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Depeșe telegrafice. 
 

 O d e s a  5 Decem. c. n. Tocmaĭ acuma sosi prin unŭ adjutante alŭ principeluĭ 
Mencicof știrea cu totulŭ secură, cum că admiralele rusescŭ Nahimof în 18/30 Noem. a . c.  
cu 6 corabie de liniă a atacatŭ în Sinope o divisiune de flotă, și cu totŭ foculŭ baterielorŭ de 
pe uscatŭ vărănduse în portŭ pănă în apropiarea de mușcătura cartacelorŭ a stricatŭ de  
săvărșitŭ întrʼo óră 7 fregate turceștĭ; 2 corvete, 1 vapore și 3 corabie de tronsportŭ. Numaĭ 
corveta turcéscă cu Osman Pașa admiralele conadante se spera că se va poté duce la 
Sevastopole. Fiindŭ însă ea pré dărăpănată sʼa lăsatŭ sórteĭ sele în marea largă după ce 
Osman Pașa și comitiva luĭ sʼa pusŭ pe corabie ruseștĭ. Dintre corabiele ruseștĭ a pătimitŭ 
maĭ multŭ corabia admiraleluĭ însă ea totușĭ aŭ sositŭ în Sevastopole. Adjutantele 
principeluĭ Mencicof a plecatŭ la 11 óre dela Odesa, ca să ducă de locŭ știrea. Știrile 
telegrafice din Bucureștĭ consună cu coprinsulŭ știreĭ din Odesa. 
 S t o c h o l m ŭ  3 Decem. Guberniu cere o sumă de 4 milione talerĭ spre scopulŭ 
apărareĭ țereĭ. 
 T u r i n ŭ  9 Decem. Pănă acuma săntŭ cunoscute 27 alegerĭ, din care 21 săntŭ 
ministerialĭ. 
 B o m b a ĭ  14 Noem. Lotriĭ continuă neastămpărulŭ lorŭ în Birma. Generalele 
Godvin a muritŭ în Simla. În Rangunŭ sʼa întămplatŭ o rescólă a arestațilorŭ; cariĭ apoĭ cea 
maĭ mare parte aŭ fostŭ omorățĭ. În Vompoa domnește o ațițare mare pentru arestarea uneĭ 
hinese, carea maĭ tărziŭ sʼa ucisŭ însășĭ pe sine, prin consulele englezescŭ Bira, pre care aŭ 
trebuitŭ săʼlŭ apere matroziĭ americanĭ. 
 P a r i s ŭ  9 Decem. Monitorele de astăzĭ înștiințéze în partea sea neoficiósă, cum că 
saŭ subscrisŭ de cele patru poterĭ marĭ unŭ protocolŭ, acăruĭ scopŭ îndoitŭ se cuprinde 
întrʼaceea a restaura pacea între Rusia și pórtă pe baza condițiunelorŭ onorfice, și a susținea 
integritatea Turcieĭ, acăreĭ custare neatărnată în lăuntrulŭ mărginilorŭ ce săntŭ delineate 
prin tractate formese o esențiale condițiune, a ecuilibruluĭ europénŭ. 

________________ 
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 ?  (urmare)  
  

II. Potŭ poterile ajuta pe Turcia ca să scape de catastrofă, fără să supere pe popórele 
cele creștine din țerele aceleia? nice decum; căcĭ de vorŭ cășuna, ca divanulŭ să pășiasca 
înainte pe calea reformelorŭ, atuncĭ creștiniĭ, priminduse în óste de o potrivă cu 
mahomedaniĭ, fiindŭ că eĭ vorŭ forma partea cea maĭ mare în milițiă și prin urmare și între 
ofițerĭ potrivitŭ cu cualitatea drepturilorŭ politice, vorŭ trage poterea la sine în Turcia 
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europénă; earʼ décă poterile vorŭ mizlocĭ, ca pórta să numaĭ facă concesiunĭ, atuncĭ vorŭ fi 
nemulțămițĭ și turciĭ și creștiniĭ ceĭ din teĭ pentru concesiunile ce sʼaŭ făcutŭ creștinilorŭ, 
ceĭ din urmă pentru că nu li se maĭ facŭ de acelea. Pentru pildă turciĭ ca musulmaniĭ, nu se 
potŭ înprieteni nice odată ca aceea ideă, ca necredințioșiĭ să pășiască ca martorĭ și să dee 
mărturisirĭ înaintea sfințituluĭ scaunŭ judecătorescŭ care judecă după legea coranuluĭ. De 
aceea eĭ se vorŭ năcăji pururea pentru concesiunĭ, care nu se potrivescŭ cu religiunea lorŭ, 
și se vorŭ folosi de ne armarea creștinilorŭ spre aĭ goni séŭ nimici, séŭ décă vorŭ căștiga 
creștiniĭ egalitate deplină, atuncĭ musulmaniĭ din Turcia europénă se vorŭ demoralisa și ceĭ 
din Asia vezândŭ una ca acésta, se vorŭ rescula.  

