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Depeșe telegrafice. 
 B u c u r e ș t ĭ  21 Noem. c. n. Generalele Danenberg face de știre principeluĭ 
Gorceacof, cum că turciĭ nu numaĭ Oltenița, ci și insula, ce stă aprópe de ea aŭ deșărtatŭ și 
saŭ retrasŭ la Turtucaia. Însușĭ castrele dela Turtucaia, care numeraŭ 20000 feciorĭ săntŭ de 
cincĭ zile maĭ pustiite. Amesuratŭ cu acésta va părăsi generalele Danenberg măne Budeștiĭ 
lăsăndŭ îmderăptŭ 300 cozacĭ, 8 companie de infanteriă, și 8 tunurĭ. Délungulŭ linieĭ 
Dunăreĭ Moldavo romăneștĭ afară de plencărie este încetare de arme. Alaltă erĭ a căpătatŭ 
poruncă artelăria romănéscă 8 tunurĭ cu ecuipașe să mérgă la Brăila, ca să se pună subt 
comanda generaleluĭ Engelhart, care are numaĭ o bateriă. Și celelalte trupe pricipeștĭ 
cavaleria și infanteria așteptă ordine de marșŭ, păzitoriĭ de graniță săntŭ activĭ și aŭ 
reînpinsŭ înpreună cu rușiĭ maĭ multe incursiunĭ. 
 După înștiințărĭ din Sibiiŭ din 22 Noemvr. nu sʼa întămplatŭ în timpulŭ de pre urmă 
afară de puscăturile repețite, însă ne însemnate între Rușciucŭ și Giurgiŭ, nicĭ unŭ 
evinemăntŭ pe teatrulŭ resbeluluĭ în Romănia. 
 T u r i n ŭ  21 Noemv. Camerele sʼaŭ disolvatŭ fără veste din motivulŭ unorŭ 
votizărĭ, alegerile noue sʼaŭ pusŭ pe 8 Decemb, și începutulŭ sesiuneĭ noeĭ pe 19 Decem. 
― Văduva luĭ Ludovicŭ Filipŭ a sositŭ în 12 în Cadiceŭ. 
 S t o c h o l m ŭ  16 Noem. Erĭ sʼa descisŭ dieta în modulŭ usitatŭ.  
 L i v o r n o  19 Noem. Mulțime de bucate și lipsă de cumpărătorĭ aŭ apăsatŭ 
prețurile. Spiritulŭ totŭ se urcă. 
 După știrile gazeteĭ Triestuluĭ din Constantinopole din 14 Noem. sʼaŭ așezatŭ 
flotele în Bosforŭ lăngă Baicosŭ. 

________________ 
R e s b o i e l e  c e l e  d o u e  a l e  R u s i e ĭ  î n  c o n t r a  T u r c i e ĭ  î n   

a n i ĭ  1 8 1 0  ș i  1 8 2 8. . 
(III articulŭ în Ziurnalele „Deba“). 

T e a t r u l ŭ  r e s b o i u l u ĭ. ― B u l g a r i a ,  Ș u m l a ,  V a r n a ,   
S o f i a ,  m u n t e l e  B a l c a n u l u ĭ ,  C a m c i u c u l ŭ .  

