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Depeșe telegrafice. 
 B e r l i n ŭ  28 Noem. c. n. D. Ministru președinte de Manteifelsŭ a descisŭ la 12 
óre camerele. Partea din tăiŭ a cuvăntăreĭ, cu care lea descisŭ a atinsŭ trebile din lontru. În 
privința întrebăreĭ pentru scumpete este de lipsă susținerea negoțiațiuneĭ libere. La sfărșitŭ 
cuvăntăriĭ zice D. Ministru președinte: consultările începŭ întrʼunŭ punctŭ alŭ timpuluĭ 
căndŭ îngrigirea capătă valóre, că pacea europénă, ce se păstră pănă acuma sʼarŭ poté 
turbura prin încurcăturile orientalĭ. Stăpănirea nu vré și nu póte ascunde, cum că îngrigirea 
este bazată pe fapte, ea însă privește cu încredere în viitoriŭ. Prusia sprijinită pe toterea 
propriă a sea și înconsciințétă despre ea, ca și pănă acuma, așia și de acum înainte va 
continua în tóte părțile a sele năzuințe active, ca să dee lucruluĭ de pace și de cumpătare în 
acésta grea de urmărĭ întrebarea o limbă atătŭ de neatărnătóriă, cătŭ și nepărtinitóriă. De 
vorŭ lua însă orĭ ce versiune aceste evineminte, providenția a pusŭ pe regele în fruntea unuĭ 
apărătoriŭ, prin amórea patrieĭ rădicatŭ, unicŭ poporŭ, și stăpănirea va lua la tóte, ce va fi 
ciămată a întreprinde, numaĭ adeveratŭ interesŭ alŭ țereĭ, care este nedespărțitŭ de acelŭ alŭ 
coroneĭi spre direpțiunea lucrurilorŭ sele. 
 L o n d o n ŭ  28 Noem. în unŭ consiliŭ secretŭ, ce sa ținutŭ subt președința 
Maiestateĭ sele sʼa hotărătŭ amănarea parlamentuluĭ pănă la 3 Ianuariŭ. 
 După depeșele telegrafice din Bucureștĭ din 16 Noem. a fostŭ ajunsŭ princicele 
Gorceacof în zioa aceea în Giurgiŭ unde a inspiționatŭ trupele. Turciĭ aŭ părăsitŭ în gura 
mare insula mocanulŭ și sʼaŭ retrasŭ la Rușciucŭ. În Calafatŭ îșĭ ținu posițiunea de maĭ 
nainte. 
 Baronele Budberg care este denumitŭ de comisariŭ ecstra ordinariŭ pentru Moldavia 
și Romănia, se află după știrile maĭ próspete în 15 Noem. încă în Petersburgŭ, consulele 
generale de aicĭ este denominatŭ de vice-președinte alŭ Romănieĭ.  

________________ 
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. 

Ziurnalele de „Deba“ aruncă în unulŭ din numeriĭ seĭ din urmă o privire asupra 
resboiuluĭ ruso-turcescŭ dela anulŭ 1810 și ne spune, cu ce greutățĭ avură a se lupta 
muscaliĭ atuncĭ maĭ nainte de a poté înceie lupta pe cale cinstită. Principele Bagrațion primi 
la anulŭ 1810 dela împeratulŭ Alecsandru o altă aplicațiune și comanda primariă asupra 
armateĭ ruseștĭ dela Dunăre se dede în măna conteluĭ Camensci. Generalele acesta tocma 
atuncĭ cuprinsese Finlandulŭ și cu prilegiulŭ acela desfășurase strălucitórie talente militarĭ. 
În Petropole se măguleaŭ ómeniĭ ciarŭ cu nădejdea, că cu vreme pe acestŭ generale îlŭ vorŭ 
poté opune împeratuluĭ Napoleone. Contele Camensci, ca unŭ omŭ tinerŭ, întreprinzetoriŭ 
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și deșteptŭ ce era, avé merite fórte frumóse. Însă unŭ resboiŭ în contra turcilorŭ, ciarŭ și 
atuncĭ, căndŭ osmaniĭ, ne vrândŭ a urma tactica europeană, se luptaŭ după datina lorŭ veciă 
în mese neregulate, însă cu cea maĭ mare amărățiune, era împreunatŭ cu cele maĭ cumplite 
greutățĭ. Orĭ cătŭ îĭ băté, eĭ totŭ se aflaŭ earășĭ în numerŭ completŭ pe cămpulŭ bătălieĭ, și 
la sfărșitulŭ uneĭ campaniĭ îndelungate, a uneĭ canpaniĭ multŭ ostenitórie rușiĭ nu 
isprăviseră altŭ ceva, de cătŭ că coprinseră multŭ ostenitórie rușiĭ nu isprăviseră altŭ ceva, 
de cătŭ că coprinseră căteva fortărețe în Bulgaria și acum eraŭ silițĭ a se retrage peste 
Dunăre în Romănia spre a se așeza în cortelele cele de iarnă. 