Creștiniĭ din partea lorŭ numaĭ atunci vorŭ fi mălțămițĭ căndŭ vorŭ căștiga deplină 
egalitate; însă atuncĭ eĭ vorŭ fi stăpâniĭ împerățieĭ, care din minutulŭ acela va înceta de a 
maĭ fi împerățiă turcéscă. Sfătuiască poterile pentru Turcia înaintea aŭ reacțiunea, ele nu 
vorŭ maĭ potea împedeca catastrofa, de cumva nu vorŭ lua ele însășĭ tréba porteĭ și să 
supună pe creștiniĭ din Turcia turcilorŭ prin arme creștine. Însă ele maĭ potŭ face și altŭ 
ceva, și o facŭ în tóte zilele: În locŭ să depărteze primejdia prin serviție bune, care turciĭ nu 
le cerŭ dela ele, acele demoraliséză pe turcĭ, desprețuinduĭ înaintea ocilorŭ lorŭ, 
amestecănduse întrʼuna în trebele lorŭ, redicăndŭ asuprăle pretensiunĭ contrazicătórie, 
cășunăndule fórte desŭ confusiunĭ netrebnice și silindŭ pe sultanulŭ a întreprinde fapte, care 
îĭ rănescŭ totŭ prestigiulŭ în ociĭ musulmanilorŭ (de esemplu în causa renegațilorŭ). Dreptŭ 
aceea poterile europene potŭ séŭ să înainteze căderea împerățieĭ turceștĭ, séŭ să scimbe 
modulŭ desfacere eĭ, însă să împedece catastrofa nice decătŭ. 

III. Care modŭ de desființare a împerățieĭ turceștĭ se împotrivește maĭ tare cu bine 
înțelesele interese ale maioritateĭ poterilorŭ celorŭ marĭ? 

În paragrafiĭ trecuțĭ ne amŭ încercatŭ a demustra, cum că împerăția turcéscă ca 
a t a r e , este osândită a apune cătŭ maĭ curăndŭ; numaĭ modulŭ cum are să se desființéză 
póte varia după împregiurărĭ. Dacă străiniĭ nu se vorŭ amesteca în trebele Turceștĭ, atuncĭ 
ea va apune prin conflictulŭ celorŭ doue partite turceștĭ, a propășitorilorŭ ca reacțiunariĭ, 
facăse acésta în urmarea concesiuneĭ drepturilorŭ de o potrivă la creștinĭ cu turciĭ, séŭ 
stăndŭ pe locŭ la mizloculŭ drumuluĭ cu reformele și nedănduse creștinilorŭ drepturile de 
care aŭ trebuință, dacă emancipațiunea are să devină adeverŭ. Turcia se póte tăié în doue, în 
cea europeană cu unŭ sultanŭ creștinitŭ în frunte, séŭ cu unŭ altŭ capŭ mărturisitoriŭ de 
credința locuitorilorŭ adecă de cea creștină, și în cea asiatică subt sciptrulŭ unuĭ sultanŭ de 
legea luĭ Mahomedŭ, precum este de esemplu pașa dela Egiptŭ; încătŭ se atinge de 
provinciele din Europa ea se póte desface în principate maĭ multŭ séŭ maĭ puținŭ 
neatărnătórie. Dacă poterile cele marĭ repetează întruʼna espresiunile sacramentalĭ: 
„î n t r e g i t a t e a ,  n e a t ă r n a r e a  T u r c i e ĭ ,  n e î n t r e v e n i r e a “  mi apoĭ cu 
tóte aceste se amestecă în trebele eĭ astfeliŭ încătŭ strică, prin aceea ele nu numaĭ că nu 
vorŭ împedeca căderea eĭ, ci póte că o vorŭ inteți încă și maĭ tare. În întâmplarea din teiă ea 
se tăié în bucățĭ și se va desface în principate mice. Desfacerea acésta póte folosi numaĭ 
vecinilorŭ celorŭ de mează-nópte, care cu încetulŭ vorŭ pune măna pe acele state efemere 
fără greutate și strepetŭ și așia se va ridica pe deplinŭ ecuilibriulŭ europeanŭ. Și pănă acum 
săntŭ puse tóte le cale, ca prin formarea principatelorŭ să se pótă căștiga scopulŭ acesta; 
Romănia, Moldavia, Serbia, Muntenegrulŭ săntŭ state, care astăzĭ atărnă f ó r t e  
p u ț i n ŭ  d e  T u r c i a ; Egiptulŭ este recunoscutŭ de către poterile cele marĭ de unŭ 
statŭ semi-severanŭ, a fostŭ unŭ timpŭ, căndŭ pórta, cu știrea solieĭ engleze, cugetă la 
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înștiințarea unuĭ principatŭ în Bulgaria în favorea principeluĭ Bogoride, căruĭ în altă vreme 
îmbla engleziĭ săʼĭ dee principatulŭ insuleĭ Candia. Eŭ nu vorbescŭ despre principatulŭ 
Samosŭ care nʼare altă însemnătate politică de cătŭ servește de esemplu. Dacă vorŭ merge 
trebele precum mergŭ, atuncĭ desmădularea acésta se îndeplinește în căteva zecimĭ de anĭ, 
de nu cum va unŭ evinemântŭ neprevăzutŭ, o lovitură repentină și violentă va face maĭ 
curăndŭ sfârșitŭ domnieĭ turceștĭ în Europa. Tăierea Turcieĭ europene în bucățĭ, 
decompusețiunea eĭ în principate mice este fără îndoeală unulŭ din acele modurĭ de stricare 
a acesteĭ împerăție, care se împrotivește maĭ cu sémă la interesele poterilorŭ ce nu săntŭ 
învecinate. Și totușĭ cum se póte înlătura acésta primejdiă? Aŭ dóră să împedece omulŭ cu 
p o t e r e a  a r m e l o r ŭ  maĭ curăndŭ aŭ maĭ tărziŭ pe creștiniĭ din Bosnia, Bulgaria, 
Macedonia ca prin rescólă să se scape de măncătoriele și tirăniele patrioțilorŭ seĭ 
musulmanĭ? Acésta nu este iertatŭ a o face nice uneia dintre poterile cele creștine. 
 Guberniulŭ turcescŭ, pe lângă cea maĭ bună și maĭ cinstită voință din lume nu póte 
pune sfărșitŭ la abusurile fanatismuluĭ turcescŭ în provincie, de cumva nu voiește a arunca 
împerăția întrʼo prepaste și maĭ mare prin deplina emancipațiune și înarmare a creștinilorŭ. 
Prin urmare trebuința cere, ca împerăția turcéscă maĭ curăndŭ aŭ maĭ tărziŭ să se taie în 
bucățĭ, să se disólve în principate, și acéstă disoluțiune este atătŭ de stricățiósă pentru 
interesele Europei, în cătŭ ciarŭ combinațiunea care încă nu se potrivește nice decătŭ cu 
acele interese, combinațiunea, cu care poterile apusene nu se vorŭ îmvoi nicĭ odată, aceea 
adecă de a pune unŭ principe de alŭ Rusieĭ pe restauratulŭ tronŭ dela Bisanțŭ, arŭ fi 
împreunată cu maĭ puține neajunse decătu aceea disoluțiune. Căcĭ la întămplare căndŭ sʼarŭ 
forma o monarhiă creștină la Constantinopole subt sciptrulŭ unuĭ principe muscălescŭ, 
pericululŭ uneĭ atărnătorĭ moralĭ a tinereĭ monarhiĭ și a turburăreĭ ecuilibruluĭ europénŭ arŭ 
ținé numaĭ în generațiunea din teiă; earʼ întrʼadoua suveranulŭ ortodocsŭ dela 
Constantinopole sʼarŭ și face rivalŭ firescŭ alŭ celuĭ din St. Petropole, în vreme ce 
disoluțiunea Turcieĭ în principate nice arŭ înainta minutulŭ în care capulŭ panslavismuluĭ 
arŭ ținé în mănele sele ceia duplicată a mareĭ baltice și a Bosforuluĭ, a aceluĭ Bosforŭ, care 
împreună marea négră cu cea egeiă și cu cea mediteraneă, și care despărțindŭ Europa de 
Asia, la amăndoue le servește dreptŭ trecătóre. Atuncĭ împeratulŭ Rusieĭ arŭ fi adeveratŭ 
moșténŭ nu numaĭ alŭ luĭ Constantin celŭ mare, ci și a cuceritorilorŭ osmanĭ dela Bizanțŭ, 
împreunândŭ în a sea persónă titululŭ, careʼlŭ portă sultaniĭ dela Mahomedŭ II adecă: 
Sultanulŭ alŭ ambelorŭ țere și domnŭ peste ambele mărĭ. 
 IV). Cum sʼarŭ poté desolva împerăția turcéscă în Europa în cătŭ să nu supere de 
locŭ ecuilibrulŭ Europénŭ la a căruĭ păstrare iaŭ parte activă tóte poterile conservative? 
 Spre a poté respunde la acéstă întrebare din urmă, trebue să se întrebe omulŭ din ce 
temeiŭ se pórtă poterile cu o grige atătŭ de delicată pentru susținerea împerățieĭ turcești? 
Dóră se face acésta din plăcerea de a vedé maĭ bucurosŭ în Bizanțŭ turbanulŭ séŭ fesulŭ 
decătŭ pălăria, maĭ bine Alemulŭ decătŭ crucea? Departe să fiă! Unica și singura causă, 
care îndémnă pe poterĭ a stăruĭ pe lângă susținerea și întregitatea morindeĭ împerățieĭ și a o 
apera pe acésta, este frica, cumcă una séŭ unele dintre aceste poterĭ marĭ se vorŭ poté 
îmbogăți din prada Turceĭ, spre stricarea acelorŭ state, pe care pusețiunea lorŭ nu le iértă a 
trage foculŭ din aceea, și că prin acésta sʼarŭ strica ecuilibrulŭ teritoriale și însemnătatea 
potereĭ și a influințeĭ politice. Presupunândŭ, că acesta este uniculŭ temeiŭ din care se dă 
apărare Turcieĭ, atuncĭ omulŭ va recunóște, cumcă décă sʼarŭ afla o combinațiune, care fără 
ca să scimbe cătŭ de puținŭ poterea relativă a stutelorŭ celorŭ mari și fără ca să aducă 
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poterilorŭ celorŭ învecinate vrʼunŭ acrescămăntŭ, să deslege odată pentru totŭ déuna 
întrebarea orientale, acestŭ izvorŭ nesecatŭ de conflicte și primejdie, și în pusețiunea de față 
să nu aducă altă scimbare, de cătŭ că în persona suveranuluĭ dela Constantinopole islamulŭ 
sʼa suplinitŭ prin creștinismŭ, atuncĭ se va recunóște, că o astfeliŭ de combinațiune — 
departe de a neplăcé acelorŭ poterĭ, care nu dorescŭ a susținé numaĭ de aci pe măne în 
acéstă parte a lumei unŭ statŭ slabŭ și dărăvitŭ, ca venindŭ minutulŭ binevenitŭ, să se 
măréscă pe spesele luĭ, — corespunde pe deplinŭ la bine înțelesele lorŭ interese obșteștĭ, 
pentru că ea îĭ scapă pe toțĭ de o grige vecinică, fără a aduce folosŭ uneia cu stricarea 
celeilalte. 

(va urma). 
________________ 

Monarhia Austriacă. 
Transilvania. 

  
 S i b i i ŭ  4 Decem. După ce can de o septemănă ținu gerulŭ, și marțĭ ajunsă pănă la 
12 grade subt nulă se ridică mercurĭ unŭ văntŭ rece urutŭ și ținŭ pănă erĭ către amézĭ, căndŭ 
apoĭ se domoli și către séră se încălzi atătŭ de tare atmosfera de începură streșenile a picura. 
