațiunea militare domnește o mare 
vioițiune. Ordonanțele de zi ale împeratuluĭ aducŭ o mulțime de înaintărĭ și denumirĭ în 
armată, și enunciă pentru arătata voiniciă și distincțiune Préînalta bunavoință și recunoștință 
a Maiestățiĭ Sele. Între altele se numește bateria Nr. 7 a cozacilorŭ donicĭ, și se laudă 
eroismulŭ lorŭ asupra popórelorŭ muntene. Generaleluĭ de cavaleriă Comutof Atmanulŭ 
cetelorŭ de cozacĭ donicĭ se enunciă cea maĭ înaltă binevoință. 
 

36.  
Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Bârgișiuluĭ fl. cr. 

 Din Comunitatea C o v e ș ŭ. Dela P. E. Roman 1 f. 32 c. I. 
Harhoi învăț. 1 f. I. Tecoșan 24 c. D. Hărânglăveanŭ 16 c. I. Comă 16 
c. A. Popa 14 c. G. Armian 16 c. S. Părăŭ 6 c. M. Păcurariŭ 16 c. N. 
Comșă 16 c. T. Armian 6 c. M. N. Coșorén ved. 16 c. N. Berean 16 c. 
I. Berean 48 c. Șt. Păcurariu 8 c. M. Ciocă 14 c. A. Stanciŭ 32 c. I. 
Ciocă 16 c. P. A. Șoneariŭ văd. 4 c. M. S. Armén văd. 8 c. N. Armén 
10 c. I. Crâstea 8 c. M. Iuga 16 c. Z. Vecerzan 24 c. A. Comșă 32 c. I. 
Păcurariŭ 4 c. A. Păcurariu 14 c. P, Găinăréna văd. 16 c. Șt. Armén 32 
c. I. Cergezan 8 c. I. Armén 16 c. C. Târziu 16 c. M. Târziu 16 c. 
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