(urmare). 
 La anulŭ 1829 generalele Dibici, care se așezase înaintea Șumleĭ, află ocasiune a 
înșela pe marele vezirŭ, care ținé coprinsă acéstă cetate. Elŭ adecă ʼșĭ redică lagărulŭ seŭ în 
mezŭ de nópte, căștigă o săritură bună în mersŭ, ajunse la trecătórea peste Bălcanŭ, pe care 
o află necoprinsă de ostașĭ și trecu de locŭ peste aceea strâmtóre. Pănă atuncĭ acelŭ părete 
despărțitoriŭ ʼșĭ a bătutŭ jocŭ de tóte armatele ruseștĭ și décă acela pe viitoriŭ va fi apăratŭ 
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cu bravură, elŭ și acum póte să înfrăngă tóte silințele lorŭ séŭ celŭ puținŭ le póte cășuna 
perderĭ înfricoșate. 
   Șumla, care este așezată pe drumulŭ de căpeteniă dela Silistria către 
Constantinopole, acopere trecătórea peste Bălcanŭ în contra operățiunilorŭ ce le arŭ 
întreprinde unŭ dușmanŭ, care arŭ vini de către Silistria aŭ de către Dunărea de giosŭ. 
Șumla este totodată unŭ locŭ precumpănitoriŭ de arme și are o pusețiune întărită cu șanțurĭ; 
ea numeră ca la 30,000 locuitorĭ. Așezarea eĭ pe unŭ predélŭ costișŭ și țuțuiatŭ alŭ 
Bălcanuluĭ, este atătŭ de lățită, în cătŭ cetatea nicĭ se póte bombarda nice bloca, și ciarŭ o 
obsidiune regulată încă întâmpină greutățĭ, care daŭ de rușine tóte regulele măiestrieĭ. În 
doue rândurĭ, la anulŭ 1811 și 1828 muscaliĭ ʼșĭ sfărmară capitele îndeșertŭ ca să o 
coprindă. Întăriturele de maĭ nainte se maĭ mulțiră în timpurile aceste maĭ noue prin noue 
lucrărĭ, care se zice, că arŭ fi așezate cu multă iscusință. 
 Doue mile în dereptulŭ Șumleĭ curge peste munțĭ pănă în marea négră râulŭ 
Camciculŭ, alŭ căruĭ patŭ forméză o prepaste adâncă costișă, peste care râŭ are omulŭ să 
trécă la Copricioŭ pe drumulŭ celŭ mare dela Șumla la Constantinopole. În anulŭ 1829 
Camciuculŭ era provezutŭ cu redute; totuțĭ marele vezirŭ sʼa lenevitŭ a le împle acele cu 
milițiă, pentru că nădăjduia, cumcă îĭ va eșĭ la cale a o poté îndeplini acésta la cea dinteiă 
mișcare ce o arŭ face trupele dușmanuluĭ, care se afla înaintea luĭ în campaniă. Însă 
generalele Dibici a știutŭ, după cum arătarămŭ maĭ susŭ, să scape din mănele veziruluĭ cu 
iuțélă și securitate și ajunse prin unŭ mersŭ forțatŭ în timpulŭ de nópte la trecătórea râuluĭ, 
care a fostŭ lăsată fără de apărare. 
 După Șumla Varna este loculŭ celŭ maĭ precumcănitoriŭ pentru arme în ținutulŭ 
Bălcanuluĭ. Varna, care este scela séŭ portulŭ celŭ maĭ bunŭ alŭ turcilorŭ la marea négră, 
zace 20 de mile spre resăritŭ dela Șumla. Avândŭ Varna în stăpânire, poțĭ trece peste 
Bălcanŭ pe drumulŭ de căpeteniă ce duce în direpțiune dela Burgasŭ dea lunguŭ măreĭ 
negre, presupunândŭ totușĭ, că armata dela Șumla remăne în nemișcare. Întărirea Varneĭ din 
partea de către uscatŭ constă din douesprezece fronturĭ bastionate și treĭ l i m e t e  așezate 
înainte. Cu tóte aceste fortificațiunea Varneĭ încă este necompletă binișorŭ. Și totușĭ 
fortăréța acésta la aniĭ 1828 și 1829 a suferitŭ o obsidiune fórte lungă, la care a fostŭ în 
persónă împeratulŭ Nicolaŭ. Varna sʼa încinatŭ numaĭ după ce Capudanŭ-Pașa, 
gubernatorele piațeĭ, în urmarea uneĭ rescóle, ce se facu în năuntrulŭ fortărețeĭ, a fostŭ silitŭ 
să o facă acésta. Întăriturele Varneĭ se renoiră cu multă silință și la demăndăciunea luĭ 
Omer-Pașa se provezură cu noue fortaliție.  
 Între Șumla și Varna, întrʼo depărtare de zece mile atătŭ de una cătŭ și de ceealaltă 
cetate se află orășălulŭ Pravodi, încungiuratŭ cu unŭ zidŭ cum se făcéŭ în véculŭ de 
mizlocŭ, care numeră astăzĭ ca la 4000 locuitorĭ. 
 Campania dela a. 1829 a doveditŭ însemnătatea Pravodeĭ în privință strategică. 
Pravodi adecă este ceia pentru drumulŭ ce duce la Adrianopole. Pentru aceea și muscaliĭ 
întăriră orășălulŭ acesta cu fortalițe din afară și cu redute care fură provezute cu tunurĭ de 
cele grele. Prin lucrarea acésta Pravodi a slugitŭ spre aceea, că a acoperitŭ obsidiunea dela 
Varna în contra întreprindereĭ armateĭ dela Șumla. Acum ʼșĭ descise ociĭ marele vezirŭ și 
coprinse cu mintea sea însemnătatea militare a Pravodeĭ, de aceea elŭ eși din Șumla, ca să 
alunge pe muscalĭ, însă la Rulefcĭ fu bătută. ―  
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 Pravodi se întări în zilele trecute și se puse în stare a poté suferi o obsidiune maĭ 
îndelungată. 
 Dunărea cu fortărețele sele formează linia cea din teiă de apărare pentru Turcia, earŭ 
Bălcanulŭ a doua. Șumla, Varna și Pravodi încuie Bălcanulŭ de partea dreaptă a acesteĭ 
linie de apărare pănă la mare. Târnova, care se întări peste totŭ, acopere această liniă de 
apărare în centru în contra uneĭ poterĭ armate ce arŭ póte dela Sistovŭ aŭ dela Rușciucŭ. 
Încă și tereulŭ, care pe partea aceasta formează partea cea maĭ înaltă a munteluĭ, arŭ face 
marĭ greutățĭ pentru o armată și iʼarŭ pune pedece înfricoșate maĭ alesŭ în privința ținereĭ de 
o comunicațiune secură și a aprovisionăreĭ cu cele de lipsă pentru traiulŭ viețiĭ. Muscaliĭ 
însă cu tóte aceste arŭ trebui să opereze de partea aceasta, dacă adecă flotele celorŭ doue 
poterĭ apusene leʼarŭ opri tóte espedițiunile pe mare. În întâmplarea aceasta nice că arŭ fi 
cu potință, ca rușiĭ să străbată la Adrianopole; căcĭ isprava acesteĭ manevre pe cătŭ de 
îndrăsnețe pe atăta și de deștepte la anulŭ 1829 aŭ să o scrie muscaliĭ numaĭ la  aceea 
înpregiurare, că atuncĭ eĭ fuseră stăpânĭ peste mare, și prin sinulŭ dela Burgas se potură 
provede cu de ale măncăreĭ. 
 În cea maĭ din afară aripă stângă a linieĭ Bălcanuluĭ se află Sofia, la romanĭ numită 
Ulpia sardica, o cetate cu 35,000 locuitorĭ, căpitlea unuĭ pașalicŭ mare aprópe de marginile 
Serbieĭ. Aceasta avé maĭ nainte numaĭ o încungiurătură de zidŭ înspicatŭ icĭ colé cu turnurĭ 
și castelulŭ pașeĭ, care serbia în locŭ de citadelă. Ómeniĭ întărescŭ, că zidulŭ acestŭ veciŭ 
acum arŭ fi renoitŭ și întăritŭ prin noue clăditure care săntŭ făcute după principiele 
măiestrieĭ de astăzĭ. Sofia zace în ruta cea mare dela Viena prin Ungaria la 
Constantinopole, unŭ drumŭ în care trece omulŭ prin Belgradŭ, Semendria, Nisa, Sofia, 
Tatar-Bazargicŭ, Filipopole și Adrianopole. Pusețiunea Sofieĭ dă acesteĭ cetățĭ marĭ o 
însemnătate militare demnă de luare a minte. ― Ea este unŭ locŭ de arme, care domnește 
întrʼo estindere mare întreaga țeară; Sofia are unŭ cămpŭ largŭ și roditoriŭ, nu de parte de 
unde isvorește râulŭ Iscer (Escos), care spre apusŭ dela Nicopole se scură în Dunăre, și 
Marița (Hebros) care pe la mizloculŭ Bălcanuluĭ cură în șesurile Adrianopoleĭ și la sinulŭ 
dela Enosŭ se varsă în marea egeiă.  
 În o depărtare mică dela Sofia pe drumulŭ ce duce către Adrianopole află omulŭ 
pasulŭ celŭ strâmtŭ alŭ porțilorŭ luĭ Traianŭ, ce se întinde pănă la Tatar-Basargicŭ, o 
trecătóre, pe care acelŭ împeratŭ puse de o tăie întrʼo stâncă costișă, spre a pune în 
comunicațiune Mezia de susŭ séŭ Serbia de astăzĭ cu Trația. Pe culmea acesteĭ îngustățimĭ 
se vedŭ pănă astăzĭ ruinele unuĭ arcŭ de triumfŭ, căruia Amianŭ Marcelinŭ i a datŭ 
înscrisulŭ, și care forma pórta. 
 Spre resăritŭ dela șesulŭ Sofieĭ lanțulŭ Bălcanuluĭ, care pănă acolo se trease de către 
apusŭ spre resăritŭ face o întorsetură către miază zi, punândŭ înainte o însemnătóriă 
desrămurire a munteluĭ Rodopŭ în această direcțiune. Dacă a trecutŭ omulŭ peste acestŭ 
pasŭ îngustŭ, se află îndereptulŭ linieĭ, de care vorbirămŭ maĭ în susŭ, Bălcanulŭ este 
trecutŭ dela miază nópte, omulŭ se pogóră în șesulŭ celŭ largŭ alŭ Marițeĭ și apoĭ numaĭ 
întâmpină nice o pedecă pănă la Adrianopole. E ușorŭ de a coprinde cu mintea, cum că unŭ 
locŭ cum este Sofia, care acopere trecerile prin o astfeliŭ de strâmtóre, ciamă tótă luarea 
aminte a generalilorŭ turceștĭ. 
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 Sofia totŭ deauna a jucatŭ rolă în bătăiele Turcieĭ cu Austria, ca locŭ de adunare și 
de reservă pentru armata turcéscă. Însă nu numaĭ pentru Turcia a avutŭ și are loculŭ acesta 
interesŭ. Rușiĭ pănă acum aŭ lucratŭ totdéuna la Dunărea de giosŭ și la cea mizlociă. Óre 
nu cumva eĭ acum ʼșĭ vorŭ lua basea operațiunilorŭ sele la gura Oltuluĭ, care la Nicopole se 
varsă în Dunăre, apoĭ dela Nicopole să meargă însusŭ pe râulŭ Iscerŭ pănă la Sofia, séŭ 
încă și maĭ bine, dela Nicopole pornindŭ, să meargă însusŭ pe Osma, și trecândŭ pe la 
Loftoha, Traianŭ și Conlogerița, să calce peste Bălcanŭ, ca apoĭ la Tatar-Basargicŭ să pótă 
scoborâ în șesulŭ dela Marița? În întâmplarea din teiă corpulŭ de armată ce se află în 
picióre la Sofia, iarŭ ținé în locŭ, în adoua corpulŭ acesta de împreună cu tótă insurecțiunea 
țereĭ sʼarŭ așeza în pusețiune la porțile luĭ Traianŭ spre a se folosi de ocasiunea cea 
favoritóriă pentru o luptă bună, și atuncĭ nu póte coprinde omulŭ cu mintea cum arŭ poté 
săʼșĭ urméză o armată mersulŭ seŭ spre Adrianopole, lăsândŭ numeroșĭ dușmanĭ la spatele 
sele, cariĭ iarŭ poté tăie ciarŭ și retragerea la Bălcanŭ. Odată sʼa încercatŭ aceasta, însă 
atuncĭ pe Turcĭ ia descurăgiatŭ deodată numaĭ ocupațiunea Adrianopoleĭ, cariĭ de altmintrea 
înainte de 22 anĭ nu eraŭ organisațĭ ca astăzĭ, de arŭ încerca muscaliĭ totŭ aceasta și acum, 
póte că nu le arŭ merge așa de bine ca atunci.     (va urma) 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transivania. 
 S i b i i ŭ  18 Noem. Din izvorŭ securŭ înțeleserămŭ, cumcă candidatulŭ de 
medicină Iacobŭ Bancĭ, căruia Escelenția Sea Părintele episcopŭ Barone de Șaguna îĭ dă 
unŭ ajutoriŭ de 100 f. m. c. pe anŭ, a căpătatŭ pentru buna luĭ portare și dela comuna 
bisericéscă greco-resăriténă din Viena unŭ ajutoriŭ de 200 f. m. c. Pentru care facerea de 
bine, și frumosă faptă, ce totŭ odată póte fi unŭ boldŭ încuragitorĭu pentru tineriĭ nostriĭ, 
aducemŭ comuneĭ acesteĭ bisericeștĭ cea maĭ mare mulțămită, și recunoștință publică.  
 Austria. V i e n a  22 Noem. c. n. următória însemnată și interesante știre se 
adeverește din maĭ multe părțĭ: Fusiunea între Contele de Șambord și între familia orleană 
sʼa înceiatŭ în 21 Noem. la amézĭ în castelulŭ dela Frosdorf prin unŭ contractŭ subscrisŭ 
din tóte părțile. Spre acestŭ sfărșitŭ a mersŭ duminecă séra Duca de Nemurs din Diruecrutŭ 
la Viena, în curtea drumuluĭ ferecatŭ a fostŭ așteptatŭ de duca de Livi, a masŭ în palatulŭ 
coburgianŭ, și lunĭ diminéța a plecatŭ însoțitŭ de duca de Livi, către Frosdorf, în curtea 
drumuluĭ ferecatŭ din Cațiledorfŭ la întimpinatŭ Contele de Șambordŭ, cu care apoĭ a 
mersŭ la Frosdorfŭ, unde a zăbovitŭ pănă la 2 óre și sʼa întorsŭ érășĭ la Viena. Între martorĭ, 
cariĭ aŭ asistatŭ la înceierea contractuluĭ în Frosdorfŭ a fostŭ și duca de Livi, care aŭ 
telegrafiatŭ acestŭ evinementŭ în tóte direpțiunile. Contele de Șambordŭ va merge zilele 
aceste la Direncrutŭ, loculŭ locuințeĭ Duceluĭ de Nemurs spre cortenire și a fostŭ și aséră în 
Viena spre cortenirea luĭ. 
 Spre orientarea cititorilorŭ maĭ puținŭ versațĭ în treburĭ politice însemnămŭ numaĭ 
pre scurtŭ, că în Franția săntŭ treĭ familie dinastice, adecă așia numită a Burbonilorŭ, a 
Orleanistilorŭ, și a luĭ Napoleone. În revoluțiunea dela 1830 aŭ datŭ franțoziĭ giosŭ după 
tronŭ pe Carolŭ alŭ 10-lé care era din familia Burbonilorŭ, și aŭ pusŭ pe duca de Orleans pe 
tronŭ subt numele Ludovicŭ Filipŭ, care apoĭ se destronise în Fevruariŭ 1848 și urmă în 
Franția republică, pănă ce Ludovicŭ Napoleone se făcu împeratŭ. Doborirea de pe tronŭ a 
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Orlénistilorŭ și suirea pe elŭ a luĭ Ludovicŭ Napoleone adusă óreșĭ care apropiare între 
doue familie maĭ vecie altfeliŭ între sine rudite și acuma se înpăcară, séŭ cum se esprimă 
diplomațiĭ sʼa făcutŭ între ele fusiune. Acésta fusiune se cuprinde întrʼaceea, ca Contele de 
Șambordŭ, care altfeliŭ se numește ca rege Hainricŭ alŭ V. și este nepotŭ alŭ luĭ Carolŭ 
celŭ datŭ giosŭ după tronŭ, și pretendentele alŭ Coroneĭ Franțieĭ, décă iar muri nevasta să 
nu se maĭ însóre și décă arŭ muri elŭ fără copiĭ să fie următoriulŭ luĭ principele Ludovicŭ 
Filipŭ, ce acuma se numește contele de Parisŭ și este nepotulŭ destronisatuluĭ rege 
Ludovicŭ Filipŭ, căruia arŭ fi urmatŭ pe tronŭ de nu se arŭ fi întemplatŭ revoluțiunea din 
1848. Duca de Nemurs este uniculŭ Conteluĭ de Parisŭ, și ca fiulŭ luĭ Ludovicŭ Fipipŭ celŭ 
maĭ bătrănŭ după reposatulŭ tată alŭ Conteluĭ de Parisŭ, capulŭ familieĭ orleane. Iară duca 
de Levi este din o familiă veciă din Franția. ― Acéste cugetarămŭ ale pretrimite, ca să 
potemŭ înțelege acéstă înpăcare séŭ fusiune între doue familie regeștĭ, ce se gonéŭ pănă 
acuma un ape alta. Partita burbonică se numește și legitimistică, iară cea a Orleanistilorŭ, 
orleanică. 
 Despre acestŭ evinementŭ are O. D. P. următoriulŭ articulŭ din care se vede ce 
însemnătate i se dă luĭ din partea lumeĭ diplomatice: Viena 23 Noem. c. n. O episodă! În 
vreme ce colo giosŭ în Turcia daŭ poporele unulŭ întrʼaltulŭ și în Londonŭ și Parisŭ se facŭ 
în stilistica diplomatică cele marĭ artificialĭ ecserciție, sʼa întămplatŭ în doue oreșele 
obscure nu departe de Viena o tăcută istoriă de familiă, care pentru viitoriulŭ unuĭ imperiŭ, 
din cele maĭ vecĭ și maĭ cumpănitórie ale Europeĭ este de cea maĭ mare însemnătate. 
Amăndoĭ moștenitoriĭ regeștĭ în Frosdorfŭ și în Direncrutŭ ostenițĭ de pizma veciă se aplecă 
și făcŭ pace. Știrea despre înpăcarea caseĭ burbonice cu Orleaniziĭ zbóră în minutulŭ acestŭ 
prin tótă lumea, și va face o impresiune plăcută și încordătóriă în toțĭ aceia, pentru cariĭ 
tradițiunile Istorieĭ nu săntŭ poveștĭ băbeștĭ fără potere legătóriă pentru presente și viitoriŭ, 
ci o fermecătoriă, de subt a căreĭ influință nu se maĭ póte retrage omenirea. 
 Nu este partită în Europa afară de cea dosită și abstractă a republicanismuluĭ, carea 
nu arŭ fi luatŭ parte de conpătimire la sórtea familieĭ orleane. Ludovicŭ Filipŭ, zică orĭ ce 
vorŭ vrea contrariĭ, și inimiciĭ luĭ, a fostŭ unŭ făcătoriŭ de bine pentru Franția, unŭ 
Monarhŭ, care în decursulŭ timpuluĭ de 18 anĭ alŭ regențieĭ sele a adusŭ desvoltarea din 
lontru a imperiuluĭ seŭ la unŭ gradŭ atăta plinŭ de viață, încătŭ celelalte epoce de maĭ 
nainte nuʼlŭ potŭ arăta. Insolenția petulante, prin carea sʼa săvărșitŭ întrʼunŭ moment 
nevigiatŭ surparea tronuluĭ din Iuliŭ, și nepilduita temeritate, prin carea clasa cetățenilorŭ 
din Parisŭ a părăsitŭ pe căruntulŭ lorŭ Monarhŭ, pe bine făcătoriulŭ lorŭ celŭ maĭ mare, a 
fostŭ culpa tragic a revoluțiuneĭ din Fevruariŭ, carea în urmările eĭ nuʼșĭ resbună numaĭ de 
Franția, ci a înveninatŭ totŭ, ce a venitŭ cu dănsa în contact. Acésta este o temă lungă și 
adăncă cu înfiorărĭ pline de misticismŭ. Căcĭ în adeverŭ maĭ săntŭ tragedie de ale sorțiĭ, 
marĭ și înspăimăntătórie, poețiĭ însă aĭ nostriĭ săntŭ slabĭ și miserabilĭ! Destronisațiĭ 
Orleanistĭ și maĭ nainte destronizațiĭ Burbonĭ cu a lorŭ istoricește maĭ înalte pretensiunĭ îșĭ 
staŭ și în ecsilŭ vrăjmășește către olaltă. Unŭ principiŭ îĭ desperția, și o damă, carea în tăria 
caracteruluĭ sʼa arătatŭ ca unŭ bărbatŭ în cea maĭ mare ispită, a ținutŭ flamura în susŭ. Nu 
va fi unŭ capŭ nenteresante pentru scriitoriĭ de Istoria timpuluĭ nostrum, a descrie sâtingana 
acésta fusiune, ce sʼa săvărșitŭ între amăndoue familie. Pentru noĭ este destulŭ lucrulŭ 
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săvărșitŭ, ca să privimŭ cu încordate interese asupra urmărilorŭ acestuĭ evinementŭ. Aceste 
urmărĭ vorŭ fi nemizlocitŭ.  
 M i z l o c i t ŭ . Fiindŭ că înpresciateĭ oposițiunĭ a legitimistilorŭ și orleanistilorŭ, 
cariĭ în acésta desbinare eraŭ neputințioșĭ pune sfărșitŭ. Înpreunarea face tăriă este o devisă 
veciă, și ce erĭ în simplătatea sea nu se vedea pré primejdiosŭ póte fi astăzĭ întrʼu totimea 
tărieĭ sele de cea maĭ mare însămnătate, și décă nu astăzĭ totușĭ măne, maĭ tărziŭ órecăndŭ! 
 Insă și n e m i z l o c i t ŭ. Faptulŭ fusiuneĭ va esercea asupra ținereĭ luĭ Ludovicŭ 
Napoleone în politica sea din lontru și din afară negreșitŭ cea maĭ mare influință. 
 Se luămŭ în vedere acésta pentru noĭ maĭ aprópe, politica din afară a capuluĭ de 
statŭ, și fusiunea póte avea urmare a o în fricoșa. Pănă acuma nu sʼa făcutŭ nimicŭ din 
partea poterilorŭ nordice, ca să se pună ceva îndrumŭ pusețiuneĭ luĭ Ludovicŭ Napoleone și 
potereĭ luĭ. Ba din contră acésta fu recunoscută și atuncĭ, căndŭ elŭ ceru și proba cevașĭ cam 
tărișoră, recunoșterea titluluĭ de imperatŭ. 
 Acuma însă noĭ nu știmŭ, óre este numaĭ o iotă adeveratŭ de spre acea, cum că 
influința împeratuluĭ Nicolaŭ asupra Conteluĭ de Șambordŭ arŭ fi oblitŭ calea spre fusiune. 
Destulŭ că se povestește, și acésta istoriă negreșitŭ se va lua înbăgare de sémă și în 
Fonteneblo. Apoĭ fie ea adeverată séŭ neadeverată totușĭ ea se va lua la curtea luĭ Ludovicŭ 
Napoleone ca o parolă asupra demonstrațiunilorŭ resboióse ale Franțieĭ, și se póte, că să va 
lua în considerațiune, și vorŭ încărni, cu atăta maĭ multŭ, cu cătŭ prin fusiune se atinge 
simpatia familiilorŭ a caseĭ regeștĭ din Anglia, și alianța angló-franțozéscă póte suferi din 
partea acésta o cutreerare. 
  Însă maĭ este óre ce cu potință. Fusiunea póte înălța iritațiunea în tuleriĭ, și 
disposițiunea pacinică a stăpănireĭ franțozeștĭ o poté întórce spre resboiulŭ. Nu este fără 
potință că să va juca cvitŭ, séŭ duplŭ, și față cu întăritulŭ legitimismŭ, se va întări și 
napoleonismulŭ, întorcănduse la tradițiunile împerățieĭ din tăie! Noĭ cugetămŭ că aicĭ zace 
unŭ pericolŭ mare pentru pacea europénă ! În tótă întămplarea episoda din Frosdorfŭ și 
Direncrutŭ este unŭ evinementŭ cumpănitoriŭ și pentru viitoriulŭ celŭ maĭ de aprópe, și cu 
așteptare încordată privimŭ înaintea știrilorŭ din Parisŭ despre impresiunea, ce a făcutŭ 
acestŭ evinementŭ acolo. 

________________ 
Întămplări de zi. 

 Din Belgradŭ se scrie, cumcă Pașa de acolo arŭ fi căpătatŭ inviațiune a protesta 
asupra petrecereĭ consuleluĭ rusescŭ în Belgradŭ. În urmarea acestuĭ protestŭ a luatŭ 
consulele generale rusescu însemnele depe casa consulare și după ce aŭ încredințatŭ sudițiĭ 
seĭ protecțiuneĭ Austriace, sʼa dusŭ la Semlinŭ, ca să aștepte acolo inviațiune maĭ departe. 
 În privința acésta se scrie din Semlinŭ, cumcă Pașa din Belgradŭ a vrutŭ să 
bombardese cetatea, și așia aŭ alergatŭ consulele generale Austriacŭ D. Radosavlevicĭ ca să 
desmănte pe Pașa dela acésta intențiune dăndŭ totŭ de odată și consuleluĭ Rusescŭ svatŭ să 
se retragă cam deodată la Semlinŭ. Fiindŭ că în Serbia săntŭ doue partite, așia se póte ușorŭ 
întămpla, ca între națiunea sărbéscă să se nască cértă, și atuncĭ arŭ fi silită o potere mare a 
întreveni acolo. Belgradulŭu este în pace. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ a bine voitŭ a aplacida înpărțirea Transilvanieĭ în 10 
cercurĭ, și adecă: a Sibiiuluĭ, Brașovuluĭ, Odorheiuluĭ, M. Oșorheiuluĭ, Bistrițeĭ, Dejiuluĭ, 
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Clujuluĭ, S. Șomleuluĭ, Belgraduluĭ și alŭ Orăștieĭ. În fiește care din numitele orașe se vorŭ 
așeza oficiolate cercualĭ. 
 Sʼa hotărătŭ definitivŭ cumcă principele Știrbeiŭ nu va merge la Parisŭ, ci va 
petrece iarna în Viena. Feciorulŭ luĭ însă pricipele Georgiŭ póte că va merge la Franția. 
Amăndoĭ principiĭ Gica și Știrbeiŭ trăescŭ fórte amicabile șiʼșĭ scimbă adese orĭ visitele. 
 După date oficiose resultatulŭ veniturilorŭ și celtuelilorŭ postalĭ și telegrafice în 
Monarhia Austriacă a fostŭ în luna luĭ Septemv. a. t. următoriŭ: Sʼaŭ datŭ 3145,582 scrisorĭ 
marcate, și 441618 nemarcate, 4279 depeșe de statŭ, și 9114 private. Venitulŭ postale arată 
următóriele țifre 794,900 fl. venitulŭ telegraficŭ 53,692 f. Celtuelile pentru postă se urcă la 
696000 fl. pentru telegrafŭ la 42847 fl. și așia rămăne căștigŭ curatŭ dela poștă 98900 f. 
iară dela telegrafĭ 1845 f. 
 Din porunca Maiestățiĭ Sele a împeratuluĭ se va înființa pentru confesiunea greco-
resăriténă în Zara unŭ consistoriŭ episcopescŭ. 
 În unele cercurĭ ale galițieĭ și Bucovineĭ érășĭ a izbucnitŭ ciuma vitelorŭ. 
 Ambasadorele rusescŭ în Parisŭ D. Ciselef a primitŭ ĭnvitațiunea de vănătóre a 
împeratuluĭ Franțieĭ la Fonteneblo, și de aci conceie diplomația, că relațiunile prieteneștĭ 
între Rusia și Franția nu săntŭ stricate. 
  În Serbia se înpartŭ artie în care între altele se zice:  
 Voĭ Sărbilorŭ pregătițivă pentru unŭ viitoriŭ mare. Țarulŭ este măntuirea nóstră. 
Nobilele sănge alŭ Sărbilorŭ celorŭ căzuțĭ la Cosova strigă cu o mie de glasirĭ la ceriŭ 
resplătire. Turciĭ aŭ locŭ destulŭ pentru cruzimea sea în Asia. Noĭ veciĭ și dreptŭ 
credințioșiĭ creștinĭ amŭ fostŭ scoșĭ cu poterea de mohamedanĭ din ale nóstre drepte 
posețiunĭ, acuma a venitŭ timpulŭ resplătireĭ. Să ne adunămŭ la ciămarea Țaruluĭ, care neʼa 
scăpatŭ din multe nevoĭ. 
 În contractŭ cu acéstă limbă a Sărbilorŭ cerculése în Bosnia următoria adresă a 
popurațiuneĭ creștine de acolo: Relege din Moscva cere dela înălțatulŭ nostru împeratŭ maĭ 
multe lucrurĭ, care acesta nu le pote da nicĭ întruʼnŭ modŭ. Tóte raialele și toțĭ ceialalțĭ turcĭ 
săntŭ de părerea înperatuluĭ lorŭ. Noĭ mulțemimŭ luĭ Dumnezeŭ și mareluĭ nostru înperatŭ, 
cum că atătŭ străbuniĭ nostriĭ cătŭ și noĭ înșine amŭ vezutŭ lumina în înprovinciele 
otomanice înperăteștĭ, că amŭ trăitŭ în pacea și cu securitate (?), și că nouă ne este concésă 
o desvoltare maĭ liberă a relațiunilorŭ nóstre religióse și naționalĭ decătŭ la străbuniĭ nostriĭ. 
În considerațiunea acestora vremŭ noĭ dară și a muri în aceste împerăteștĭi provincie, și a nu 
ne despărțĭ nicĭ întruʼnŭ modŭ de sultanulŭ, séŭ să ne lăsămŭ înpinșĭ din pămănturile 
nóstre. Ba noĭ ne rugămŭ din inimă luĭ Dumnezeŭ, ca să ne țină pre îmălțatulŭ nostru 
împeratŭ, și să ne lase a fi raialele luĭ pănă la mórte. (Maĭ că nue de crezutŭ). 
 Acésta adresă precum și cele maĭ multe a storsʼo dela creștinĭ vezirulŭ Rușid pașa, 
de aceea și sună așia frumosŭ. 
 Consiliulŭ în ministeriulŭ din afară de cabinetŭ a ținutŭ în 19 a luneĭ acesteĭ în 
Londonŭ 3 óre întregĭ. 
 Maiestatea sea înperatulŭa ordinatŭ crearea de 10 stipendie căte cu 300 f. m. c. 
pentru procopsirea profesorilorŭ gimnasialĭ în limba germană și italiană. 
 În Badenŭ sʼa escatŭ o diferință între guberniŭ și arhiepiscopulŭ din Graiburgŭ, în 
urma căreĭ acestŭ de pre urmă a escomunicatŭ maĭ multe persone. 
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 Iesuițilorŭ din Fraiburgŭ sʼa poruncitŭ ca în 10 zile să ése din cetate și din 
pămăntulŭ badenezŭ. 
 Contele de Isenburgŭ care a bătutŭ pe ministrulŭ Hasenflugŭ a nebunitŭ. 
 În Odesa a fostŭ în nóptea din 30 Octom. unŭ orcanŭ mare, prin care sʼaŭ înecatŭ 2 
corabie austriace. 
 De vreo căteva septemăne a fostŭ adusŭ unŭ vinovatŭ tréba întratăta, în cătŭ întro 
nópte poté să scape din temniță, ca sășĭ lărgéscă gaura carea o făcusă cu mare nevoe în 
părete, a vărătŭ măna pe gaura maĭ mică afară și odată fu încolțitŭ de niște dințĭ tăietorĭ, elŭ 
căuta săʼșĭ retragă măna dar înzadarŭ că dințiĭ înclențațĭ în degetele arestanteluĭ nu vré să 
slobodă. Durerea crescu așia de tare de acesta a începutŭ a striga și așia venindŭ 
vigietoriulŭ și văzăndŭ ce sʼa întămplatŭ, a alergatŭ la uliță și aci află o pisică, carea ținea 
măna vărătă prin părete cu o măniă turbată, și o slobozi numaĭ după ce o sperie vigietoriulŭ. 
Arestantele zace bolnavŭ de mușcătura pisiceĭ. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 O scrisóre din Iașĭ în Gazeta Triestuluĭ zice cum că generalele adjutante principele 
Urusofŭ la plecarea batalionuluĭ Lublinscĭ spre Galațĭ și Braila larŭ fi mustratŭ și iarŭ fi 
ținutŭ o cuvăntare în care și arŭ fi arătatŭ speranța cum că în celŭ din tăiŭ buletinŭ vă citi 
despre vitejia frumosuluĭ acestuĭ batalionŭ, la aceste a respunsŭ batalionulŭ cu hurra. Totŭ 
acolo se scrie cum că miliția moldavică are să se pună după regulamentulŭ organicŭ la 
numerŭ 2000, spre care sfărșitŭ 400 de feciorĭ cariĭ lipsescŭ de locŭ avea să se recruteze. ― 
Acésta poruncă arŭ fi umplutŭ buzuarele epistațilorŭ fiindcă eĭ adunară vreo 140 de jidovĭ, 
și stórceră dela eĭ vreo 4-500 calbenĭ. 
 Maĭ de parte se scrie în N. Ț. cum că în Moldavia nu este atărnatŭ statulŭ de Asidiă, 
ci că numaĭ generale Urusof pórtă trebile Moldavieĭ însă numaĭ prin graiŭ, iară nu și în 
scrisŭ, cum că arŭ fi eșitŭ trupele ruseștĭ tóte din Moldavia, și că boeriĭ se află pe la casele 
lorŭ. Avantgarda corpuluĭ luĭ Osten Sacen a trecutŭ în adeverŭ în 31 Octom prin Iașĭ. 
 Din cămpulŭ resboiuluĭ nu se aude alta decătŭ încetarea de arme, O. D. P. însă zice 
că încetarea armelorŭ nu e armistițiŭ. Asupra înceereĭ unuĭ armistițiŭ, asupra înceiereĭ de 
pace, cerculésă maĭ multe faime, ba încă sʼa cititŭ la bursă în Viena și o depeșă telegrafică 
de spre înceierea unuĭ armistițiŭ, ce multorŭ nu le vine a crede. Totŭ ce este adeveratŭ se 
reduce acolo că activitatea poterilorŭ înpăciuitórie a începutŭ érășĭ cu deosebitŭ zelŭ și 
tendința lorŭ de căpeteniă se pare a fi aceea, a mișca pe pórtă, ca poterea deciarătóriă de 
resboiŭ, să propună proiecte de împăciuire Rusieĭ, fiindŭ că din S. Petersburgŭ sʼa datŭ 
deciarațiunea, cumcă de arŭ urma astfeliŭ proiecte, erumperea resboiuluĭ nu arŭ fi 
împedecătóriă de continuarea negoțiațiunilorŭ. O depeșă privitóriă la acestŭ lucrŭ să fie 
mersŭ din Viena în Londonŭ, și se aștepta acolo respunsulŭ. 
 O Corespundință din Londra zice, că ómeniĭ vréŭ a ști cu precisiune, cumcă cu 
știrea Rusieĭ, și la proiectulŭ poterilorŭ germane, séŭ numuĭ uneĭ poterĭ germane arŭ fi tóte 
lucrurile pregătite spre încopceérea negoțiațiunilorŭ, care de locŭ se vorŭ începe, cum celŭ 
maĭ depre urmă soldatŭ turcescŭ va părăsi principatele.  
 În alta parte scrie din Constantinopole, cumcă se pare, că guberniulŭ turcescŭ arŭ 
maĭ amăna a cere activa intervențiune a poterilorŭ aliate, și a încerca o lovire hotărătóriă 
pănă nu vorŭ căștiga aceste poterĭ timpŭ spre acésta intervențiune. Și că a mesuratŭ cu 
acésta elŭ nu încétă a recomenda luĭ Omer-Pașa cea maĭ mare precauțiune, și tocmaĭ spre 
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acestŭ sfărșitŭ sʼa trimisŭ Faud Efendi, care a avutŭ pe Omer-Pașa în aniĭ 1848 și 1849 subt 
poruncile sele și a stăruitŭ cu multă răvnă pentru înaintarea luĭ, ca directore alŭ cancelarieĭ 
de armată în cuartirulŭ de căpeteniă. 
 Și aci arŭ fi a se reduce poruncile, ce se zicŭ a fi slobozite pentru încetarea 
vrăjmășielorŭ la Dunăre.  
 Întrʼaceea vinŭ din teatrulŭ resboiuluĭ știri cumcă turciĭ se tragŭ din tóte părțile, 
pentru a cărorŭ deslucire sʼarŭ poté afla unŭ punctŭ de ținere în cele arătate maĭ susŭ. Așia 
se înștiințeze și din Craiova, că turciĭ aŭ începutŭ a se retrage și din Calafatŭ la Vidinŭ. Din 
Bucureștĭ vinŭ așijderea știrĭ, cumcă turciĭ nu arŭ fi părăsitŭ numaĭ Romănia mare întrégă, 
ci că sarŭ retrage și de pe țermulŭ dreptŭ alŭ Dunăreĭ și că corpulŭ trupelorŭ maĭ marĭ sʼarŭ 
fi îndreptatŭ spre Șumla. Acésta nu o potŭ esplica aceĭa, cariĭ în armata luĭ Omer-Pașa vedŭ 
numaĭ leĭ pe învinșĭ. 

 
39.  

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

Din Protopopiatulŭ Treĭ-scaunelorŭ fl.  cr. 

 Din Comunitatea M ă r t ă n u ș ŭ. Din Cutia S. Bisericĭ 4. f. 
Dela P. Ad. N. Popescu 2 f. I. Stefan Gocimanu 2 f. Das. N. Popescu 1 
f. P. Bărlă 1 f. I. I. Rințea 40 c. G. Bărlă băt. 20 c. S. Căltofianŭ 20 c. 
A. Rențea 24 c. G. Vladu 10 c. T. Ștefanu 40 c. I. T. Renția 40 c. N. 
M. Cinga 40 c. G. Stefan 30 c. D. Ciocan 30 c. D. Zmarandu 30 c. G. 
Bărlă tânărŭ 30 c. A. Stroe 20 c. I. Stroe, G. N. Drăgoiŭ, P. Popa, P. 
Ștefanŭ, I. Mumoiŭ. și  I. Naico toțĭ căte 1 f. I. Ardeleanu 24 c. C. 
Ștefanŭ 20 c. N. Ciocanu 10 c. G. Oprea 10 c.                              Suma 

 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
18 

 Din Comunitatea C o v a s n a. Din cutia S. Bisericĭ 10 f. I. 
Grideanu Par. localŭ 1 f. O. Lecătușŭ 1 f. G. Lazar 20 c. G. Furtună 10 
c. G. Tălpăŭ 20 c. N. Husaru 20 c. G. Papucu 10 c. I. Gridu Dasc. 12 c. 
I. Moraru 18 c. I. G. Bărlă 10 c. P. Ene 20 c. N. Vladu Brașovénŭ 10 c. 
I. Albu 10 c. G. Iacim 10 c. I. Cristea 10 c. T. Stanciu 10 c. G. M. 
Furtună 20 c. C. N. Custeanu 10 c. G. Bărlă 10 c. M. Furtună10 c. N. 
Furtună 20 c. M. Găvănénu 20 c. N. Țublea 10 c. N. Găvălénu 20 c. I. 
Tălnăŭ 10 c. I. Dobrovu 10 c. I. Furtuni 6 c. P. Furtuni 10 c. G. G. 
Furtune 10 c. I. Aldea 6 c. G. Ciancia 20 c. N. Constandinŭ 10 c. C. 
aluĭ Constandinŭ 6 c. I. Lunciu 12 c. D. Cianciu 2 c. S. Bușcianu 3 c. I. 
Zborcia 1 c. P. Manea 2 c.                            Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 

 Din Comunitatea P o i a n a  S e r a t ă. Dela P. I. Băloi Par. 
localŭ 2 f. A. Verza Capelan 2 f. G. Popp Dasc. 2 f. C. Dimian, S. 
Dimian, G. Olteanu, I. Burducea, I. Dimian toporeci, și A. Ciurt toțĭ 
căte 1 f. I. Dimian, N. Spănu, D. Ciancia, I. Păvălună, I. Puzrea, P. 
Zmădu, N. Biteru, și G. Rusu toțĭ căte 10 c. I. Tetaru 20 c. N. Papucu 
10 c. N. Prelungă 10 c. N. Cițu 10 c. N. Suvejanu 24 c. D. Ciursa 24 c. 
G. Furtune 10 c. C. Gițoiŭ 10 c. V. Rusu 10 c. I. Popovici Dasc. 20 c. 
V. Bodolgianu 20 c. I. Lazarŭ 10 c. I. Roșca 6 c. N. Negoescu 24 c.       
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Suma 16 48 

 Din Comunitatea C a n t a  F i l i e. Dela I. Francu Neguț. 5 f. 
F. Ianovici Neguț 5 c. N. Criștovf 1 f. G. Criștovf 2 f. 

Suma 

 
 

13 

 
 
― 

 Din Comunitatea P ă p ă u ț ŭ  F i l i e. Din Cutia Bisericiĭ 40 
c. Dela Dasc. G. Lazarŭ 20 c. G. S. Timaru 10 c. G. Boroșnénu 32 c. 
G. Soare 12 c. I. Moraru 7 c. I. Olteanŭ 6 c. I. G. Timaru 10 c. G. Buțu 
10 c. I. S. Timaru 10 c. G. Radu Mocioșĭ 10 c. Z. Săcelénu 20 c. 

Suma 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
7 

 Din Comunitatea Z a g o n. Din Cutia S. Bisericĭ 2 f. Dela 
Parohulŭ local M. Niagovicĭ 1 f.          Suma 

 
3 

 
― 

 Din Comunitatea C i ș  B o r o ș n e ŭ. Dela Par. local M. 
Popovici 2 f. A. Popovici Dasc. 40 c.                                          Suma 

 
2 

 
40 

 Din Comunitatea S i t a  B u z ă ŭ. Din Cutia S. Bisericĭ 3 f. 
Dela N. Comșa Paroh. local 2 f. G. Simion 20 c. D. Floré 20 c. I. Olaru 
10 c. I. Todor 10 c. D. Cirstea 10 c. G. Văcarŭ 10 c. Maria Călcioĭ 6 c. 
V. Giuglia 20 c. T. Moraru 20 c. I. Cirstea 24 c. G. Cirstea 10 c. N. 
Stroe 10 c. V. Aldea 12 c. G. Banciŭ 10 c. G. Aldea 20 c. N. Mocanu 
20 c. D. Munteanu 12 c. G. Lăutarŭ  6 c. N. Cirstea 20 c. V. Giuglea 
10 c.                                            Suma  

 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
40 

 Din Comunitatea Î n t o r s u r a  B u z ă u l u ĭ , Din Cutia S. 
Bisericĭ 4 f. Dela M. Niagovici Dasc. 1 f. N. Cârstea, N. Blidarul, V. 
Ola, C. Munteanŭ, G. Cârstea și R. Mocanŭ căte 20 c. 

       Suma 

 
 
 

25 

 
 
 
50 

Suma 123 21 

 În publicarea colecteĭ sub 38. cu greșeală saŭ pus dela 
Păr. Protopop I. Tipeiŭ 5 fl. pentru aceea aceștĭ 5 fl. se retragŭ 
din suma totală a publicațieĭ ceĭ de pre urmă, și așa rămânŭ 
5945 fl. 26 c. 

  

La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  5945 26 

Suma totală 6068 48 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 26. Noemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1227/8  
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒         1151/8 

  

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