Acéră pe la 7½ óre tobile și trimbițele ne vestiră focŭ. În ulița popleceĭ mică, la unŭ 
măsariŭ sʼaŭ aprinsŭ prin nebăgarea de sémă éciele și aŭ stărnitŭ focŭ, care arŭ fi potutŭ să 
se facă tare primejdiosŭ și păgubitoriŭ pentru cetatea nóstră din lipsa apeĭ. Serenitatea sea 
principele gubernatore Carolŭ de Șvanțenbergŭ a alergatŭ de locŭ la fața loculuĭ, și prin 
bunele mesure  ce sʼaŭ luat în pripă, sʼa potolitŭ foculŭ fără însemnată daună, și locuitoriĭ 
ulițeĭ aceleĭ aŭ scăpatŭ cu spaĭma ce iʼa fostŭ cuprinsŭ. —  
 Astăzĭ amŭ avutŭ o zi din cele maĭ frumóse ale primăvereĭ.  
 A b r u d ŭ  1lea Decem. Escelenția Sea D. episcopŭ greco-resăriténŭ Andreiŭ 
Barone de Șaguna aŭ dăruitŭ pe séma Bisericeĭ unitarie, ce a arsŭ în revoluțiune și séma 
spitaliuluĭ, ce are să se clădéscă în Orașulŭ nostru căte 10 f. m. c. Pentru care facere de bine 
i se aduce din partea Orașuluĭ nostru cuvenita și adănca mulțămire. 
 Austria.  Viena 9 Decem. c. n. Făimosŭ corespundinte din O. D. P. după ce în 
înștiințările entusiastice ale gazetelorŭ englezeștĭ și franțozăștĭ, iară maĭ vărtosu ale 
Corespundinteluĭ din Londonŭ alŭ foeĭ de Augsburgŭ, care cu óreșĭ care patosŭ a strigatŭ: 
„Cuvăntulŭ este enunciatŭ“. — Din partea celorŭ doue poterĭ germane — „Décă o 
împăciuire nu arŭ succede pe o bază dréptă, noĭ săntemŭ gata cu voĭ (Anglia și Franția) că 
pășimŭ“ nu vede alta decătŭ: 
 Că conferințele ale ambasadorilorŭ din Viena, care naintea cercetăriĭ împeratuluĭ 
Nicolaŭ, și depeșeĭ cercularie de pe urmă a conteluĭ Neselrode sʼaŭ întreruptŭ, acuma săntŭ 
érășĭ descise.  
 Din acésta se vede că neîncrederea, ce o avea Anglia și Franția asupra neutralitățiĭ 
Austrieĭ, séŭ zicea că o are, acuma este înlăturată. 
 Cumcă încurgerea în contra tractatelorŭ a floteĭ în marea négră, nu se privește de 
poterile germane cu o rumpere a păciĭ, cumcă Franția și Anglia cu tóte demonstrațiunele 
lorŭ săntŭ maĭ aplecate spre pace ca orĭ căndŭ, și daŭ érășĭ însemnătate intervențiuneĭ 
diplomatice înaintea intervențiuneĭ admiralilorŭ și generalilorŭ. Maĭ departe se vede de aci 
că Rusia pe lăngă tóte întămplările dela Dunăre și din Asia, este aplecată a negoția. 
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 Iară în sfărșitŭ cumcă vréŭ a mișca pe pórtă prin tótă influința a face negoțiațiunele 
cu potință. 
 Maĭ de parte zice acestŭ corespundinte: „Congresulŭ este descisŭ“ — Însă nimicŭ 
maĭ multŭ. Cele patru poterĭ sʼaŭ împreunatŭ spre negoțiațiunĭ înpăciuitórie — însă nimicŭ 
maĭ multŭ. Aicea nu este vorbă după priceperea nóstră nice despre vreo coalițiune, nice 
despre vreo alianță, ci este scopulŭ maĭ de aprópe a împedeca în primăvéră resboiulŭ. 
 Întrʼunŭ articulŭ din 10 Decem. desfășiură acestŭ corespundinte starea lucruluĭ în 
privința acésta și maĭ bine, și zice: Aŭ nu zacee o adăncă ironiă întrʼaceea, cumcă turciĭ 
tocmaĭ în acelŭ locŭ aŭ simțitŭ cea maĭ durerosă lovitură în tótă campania acésta, unde se 
țineaŭ maĭ securĭ? Nu la Dunăre nu pe cămpulŭ resbiuluĭ asiaticŭ, ci în pontŭ, tocmaĭ acolo 
unde poternicele flote a Anglieĭ și Franțieĭ sʼaŭ așezatŭ spre scutirea lorŭ, se întămplă 
reulŭ! Unŭ omenŭ reŭ pentru folosulŭ, ce va crește turcilorŭ din scutirea Franțieĭ, și a 
Anglieĭ! — Cu cătŭ se aude maĭ multŭ despre însemnătatea conferințeĭ vieneze, cu atăta 
maĭ ciară ne este convingerea, cumcă în politica ambelorŭ poterĭ apusene a întratŭ o 
versiune, de carea pórta la întrarea flotelorŭ în Bosforŭ nu șʼia adusŭ aminte!  Noĭ amŭ zosŭ 
încă erĭ părerea nostră (vezĭ cele maĭ susŭ) cumcă frasele cele marĭ ale Timesuluĭ, care 
însămnetateĭ conferințeĭ celoru patru poterĭ aŭ cercatŭ aĭ da altŭ înțelesŭ, că adecă ele vorŭ 
sili pe Rusia, ca să se subpună la sentința lorŭ, săntŭ calculate numaĭ pre aceea, a acoperi 
noua versiune a cabinetuluĭ englezescŭ înaintea publiculuĭ. Cu mare emfază (apăsarea 
cuvăntuluĭ) ridică Timesulŭ aceea împregiurare, cumcă proiectulŭ aceeĭ conferințe arŭ fi 
purcesŭ dela Anglia și Franția, și arŭ fi primitŭ de Austria și Prusia, ca prin acésta să 
acopere, cumcă înțelesulŭ și direpțiunea acestorŭ acuma descise conferințe aŭ fostŭ 
modificate de cele doue poterĭ germane, și adoptate de poterile apusene. Timesulŭ dă se 
pricépă ca căndŭ Austria și Prusia sʼarŭ fi hotărătŭ la o politică resboinică asupra Rusieĭ, în 
vreme ce în faptă Anglia și Franția iaŭ asupra sea a slobozĭ corzile așteptărilorŭ Turcieĭ. În 
acestŭ mare duelu între Rusia și Pórtă săntŭ Franția și Anglia ca secundațiĭ porțiĭ, Austria și 
Prusia ca secundanțiĭ Rusieĭ. Acuma se udună secundanțiĭ ca să pună sfărșitŭ dueluluĭ, după 
ce sʼaŭ vărsatŭ sănge, întrʼunŭ modŭ onorificŭ. Décă va prepondera Franția și Anglia, 
atuncĭ întăia provocare arŭ trebuĭ să se facă Rusieĭ spre pace; însă întăia notă colectivă a 
conferințeĭ se întórce către pórtă, negreșitŭ sub forma fină de întrebare: subt ce condițiunĭ 
vrea ea să facă pace? însă a afla în dăreptulŭ acesteĭ forme adeveratulŭ simbure, spre acesta 
a pregătitŭ pe pórtă neașteptata pășire a generaleluĭ Baraguaĭ dʼ Hiliers. 
 Causa acesteĭ versiunĭ este ciară. F r a n ț i a  ș i  A n g l i a  n u  s ʼ a ŭ  
p o t u t ŭ  î n v o i  d e s p r e  u n ŭ  t r a c t a t ŭ  d e  a l i a n ț ă . 
 Ființa de față a conteluĭ Valefsci în Fonteneblo — a fostŭ punctulŭ versiuneĭ. Fără 
nicĭ o alianță pentru tóte eventulitățile, nu arŭ poté întreprinde ambele poterĭ maritime a 
păși categorice asupra ceialalte Europe și în casŭ de lipsă a provoca unŭ resboiŭ. 
 O alianță între Anglia și Franția arŭ fi transpusŭ punctulŭ greutățiĭ unuĭ congresŭ 
europénŭ în Londonŭ, în momentulŭ în care a căzutŭ proiectulŭ de alianță, punctulŭ 
gravitățiĭ unuĭ congresŭ încă căzu în Viena. Congresulŭ care acuma se face în reședința 
nóstră este învederatŭ cu totulŭ de alta natură, de cătŭ acela de care foile engleze vorbescŭ 
maĭ bine de vreocăteva septemăne. Timesulŭ însă se arată ca căndŭ acésta arŭ fi încă totŭ 
una! Congresulŭ este la elŭ Congresŭ! 
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________________ 
Întămplări de zi. 

 Admiralele turcescŭ a datŭ flotelorŭ străine festivitățĭ strălucite, și șia pusŭ tótă 
silința, ca să facă plăcere ospețilorŭ seĭ. Căntece, musică, jocŭ și alte desfătărĭ aŭ fostŭ 
întrebuințate spre acésta. 
 C o n s t a n t i n o p o l e a , este cu totulŭ în pace, și portarea turcilorŭ ecsemplariă. 
Negoțulŭ pătimește tare, numai este nice unŭ creditŭ, nice nu se face vreo izpravă maĭ 
mare. Moneta sunătóriă a peritŭ, maĭ vărtosŭ cea maĭ mică. 
 „Advertiserulŭ“ înștiințéză, cum că în 3 Decem. sʼarŭ fi ținutŭ în Viena o conferință 
a celorŭ patru poterĭ, în carea Austria sʼa deciaratŭ gata a se învoi la tóte mesurele, ce arŭ fi 
de lipsă, să se iaie spre scóterea rușilorŭ din principate, subt aceea condițiune, ca maĭ nainte 
să se țină unŭ congresŭ alŭ acestorŭ patru poterĭ în Londonŭ séŭ Parisŭ — La care să se 
invite și representanțiĭ Rusieĭ și aĭ porțiĭ. Acésta sʼa întrebatŭ prin telegrafŭ la Parisŭ și 
Londonŭ, și totŭ în aceea zi a sositŭ respunsulŭ că aliatele porteĭ aŭ primitŭ proiectulŭ. 
 Hronica stă bună pentru voea sultanuluĭ a negoția, și Timesuluĭ pentru aceea a 
Țaruluĭ însă zice, că sultanulŭ nu arŭ poté maĭ puținŭ pretinde, de cătŭ deșertarea 
principatelorŭ de oștirele ruseștĭ, și așezarea unuĭ tractatŭ a tuturorŭ poterilorŭ în loculŭ 
convențiunelorŭ seperate ruso-turceștĭ. 
 Timisulŭ contrazice știreĭ despre sosirea uneĭ note din S. Petersburgŭ, și zice, că 
împeratulŭ Nicolaŭ arŭ fi căzutŭ întro melaholiă pentru că se vede isolatŭ. 
 După Gazeta de Moldavia a primitŭ Escelenția Sea principele Urusof în 23 Noem. 
pre președințiĭ, pe membriŭ divanelorŭ și altorŭ instanție administrative și judecătoreștĭ ale 
capitaleĭ, precum și pre corpulŭ învățătorescŭ, și a preșezutŭ în 24 la sfatulŭ administrativŭ. 
 După scrisorĭ din Iașĭ din 28 Noem. arŭ fi fostŭ adjutantele de maĭ nainte alŭ 
principeluĭ Șterbeiŭ, Constantinŭ Racoviță în 25 transportatŭ ca arestante în Rusia pentru că 
elŭ arŭ fi susținutŭ o corespundință în Castrele luĭ Omer Pașa. 
 În Bosnia se manifestéză unŭ glasŭ nepăciuitoriŭ, bosniaciĭ cerŭ adecă, ca și turciĭ 
să plătéscă contribuțiune, fiindŭ că raialele aŭ plătitŭ destulŭ. 
 Precum nainte Rusia supuse sudițiĭ seĭ, cariĭ se află în imperiulŭ otomanicŭ subt 
ocrotirea Austrieĭ, așia acuma afăcutŭ și Pórta în privința sudițilorŭ seĭ din Rusia. 
 Timesulŭ are următória depeșă telegrafică din Viena din 6 Decem. Din parte 
autentică se încredințéze, că știrea despre alianța poterilorŭ este greșită, căcĭ sʼa făcutŭ 
numaĭ o notă colectivă dară nu sʼa datŭ nice o înprumutată făgăduință pentru aducerea eĭ în 
îndeplinire. 

________________ 
Principatele Danubiene. 

 După știrĭ din Iașĭ aŭ sositŭ din corpulŭ luĭ Osten Sacen în 26 Noem. trupele din 
tăie, despărțemintele căte de 2000 se concentreze cu începutulŭ la Focmanĭ, ca să se ducă 
de acolo în Romănia. După știrile ce aŭ sositŭ acolo, turciĭ aŭ perdutŭ în bătaea dela Sinope 
400 de tunurĭ care eraŭ pe escadra ce aŭ stricatʼo cu totulŭ rușiĭ. 
 Tóte gazetele aducŭ știre despre acésta imposante învingere a floteĭ ruseștĭ, și despre 
prinderea admiraleluĭ Osman Pașa, care se zice, că arŭ fi vorbitŭ, cum că era maĭ bine să fie 
ascultatŭ pórta de Cosrevŭ Pașa și să nu șʼĭ fie stricatŭ tréba cu Rusia. 
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 Despre acésta lovire înfricoșată zice O. D. P. „Noĭ avemŭ astăzĭ a înștiința despre o 
aucțiune de căpeteniă — de una curatŭ militare nu diplomatică, carea póte că sʼarŭ fi 
așteptatŭ maĭ nainte! 
 În mizloculŭ știrilorŭ de pace, și armistițiŭ ce umple lumea de 8 zile, lovește odată 
știrea despre o lovire maritimă fórte seriósă pe marea négră. Întrʼo óră a fostŭ escadra 
turcéscă cu totulŭ dărăpănată.  
 Din cămpulŭ resbeluluĭ asiaticŭ vinŭ din contra știrĭ favoritorie pentru turciĭ, și 
anume, că fortăréța Acisca arŭ fi fostŭ atacata de turcĭ, unde rușiĭ arŭ fi perdutŭ 300 feciorĭ. 
Așișderea că rușiĭ arŭ fi maĭ încercatŭ să ocupe érășĭ fortaréța Șefcetilŭ, arŭ fi fostŭ însă cu 
perdere reînpinșĭ, și că turciĭ arŭ fi maĭ ocupatŭ fortăréța Safa aprópe de Șefcetilŭ. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  7 Decem. Hronica îșĭ atribue onorea a fi înștiințatŭ maĭ întăiŭ 
congresulŭ Europénŭ despre întrebarea turcéscă, și zice că aceea ce a zisŭ Timesulŭ despre 
acésta, arŭ avea greșéla, cumcă adevărulŭ în elŭ nu a fosaŭ noŭ, și că ce aŭ fostŭ noŭ în elŭ 
nu a fostŭ adeveratŭ. Poterile nu aŭ nice decumŭ tendința a silui unŭ modŭ împăciuitoriŭ 
hotărătŭ cerăndŭ trebuința precum zice Timesulŭ, căcĭ siluirea arŭ poté fi îndreptată numaĭ 
asupra Turcieĭ, ea are însă să fie numaĭ recuirată așĭ specifica țintirile cele pacinice, și încă 
nu se știe cum se va porta Rusia față cu proiectatulŭ congresŭ — Precum maĭ nainte a 
făcutŭ aicea sgomotŭ cuvăntulŭ de tronŭ alŭ Prusieĭ, așia face acuma și alŭ Serbieĭ. 

________________ 
Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e. În 22 Noem. c. n. sʼa dusŭ ambasadorele englezescŭ 
Lordulŭ Redclif cu admiralele Dundas și cu toțĭ ceialalțĭ comendanțĭ și maĭ mulțĭ ofițirĭ de 
stabŭ aĭ corăbielorŭ britanice, pe vaporele infleucsiăl“ dela Terapia la palatulŭ Cereganŭ, ca 
să representeze sultanuluĭ pe admiralele și pe stabulŭ seŭ. Lordulŭ Stratfort a vorbitŭ cu 
acésta ocasiune următoriele. 
 „Represăntăndŭ eŭ Maiestățiĭ vóstre pe admiralele și pe căpitaniĭ escadreĭ, pe care a 
mea prégrațiósă monarhă la dorința Maiestateĭ Vóstre și cu coînțelegerea împeratuluĭ 
franțozilorŭ puterniculuĭ aliatŭ alŭ Maiestățiĭ Sele britanice, o a trimisŭ, ca să scutéscă 
drepturile și neatărnarea acestuĭ imperiŭ înprietenitŭ, îndeplenescŭ eŭ o détorință tocmaĭ 
așia de onorifică, ca și înbucurătoriă pentru Dta și pentru mine. A eĭ presențiă la unŭ 
îndemnŭ atătŭ de ecstraordinariŭ atară, cătŭ de înțeleptŭ Maiestatea Vóstră și guberniulŭ eĭ 
a stimatŭ prietenia națiuneĭ britanice și a calculatŭ la simpatia eĭ. Astfeliