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Depeșe telegrafice. 
 
 C o n s t a n t i n o p o l e  28 Noem. c. n. Speranța despre restaurarea păciĭ capătă 
valóre cu potere totŭ maĭ tare. Cetatea este în pace. Statulŭ sănetățiĭ îndestulitoriŭ. 
 A t i n a  2 Decem. Alegerile pentru camere aŭ eșitŭ în înțelesulŭ guberniuluĭ. 
 H a n o v e r a  6 Decem. Camera de pănă acuma întăiă, și după legile de alegere din 
26 Octom. 1848 noŭ înființinda camera a doua săntŭ conciemate. 
 Neapole 28 Noem. Între Etceerno și Scafari sʼa aflatŭ o cetate veciă cufundată. Ea 
însă nu are asemănare cu Erculanu și Pompei. 
 

________________ 
C e  a ŭ  s ă  f a c ă  p o t e r i l e  c e l e  m a r ĭ  î n  C r i s a  d e  f a ț ă  a  

T u r c i e ĭ ?  
  

Unŭ bărbatŭ de statŭ și diplomatŭ din Europa a datŭ în privința acestuĭ obiectŭ o 
promemoriă încă în luna luĭ Aprlie 1853, din care noĭ estragemŭ următóriele pasage. 

Spre a poté ști ce aŭ să facă poterile cele marĭ din Europa în Crisa ce se pregătește 
în Turcia, omulŭ trebue săʼșĭ pună aceste patru întrebărĭ: 1). Póte Turcia p r i n  a  s e a  
p o t e r e  să încungiure catastrofa sea, desfințarea sea, seaŭ celŭ puținŭ să o amăne pe 
cătva timpŭ înainte?  2). Potuʼĭ fi spre ajutoriŭ poterile, ca să înlătureze acéstă catastrogă 
séŭ să o amăne, fără a sili pe popórele cele creștine ce se află în partea europénă a acesteĭ 
împerățiĭ ca acele să se supună orbește și fără împotivire nu numaĭ poruncilorŭ sultanuluĭ și 
ale guberniuluĭ seŭ, ci și la bajocurile cele înfricoșate ce le vinŭ din partea musulmanilorŭ 
particularĭ, cu unŭ cuvântŭ fără a pregăti cu inimă veselă acestorŭ popóre nefericite 
torturele cele crudelĭ a le uneĭ lupte de mórte îndelungŭ țiitorie?  3). Care soiŭ de desființare 
a Turcieĭ se împrotivește maĭ cu seamă cu interesele cele bine pricepute ale maioritateĭ 
poterilorŭ celorŭ marĭ?  4). Care arŭ fi aceea, ce arŭ supăra maĭ puținŭ ecuilibrulŭ 
europeanŭ a căruĭ susținere o dorescŭ așia viŭ tóte poterile conservative ? Să cercămŭ a 
respunde la aceste întrebărĭ atătŭ de serióse. 
 I. Póte Turcia să împedece séŭ să amăne pe timpurĭ înainte desfacerea, catastrofa 
ceʼĭ amenință, prin propria sea potere? Noĭ respundemŭ, fără a ne precugeta multŭ, zice 
acelŭ diplomatŭ, cumcă ea nu póte. Turcia se află întrʼo uliță înfundată, de căndŭ esecutarea 
reformelorŭ croite de sultanulŭ Mahmudŭ sʼaŭ încredințatŭ unorŭ măne maĭ slabe, unorŭ 
persóne maĭ puținŭ energice de cum a fostŭ elŭ, cu unŭ cuvântŭ unorŭ bărbațĭ cariĭ de 
aprobatŭ le aprobă deplinŭ, însă de urmările lorŭ se înspăimântă. Mahmudŭ însușĭ a 
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priceputŭ, îndată după nimicirea ianicerilorŭ, cumcă înteiulŭ pasŭ îlŭ póte duce de parte, 
fórte de parte; elŭ a prevezutŭ, după reformele cele dinteie și după cele dinteie concesiunĭ 
ce le făcu creștinilorŭ, cumcă elŭ prin poterea evenimintelorŭ va fi silitŭ a concede cu 
vreme creștinilorŭ deplină egalitate cu musulmaniĭ; cumcă acéstă egalitate va scimba 
temelia pe care zace clădirea soțiale și politică în Turcia; cumcă creștiniĭ, cariĭ locuescŭ în 
partea europeană a împerățieĭ arŭ covârși pe turcĭ cu numerulŭ, preceperea și iubirea de 
lucru, prin urmare că eĭ arŭ fi rezimulŭ potereĭ, îndată ce vorŭ fi așezațĭ în aceleșĭ drepturĭ 
politice; cumcă musulmanii nu se vorŭ împăca nicĭ odată cu acéstă stare a lucrurilorŭ, care 
vatămă simțimintele lorŭ cele religiose precum și trufia ce o aŭ eĭ de cuceritorĭ; cumcă 
turciĭ se vorŭ rescula; cumcă guberniulŭ de nimicitŭ iʼarŭ poté nimici cu trupe creștine fără 
de nice o greutate în provinciele europene, însă atuncĭ Asia mică se va smulge de locŭ spre 
a forma unŭ statŭ turcescŭ deosebitŭ; cum că elŭ (sultanulŭ) arŭ fi silitŭ aʼșĭ alege una 
dintre următoriele doue mesure: séŭ a primi creștinismulŭ, a renoi împerăția bizantină și a 
cuceri Asia turcéscă prin Europa cea creștină; séŭ a trage la Asia, și acolo aʼșĭ plănta 
reședința în mizloculŭ numeroselorŭ popóre turceștĭ și prin întărâtarea fanatismuluĭ la acele 
popóre aʼșĭ cerca clădirea de noŭ a împerățieĭ osmane pe temeiulŭ cucerireĭ, alŭ escidereĭ 
religióse și politice și alŭ gonireĭ necredințioșilorŭ. Elŭ le prevezu ciarŭ tóte aceste și nu se 
înspăĭmăntă de nice o urmare a proprielorŭ sele lucrurĭ, de nice o mesură fiă aceea cătŭ de 
severă. Elŭ era aplecatŭ spre partea planuluĭ celuĭ dinteiŭ, pentru că desprețuia adâncŭ pe 
turcĭ. Următóriele doue anecdote caracteriséză binișorŭ atătŭ agerimea de minte ce o avu 
reposatulŭ sultanŭ, cătŭ și desprețuirea ce o avé către vița turcéscă. Șezândŭ întru una de 
zile sultanulŭ Mahmudŭ în palatulŭ seŭ dela Beșictașŭ la o feréstă ce privia către uscatŭ, 
vezu pe Domnulŭ și pe Dómna de Buteniefŭ mergândŭ călărĭ, întovărășițĭ numaĭ de unŭ 
servitoriŭ. Sultanulŭ ciămă de locŭ pe adiutantele seŭ Ițetŭ-beĭ șiĭ zice: „Ițetŭ, cine este 
domnulŭ acesta, cunoștiʼlŭ:“ Ba nu Sire! Află, șiʼmĭ spune.“ Ițetŭ vine îndereptŭ și zice: 
este Domnulŭ Buteniefŭ. „Ce însémnă numele Domnulŭ Buteniefŭ: știĭ tu?“ Ba nu, Sire! 
„Eŭ voiŭ săʼțĭ spunŭ. Domnulŭ Buteniefŭ va să zică unŭ solŭ alŭ uneĭ poterĭ marĭ, care, din 
nenorocire, a bătutŭ nu odată pe tândalele aceste lăudăróse de ianicerĭ, cariĭ față cu creștiniĭ 
ceĭ desarmațĭ jócă rolă de vitejĭ, earʼ de o cască ruséscă fugŭ măncăndŭ pământŭ. E bine, 
acestŭ solŭ alŭ uneĭ poterĭ marĭ, înfricoșate merge călare la plimbare cu gemeua sea și cu 
unŭ singurŭ servitoriŭ, în vreme ce celŭ maĭ din urmă alŭ meŭ deregătoriŭ, ticălosulŭ de 
Șarabŭ-Emini nu esă nicĭ odată afară fără a nu târâ după sine o turmă de nouă pănă în zece 
lacăĭ. Ce dovedește acésta? Că turciĭ săntŭ o națiune barbară, ce nu se maĭ póte îndrepta 
(aceste espresiunĭ le întrebuința adeseorĭ Mahnudŭ), și care vede mărirea în lucrurĭ, unde nu 
este. Cu o astfeliŭ de națiune nu poțĭ face nimicŭ. Pagubă! Eŭ săntŭ uniculŭ omŭ în 
mizloculŭ acesteĭ grămăzĭ.„ — Și cu tóte aceste Mahmudŭ nʼar fi făcutŭ nice odată o 
mesură numaĭ pe ziumetate. Mahmudŭ însă nuamĭ este în viiață; urmașulŭ luĭ și consiliariĭ 
ceĭ ia lăsatŭ tatălŭ seŭ, nʼaŭ energia și resoluțiunea luĭ Mahmudŭ. Patria reformeĭ de statŭ a 
statŭ totdeuna la cărmă, însă patria cea veciă a ruginițilorŭ nu este nimicită; fiăcarea din 
aceste doue partite este tare destulŭ pentru de a se lupta, însă nu e destulŭ de tare pentru de 
a învinge; aceste se vorŭ combate una pe alta, de cumva sultanulŭ nu va păși cu energiă în 
contra partiteĭ reacțiunarie; séŭ póte că o revoluțiune de seraiŭ va aduce pe tronulŭ 
osmanilorŭ pe fratele acestuia Abdulŭ-Asisŭ. Va să zică Turcia, în locŭ de a fi în stare, să 
scape prin mizlócele și elementele sele de catastrofa desființăreĭ ceʼĭ amenință, tocma prin 
acele elemente, ce o alcătuescŭ, totŭ maĭ tare se apropie de a sea desfacere séŭ străformare. 
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Ea se află întrʼunŭ cercŭ vițiosŭ: e a  n u  p ó t e  u r m a  î n a i n t e  c u  
r e f o r m e l e  s e l e ,  pentru că pe de o parte acele arŭ da póterea în mănele celorŭ maĭ 
numeroșĭ, maĭ lucrătorĭ și maĭ pricepuțĭ, earʼ pe de alta arŭ demoralisa pe musulmanĭ, décă 
acestia sʼarŭ poté deda căndva cu înaoiturele, care se împrotivescŭ cu spiritulŭ și litera legeĭ 
luĭ Mahomedŭ. Și aicĭ este loculŭ de a reflecta, cumcă credința cea veciă a peritŭ cu totulŭ 
d e l a  t i n e r i m e a  turcéscă propășitoriă; séŭ maĭ bine zicândŭ; cumcă acésta nʼare nice 
o credință; căcĭ este doveditŭ pe deplinŭ, cumcă turculŭ, care nu crede tóte căte se cuprindŭ 
în coranŭ, cade în ateismŭ. Apoĭ décă este cunoscutŭ, că cu învățătura luĭ Mahomedŭ nu se 
póte regenera Turcia, cu o totale necredință séŭ cu ateismulŭ cu atătŭ maĭ puținŭ se va poté 
regenera.          (va urma). 
  ________________ 

Monarhia Austriacă 
Transilvania. 

  
S i b i i ŭ  30 Noemvr. O zi sfăntă, o zi solene, o zi de bucuriă pentru totŭ poporulŭ 

romănŭ sʼa serbatŭ astăzĭ aicea în Sibiiŭ. Tinerimea clericale și pedagogică pătrunsă de 
înalta stimă ce are către Arhiereulŭ seŭ; silită de unŭ respectŭ plinŭ de admirațiune alŭ unuĭ 
bărbatŭ cu merite înalte pentru Préînalta disnastiă, pentru patriă, biserică și națiune; atrasă 
de iubirea ce are către nebositulŭ întemeietoriŭ alŭ Seminariuluĭ, alŭ fundațiuneĭ 
F r a n ț i s c ŭ  I o s i f i a n e, alŭ Tipografieĭ diecesane, alŭ scoleĭ de musică vocale și 
căntărĭ armonice, alŭ Telegrafuluĭ Romanŭ ș. a. a hotărătŭ cu o inimă și cu unŭ cugetŭ a 
celebra O n o m a s t i c a  Prébunuluĭ lorŭ Arhipăstoriŭ a Ecselențieĭ Sele D. Episcopŭ 
Barone A n d r e i ŭ  d e  Ș a g u n a  cu o festivitate pe cătŭ se póte maĭ strălucită. 
 Acésta festivitate fiindŭ una din cele maĭ frumóse, maĭ rare dar și maĭ sincere, din 
cele ce sʼaŭ făcutŭ pănă acuma binemeritațilorŭ nostriĭ bărbațĭ, ne vomŭ sili aĭ delinia 
icóna, încătŭ se póte ea înfățoșa prin condeiŭ. În ajunulŭ sărbătóreĭ adecă Duminecă séra la 
6 óre sʼa produsŭ învățeceiĭ musiceĭ vocalĭ subt conducerea învățetoriuluĭ lorŭ D. Țencer 
căntăndŭ maĭ multe piese după legile arteĭ. Căntarea „Pre stăpânulŭ și Arhiereulŭ nostru 
Andreiŭ“ compusă în cuartetŭ de scolariulŭ claseĭ a 5lea gimnasialĭ I. Dragomir a eșitŭ 
atăta de eclatante, în cătŭ a fostŭ cu cea maĭ mare plăcere ascultată și de străinĭ. 
 La 7½ óre a fostŭ Ecselenția Sea Părintele Episcpoŭ suprinsŭ de o serenadă 
esecutată de banda militare a regimentuluĭ Niujan, carea începu cu „Romana“ și produse 
maĭ multe piese din opere ș. a. în decursulŭ uneĭ óre întregĭ. Acésta serenadă ne dă o 
dovadă viă în ce stimă înaltă stă préiubitulŭ nostru Episcopŭ la înalta stăpănire. După 9 óre 
plecă junimea clericale și pedagogică cu 170 de facle aprinse petrecută de banda făimosuluĭ 
„Iacobŭ“ care întona romana, din Seminariŭ, și venindŭ pe ulița măcelarilorŭ trecu pe lăngă 
Biserica catolică în piațulŭ mare, apoĭ pe lăngă casină și se îndreptă către reședința 
episcopéscă unde aștepta o mulțime de ómenĭ. Aci căntă maĭ întăiŭ tinărimea imnulŭ 
poporale „Caută Dómne din nălțime“ după aceea zice banda o horă din țéra romănéscă, 
apoĭ ținŭ D. juristŭ absolutŭ și clericŭ în anulŭ din tăiŭ Alesandrŭ Turdășanŭ următoria 
cuvăntare: 

Escelenția Tea! 
 

 Pré Luminate și Pré Sfințite Domnule Episcópe, și Consiliarie intime ce. r. ! 
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 În entusiasmulŭ bucurieĭ, de care săntŭ pătrunse inimile nóstre în zioa acésta de 
serbătóre a Mărituluĭ nume ce porțĭ E s c e l e n ț i a  T e a  – venimŭ să aducemŭ tributulŭ 
celŭ maĭ curatŭ alŭ simțemintelorŭ de adănculŭ respectŭ, ce săntemŭ datorĭ înalteĭ Persóne 
a E s c e l e n ț i e ĭ  T e l e . 
 Decândŭ Dumnezeŭ, grația Maiestateĭ împerăteștĭ și poruncirea Bisericeĭ și a 
poporuluĭ Te aŭ ciematŭ la Scaunulŭ Arhipăstorescŭ alŭ acesteĭ Țere, faptele cele lăudate, 
cu care Ți-aĭ făcutŭ numele nemuritoriŭ-aŭ justificatŭ înalta misiune, ce saŭ încredințatŭ de 
susŭ E s c e l e n ț i e ĭ  T e l e . 
 Biserica, bătută de valurĭ feliurite și maĭ rătăcită în direcțiunea și scopulŭ seŭ celŭ 
măntuitoriŭ, aflăndŭ în E s c e l e n ț i a  T e a  pe conducătoriulŭ celŭ iscusitŭ și curagiosŭ 
plutește cu siguranță pe apa viețiĭ, casă ducă sufletele credincioșilorŭ la limanulŭ măntuireĭ 
dorite. 
 Poporulŭ, care din nedreptatea timpurilorŭ și a împregiurărilorŭ trecute, remăsese 
lipsitŭ de sfatŭ, de ajutoriŭ și spriginire, aŭ aflatŭ în iubirea cea caldă, și în brațulŭ celŭ 
puternicŭ alŭ E s c e l e n ț i e ĭ  T e l e  pe măngăitoriulŭ celŭ maĭ dulce, pe povățuitoriulŭ 
celŭ maĭ înțeleptŭ și pe apărătoriulŭ celŭ maĭ ferbinte în nevoile și năcazurile viețiĭ sele. — 
 Recunóștemŭ E s c e l e n ț i ă ! din adănculŭ sufeltelorŭ nóstre, că drepturile și 
interesele cele sfinte și scumpe ale Bisericeĭ și ale poporuluĭ, ce le aĭ apăratŭ și le aperĭ, aŭ 
cerutŭ cugetărĭ adăncĭ, privegierĭ neadormite, și lupte bărbăteștĭ, spre a se ținea neatinse, 
spre a înflori, și spre a aduce ródele acele măntuitórie, de care ne bucurămŭ astăzĭ, și de 
care se vorŭ bucura fiiĭ, nepoțiĭ și strănepoțiĭ nostriĭ în viitoriŭ. 
 Noĭ Săntemŭ niște slabe organe, pre lângă armonia glasurilorŭ credințioșilorŭ, care 
se ridică ne încetatŭ dela marginile cele maĭ depărtate ale Țereĭ, din totŭ orașulŭ și satulŭ, 
spre a povesti meritele cele marĭ ale E s c e l e n ț i e ĭ  T e l e ,  spre a se lăuda cu dănsele, 
și spre ale trimbița, ca să resune și în cuprinsulŭ altorŭ Țere străine. 
 Știmŭ că jertfele cele marĭ, ce E s c e l e n ț i a  T e a  le aĭ adusŭ pe Altariulŭ 
fericireĭ Bisericeĭ și alŭ poporuluĭ, sʼaŭ recunoscutŭ de către Maiestatea Sea Împerătéscă, 
prin măritele titlurĭ și ordine, de care teaĭ învrednicitŭ spre mărirea și lauda némuluĭ; știmŭ 
că resplata cea maĭ dulce, ce o poțĭ simțĭ E s c e l e n ț i a  T e a , pentru totŭ, ce aĭ lucratŭ 
și lucri, o cauțĭ în cunoștința inimeĭ, și în pacea sufletuluĭ, că aĭ făcutŭ ceea ce aŭ trăbuitŭ; 
și știmŭ câtŭ săntemŭ datorĭ, ațĭ arăta și noĭ recunoștința nóstră cea curată. 
 Darʼ noĭ nʼavemŭ E s c e l e n ț i ă! nimicŭ ce arŭ putea fi vrednicŭ de faptele și 
meritele E s c e l e n ț i e ĭ  T e l e ,  decâtŭ numaĭ inimele nóstre, cele pline de admirare și 
de respect ce avemŭ către înalta persónă a E s c e l e n ț i e ĭ  T e l e , și pe care țile 
aducemŭ întregĭ, nevinovate, și nevătămate. 
 Îngădue dară, ca cu prilegiulŭ sfinteĭ zile de astăzĭ a serbăriĭ mărituluĭ nume, să 
depunemŭ la piciórele Arhipăstoresculuĭ scaunŭ încredințările simțemintelorŭ nóstre celorŭ 
maĭ curate, că numele și faptele E s c e l e n ț i e ĭ  T e l e  săntŭ atătea monuminte vecinice 
săpate în inima némuluĭ, ca să trăiéscă maĭ multŭ decâtŭ arama și bronzulŭ. 
 Dumnezeŭ, care Te-aŭ alesŭ, și Te-aŭ datŭ nóuă spre măngăierea, întărirea și 
înflorirea Bisericeĭ, și a poporuluĭ-să audă din înălțimea ceriurilorŭ rugățiunile nóstre, să Te 
învrednicéscă de viața cea maĭ îndelungată, și să Te întăréscă cu puterea sea cea sfăntă, ca 
și în viitoriŭ prin meritele și faptele ce veĭ căștiga, să adaogĭ la cununa cea ne veștejită, ce-
Țĭ este pregătită! 

Să trăéscă! 
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 Glasulŭ melodious a D. Turdășanŭ, accentulŭ celŭ dedé espresiunilorŭ, înbrăcă 
acéstă cuvăntare cu óre care fermecŭ atăta de plăcutŭ, în cătŭ încăntă pe toțĭ ascultătoriĭ, 
apoĭ strigă: „S ă  t r ă i a s c ă  E s c e l e n ț i a  S e a “, căruia secundară ceialalțĭ tinerĭ și 
spectatorĭ cu atăta ferbințélă de resunaŭ ulițele. Acestorŭ strigărĭ de bucuriă urmă imnulŭ 
ocasiunale, care îlŭ vomŭ înpărtășĭ nu Nr. viitoriŭ. Escelenția Sea binevoi a se arăta în 
feréstă și mulțămindŭ pofti tinerimeĭ sporiŭ și fericire, și strigă „Să t r ă i a s c ă  
î m p e r a t u l ŭ  n o s t r u m  F r a n ț i s c ŭ  I o s i f ŭ  î n t ă i l e “! la care resunară 
strigările tinerimei și ale poporuluĭ adunatŭ, apoĭ întonă tinerimea „Pre Stăpănulŭ“ și banda 
esecută maĭ multe piese romăneștĭ, pănă ce arseră faclele aruncate în doue grămezĭ, ce 
dedéŭ întregeĭ ulițe unŭ fermecŭ imposante și încăntătoriŭ. Piesele romăne escutate de 
banda luĭ Iacobŭ secerară plăcérea nu numaĭ a romănilorŭ adunațĭ, ci și a străinilorŭ, éră 
maĭ vărtosŭ a DD. Generalĭ, ce eraŭ adunațĭ la Escelenția Sea, manifestănduʼșĭ plăcerea 
prin aplausulŭ mănelorŭ. — Cumcă o festivitate publică atăta de imposante, ce ținu pănă 
către 11 óre a atrasŭ o mulțime nenumerată de poporŭ, este lucru firescŭ. Cumcă însă 
poporulŭ nostru din suburbie și din cetate a fostŭ așia a zice totŭ adunatŭ, iară maĭ cu sémă 
că și satele de prin pregiurŭ aŭ avutŭ representanțiĭ seĭ la acésta rară  festivitate, arată înalta 
stimă, și simțulŭ de prețuire, ce aŭ creștiniĭ nostriĭ către arhiereulŭ seŭ, către capulŭ seŭ, 
binefăcătoriulŭ seŭ! Eĭ aŭ vinitŭ să iaie parte la bucuria obștéscă din Sibiiŭ și totŭ deodată 
săʼșĭ arate bucuria și recunoștința simțemintelorŭ lorŭ. — Séra era întru adeverŭ 
împerătéscă. 
 Astăzĭ ne adună óra a 8lé în capela grecéscă, unde se slugi S. Liturgiă între căntărĭ 
armonice esecutate de tinerimea scolastică subt conducerea Părinteluĭ Begnescu, și se 
revărsară cele maĭ ferbințĭ rugățiunĭ pentru sănetatea și îndelunga viață a Escelențieĭ Sele. 
 La sfărșitŭ citi D. Profesore I. Hania din genuncĭ rugățiune pentru sănetatea 
Escelențieĭ Sele, căreĭ urmă „imnulŭ ocasiunale“ și „Pre stăpănulŭ“. — Biserica a fostŭ 
îndesatŭ nu numaĭ cu creștinĭ de aĭ nostriĭ ci și cu străinĭ din care și persóne însemnate aŭ 
luatŭ parte la acésta sărbătóre. 
 Distincțiunile ce sʼaŭ făcutŭ Arhiereuluĭ nostru din tóte părțile, dela tóte dicasteriele 
potŭ sumeți pe totŭ romănulŭ, că are din mizloculŭ națiuneĭ sele unŭ bărbatŭ de statŭ, care 
este prețuitŭ și stimatŭ de înalta stăpănire. Dumnezeŭ să niʼlŭ țină întru mulțĭ anĭ! 
 Manifestarea voințeĭ tinerimeĭ spre o faptă publică dreptŭ unŭ semnŭ de 
recunoștință cea maĭ sinceră, esecutarea eĭ cu unŭ tactŭ atătŭ de solidŭ, în cătŭ se întemplă 
nice cea maĭ mică disordine, și răvna după artea musiceĭ vocalĭ, la care uniĭ se și încércă a 
arăta productele talentelorŭ sele, ne daŭ dovada cea maĭ viă, că și în tinerimea nóstră sʼa 
trăzitŭ unŭ simțŭ maĭ nobile maĭ sublime, și ne dă speranța cea maĭ bună, că subt 
manuducerea Escelențieĭ Sele, care nu pregetă nice o celtuaială pentru îndreptarea gustuluĭ, 
cu timpŭ ne vomŭ da ocasiune a ne bucura și maĭ multŭ de productele eĭ estetice. Junimea 
romănă academică a așternutŭ cu acésta ocasiune Escelențieĭ Sele o adresă de mulțămire 
pentru întrevenirea la înaltele locurĭ, ca să se slobódă stipendie pentru maĭ mulțĭ anĭ. 

Austria. V i e n a  7 Decem. Corespundința austriacă scrie următóriele; 
„Fapta ce sʼa consolidatŭ acuma, cum că Franția Anglia Austria și Prusia sʼaŭ 

înțelesŭ de noŭ ca să aducă la o deslegare pacinică certa dinte Rusia și Turcia prin pașĭ de 
obște, se póte saluta de conservativĭ și bărbațiĭ patrioticĭ aĭ tuturorŭ țerilorŭ numaĭ cu o 
mare îndestulire. Îngrigirea cea lățită, cum că resboiulŭ în oriente arŭ potea turbura 
îndecursulŭ seŭ maĭ de parte și pacea obștéscă a Europeĭ, trebue să se retragă îndosŭ, după 
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ce consunanța a celorŭ patru poterĭ marĭ aŭ constatatŭ convingerea cabinetelorŭ  naintea 
lumeĭ, cum că interesele cele marĭ și ponderóse ale Europeĭ săntŭ comune tuturorŭ 
statelorŭ, și că spre susținerea lorŭ și spre scutirea lorŭ constă o trebuințiósă în natură 
întemeiată solidaritate. Și tocmaĭ pentru aceea noua întrevenire a acestorŭ patru poterĭ marĭ 
este nu numaĭ o garanțiă pentru susținerea paceĭ lumeștĭ, ci totŭ de odată și o înfățișare a 
țintirilorŭ celorŭ maĭ sincere și amicabilĭ a curțilorŭ mizlocitorie către ambele poterĭ 
portătorie de resboiŭ. 

Décă vorŭ corespunde aceste precum sperămŭ provocațiuneĭ, ce sʼa dusŭ către ele, 
atuncĭ plenipotințiĭ lorŭ pentru tractarea de pace vorŭ poté deslega problema lorŭ, cea grea 
prin sărguința poterilorŭ înpăciuitorie care va ținti la înpăcare și înțelegere. Resultatulŭ 
încopceietelorŭ negoțiațiunĭ ca și a tuturorŭ lucrurilorŭ zace în măna provedințiĭ, și noĭ nu 
ne încumătămŭ alŭ spune înainte. Cum că însă ostenelele Europeĭ nu numaĭ în scopŭ, ci și 
în alegerea mizlocelorŭ acuma érășĭ săntŭ comune, potemŭ să le salutămŭ și pănă atuncĭ ca 
unŭ omenŭ favoritoriŭ. 
 Totŭ în acestŭ înțelesŭ vorbește și corespundința prusiană și pune unŭ deosebitŭ 
accent pe aceea, cumcă împeratulŭ Nicolaŭ vré negoțiațiunĭ noue. 

________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 
 A n g l i a  vrea după unŭ corespundinte din Constantinopole să efectueze dela pórtă 
unŭ armistițiŭ de 3 lune. 
 Lordulŭ Redclif a avutŭ în 10 Noem. o audiență la Sultanulŭ ce a ținutŭ 5 óre, care 
sʼa însemnatŭ ca unică în analele palatuluĭ în privința durăreĭ eĭ. 
 Se spune că turciĭ sʼar teme acuma tare de flotele aliate, căcĭ pănă ce aceste nu aŭ 
întratŭ în Bosforŭ stăpănirea turcéscă a avutŭ mănele slobode, iară acuma nu. Și lumea va 
să privéscă în ambele flote o mizlocire armată, precum și în generalele Baraguaĭ unŭ 
diplomatŭ armatŭ. 
 Unŭ corespundinte din Parisŭ vré să știe, cum că nu zace în interesulŭ Rusieĭ a 
nimici pe Turcia ci numaĭ a oface să asculte de ea. 
 Ciuma vitelorŭ sʼa născutŭ și în Silesia. 
 La Belgradŭ, se așteptaŭ 300 artilăreștĭ, căcĭ Ițetŭ Pașa comendantele de acolo nu se 
pré încrede în trupele ce le are. 
 Prin patentulŭ pre înaltŭ împerătescŭ din 10 Octom. 1853 a eșitŭ în loculŭ ordineĭ 
advocațialĭ celeĭ vece alta nouă care va începe dela 1lea Ianuariŭ 1854. 

________________ 
Principatele Danubiane. 

 
 Secretarulŭ de Stat prin adresa No. 3392 din 22 Noembrie, împărtășește următoriulŭ 
Ofis a Ecs. S. D. General Adiutantuluĭ Budberg Comisar-estraordinar și Plenipotent în 
Principate, adresat cătră Sfatul Administrativ estraordinariŭ: 

Sfatuluĭ Administrativ a Moldoveĭ. 
 Esc. Sa D. General-Adiutant Prințul Gorceacof aŭ încunoștiințat maĭ nainte pe 
Sfatul Administrativ estraordinar că: în urmarea demisieĭ de bună voe date de Domnitoriĭ 
Moldoveĭ și a Țereĭ Romăneștĭ, Maiestatea Sa Împeratul aŭ bine-voitŭ amĭ încredința 
funcțiile de Comisar estraordinar și Plenipotent cu putere și atributurĭ trebuitóre spre a 
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administra amăndouă Principatele sub direcțiunea superioară a comendantuluĭ anșef a 
trupelor Imperiale. 
 Drept aceea, me simtŭ astăzĭ datorŭ de a aduce, în alăturare, la cunoștința Sfatuluĭ 
administrativ, o traducere a rescriptuluĭ Imperial, cu care Maiestatea Sa Imperatorul aŭ 
binevoit a mă onora la acest prilej. 
 De plăcere îmĭ este a crede că, pătrunșĭ fiind de însemnătatea îndatoririlor lor, 
membriĭ Sfatuluĭ, precum și toțĭ foncționariĭ țăreĭ, mă vor înlesni cu a lor conlucrare dreptă 
și în cunoștință spre împlinirea sarcineĭ ce ni sʼaŭ încredințat, și a căreia scopŭ de căpeteniă 
este fericirea acestuĭ Principat. 
 Pre lăngă aceste aducŭ la cunoștința Sfatuluĭ că General-Maiorul din svita 
Maiestățeĭ Sale Imperatoruluĭ Prințul Urusof, va deplini provizornic funcțiile de Vițe-
Prezident pentru Moldaviea, și că în astă însușire va presida Sfatulŭ Administrativ. 
Instrucțiile ce am dat Ecs. Sale și care nu va pregeta a le împărtăși Sfatuluĭ, vor să fie drept 
temeiŭ la administrația Principatuluĭ.           (subscrie) Budberg. 

General-Adiutant alŭ Maiestateĭ Sale Imperatoruluĭ. 
Iașiĭ 21 Noemvrie 1853. 

 Traducerea unuĭ rescript adresat de Maiestatea Sa Imperatorul cătră al Săŭ General-
Adiutant Budberg. 
 După ce Poarta Otomană aŭ declarat Rosieĭ resbelŭ și aŭ descis ostelitățile, 
Domnotoriĭ Principatelor Țăreĭ Romăneștĭ și a Moldoveĭ, dupre cum Ne aŭ încunoștințat 
General-Adiutantul Prințul Gorceacof, de bună voe aŭ hotărăt a depune dignitatea lor și a se 
retrage din administrațiunea țăreĭ. Drept-aceea, povățuindu-Ne de statornica îngrijire pentru 
păstrarna orăndueleĭ în Principate, și dupre pildele urmate de maĭ nainte, am judecat 
neaparat de a încredința administrațiunea lor uneĭ persoane anume alese de cătră Noĭ avănd 
deplina Noastră încredere, și a o denumi cu titlu de Comisar estraordinar și Plenipotent în 
Principatele Țăreĭ Romăneștĭ și a Moldoveĭ; care va fi datoare, sub direcțiea superioară a 
comendantuluĭ anșef a trupelor Noastre din acele părțĭ, a lucra dupre instrucțiile ce ʼi se vor 
da cu a Noastră Înaltă aprobație. 
 Însărcinăndu-vă cu asemene înaltă dignitate, și încunoștințind despre aceasta prin un 
rescript special pe General-Adiutantul Prințul Gorceacof, săntemŭ deplinŭ încredințațĭ că vă 
vețĭ conforma cu esacteță după instrucțiile priimite, și că vețĭ întrebuința toată sirguința de a 
ajunge la scopul propus, îndeletnicindu-vă atăt despre fericirea locuitorilor Țereĭ Romăneștĭ 
și a Moldoveĭ, cariĭ se află sub Protecțiea Noastră, căt și îndestulănd trebuințele neapărate 
ale trupelor Noastre. De asemene săntemŭ încredințațĭ că Divanurile, precum și Sfaturile 
Administrative a ambelor Principate, care pururea cu activitate aŭ înlesnitŭ pe Domnitoriĭ 
întru Administrațiea țereĭ, vor adaogi zelul lor în privința interesuluĭ public în 
împregiurările cele grele de față, și vor adeveri așteptarea Noastră prin desvălirea activitățeĭ 
lor în toate ramurele. 
 A voastre slujbe vrednice, Ne sănt drept încizeșluire, că toate se vor plini potrivit cu 
dorințele Noastre și vor țănti spre binele public. 
 Țarscoe-Selo, 27 Octomvrie 1853. 
 Esc. Sa D. General-Adiutantul de Budberg, Comisar estraordinar și plenipotent în 
Principate, aŭ purces ierĭ dimineață spre Bucureștĭ, acompaniat fiind de D. Consilierul de 
colegie de Giers carile prin Ministeriul Imperial sʼaŭ numit Director a cancelarieĭ Ecs. Sale 
Comisaruluĭ ecstraordinar.                       (Gaz. de Mold.) 
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 Știrile ce se înpreștiaseră zilele aceste pe aicĭ despre stricarea floteĭ turceștĭ prin 
flota ruséscă se adeverescŭ prin buletinulŭ ce sʼa alăturatŭ la „Vestitoriulŭ romănescŭ pe 
deplinŭ. Acesta sună așia: 
 B u c u r e ș t ĭ  26 Noemvrie (8 Decemvrie) 1853. 
 Î. S. Prințul M e n c i c o f , a făcut cunoscut Ecs, Sale Comandanteluĭ anșef al 
trupelor I m p e r i a l e, că o escatră turcească, care se compunea de șapte fregate, un sloop, 
doă corvete, un vapor și câte-va vase de trasport, peste tot 14 bastimente, și care eșise din 
Constantinopol cu transporturĭ de trupe, a fostŭ cu desăcârșire prăpădită de flota Rusească 
la 18 (30) ale acesteĭ lunĭ, și că amiralul care o comanda, Osman-Pașa, a fost făcut 
prizonier. Numaĭ vaporul singur a putut scăpa. Bătaia sʼa făcut în apropiere de Sinop, care 
este fortificat prin bateriĭ. Stricăciunile (avaries) floteĭ Ruseștĭ sânt destul de însemnate.  
 După știrĭ ce aŭ sositŭ dela Bucureștĭ a fostŭ maĭ de unăzĭ între Craiova și Calafatŭ 
o lovire maĭ mică între unŭ detașamentŭ de cozacĭ în numerŭ de 180 și între unŭ 
despărșemăntŭ de cavaleriă turcéscă can de creo 600 feciorĭ, la care cozaciĭ aŭ perdutŭ 2 
morțĭ și 4 rănițĭ, iară turciĭ să fi avutŭ o perdere maĭ mare, cozaciĭ aŭ adusŭ pradă patru 
stégurĭ și maĭ multe pusce. 
 Gazetele vieneze scrie din cămpulŭ resbeluluĭ cu datŭ din 7 Decem. c. n. 
următóriele: Cămpulŭ resboiulŭ stă să facă locŭ congresuluĭ de pace, beliduciĭ aŭ să facă 
locŭ diplomațilorŭ. Alianța pătrată, de care era atăta vorbă, este înceiată, însă ea nu este 
alianță, ci numaĭ o înțelegere a celorŭ patru poterĭ marĭ despre calea ce arŭ avea a urma 
întru înpăciuirea diferințiĭ ruso-turceștĭ. Și apoĭ nu săntŭ numaĭ aceste patru poterĭ, care 
vréŭ să iae parte la restaurarea păciĭ, ci și însușĭ părțile certătórie — Rusia și Turcia — să 
trimită încă plenipotențĭ la conferiițele ce se vorŭ ținea. „Corespundința Austriacă, întărește 
acésta știre. Bursele săntŭ pline de speranțele păciĭ. Se zice că la Constantinopole sʼa și 
trimisŭ depeșe ca să încunoștințéză pe pórtă despre versiunea cea nouă, ce aŭ luatŭ 
lucrurile, și ca maĭ întăiŭ să mizlocéscă pe unŭ timpŭ maĭ îndelungatŭ unŭ armistițiŭ. Între 
aceea pacea încă nu este înceiată, nicĭ armistițiŭ. La Dunăre se turbură încetarea armelorŭ 
prin lovirĭ maĭ micĭ ce se întămplă între armatele vrăjmașe. — Deaspre corpulŭ luĭ Osten 
Sacen nu se maĭ aude nimicŭ, iaŭ perdutŭ urma, întrʼu aceea o corespundință zice, că 
trupele ruseștĭ, care eraŭ staționate în Polonia, aŭ plecatŭ către Caucasia, unde li se cere 
trebuința, altele știrĭ negă érășĭ acésta faimă și așia nu se știe nimicŭ positivŭ. 
 Aicea încă sʼa lățitŭ faima despre bravura ce aŭ făcutʼo căpitanulŭ milițieĭ romăne 
Petrescu cu vreocățiva soldațĭ de aĭ seĭ încontra turcilorŭ, însă pănă acuma ne lipsescŭ știri 
positive despre adeverulŭ acesteĭ întămplărĭ, și de aceea șiʼlŭ retăcemŭ. 
 Pănă ce gazetele maĭ tóte vorbescŭ de pace, dela Londonŭ vini știrea din 3 Decem. 
c. n. cum că Gazeta englezéscă „Te Pres) aduce știrea hotărătóriă, că cabinetulŭ din S. 
Petersburgŭ a trimisŭ cabinetelorŭ Franțieĭ și Anglieĭ o notă scurtă în care elŭ deciară, cum 
că Țarulŭ nu se va mai slobozi la negoțiațiunĭ, elŭ sʼa hotărătŭ definitivŭ și hotărărea luĭ se 
numește: „resboiu.“ Totŭ în acestŭ înțelesŭ scrie și corespundintele din Parisŭ alŭ hroniceĭ. 
 B u c u r e ș t ĭ  25 Noemvrie. Aseară la 8 ceasurĭ a sosit aicĭ Ecs. Sa. D. Leitinant-
General de B u d b e r g , General-adiutant al M. S. Împăratuluĭ tuturor Rosiilor, — 
Comisar ecstraordinar, și Plenipotent în Principaturĭ. Sfatul administrativ ecstraordinar, la 
vestea sosireĭ Ecs. Sale a delegat pentru a ʼĭ eși în nainte la Focșanĭ pe D. Marele Ban 
Constandin Năsturel Herăscu și pe D. postelnicul I. A. Filipescu, cu misia de a înfățișa Ecs. 
Sale felicitațiile luĭ. 
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 La bariera capitaleĭ D. clucer Radu Roset, șeful Polițiĭ, aștepta pe Ecs. Sa spreʼal 
escorta până la otelulu D. logofăt A. Belu ce i se pregătise maĭ din nainte. 
 Aseară Ecs. Sa D. comisarul plenipotent a vizitatŭ pe Ecs. Sa prințul 
G o r c e a c o f , și astăzĭ a priimit în otelul seŭ pe Em. Sa părintele Mitropolitul cu 
mădulariĭ care compun Sfatul administrativ precum și pre boerĭ cărora lea adresat o alocuție 
asupra slujbeĭ publice. 
 

 

Înștiințare. 
 Carolŭ Guistŭ Doctorandŭ de drepturĭ și Advocatŭ pentru Transilvania ʼșĭ are 
cancelaria sa în Sibiiŭ, ulița Poplăciĭ marĭ subt Nr. 57.  
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 10. Decemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 120 

Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  115½  
 
 

P R E N U M E R A Ț I U N E  
l a  

TELEGRAFULU ROMANU, 
p e  a n u l ŭ  1854. 

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 alŭ viețiĭ 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 ori 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.   Editura și tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 

 