 Încă principele Eugenŭ și Montecuculi, doĭ generalĭ renumițĭ austriacĭ, aŭ fostŭ zisŭ, 
că unŭ resboiŭ în contra turcilorŭ se ține de cele maĭ grele resboie. Principele Bagrațion are 
să mulțămiască numaĭ la desorganisațiunea ce a întratŭ în óstea turcească în urma 
turburărilorŭ făcute de către Ianiciarĭ, cum că în anulŭ 1809 a luatŭ în a sea potere șepte 
fortărețe dela Dunăre, care sʼaŭ încinatŭ din lipsa munițiuneĭ. Sângură Brăila sʼa 
împrotivitŭ doue lune și a suferitŭ maĭ multe asalte, dintre care numaĭ unulŭ i a constatŭ pe 
muscalĭ 6000‒7000 feciorĭ. Numai după ce fortăreața ʼșĭ consumă tótă munițiunea, se 
încină gubernătorele subt condițiunĭ fórte onorifice pentru garnisonă. Turciĭ păstrează întru 
apărarea locurilorŭ tarĭ o perseveranță, care nu o cruță nice în privința unorŭ cuĭburĭ 
ticălóse, pe care nice unŭ inginerŭ din Europa nu learŭ ținé vrednice de o apărare. Astfeliŭ 
de locurĭ se ținŭ căte odată doue pănă în treĭ septemăne, și fiindŭ că omulŭ nu le póte lăsa 
neatinse la spatele sele, așia ele pricinuescŭ beliduceluĭ multă perdere de timpŭ șiʼĭ întărzie 
operăciunile luĭ. Împregiurarea aceasta a făcutŭ în maĭ multe rândurĭ cruce peste râvna cea 
resboiósă a grafuluĭ Camensci și a fostŭ causa de elŭ făcu maĭ multe greșele în lurările sele. 
Cu pacea dela Tilsitŭ muscaliĭ ʼșĭ îmulțiră armata lorŭ dela Dunăre, și aveaŭ în anulŭ 1810, 
după cum se spune, 110,000 ostașĭ, unŭ numerŭ, care alăturăndulŭ cu isprava ce sʼa 
căștigatŭ, apare a fi esageratŭ. În zilele cele din teie ale luĭ Marțiŭ generalele Camensci 
trecu Dunărea pe la Hârsova în fruntea uneĭ armate de 60,000 feciorĭ, unde principele 
Bagrațion în campania de maĭ nainte făcuse unŭ capŭ de podŭ adecă săpase șanțurĭ tarĭ în 
partea cealaltă a Dunăreĭi prin care se apera podulŭ ce șiʼlŭ făcuse peste Dunăre. În deșertŭ 
se aruncă serascieriulŭ la Rassova înaintea luĭ; căcĭ elŭ deveni bătutŭ și silitŭ a se retrage cu 
graba la Basarțicu o fortăreață lăsată în stare cam desolată. 
 Fiindŭ că marele vezirŭ Ciorŭ-Pașa se încisese în castrele dela Șumla, așia contele 
Camensci în mersulŭ seŭ către Bulgaria nʼa aflatŭ nice unŭ dușmanŭ înaintea sea și a potutŭ 
să pună măna pe maĭ multe locurĭ însemnătórie. Obsidiunea dela Basargicŭ, Rasgradŭ și 
Turtucaia se începu. Acésta din urmă avé să sprijiniască armateĭ trecerea peste Dunăre pe la 
Oltenița. Turtucaia ce se află pe o culme de délŭ, a fostŭ cotropită de bombele muscăleștĭ și 
silită după o obsidiune de doue zecĭ de zile ca să se încine. Totdeodată se întreprinse de noŭ 
și obsidiunea Silistrieĭ, care sʼa fostŭ întreruptŭ în timpulŭ de iarnă. Obsidiunea acestorŭ 
doue fortărețe și a altorŭ căteva locurĭ maĭ mice a datŭ de lucru armateĭ ruseștĭ în timpŭ de 
treĭ lune. Se apropié luna luĭ Iuniŭ și Basargiculŭ și cu Silistria încă totŭ se maĭ ținéŭ. 
Serascierulŭ Pehlivanŭ apără cu bărbățiă aceste locurĭ, întreprinse escursiunĭ dese, și de și 
se respingea totdéuna, totușĭ éră vinia la atacŭ. Doue corpurĭ muscăleștĭ de armată se 
așezară în giurulŭ Basargiculuĭ. Bravulŭ serascierŭ la o escursiune ce făcu cu 1200 ostașĭ de 
aĭ seĭ, a devenitŭ prinsŭ, prin care împregiurare garnisona sʼa descurăgiatŭ cu adeveratŭ, 
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fără ca gubernătorele să se móie; elŭ lăpădă tótă încinarea ce i se produse. În urmă la 3 
Iuniŭ rușiĭ coprinseră fortăréța cu asaltŭ, perzândŭ mulțime de ostașĭ. Scoțândŭ afară 600 de 
bărbațĭ, cariĭ se înciseră întrʼo clădire solidă și apoĭ de acolo capitulară, tótă garnisóna de 
împreună cu toțĭ locuitoriĭ a fostŭ silită să trécă prin ascuțitulŭ sabieĭ. Asprimea acésta a 
înduplecatŭ pe comendantele dela Silistria ca să se încine pe lângă condițiunĭ favoritórie. 
 Pănă căndŭ se făcéŭ aceste, unŭ corpŭ rusescŭ trecu Dunărea pe la Oltenița ca să 
atace Giurgiulŭ și Rușciuculŭ. Însușĭ contele Camensci se trase către Varna, ale căreĭ 
întăriture atuncĭ se aflaŭ întrʼo stare fórte próstă. Elŭ ca să nuʼșĭ pérdă timpulŭ multŭ cu o 
obsidiune regulată, se încercă a coprinde fortăréța cu asaltŭ (năvală); însă garnisona, care fu 
spriginită de către locuitoriĭ bulgarĭ și turcĭ, se apără bravŭ. Garnisona ce nu se afla în 
numerŭ așia mare, precum și locuitoriĭ dela Varna desperară că cetatea nu se va potea ținea, 
decĭ se făcu propusețiune beliduceluĭ muscălescŭ de a i se preda fortăréța subt condițiune 
de liberă eșire. Generalele rusescŭ nʼa voitŭ să primiască condițiunile propuse, elŭ se 
aruncă de noŭ asupra fortărețeĭ, și după ce asaltulŭ a fostŭ respinsŭ pentru a doua óră, elŭ se 
hotări a redica obsidiunea și a lăsa Varna îndereptŭ seŭ, privinduo de unŭ locŭ isolatŭ, care 
arŭ zăcea afară de linia operațiuneĭ sele, lucru ce elŭ credé, că se póte face fără de 
stricățiune. Aicĭ făcu contele greșala cea mare, nebăgândŭ în sémă însemnătatea Varneĭ și 
necumpănindŭ că portulŭ séŭ scela dela Varna descide uneĭ flote ruseștĭ, unŭ drumŭ multŭ 
maĭ comodŭ de a provedé armata cu proviantŭ și munițiune, decătŭ este celŭ ostenitoriŭ 
peste Dunăre prin Romănia, Moldova și Besarabia. Contele Camensci ʼșĭ propuse séŭ să 
opumne Șumla séŭ să o țerneză atâtŭ de strânsŭ, în cătŭ marele vezirŭ să fiă silitŭ, ca la 
anulŭ 1772, subt generalele Romanof a primi pacea subt condițiunĭ fórte aspre. Spre 
scopulŭ acesta Camensci împreună treĭ corpurĭ înaintea Șumleĭ și făcu mareluĭ vezirŭ 
următória propusețiune de pace: „În Europa să dee turculŭ rușilorŭ p r i n c i p a t e l e  
d e l a  D u n ă r e  și B e s a r a b i a  adecă 150 mile pământŭ între Nistru și Dunăre, în 
Asia Mingrelia și Georgia turcéscă, 80 milione spesele resboiuluĭ și pănă căndŭ sʼarŭ 
respunde suma acésta, muscaliĭ să țină dreptŭ amanetŭ cele patru fortărețe Varna, Silistria, 
Rușciuculŭ și Șumla“. Asemene condițiunĭ se potŭ pune numaĭ căndŭ dușmanulŭ a 
căștigatŭ folóse hotărâtórie și strălucite; însă rușiĭ după o campaniă, care ținuse patru anĭ, 
încă nu căștigaseră măcar atăta, ca să trécă cu oștirea peste Bălcanŭ. Dreptŭ aceea 
negoțiațiunile, care se începuseră pe o astfeliŭ de basă, nʼaŭ potutŭ duce la nice unŭ 
resultatŭ.      (va urma). 

________________ 
Monarhia Austriacă.  

  Transilvania. 
 S i b i i ŭ  25 Noem. Gazetele franțozeștĭ și englezeștĭ aŭ fostŭ împreșciatŭ faima, 
cumcă atătŭ ambasadorele austriacŭ, cătŭ și celŭ prusianŭ arŭ fi fostŭ reciemațĭ dela 
posturile lorŭ acésta faimă o dă Corespundința Austriacă, și gazetele prusiane de ne 
adeverată și fără nicĭ unŭ temeiŭ. 
Gazeteĭ universalĭ se scrie din Constantinopole, cumcă Ambasadorele englezescŭ lordulŭ 
Redclifŭ arŭ fi cerutŭ dela pórtă, ca de acum înainte să aibă și mărturisirea creștinilorŭ séŭ a 
raialelorŭ înaintea judecățiĭ și asupra Moslimilorŭ valore. De va conduce acésta pórta, 
atuncĭ este pusă peatra fundamentale. ― însă numaĭ atuncĭ, pentru egala îndreptățire a 
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creștinilorŭ în Turcia. Este însă mare îndoială că va concede acésta pórta, și așia și starea 
creștinilorŭ pe lăngă toțĭ hatișerifiĭ și fermaniĭ nu se va înbunătăți în vécŭ în Turcia. Unŭ 
proverbiŭ cunoscutŭ dar și dreptŭ zice, cumcă turculŭ numaĭ pe acela stiméză, de care i și 
frică. Pe creștinŭ nu numaĭ că nuʼlŭ stiméză, ci din contră îĭ dictéze coranulŭ ca săʼlŭ 
urască. Și acésta este destulŭ a judeca ce stare potŭ avea creștiiniĭ acoolo. ― Aséră ținu 
„soțietatea pentru cunoștința Patrieĭ“ de aicĭ adunare, în carea citi D. Prof. Șuler o 
disertațiune interesante despre ipotezele ce săntŭ asupra limbeĭ romăneștĭ și origineĭ 
poporulŭ romănŭ. D. Prof. Fus împărtăși date din Botanica Transilvanieĭ, și ciămă 
atențiunea învățațilorŭ la opulŭ celŭ maĭ noŭ, și unicŭ alŭ D. Consiliariŭ ministeriale de 
secțoiune Cavalerŭde Haiflerŭ D. Concepistŭ de finanțiă Bilț citi o disertațiune despre 
Peștiĭ ceĭ cunoscuțĭ pănă acuma în Transilvania. 

________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 Se scrie gazeteĭ Triestuluĭ cumcă la Pórtă sʼar afla o scrisóre, ce a scrisʼo principele 
Mencicof către Gorceacof, în care celŭ din tăiŭ arŭ da sfatŭ celuĭ de pre urmă, să steie pe 
pace, fiindŭ că este în Romănia bine în cuartirulŭ, și trupele luĭ nu sufere nicĭ o lipsă „Elŭ 
nu crede că turciĭ vorŭ fi așia de obraznicĭ să trécă Dunărea“ zice Mencicof „de vorŭ comite 
eĭ însă nebunia acésta, atuncĭ dăĭ înderăptŭ și înécăĭ în Dunăre.“ 
 Sultanulŭ sʼa hotărătŭ a trămite comendanțilorŭ de trupe unŭ numerŭ din ordinele 
Megidi spre împărțire între soldațiĭ ceĭ ce sʼaŭ distinsŭ la luarea fortuluĭ S. Nicolaŭ, și la 
trecerea Dunăriĭ. 
 După hotărărea guberniuluĭ turcescŭ dela 8 Decem. în colo numaĭ săntŭ suferite 
corăbiele Ruseștĭ în porturile turceștĭ, și de sʼarŭ afla careva, ea arŭ cădea în dispusețiunea 
porțiĭ. 
 Dintrʼo corespundință lungă din Belgradŭ scotemŭ cumcă fortărețele Sărbieĭ săntŭ 
locuite de turcĭ în următoriulŭ modŭ: Belgradulŭ are cam la 860 case turceștĭ cu vreo 6000 
locuitori turcĭ, în Ușițe săntŭ peste 700 case turceștĭ cu vreo 4000 de turcĭ, În Șabațŭ aŭ 
turciĭ 300 case cu 1400 locuitorĭ. În Fetislamŭ (Cladova) săntŭ 70 case turceștĭ cu vreo 400 
turcĭ. În Adacale (Orșova nouă) săntŭ maĭ toțĭ turcĭ. În Socolŭ maĭ toțĭ turcĭ. Semendria are 
150 case turceștĭ și 800 locuitorĭ. 
 Gazetele franțozeștĭ și englezeștĭ vorbescŭ despre fusiunea ce se întămplă maĭ de 
unăzĭ între Borbonĭ și  Orleaniștĭ, și se parŭ că nu arŭ vré săʼĭ dee vreo însemnătate politică. 
 Despre reposata regina Portugalieĭ se știe că ea cu doue zile maĭ nainte a fostŭ în 
teatru și cu 24 de ore sʼa primblatŭ cu copiĭ seĭ în grădina palatuluĭ și a fostŭ deplinŭ 
sănetósă și veselă. Ea a muritŭ de grăsime mare. 
 Cérta între guberniulŭ badenezŭ și între clerulŭ catolicŭ ține întrʼuna, guberniulŭ a 
luatŭ nește mesure pré aspre în contra lorŭ. 
 Gazetele franțăzeștĭ zicŭ că décă Omer Pașa nu va da curăndŭ materiă ca să se pótă 
vorbi despre elŭ, se va recĭ totŭ interesulŭ, celŭ avéŭ franțoziĭ pentru elŭ și va perde 
simpatia lorŭ.  

Scrisorĭ din Bucureștĭ numaĭ lasă nice o îndoială, cumcă corpulŭ de armată alŭ luĭ 
Osten-Sacen nu va sosi maĭ curăndŭ ca în 15―20 de zile în țera romănéscă. 
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 D. Spătariŭ și Șefulŭ Milițieĭ romăneștĭ Herescu-Năsturelŭ a eșitŭ în 8 Nomvr. cu 
deputațiune pănă la Focșanĭ înaintea Președinteluĭ Budberg. 
 Se zice că turciĭ arŭ fi perdutŭ la Oltenița doĭ Pașe. Mustafa și Hasan Pașa aŭ 
remasŭ morțĭ în cămpulŭ bătălieĭ. 
 Maĭ multe gazete împărtășescŭ știrea cumcă miliția romănéscă de graniță sʼarŭ fi 
luptatŭ de partea oștirilorŭ ruseștĭ cu turciĭ la Dunăre de mai multe orĭ, și arŭ fi seceratŭ 
laudă pentru buna eĭ ținere. 
 Din Iașĭ se scrie că principele Usurof, care încă se află totŭ acolo, arŭ continua 
inspecționarea și înbunătățirea institutelorŭ publice. Și aflăndŭ în Mănăstirea Guliatŭ 
institutulŭ nebunilorŭ și pre aceștĭ în cea maĭ ticălósă stare, sa îngrozitŭ, și de locŭ a făcutŭ 
dispusețiune, ca să se strămute în bine organisatulŭ spitaliŭ centrale alŭ S. Spiridonŭ. 
 Principiĭ romăneștĭ Știrbeiŭ și Gica, cariĭ se află în Viena aŭ avutŭ onore a fi primițĭ 
de Maiestatea Sea împeratulŭ în audiențiă, și de ceialalțĭ medularĭ aĭ pré înalteĭ curțĭ 
împerăteștĭ. 
 D. Căpicatŭ Petru Popovici și D. Locuțininte Ioanne Bistrianu din regimentulŭ 
banatico-romanŭ a căpătatŭ pentru servițiulŭ ce laŭ făcutŭ la aflarea Coroneĭ și insemnelorŭ 
cea maĭ înaltă colplăcere. Iară Sereșaniĭ Pavelŭ Marișeșco, și Avramŭ Frumosu, apoĭ 
Căprariulŭ Georgiŭ Barna crucea de argintŭ pentru merite, și servitoriulŭ ofițirescŭ Luca 
Soial crucea de argintŭ pentru merite cu corónă. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 Vestitoriulŭ romănescŭ ne împărtășește în Nr. 90 adresa generaleluĭ supremuluĭ 
comendante alŭ oștirilorŭ din Principate Principeluĭ Gorceacof către Sfatulŭ administrativŭ 
alŭ Romănieĭ privitoriă la denumirea generaleluĭ adjutante de Budberg încualitate de 
comisariŭ estraordinariŭ și plenipotinte în principatele Moldo-Romănia, și totŭ de odată și 
scrisórea împeratuluĭ Nicolaŭ către principele Gorceacof totŭ în privința acésta, care le 
împărtășimŭ și noĭ întocmaĭ: 
  C ă t r e  S f a t u l ŭ  a d m i n i s t r a t i v  a l  V a l a h i e ĭ. 
 M ă r i r e a  S a  Î m p ă r a t u l ŭ ,  A u g u s t u l  M e ŭ  s t ă p â n , priimind 
demisiea ce aŭ dat de sinele Ospodariĭ Valahiĭ și al Moldaviĭ, a bine-voit a încredința ale lor 
funcțiĭ, subt a mea direcție superioară, adiutantuluĭ general, locotenentŭ general de 
B u d b e r g , numit în cualitate de Comisar ecstraordinar și plenipotentŭ cu împuternicirile 
și atribuțiile trebuincioase, de a întruni în mâĭnile sale înalta Administrațiune a amândorora 
Prințipatelor, și a privegea, în înțelegere cu Sfaturile administrative și cu divanurile, pentru 
urnirea regulată a trebilor din năuntru, civile și judecătoreștĭ, pentru buna petrecere a 
lăcuitorilorŭ și pentru trebuințele armeĭ Î m p ă r ă t e ș t ĭ.  
 Tot întrʼo vreme, din porunca M ă r i ĭ  S a l e  Î m p ă r a t u l u ĭ , Consilierul de 
Stat actual H a l c i n s c i , sʼa numit viceprezident al Sfatuluĭ administrativ al Valahiĭ. 
 Încunoștiințând aceste dispozițiĭ ale Î m p ă r ă t e ș t i ĭ  S a l e  M ă r i r ĭ, am 
cinste a împărtăși asemenea Sfatuluĭ administrativ, traducțiea aicĭ alăturată a rescriptuluĭ, 
prin care Îm p ă r a t u l, A u g u s t u l  meŭ stăpân, a bine-voit a mă onora cu acest prilej. 
 (Iscălit) Adiutantul general al M ă r i e ĭ  S a l e  Î m p ă r a t u l u ĭ  tuturor 
Rosiilor.  
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Prințul M i h a i l  G o r c e a c o f. 
   Nr. 208, Bucureștĭ 13 Noemvrie 1853. 

Traducția unuĭ rescript adresat de M ă r i r e a  S a  Î m p ă r a t u l   
tuturor Rosiilor către generalul adiutant al Săŭ, general  

de artilerie Prințulŭ G o r c e a c o f , 
Dat la Țarscoe-Zelo, în 27 Octomvrie 1853. 

 Raporturile Voastre supuind la a Nostră cunoștință că în urma declarațieĭ de răsboiŭ 
ce a făcut Rusieĭ Poarta Otomană, și începeriĭ ostilităților de către Turcĭ pe Dunăre. 
Ospodariĭ, Prinți Știrbeĭ și Gica manifestaseră dorința de a se lepăda din administrațiunea 
Prințipatelor Valahiĭ și Moldavieĭ. Noĭ Nʼam voit să Ne împrotivim aceștiĭ hotărârĭ de sine 
luată din partele; pe de altă parte mișcațĭ de părinteasca îngrigire ce avem pentru paza buneĭ 
orânduelĭ și fericirea unuĭ pământ pus sub protecția Rusieĭ, Am cunoscut de trebuință de a 
orândui, după pilda trecutuluĭ, un gubernator special cu numire de Comisar ecstraordinar și 
plenipotent pentru amăndoă Principatele, care va fi subt a Voastră comandă superioară. 
 Spre acest sfârșit alegând pe general adiutantul Nostru B u d b e r g , Noĭ ʼĭ am 
poruncit să între în lucrarea funcsiilor sale în Principate. 
 Cât despre îndeplinirea îndatoririlor sale, a cărora țintă prințipală este de a păzi 
liniștea, buna-orândueală și fericire a țăriĭ, precum și de a privegea ca toate cererile pentru 
trebuințele oștirilor Noastre să se întâmpine, generalul B u d b e r g  va avea a se conforma 
cu instrucțiile ce ʼĭ se vor da după ale Noastre poruncĭ, și după care vi să va împărtăși copie. 
 Încunoștiințându-Vă cele de maĭ sus zise, nu Ne rămâne de cât a dori ca noăa stare a 
lucrurilor care se va întroduce vremelnicește în Principate sub a Voastră privegere 
superioară, să conrăspunză cu a Noastră așteptare, și ca părinteasca îngrijire pentru binele 
oștirilor Noastre să fie întrʼo unire cu aceea ce Noĭ avem pentru lăcuitoriĭ Valahiĭ și 
Moldaviĭ ce se află subt a Noastră înnaltă protecție. 
 Despre pusețiunea Serbieĭ în privința Turcieĭ și Rusieĭ, și despre păzirea neutralitățiĭ 
armate din partea eĭ arătarămŭ și noĭ în numeriĭ trecuțĭ vreo căteva corespundințe 
interesanțĭ. Aceste însă nu ne puseră despre ținerea Serbieĭ afară de tótă îndoiala. ― 
 Dreptŭ aceea, ca să vedemŭ apriatŭ ce va face Serbia împărtășimŭ Scrisórea 
principeluĭ însușĭ ce a datʼo la poftirea sultanuluĭ ca să se deciare asupra ținereĭ sele în certa 
cu Rusia. Ea sună așia: „Maiestate! La înalta scrisóre a Escelențieĭ sele Ministruluĭ din 
afară alŭ Maiestățiĭ Vóstre din 28 l. t. me aflŭ îndemnatŭ a repunde precum urméze: 
Guberniulŭ Sărbescŭ a vrutŭ totŭ deuna a servi înalteĭ porțĭ întrʼatătŭ, încătŭ îlŭ îngăduescŭ 
tractatele de pănă acuma, însă nicĭ odată nu se va acomoda la aceea, ce elŭ nu va afla 
cuviințiosŭ cu datorința luĭ: Acestŭ casŭ are locŭ acuma, căndŭ se întămplă tănguitória 
cértă cu poterniculŭ țarŭ. Întórcă ceriulŭ cérta acésta spre bunulŭ Maiestățiĭ Vóstre! Însă 
guberniulŭ sărbescŭ nu póte lua parte la o cértă, ce a eruptŭ între ambele poterĭ protectrice 
ale Serbieĭ. Elŭ se póte deciara numaĭ pentru o politică, care nicĭ pentru una dintre partitele 
certătórie póte lua parte, ci păzește strănsŭ neutralitatea. De aci urmése de sine, că 
guberniulŭ Sărbescŭ nu póte îngădui nicĭ întrunŭ casŭ, ca óreșcare trupe să calce granița 
ținutuluĭ luĭ. Elŭ nu arŭ poté acésta concede fără să vateme politica, ce i se ofere de 
înpregiurărĭ. Guberniulŭ Maiestățiĭ Vóstre va cumpăni acésta, mi va trebui să recunóscă, 
cum că guberniulŭ Sărbescŭ urméză numaĭ poruncilorŭ moderațiuneĭ, și totŭ déuna va lucra 
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după ele. Elŭ însă, ca să dé politiceĭ sele neutralĭ o apăsare, a ordinatŭ, ca toțĭ ómeniĭ 
principatuluĭ cariĭ săntŭ în stare să pórte arme, să se țină pregătițĭ a urma ciămăriĭ 
guberniuluĭ lorŭ, décă momentulŭ va cere acésta. Primițĭ Maiestatea Vóstră ca totŭ déuna 
încredințarea subpunereĭ mele pline de stimă. Graguevațŭ 6 Noemv. 1853 Alecsandru 
Georgievici. 
 Frumósă limbă dela unŭ vasalŭ, care nu vré săʼșĭ calce détorințiele sele. 
 Acésta arŭ fi ce a hotărâtŭ Serbia să facă. ― Să vedemŭ a cuma, ce a cerutŭ Rusia 
dela Serbia, căcĭ și despre acésta aŭ fostŭ maĭ multe conjuncture, fără să fie potutŭ pănă 
acuma și cineva misiunea consiliariuluĭ de legațiune Fontonŭ. În privința acésta înpărtășește 
„Dvevniculŭ Sărbescŭ, cu datŭ din 14 Noem. Scrisórea conteluĭ Neselrode către Principele 
stăpănitoriŭ alŭ Serbieĭ, carea varsă destulă lumină și sună așia: 
 Principele meŭ! înștiinținduse ministeriulŭ împerătescŭ de spre bolnăvirea și mórtea 
D. Tomansci, a aflatŭ de lipsă a trimite unŭ amploiatŭ de statŭ cu rangŭ maĭ înaltŭ în 
Sărbia, aĭ face de détorință inspecțiunea consulatuluĭ, și să ia notițiă despre acele treburĭ ale 
sudițilorŭ ruseștĭ, ce se află nesăvărșite, apoĭ a lua și alte mesure pentru acelŭ punctŭ alŭ 
timpuluĭ, care ni sarŭ vedé amesuratŭ pentru denominarea unuĭ consule noŭ. 
 Acésta misiune timporaneă sʼa încredințatŭ după însărcinarea împeratuluĭ 
consiliariuluĭ de legațiune în Viena D. de Fonton, care spre acestŭ sfărșitŭ va purcede la 
Belgradŭ, și va avea onóre a presenta acéstă scrisóre Înălțimeĭ Vóstre. 
 Elŭ maĭ are însărcinare a Ve enuncia, Principele meŭ! adănca părere de reŭ, ce amŭ 
simțitŭ la știrea despre neîndestulirea și neodihna, ce se arată în Serbia, și ce ducŭ spre 
neînvoire între poporŭ și stăpănirea luĭ maĭ cu sémă dela acelŭ timpŭ decănd stăpănirea 
urméză unuĭ svatŭ, și publică fapte ce nu se potrivescŭ cu opiniunea publică, și numaĭ 
compromitŭ atătŭ presentulŭ cătŭ și viitoriulŭ țereĭ. Relațiunĭ, ce ne viniră nu de multŭ dela 
Viena din izvóre oficióse, adeverescŭ pe de plinŭ aceste faĭme: ― ele însă nicĭ nu ascundŭ 
că atătŭ Înălția Vóstră cătŭ și cea maĭ mare parte a amploiațilorŭ, cariĭ împartŭ grigea 
administrațiuneĭ țereĭ cu Dnia Vóstră, cunoscŭ acuma pericolulŭ acelorŭ momele, de care 
sʼaŭ lăsatŭ a se răni, și că eĭ acuma dorescŭ ce le trecute a le îndrepta, și a duce patria sea 
către unŭ viitoriŭ maĭ securŭ și maĭ fericitŭ, de cătŭ ce este acela, ce li sʼa făgăduitŭ de uniĭ 
maĭ puținŭ vezuțĭ agențĭ, de propagandiștĭ revoluționarĭ, și de puținiĭ lorŭ atărnătorĭ. 
 Déca Dta, principele meŭ! eștĭ în adeverŭ însuflețitŭ despre acésta convingere, 
atuncĭ ți se va da ocasiune a primi mi dela noĭ unele fericitorie svaturĭ. 
 Rusia, acésta Dta ști Principele meŭ! maĭ bine ca orĭ cine, nu a cerutŭ nicĭ odată 
dela Serbia, séŭ dela guberniulŭ eĭ o jertfă, séŭ orĭ ce altŭ servițiŭ, și aceste nu le va cere 
nice odată; însă noĭ nu potemŭ destulŭ repețĭ cum că împeratulŭ, care prin tractate, ce staŭ 
între elŭ și pórtă, a garantistŭ Sărbieĭ independinnța de statŭ cetățénă și alte folóse, de care 
ea se bucură, nu póte suferi, ca Serbia subt protecțiunea înperatuluĭ să se facă loculŭ 
adunăriĭ revoluționarilorŭ, ce săntŭ gonițĭ din alte state, și ne încetata vatră a resculăriĭ și a 
intrigelorŭ politice, și așia se serviască propriilorŭ sudițĭ spre pagubă și statelorŭ învecinate 
spre neodihnă. 
 Curtea împărătéscă Austriacă este în privința acésta cu totulŭ de a nóstră părere. Ea 
îngrigește tocmaĭ așia bine de Serbia ca și noĭ, și îĭ este aplecată cu buna voință, despre 
acésta sʼa și potutŭ ea convinge cu aceea, ce D. de Maierhofer a fostŭ însărcinatŭ a ve 
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spune nu demultŭ. Eu dorescŭ din inimă, ca netrecerea scurtă a D. Fonton în  Belgradŭ să 
se coronese de resultatŭ, și ca Dta svatulŭ celŭ bine voitoriŭ care doue curțĭ îndréptă către 
Dta în interesulŭ Patrieĭ Dtale și alŭ guberniuluĭ Dtale, săʼlŭ ieĭ îndréptă considerațiune. 
Concedemŭ Principele meŭ! în credințarea înalteĭ mele stime. Petersburgŭ 17 Iuliŭ 1853 
Neselrode m. p. 
 B u c u r e ș t ĭ , 16 (28) Noemvrie 1853. Admiralul Prințul M e n c i c o f , aŭ 
comunicat comandantuluĭ amșef al trupelor I m p e r i a l e , că vaporulŭ de răsboiŭ. 
„Vladimir“ (căpitanul B u t a c o v ) care se trimisese de pândă sʼa întors la 7 Noemvrie în 
Sevastopol cu doă vase luate: unulŭ este un vepor de pasagerĭ turcescŭ, încărcatŭ cu aramă 
al Statuluĭ, și cel-lalt un vapor de răsboiŭ egiptean numit „Pervazi-Bahri“ de 10 tunurĭ. 
Acest din urmă fu luat după o tare împotrivire. Pierderea Rușilor este foarte neânsemnată: 
ea stă în 2 oamenĭ morțĭ, și 2 rănițĭ. Din neuorocire între ceĭ dintâiŭ se află mi lietenantul 
J e l e z n o v . adiotantul vice-amiraluluĭ C o r n i l o v .  
 Din cămpulŭ bătălieĭ se aude numaĭ atăta, că turciĭ în nóptea din 13 și 14 Noem. arŭ 
fi maĭ cercatŭ a ocupa iarășĭ insula mocanulŭ, dar o canonadă ruséscă portată bine a fostŭ 
destulă aʼĭ face să se retragă iarășĭ. 

Vestitoriulŭ romănescŭ are următoriulŭ buletinŭ: 
 Dnevniculuĭ sărbescŭ se scrie din Belgradŭ cu datŭ din 9 Noem. De vreocăteva zile 
sosi la stăpănirea nóstră din partea stăpănireĭ turceștĭ provocațiunea a lăsa o parte a 
oștirilorŭ în țéră, ca să se întăréscă prin ele garnisonele din Belgradŭ, Șabațŭ și Smederevo 
și după ce a remasŭ acésta provocațiune nebăgată în sémă, a cercatŭ turciĭ la Ușițe a 
străbate în Serbia cu poterea și așia a pune în lucrare propusulŭ lorŭ. Sărbiĭ veniră din 
ținuturile de prin pregiurŭ în graba cea maĭ mare și tare armațĭ, și aŭ gonitŭ pe turcĭ prin 
desciderea foculuĭ de pusce. Guberniulŭ serbescŭ înțelegăndŭ de ceea ce sʼa întămplatŭ, a 
protestatŭ asupra acestorŭ volnicie la Pașa din Belgradŭ, care a încredințatŭ pe guberniŭ în 
scrisŭ, cumcă turciĭ nu vorŭ maĭ atinge Sărbia. 

________________ 
Rusia. 

 Din Peterburgŭ se scrie cu datŭ din 8 Noem. cumcă opiniunile arŭ fi înpărțite în 
privința resboiuluĭ dela Dunăre, și uniĭ credŭ că trupele ruseștĭ vorŭ erna în principatele 
danubiane, iară alțiĭ zicŭ că ele trebue să deie turcilorŭ o lecțiune pentru îndresnéla lorŭ. 
Ordinațiunile ce sʼaŭ trămisŭ de acolo către principele Gorceacof se zicŭ a se reduce la 
aceea a lua o ofensivă energică în contra turcilorŭ, cariĭ sʼarŭ arăta de parté stăngă a 
Dunăriĭ. Despre Anglia și Franția se încredințaze, că ele arŭ fi datŭ cuviinciosa deslucire 
guberniuluĭ rusescŭ despre întrarea flotelorŭ în Marea négră ce sʼarŭ potea întămpla. 
 Cu călătoria generaleluĭ Usucofŭ către Bucureștĭ se încópce maĭ multe opiniunĭ. 
Dintrʼo parte se încredințaze, cum că elŭ este rănduitŭ pe lăngă Principele Gorceacof ca Șef 
de statŭ alŭ armateĭ ocupătóriă, din alta parte vréŭ uniĭ a ști cumcă elŭ este aducătoriulŭ 
instrucțiunilorŭ în privința uneĭ apucăturĭ ofensive energige. 

________________ 
Turcia. 

 Din Constantinopole se înștiințaze prin telegrafŭ din 21 Noem. cum că 
ambasadorele franțozescŭ Generale Baraguaĭ a fostŭ primitŭ cu splendóre la sosirea sea. 
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Cuvăntarea sea către sultanulŭ a arătatŭ dorința pentru păstrarea păciĭ, dar totŭ de odată și 
despre susținerea independințeĭ, și întregimeĭ Turcieĭ. La care sultanulŭ a respunsŭ cu 
vreocăteva cuvinte în înțelesulŭ portăreĭ Turcieĭ. 
 De vreocăteva zilea venitŭ aicĭ unŭ curierŭ din Viena cu instrucțiunĭ către ce. r. 
internunciŭ în privința ne înțelegerilorŭ ce sʼaŭ escatŭ între Pórtă și Serbia. Se spune că în 
privința acésta sʼarŭ fi escatŭ și diferințe între ministeriulŭ porțiĭ, și ce. r. internunciŭ. 
 Căndŭ a arătatŭ principele Serbieĭ porțiĭ hotărărea sea, a păzi cea maĭ strănsă 
neutralitate, și a nu lua parte nicĭ pentru una din partitele pregonitórie, fiindŭ că amăndoue 
săntŭ poterĭ protectrice ale Serbieĭ, a deciaratŭ pórta acésta hotărăre a Serbiei, ca ne 
cuviințiósă, și din contră a cerutŭ ca să iaie parte activă în luptă asupra Rusieĭ. 
 Baronele de Bruc să fie deciaratŭ întrʼo conferință cu Reșid Pașa, cumcă guberniulŭ 
ce. r. aprobéze cu totulŭ hotărărea principeluĭ Alecsandru, și sfătuește dela mesure 
siluitórie. În contra acésta a deciaratŭ Reșid Pașa, cum că voința ne clintită a sultanuluĭ este, 
a sili pe principele Serbieĭ, ca să părăséscă pusețiunea neutrale, și că spre acestŭ sfărșitŭ 
sʼaŭ și ordinatŭ mesurele de lipsă.  
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c. P. Crainicu 6 c. M. Pipoș 6 c. A. Crainicu 10 c. N. Zoica 20 c. Popa 
S. a Zahareĭ 40 c. G. Alecsa, N. Văsiŭ, L. Bondor, I. Moisi D. Juna, I. 
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Median, D. Marian, I. Marian, L. Nelega, A. Nelega, N. Nelega, A. 
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