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Depeșe telegrafice. 
 

 S t o c h o l m ŭ  25 Noem. c. n. Erĭ a descisŭ Maiestatea Sea dieta prin unŭ cuvăntŭ 
de tronŭ, ce cuprinde următóriele posițiunĭ: provocatŭ de datorința mea regéscă, și de 
pusețiunea de față a Europeĭ, voiŭ lăsa a așterne o înfățișare estinsă a recerințelorŭ nóstre de 
apărare, și tóte acele ce săntŭ de lipsă, ca să se pună aceste întrʼo stare ce se cere spre 
scutirea independințeĭ imperiuluĭ. 
 H a m b u r g ŭ  2 Decem. Vaporele Marșalŭ sʼa lovitŭ de vaporele Humbertŭ, și sʼa 
prăpăditŭ o mulțime de emigranțĭ. 
 B e r l i n ŭ  1 Decem. Comera din tăiă a ținutŭ astăzĭ ședință, dar nu a fostŭ cu 
numerŭ de plinŭ pentru vreo înceiere. Ședința cea maĭ aprópe sʼa rănduitŭ pe lunĭ. 
 P a r i s ŭ  1 Decem. Cuvăntulŭ ce la ținutŭ Baraguia în Constantinopole a urcatŭ 
rentele. 

M a l t a  24 Noem. Sir S. Lions a sositŭ aicĭ pe fregata cu aburĭ „teribel“ elŭ are să 
scimbe pe Dundas, care după „Malta Melŭ“ este desemnatŭ de Lordulŭ celŭ din tăiŭ alŭ 
Admiralitățiĭ. Și corabia de liniă Cvenŭ cu 110 tunurĭ, a sositŭ aice spre întărirea escadreĭ 
din marea mediteraneă.  

T r i e s t ŭ  3 Decem. Activitatea negoțuluie slabă, Cafeoa sʼa urcatŭ iarățĭ, și 
zăharulŭ stă maĭ bine. Bumbaculŭ ține prețulŭ, însă cautare puțină. Cucuruzulŭ și grăulŭ 
sʼaŭ maĭ suitŭ. Oleiulŭ de lemnŭ maĭ bine. 

________________ 
C a m p a n i a  r u s o - t u r c e a s c ă  d e l a  a n u l ŭ  1810. 

(înceiere) 
 Camensci puse să se atace Șumla dela satulŭ Stratca; 5000 ostașĭ de infanteriă ușóră 
se așezară pe o culme, care nu era maĭ departe de șanțurile din afară decătŭ de o ziumetate 
pușcătură de tunŭ; acestia de locŭ fură atacațĭ de către turcĭ, fără însă a fi fostŭ alungațĭ dela 
pusețiunea ceʼșĭ luaseră. Muscaliĭ târâră cu multă nevoiă doue tunurĭ pe acea culme, 
totodată lucraŭ din satŭ treĭ tunurĭ ruseștĭ în contra șanțurilorŭ, făcândŭ multă mórte între 
turciĭ, cariĭ eșiaŭ din acele. Nóptea pune sfărșitŭ lovireĭ și ambele părțĭ aștéptă diminéța cu 
frică și spaimă. . .  În zioa următóriă se începe lupta, însă cu deosebitŭ resultatŭ. Cartacele, 
ce izvoriaŭ din acele doue tunurĭ, arĭ fi datŭ rușilorŭ tóte folosele, arŭ fi alungatŭ pe turcĭ în 
șanțurile lorŭ și arŭ fi pusŭ pe muscalĭ în stare a se urca peste acele, décă beliducele le arŭ 
fi trămisŭ ajutoriŭ de întărire. Din nenorocire că contele Camensci privi lucrulŭ acesta 
numaĭ de o gólă recunoștere, care sʼarŭ fi estinsŭ prea departe. . . Ómeniĭ îĭ făcură împutărĭ, 
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însă nu pentru că dóră nu arŭ fi de față la fusiladă, căcĭ aceea nu este detoria beliduceluĭ, ci 
pentru că elŭ arŭ fi trebuitŭ să mérgă la fața loculuĭ, ca să cerceteză cu ociĭ seĭ pusețiunea, 
spre a potea pune la cale ordinățiunile ce sʼarŭ fi cerutŭ. Prin aceea a perdutŭ elŭ prilegiulŭ 
celŭ bunŭ de a coprinde zidulŭ din afară și totodată și potința de a lua pusețiune tare 
înaintea șanțurilorŭ cetățiĭ, și cu mizlocele cele marĭ de ajutoriŭ ceʼĭ stetéŭ spre 
dispusețiune să le încidă pe acele cătŭ se póte de strâmtŭ. De atuncĭ încóce turciĭ aŭ întăritŭ 
acea culme cu mare sirguință.  
 Conteluĭ Camensci îĭ lipsia perseverența trebuințiósă, acéstă însușire atătŭ de cerută 
în timpŭ de bătaiă și maĭ alesŭ întrʼo bătaiă cu turculŭ celŭ atătŭ de cerbicosŭ. Elŭ puse să 
se retragă trupele zicândŭ, că aceea îlŭ sécă, sʼaŭ aceea nu folosește nimicŭ! După ce perdu 
la aceste doue atace reŭ spriginite 2000 de feciorĭ, ce mulțămi cu aceea, că blocă fortăréța; 
însă fiindŭ că după pusețiunea loculuĭ arŭ fi fostŭ de lipsă, a încide unŭ munte întregŭ, așia 
se potea vedea cu ociĭ, că spre scopulŭ acesta nu va fi de ajunsŭ armata luĭ. După o blocadă 
neperfectă de 10 zile, subt care fu silitŭ a vedea venindŭ la Șumla unŭ conductŭ de căteva 
cămile, fără să pótă pune măna pe ele, perdu răbdarea, redică obsidiunea și porni către 
Rușciucŭ spre a nainta cu ființa sea de față obsidiunea acesteĭ fortărețe însemnătorie. 
Obsidiunea ținŭ maĭ o lună. Unŭ inginerŭ cinstitŭ, însă prosticelŭ, care alesese reŭ punctulŭ 
de atacŭ, o conducé pe aceea. Bosniac-Aga unŭ ofițerŭ bravŭ, care a fostŭ odinióră 
locuținintele luĭ Mustafa Bairacta nu era gubernatorele fortărețeĭ. 
 Garnisona stătea din 10,000 ostațĭ fără a computa pe locuitorĭ, cariĭ puseră în picióre 
6,000 luptătorĭ și între aceștia 2,000 creștini. Contele Camensci se arătă nemulțumitŭ cu 
mesurele ce se puseră la cale, și apoĭ împută greșelele planuluĭ seŭ la șefulŭ trupelorŭ de 
geniŭ. Plinŭ de nerăbdare, și însuflețitŭ de dorința pentru de a nainta lucrulŭ, beliducele 
inteți lucrurile cu râvnă și greși tocma prin acéstă grabă neprecugetată în contra regulelorŭ 
celorŭ din teĭ ale măiestrieĭ de resboiŭ. Ómeniĭ se grăbiră a așeza bateriele de spartŭ și a 
dărăma zidulŭ prin împușcăture. După ce sʼa deciaratŭ apertura séŭ breșa de practicabile, ce 
însă încă nu era, demăndă în 3 Augustŭ unŭ asaltŭ generale. 
 20,000 muscalĭ, afară de reservă pornescŭ asupra fortărețeĭ în cincĭ colóne și o atacă 
cu mare bărbățiă, pe lângă tótă plóiea de cartacele cele omoritórie. Rușiĭ aŭ fostŭ crezutŭ, 
cumcă tóte tunurile turcilorŭ săntŭ dărăbite séŭ demontate cum zicŭ tunariĭ; însă Bosniac-
Aga, care ca unŭ ostașŭ pățitŭ, sʼa feritŭ cu înțelepțiune a se lupta în contra covârșitóreĭ 
artileriĭ a muscalilorŭ năvălitorĭ, trase încă de timpuriŭ din focŭ o parte mare a tunurilorŭ 
sele, ca în clipita cea hotărâtoriă să potă forma din acele baterie și așia să urméză ― fără să 
știe ― după legile faimosuluĭ artileristŭ Baubanŭ. 
 Obsidiatoriĭ sʼaŭ lenevitŭ a arunca în aerŭ contra‒scarpa, în cătŭ rușiĭ, căndŭ aŭ 
ajunsŭ la șanțurĭ, numaĭ cu scărĭ se putură pogorâ în fortăreață, cu care ocasiune fură espușĭ 
la foculŭ celŭ înfricoșatŭ de cartace, de pușce și de granatele cele de mănă ale turcilorŭ. 
Breșa atătŭ era de neisprăvită încătŭ muscaliĭ trebuiră să se folosiască și aicĭ, ca și la zidurĭ, 
de scărĭ. Înspăimântațĭ de perderile cele înfricoșate, care le făceaŭ cartacele, ce sburaŭ din 
tóte părțile asupra rușilorŭ, aceștia deveniră la o nehotărire, începură a remănea prin șanțurĭ 
și a pușca numaĭ din ungiurĭ asupra turcilorŭ, earʼ alțiĭ aʼșĭ căuta scăpare la piciorulŭ 
șanțurilorŭ împlute cu pământŭ. O colónă se urcă în urmă cu multă greutate la apertură, însă 
se respinge cu multă tăriă. 
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 Asaltulŭ nu reesă de locŭ. Îndeșertŭ se aruncaŭ ofițeriĭ muscăleștĭ în gurele 
tunurilorŭ, ca să îmbarbete prin mórtea lorŭ cea ne înspăimăntată pe ostașĭ la luptă; ― 
îndeșertŭ lăsă generalele comandante pe ostașĭ aĭi bate cu cnuta, ca să se reîntórcă la bătaiă, 
căcĭ aceste tóte nu folosiră nimic: însuflețirea se depărtase și nu voié să maĭ vină înderăptŭ. 
Rușiĭ perduseră unŭ generale, 340 ofițerĭ și 8,000 ostașĭ gregarĭ. 
 După o astfeliŭ de lovitură, ce ʼșĭ o luă generalele Camensci prin necumpetulŭ seŭ 
și prin orba încredere, ce ʼșĭ o puse în superioritatea trupelorŭ sele, a fostŭ nevoitŭ să 
strămute obsidiunea întrʼo brocadă și să petreacă tótă luna luĭ Augustŭ fără nice o lucrare. 
Întrʼaceea se adună unŭ corpŭ turcescŭ de ajutoriŭ întrʼo pusețiune întărită cu șanțurĭ la 
țermiĭ Dunăreĭ, optŭ mile deasupra Rușciuculuĭ. 
 Pusețiunea, în care se așezară trupele aceste, a fostŭ fórte tare și colțurósă, unŭ 
corpŭ rusescŭ se încercă în deșertŭ ale alunga din aceea, pănă căndŭ în urmă generalele 
Camensci se dusă în persónă la fața loculuĭ, ca să conducă operațiunea aceasta. Cu marea 
sea petrunsetate ceʼlŭ caracterisa, elŭ de locŭ coprinse greutățile, încungiură pusețiunea 
aceasta și o atacă totdeodată din față și din cóste. După o luptă săngerósă de treĭ zile, pe 
lângă tótă opusețiunea cea desperată a turcilorŭ elŭ luă pusețiunea prin asaltŭ. Rușiĭ perdură 
mulțĭ ómenĭ, însă ceĭ ce remaseră în viiață făcură prăzĭ bogate și nemesurate. 
 Fiindcă Bosniac-Aga nu poté nădăjdui unŭ ajutoriŭ pentru scăparea sea din 
obsidiune și pe lângă aceea maĭ avé a se lupta și cu lipsa mijlocelorŭ de viață, se făcu 
aplecatŭ la cele ce i se propuneaŭ, refusă însă cu statorniciă a preda Rușciuculŭ, pănă cănd 
nu i se va asecura trecere liberă pentru garnisónă și pentru locuitoriĭ cu totŭ ce aveaŭ. 
Contele Camensci, care prin lănceda propășire a obsidiuneĭ ʼșĭ perduse răbdarea, se învoi 
bucurosŭ, a da condițiunile cerute. 
 Giurgiulŭ, care se află de asta parte a Dunăreĭ, încă a trebuitŭ să capituleză. Ambele 
lunĭ din urmă ale tomneĭ celeĭ frumóse le folosi contele Camensci ca să se pună în 
stăpânirea celorŭ doue fortărețe, ce se află între Vidinŭ și Rușciucŭ adecă a Sistoveĭ și a 
Nicopoleĭ și la 23 Noembre se trase în cortelele sele cele de iarnă în Romănia și în locurile 
cele coprinse. Stăpânŭ peste tóte fortărețele Bulgarieĭ afară de Varna și Șumla, pe care voi 
să le lase la o parte, generalele Camensci ʼșĭ făcu planulŭ a trece în anulŭ următoriŭ peste 
Balcanŭ, și luăndŭ de basă pentru operațiunile sele Nicopolea, a merge spre Sofia. Elŭ ʼșĭ 
făcé socoteală, că C e r n i  G e o r g i e  i va aduce din Serbia unŭ corpŭ ajutătoriŭ de 30-
40 miĭ ostașĭ. Unŭ planŭ așia giganticŭ, care se făcé că nuʼĭ pasă de armata turcéscă dela 
Șumla, ca să pótă reeșĭ la cale, arŭ fi avutŭ trebuință de poterĭ înfricoșate. 
 Campania, care o sevârși bravulŭ și întreprinsetoriulŭ generale Camensci, pe lângă 
tóte greșelele sele de beliduce rusescŭ, ce era dealtŭ mintrea împodobitŭ cu talente fórte 
frumóse, dă o dovadă despre cerbicoșia turcilorŭ, cariĭ după tóte loviturele ce le suferiră, 
totŭ poteaŭ aduna noue poterĭ. Campania aceasta adeverește totodată și zisa generalilorŭ 
austriacĭ E u g e n ŭ  ș i  M o n t e c u c u l i , cum că este nemărginitŭ de greŭ a purta 
resboiŭ în contra turcilorŭ. 

 
________________ 
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Monarhia Austriacă. 
Transilvania. 

  
 S i b i i ŭ  28 Noem. De vreo căteva zile domnește aicea unŭ gerŭ secŭ, alaltăeri și 
erĭ începuse a ninge, însă puținŭ. Scumpetea totŭ crește și se face maĭ cu sémă pentru 
amploiațiĭ și ceia ce trăescu din lefĭ totŭ maĭ simțitóriă. ― Întru totŭ în cetatea nóstră este 
monotoniă rece. Amploiațiĭ vorbescŭ despre organisațiunea țereĭ ce se vede că urméze cu 
tótă bărbăția. Meseriași și neguțetoriĭ de resboiulŭ celŭ avemŭ în principatulŭ vecinŭ. Și pe 
aicea dintrʼo parte sʼa înpreștiatŭ faima despre unŭ armistițiŭ ce sʼarŭ fi făcutŭ între turcĭ și 
muscalĭ, din altă parte însă se spune că Generalele rusescŭ Anrep sʼarŭ fi dusŭ la Craiova, 
și că arŭ avea ordine a curăți Romănia mică de turcĭ, și că la Bucureștĭ sʼaŭ înștiințatŭ trupe 
noue prin cvartire și adecă căte 6―8 feciorĭ întrʼo casă. ― Aceste semne și înștiințările 
dela Odesa nu ne pré lasă să credemŭ, că vorŭ înceta ostilitățile, ci ele tacŭ numaĭ ca săʼșĭ 
pótă strănge cu maĭ îndeletele poterĭ noue. 

________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 Gimnasiele și scolele realĭ din Viena aŭ celebratŭ în 2 Dece. c. n. zioa aniversariă a 
suiteĭ pe tronŭ a Maiestățiĭ Sele ce. r. prin o serbătóre bisericéscă la care aŭ luatŭ parte 
Directoriĭ și corpurile profesoralĭ cu toțĭ scolariĭ. 
 După “Vestitoriulŭ romănescŭ“ sʼa celebratŭ în Bucureștĭ în 20 aniversaria înălțăriĭ 
pe tronŭ a Maiestățiĭ Sele împeratuluĭ Nicolaŭ Augustulŭ protectore alŭ principatelorŭ 
danubiane în S. Mitropoliă prin o slujbă dumnezeiască la carea a luatŭ parte Escelenția Sea 
Generale en Șefŭ principele Gorceacof, tótă generaliatea armateĭ imperialĭ toțĭ fucționariĭ 
civilĭ și militarĭ rușĭ, corpulŭ ofițirescŭ cu unŭ detașamentŭ din oștirile imperialĭ și tóte 
notabilitățile țereĭ. 
 Timesuluĭ sʼa trimisŭ din Constantinopole cu datŭ din 16 Novr. c. n următória 
depeșă telegrafică: Cam la 7000 catolicĭ din Bosnia și Albania aŭ formatŭ unŭ corpŭ de 
voluntarĭ și vréŭ să se alăture la armata otomanică. Unŭ altŭ creștinescŭ corpŭ de cazacĭ se 
forméză în Constantinopole din urmașiĭ fugarilor greceștĭ subt Catarina a doile (?) Întrʼunŭ 
consiliŭ ministeriale, ce sʼa ținutŭ în 19 sa înceiatŭ a refusa nota ce sʼa proiectatŭ de 
Franția, și Anglia. 
 Totŭ Timesuluĭ se scrie din Bucureștĭ cu datŭ din 17 Noem. c. n. Iarna a întratŭ, însă 
posibilitatea a continua operațĭunile nu e ridicată. Turciĭ nu numaĭ că nu aŭ trecutŭ 
Dunărea, ci sʼaŭ și îndepărtatŭ ceva dela malulŭ celŭ dreptŭ alŭ Dunăriĭ, și rușiĭ sʼaŭ cam 
retrasŭ înn lăuntrulŭ Romănieĭ. 
 Faima despre înceierea uneĭ alianțe franțezo-englezéscă nu se adeverește.  
 În Constantinopole sʼa înprestiatŭ faima, cumcă în Parisŭ sʼarŭ forma o legiune 
poloneză, magiară, și italiană. Acestĭ refugiațĭ dinn privință către Austria se vorŭ întrebui 
numaĭ în Asia.  
 Și în Constantinopole în suburbiulŭ asiaticŭ Usgitarŭ se înscriŭ poloniĭ, magiariĭi și 
italieniĭ spre acestŭ scopŭ. 
 Se scrie Gazeteĭ de Colonia cum că la Lancenseabuldŭ în reședința luĭ Don Miguelŭ 
se facŭ pregătirĭ, care încee la o mestecare seriósă și positivă în trebele Portugalieĭ, care 



  

Pag. | 363 

prin mórtea regineĭ Maria da Gloria sʼaŭ pusŭ la întrebare. Știrea despre fusiunea ambelorŭ 
linie burbonice, și subpunerea Orleanistilorŭ subt principiulŭ de legitimitate, nu a remasŭ 
aci fără nicĭ unŭ sfectŭ. 

________________ 
Principatele Danubiane. 

 Gazeta de Moldavia ne înpărtășește în Nr. 92 din 19 Noem. următóriele știrĭ: 
 Ecselenția Sa D. General Adiutant de Budberg, estraordinar-plenipotent în 
Principate, aŭ sosit ierĭ după amează-zi în a noastră capitală. 
 Spre a complimenta pe Ecs. Sa, Sfatul Administrativ estraordinar aŭ fosŭ deputat 
doĭ din membriĭ săĭ: pe Escelențiile Lor Ministru Dreptățeĭ D. Logofătul Constantin Sturza 
și pe General Insăesctorul Milițieĭ D. N. Mavrocordat. La bariera Căpitaleĭ Ecs. Sa sʼaŭ 
întămpinat de șeful Polițieĭ și a Eforieĭ cu aĭ lor amploiațĭ, și o gbardie dʼonor aŭ escortat pe 
Ecs. S. pănʼ la palatul D. Vist. N. Roset-Roznoveanu unde aŭ tras în cvartiră. Un 
detașament de grenadirĭ a Milițieĭ pămintene și ordonanțe de de osebite arme aŭ prezentat 
Ecs. Sale onorurile militare, ear în sală Sfatul straordinar, adunat în corpore, aŭ avut onor a 
ura pe Ecs. Sa de buna venire. 
 Astăzĭ dimineață Ecs. Sa aŭ făcut o vizită Preasf: Mitropolit, și la amează-zi aŭ 
priimit pe Înaltul Cler, pe DD. prezidențĭ, și mădulariĭ Divanurilor și altorŭ instanțiĭ, 
precum și pe corpul nobleseĭ, care sʼaŭ grăbit a înfățoșa Ecs. Sale respectul cuvenit. 
 ― În urmarea înceiereĭ Sfatuluĭ Estraordinar, D. Spat. Giță Caliman, șef Polițieĭ 
Municipale, sʼaŭ numit în 14 a curg. împlinitorŭ datorieĭ de șef a Polițieĭ Capitaleĭ, în locul 
D. Colonelul Fote. 
 Știriile din Bucureștĭ nu aducŭ din cămpulŭ bătălieĭ nice o întămplare deosebită. Și 
lovirile de forposturĭ aĭ maĭ încetatŭ, căcĭ acuma se aducŭ puținĭ rănițĭ în spitaliŭ. 
 Se spune că turciĭ ținŭ încă Turnulŭ și sʼaŭ întăritŭ la gura Oltuluĭ, dar întăritura 
acésta este cu multŭ maĭ slabă decătŭ la Calafatŭ. Trupele care zacŭ în Turnŭ se privescŭ de 
avantŭ-garda a cornuluĭ ce zace în Nicopole și în înpregiurulŭ eĭ. 
 Dela Odesa se scrie, că pregătirile se facŭ întruna, că érna nu va înpedeca 
operațiunile resboiuluĭ, și că în scurtŭ timpŭ vorŭ trece muscaliĭ Dunărea, de aceea orĭ ce 
știrĭ despre armistițiŭ trebue privite cu precauțiune, căcĭ acolo acésta nu o crede nimine. O 
dovadă cătŭ de puținŭ cugetă Rusia la deșertarea principatelorŭ ne póte da denominarea 
definitivă a conteluĭ Budberg de gubernatorele principatelorŭ.  
 Din Belgradulŭ sărbescŭ se scrie că în vreme ce guberniulŭ sărbescŭ continuă 
pregătirile militarĭ, țintește o deosebită privire asupra amploiațilorŭ, și ține în servițiulŭ 
activŭ numaĭ astfeliŭ de individe, care se bucură de încrederea principeluĭ deplinŭ. Se 
vorbește și despre o reformă ce arŭ fi să facă în senatulŭ principeluĭ sărbescŭ. Amploiațiĭ 
general consulatuluĭ rusescŭ nu aŭ eșitŭ încă din cetate. Conflictulŭ între turcĭ și sărbĭ a 
fostŭ maĭ însemnatŭ, de cătŭ ce se credea la începutŭ. Turciĭ bosniacĭ aŭ fostŭ întrʼunŭ 
numerŭ cu multŭ maĭ mare de cătŭ sărbiĭ și aŭ venitŭ la maĭ multe puncte pe lăngă Cleșița 
la graniță, a fostŭ însă atacațĭ de sărbĭ cu inimă, și după ce prin ajutoriulŭ ce lʼaŭ potutŭ 
stringe îngrabă sʼaŭ întăritŭ, ia bătutŭ și gonitŭ o întindere bună peste graniță. Lupta a 
ținutŭ 2 óre. Turciĭ să fie perdutŭ 50 de morțĭ. De atuncĭ se păzește granița din partea 
sărbilorŭ cu tăriă și turciĭ nu aŭ maĭ îndresnitŭ a întreprinde și a doua cercare. 
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 În traltele sunanța în Belgradŭ sʼa făcutŭ maĭ multŭ pacinică, de și pregătirile 
militarĭ se continuă, stăpănirea se pare că vré săʼșĭ păstréză neutralitatea. 

________________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  29 Noembr. c. n. Numaĭ este nicĭ o îndoială cumcă Luisŭ Napoleone știe 
să judece îndepărtarea distanțieĭ unuĭ resboiŭ europénŭ în momentulŭ acesta, și că nu ia 
potutŭ scăpa din vedere, cuncă fusiunea ambelorŭ linie burbonice, și pășirea Rusieĭ în 
oriente staŭ în vreo legătuință. Este adeveratŭ cumcă se povestește, că Luisŭ Napoleone arŭ 
fi cititŭ relațiunea ambasadoreluĭ franțozescŭ din Viena, și relațiunile agențilorŭ secrețĭ de 
acolo cu o suridere, și sʼa deciaratŭ: Orleanistiĭ aŭ fostŭ numaĭ prin aceea încă primejdioșĭ, 
căcĭ eĭ se ținéŭ la părere de principiĭ constituțiuonalĭ; acuma însă sʼaŭ omorătŭ eĭ pre sine 
însușĭ pentru că sʼaŭ subpusŭ fără nice o condițiune absolutismuluĭ legitimisticŭ. Cu tóte 
aceste a aflatŭ poliția de aicĭ scrisorĭ litografite, ce sʼaŭ înprestiatŭ pe ascunsŭ în tóte 
suburbiele și prin ofĭcinele artistilorŭ, și în care se prelucră poporulŭ în sensulŭ 
legitimisticŭ, și se provócă a face o mișcare în favorea conteluĭ de Șambordŭ, cum va scóte 
Luisŭ Napoleone trupele din țéră, ca să pórte resboiŭ. Din alta parte este tocmaĭ așia de 
securŭ cumcă elementele revoluționarie în Franția săntŭ numaĭ nădușite, iar nu ecstirpate. 
Din Londonŭ și din Genfŭ vine unŭ poporŭ adeveratŭ de artie dela propaganda 
revoluționariă. Acușĭ se descrie în ele politice luĭ Ludovicŭ Napoleone de poltronă, acușĭ se 
provocă poporulŭ, ca să se rescole acuma și săʼlŭ deie giosŭ depe tronŭ. Adaugă aci încă și 
aceea că plasele poporuluĭ de giosŭ prin scumpete, iarna grea, și amorțirea tuturorŭ 
trebilorŭ aŭ venitŭ în ațițarea cea maĭ mare. Tóte aceste înpregiurărĭ trebue săʼlŭ aducă la 
precugetare, óre nu arŭ fi acuma cu svatŭ a împedeca unŭ resbelŭ universale. 
 Nu se pote nega, că atătŭ în Parisŭ, cătŭ și în Londra ține și acuma dorința despre o 
deslegare pacinică, și că anume Ludovicŭ Napoleone are tótă causa a pofti acésta, însă 
Franția și Anglia care aŭ provocatŭ pe pórtă a lăpăda pretensiunile principeluĭ Mencicof, nu 
potŭ acuma lăsa pe Turcia, carea la înbulzirea lorŭ și a făcutŭ pe Rusia de dușmană, fără 
nice unŭ ajutoriŭ. Mizlocirea nu póte purcede dară dela ele, și atătŭ în Anglia, cătŭ și în 
Franția privescŭ ómeniĭ cu speranță la o mizlocire austriaco-prusiană. Articululŭ 
începătoriŭ din Timesŭ în care se deslucește, că Austria și Prusia nu maĭ potŭ remăné 
neutralĭ, este de mare însemnătate politică pentru situațiunea de acum și scornește numaĭ 
puținŭ sgomotŭ, de cătŭ articululŭ în ziurnalele de „Deba“ de astăzĭ. 
 Posițiunea de căpeteniă ale articululuĭ din ziurnalele de „Deba“ despre care vorbește 
corespundintele, săntŭ următórie, Austria vrea pacea cu tótă sinceritatea și de aceea caută 
după mizlóce, ca să ese din acéstă grea pusețiune, și a făcutŭ cabinetelorŭ din Londonŭ și 
Parisŭ proiecte noue. Austria a propusŭ ca cele patru poterĭ marĭ să se pórte neutralĭ, și să 
lese pe Rusia și Turcia să se înțelégă între sine dé dreptulŭ și săʼșĭ regulese cérta lorŭ, ce 
este basată pe tractate, care trebue susținute, și numaĭ în neînțelesulŭ lorŭ și unde săntŭ 
întunecate să se deciare maĭ lămuritŭ. Austria arŭ făgădui deșertarea principatelorŭ din 
partea Rusieĭ, décă ambele cabinete din Parisŭ și Londra sʼarŭ deoblega a făptui cu influița 
lorŭ cea mare, ca dibanulŭ să negoțieze dé dreptulŭ cu Rusia. 
 Acestŭ proiectŭ să se fie înpărtășitŭ și cabinetuluĭ din Berlinŭ, și că sʼarŭ fi judecatŭ 
acolo nefavoritoriŭ, pentru că elŭ arŭ da o cale fórte folositóriă pentru Rusia și periculósă 
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pentru Turcia. ― Anglia să fie vrutŭ a primi acestŭ proiectŭ la începutŭ, după ce însă i sʼa 
făcutŭ observațiunĭ din partea Franțieĭ, și vezăndŭ că cabinetulŭ din Berlinŭ la refusatŭ, la 
lăsatŭ și ea. ― Acestŭ proiectŭ are puținŭ prospectŭ, a fi primitŭ, însă elŭ va muta starea 
lucruluĭ întrʼatăta, căcĭ cabinetulŭ din Viena se va întreba cu ocasiunea acésta, ce înțelege 
elŭ prin neutralitate, cătŭ de departe să întinde neutralitatea luĭ, și căndŭ și pentru acuĭ 
favore arŭ înceta. Se spune că maĭ cu séma se va cere aceea, ca Austria să să deciare pănă la 
ce punctŭ are intențiune, a se lăsa cu cele lalte poterĭ europene în tóte mesurele și în tóte 
actele, ce arŭ avea de scopŭ, a mișca pe Rusia ca să restaure pacea, ce a turburato în Turcia 
prin cérta sea. Se știe atătu în Viena, cătŭ și în Berlinŭ, că beliducele turcescŭ trecăndŭ pe 
țermulŭ stăngŭ alŭ Dunăriĭ, ca să caute pe Muscalĭ aŭ urmatŭ numaĭ voințiĭ sele, fără să fie 
băgatŭ în sémă instrucțiunile ce lea avutŭ, și de aceea sultanulŭ, căruĭ sʼa arătatŭ din partea 
aliațilorŭ, că acésta cercare arŭ fi pripită și arŭ turbura pacea, ia poruncitŭ cu totŭ dédinsulŭ 
să nuʼșĭ gonéscă maĭ departe folosulŭ seŭ. 
 Nice în Viena nice în Berlinŭ este vorba de armistițiŭ, despre care se vorbește atăta 
în alte părțĭ, și că aŭ încetatŭ operațiunile, este de a se adscrie maĭ multŭ timpuluĭ 
nepărtinitoriŭ, care póte că va pune capătŭ vrăjmășiilorŭ pănă la sfărșitulŭ luĭ Aprile. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  29 Noem. c. n. Timesulŭ care era erĭ așia de resboiosŭ, și a atacatŭ 
amăndoue poterile marĭ germane ca să se însoțéscă la o alianță anglo-franțozéscă asupra 
Rusieĭ, astăzĭ sʼa maĭ domolitŭ. Elŭ subpune operațiunile de pănă acuma ale luĭ Omer Pașa 
la o critică maĭ acurată, și află cumcă elŭ nu șʼia ajunsŭ scopulŭ de căpeteniă a goni adecă 
pe rușĭ din principate, și precum staŭ lucrurile nice nʼulŭ va potea ajunge maĭ nainte, pănă 
nu va săvărșĭ o lovire de căpeteniă. Timesulŭ a uitatŭ febințelele luĭ de frigurĭ de care era 
aprinsŭ erĭ cu totulŭ, și cugetă că pentru Ion Bulŭ (așia se numescŭ engleziĭ, bună óră ca și 
nemțiĭ deicer Mihelŭ) arŭ fi maĭ folositoriŭ décă sʼarŭ săvărși totŭ pe calea păciĭ, și pentru 
aceea elŭ totŭ cugetă că pacea nu se va turbura. 
 Maĭ de parte se scrie, cumcă proiectulŭ de împăcare alŭ Austrieĭ a fostŭ obiectulŭ 
discusiunilorŭ o septemănă întrégă întru ambele gubernie. Anglia sʼa părutŭ aplecată a lua 
lucrulŭ la o cercetare maĭ aprope, iară Franția a fostŭ pentru lăpădarea luĭ necondiționată. 
 Hronica este cu totulŭ convinsă, cumcă flota englezéscă și franțozéscă acuma 
crucește în marea négră, însă nu ca privitorĭ leneșĭ, precum se temŭ foile oposiționalĭ. Apoĭ 
zice, cumcă corespundintele luĭ vienezŭ iarŭ fi înpărtășitŭ părerea unuĭ rusŭ, ce înbracă 
rangŭ înaltŭ, și este omŭ iubitoriŭ de pace, și cu cugete nobili, însă și patriotice, care arŭ fi 
zisŭ cumcă Rusia ușiorŭ arŭ suferi durerea pentru perderea floteĭ sele, ba póte că nice nu iar 
păsa de ea, și arŭ ținea cu poterile apusene și 20 de anĭ resboiulŭ, căcĭ numaĭ interesele 
comercialĭ ale Europeĭ apusene potŭ pătimi prin resboiŭ 

________________ 
Turcia. 

 Timesuluĭ sʼa scrisŭ din Constantinopole cu datŭ din 16 Noem. următória depeșă 
telegrafică: Sultanulŭ a trimisŭ luĭ Omer Pașa o scrisóre gratulatóriă, și a făcutŭ presentŭ cu 
calulŭ seŭ celŭ maĭ iubitŭ. Afară de vasulŭ cu aburĭ ce sa dărămatŭ la Batumŭ a maĭ 
pătimitŭ și corabia ruséscă Isnicale la Sevastopole naufragiŭ. Cea maĭ mare întărătare 
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domnește în Afganistasŭ. Dostŭ Mohamedŭ a deciaratŭ Șahuluĭ din Persia, cum că Afganiĭ 
arŭ fi în bătae cu Rusia, că vré și e hotărătŭ săʼĭ atace în direpțiunea dela Cărvasŭ, să trécă 
prin ținutulŭ Persieĭ ― cu seŭ fără voea Șahuluĭ.  Canulŭ dela Bohara sʼa omorătŭ de o 
bandă de neastămpărațĭ, maĭ cu sémă Afganĭ. Loculŭ luĭ la cuprinsŭ vezirulŭ seŭ de pănă 
acuma unŭ principe afganŭ, cu numele Ildhărămŭ săgéta trăsnetuluĭ. 
 Din scrisorile în gazeta de Triestŭ scótemŭ următoriele știrĭ: Nainte cu vreocăteva 
zile a făcutŭ marele admirale alŭ floteĭ turceștĭ cu întregulŭ stabŭ admiralicescŭ visitele de 
cortenire pe flota englézescă și turcéscă, și a fostŭ primitŭ cu cea maĭ mare distincțiune. 
Scumpétea totŭ crește în Constantinopole, spre care multŭ contrebue și presenția flotelorŭ. 
Numaĭ consumația cărnurilorŭ se calculéze pe zi la 8500 oca. 
 În Constantinopole se crede cum că va succede diplomațieĭ a restaura pacea în 
decursulŭ iarneĭ. Este speranță că țarulŭ va maĭ îngădui (?) cevașĭ. În contra acesteĭ părerĭ 
circulése aci o prociămațiune, ce se crede a fi a împeratuluĭ Nicolaŭ, în care între altele se 
zice: „Prin Dumnezeŭ săntŭ eŭ conducătoriulŭ vostru, eŭ punŭ săngele meŭ și alŭ copiilorŭ 
meĭ, ca să eliberămŭ frațiĭ nostriĭ de religiune din jugulŭ turcescŭ, și casa mea nu se va 
odihni maĭ nainte, pănă nu va cădea pămăntulŭ lorŭ subt stăpănirea ruséscă“ Portarea 
matrozilorŭ, englezeștĭ în Stambulŭ se descrie fórte crudă: Comendanțiĭ corăbielorŭ 
slobodŭ în tóte zilele ca la o sută de ficiorĭ la petrecăniĭ la uscatŭ pe malulŭ europénŭ alŭ 
măriĭ, aci se înpartŭ acestĭ în tóte ulițele și înpregiurulŭ cetățiĭ fără nice o priviegere și 
controlă, și se facŭ pentru paciniciĭ locuitorĭ unŭ biciŭ nesuferitŭ, fiindŭ că eĭ fără scimbare 
începŭ zioa cu aceea, ca săse înbete bine. Apoĭ îĭ vezĭ legănănduse întruʼnŭ statŭ 
dobitocescŭ pe ulițe, păcătuindŭ asupra năravurilorŭ și obiceiurilorŭ localĭ, între altele 
înbrețișéze nevestele moslemilorŭ pe carele întălnescŭ, și se pórtă în astfeliŭ de modŭ, ce 
nu se crede, că sʼarŭ suferi soldațilorŭ turceștĭ în țéra dujmanuluĭ, și privitoriulŭ europénŭ 
trebue pentru aceste escese să se rușineze naintea turcilorŭ, cariĭ poruncile aspre, ce leaŭ 
căpătatŭ a se porta pacinicŭ și în limite cu frănciĭ și raialele, se silescŭ ale ținea cu 
scumpătate, și cariĭ pănă acuma aŭ suferitŭ bărbățiele acestorŭ iac-tarĭ cu o paciențiă demnă 
de mirare. La flota franțozéscă se pare că domnește o disciplină maĭ bună, și portarea 
matrozilorŭ eĭ este décă nu tocmaĭ solidă daʼr totŭ relațiune cu cea a matrozilorŭ englezeștĭ 
se póte numi bună.    

 
41.  

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

Din Protopopiatulŭ Joajuluĭ. fl.  cr. 

 Din Comunitatea P a n p o t o c , Dela I. Ilieș Par. localŭ 20 c. 
P. Marca crâsnicŭ 10 c. I. Iovan Cantorŭ 6 c. N. Logotani 10 c. I. Iacob 
6 c. I. Maier, cu Iosif, M. Mărenuțĭ, N. Andreĭ cu Maĭcăsa, M. Iohan, 
N. Borle, și A. Vlad căte 10 c. N. Duma, I. Vlad, M. Susann Văduva, 
G. Cordoș, G. Borcea, G. Susan, N. Susan, G. Bud. P. Trufaș rotariŭ, 
M. Vlad Văduvă, I. Borle, D. Popa, I. German, T. Filip, N. Iovan, I. 
Irimie, N. Olarĭ, G. Iacob, P. Filip, N. Dăhălém, P. Trufaș, O. Trufaș, 
A. Andreiŭ, I. Filip, I. Crișan, D. Cizmașĭ, I. Borza, I. Faor, și A. 
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Trufaș căte 6 c. J. Borle Văduva 4 c. M. Filip, I. Șimon, P. Iosan, N. 
Cornea, P. Cornea, A. Beanța, A. Mărenuțĭ, I. Pavel, N. Fărcaș, M. 
Creșan, D. Iovan, N. Rotarĭ, I. Iacob, și N. Alb, căte 6 c. T. Cizmaș 4 
c. P. Trufaș 4 c. P. Susan 6 c. G. Cizmaș, I. Duhălean 4 c. P. Bența 4 c. 
Șt. Luca 6 c. I. Iosan 6 c. N. Cordoș 6 c. P. Luca 4 c. P. Avram 6 c. G. 
Dăhălean 6 c. 

Suma 7 14 

 Din Comunitatea R a p o l d u l  m i c ŭ , Dela Par. local I. 
Mermezan 1 f. A Tudur 2 c. I. Ștefâ 2 c. A. Jeogean 2 c. P. Păsulea 2 c. 
P. Păduré 1 c. I Buga 1 c. I. Indri 1 c. I. Mert 2 c. N. Șelarĭ 2 c. D. 
Lazăr 2 c. A. Némțĭ 1 c. M. Némțĭ 2 c. N. Ștefâ 2 c. A. Diacâ 2 c. O. 
Lobonțĭ 2 c. A. Ștefâ 2 c. A. Vic 2 c. T. Ștefâ, I. Rad, P. Rad, I. Tudor, 
Costaolione, și D. Sav căte 1 c. N. Lobonțĭ 2 c. A. Tudur 1 c. Șt. 
Păsulé 2 c. P. Lingurarŭ 2 c. P. Drican, G. Muntén, P. Muntén, I. 
Lobonțĭ, A. Poenarŭ și A. Magdă căte 1 c. 

  

Suma 1 48 

 Din Comunitatea H ă r ă u , Dela Par. L. Pescariŭ 1 f. D. Albu, 
D. Albu, I. Logojann M. Flore, D. Albu. I. Costa, I. Alb, D. Alb, P. 
Alb, D. Crișan, P. Lobonțŭ, I. Hurbariŭ, P. Rusu, P. Poienariŭ, A. 
Abrudean, P. Juju, T. Nicola, D. Altenie, A. Albŭ, A. Josan, N. Pavel, 
G. Borița, P. Flore, I. Josann, N. Lobonț. L. Moisă, I. Georgie, M. 
Flore, A. Albu, D. Bozann, I. Șerban, N. Flore, I. Jibetean, G. Bozan, 
P. Cozian. toțĭ căte 6 c. 

  

Suma 4 30 

 Dun Comunitatea B ă c ă i n ț ĭ, Din Lada Bisericiĭ 2 f. 
Dela Par. Ce. Georgie Popovicĭ 1 f.  

  

Suma 3 ― 

 Din Comunitatea P o r c u r a , Din Lada S. Bisericĭ 2 f. Dela 
Par. G. Popovici 1 f. 

  

Suma 3 ― 

Suma 19 32 

La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  6278 59 

Suma totală 6297 31 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 6. Decemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1211/8  
Argintulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1153/8 
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Cu începutulŭ anuluĭ viitoriŭ pășește „T e l e g r a f u l ŭ  R o m a n ŭ “ în alŭ 2-lea 
anŭ alŭviețiĭ sele. Silința luĭ va fi și în anulŭ viitoriŭ a îndestuli pe publiculŭ care îlŭ 
sprijinește, cu articulĭ solizĭ atătŭ politicĭ, cătŭ și scientificĭ. — Elŭ nu va suferi nicĭ în 
formă nice în prețŭ nici o scimbare, ci va eșĭ ca și pănă acuma de doue orĭ pe septemănă. 
M e r c u r e a  și S ă m b ă t a  cu Prețŭ pentru Sibiiŭ 7 f. m. c. pe anŭ, séŭ 3 f. 30 c. pe 
ziumetate de anŭ. Pentru celelalte locurĭ ale Monarhieĭ cu 8 f. pe anŭ séŭ 4 f. pe ziumetate 
de anŭ, iară pentru țere străine cu 12 f. pe anŭ și 6 f. pe ziumetate de anŭ. 
 Se póte prenumera la tóte poștele ce. r. și la DD. Protopopĭ. În Bănatŭ și în Ungaria 
la Onorat. Cancelarie episcopeștĭ și pe la DD. Protopopĭ, și amiciĭ nostriĭ aŭ binevoitŭ a 
primi acésta ostenélă pe sine și pănă acuma.  
 Baniĭ prenumerațiuneĭ precum și adresele DD. Prenumerați se vorŭ trămite în 
scrisorĭ francate pănă la sfărșitulŭ luneĭ viitórie, căcĭ pentru ceĭ ce vorŭ trimite aceste maĭ 
tărziŭ, nu stămŭ bunĭ căʼĭ vomŭ poté îndestuli cu toțĭ numeriĭ. 
 

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

 




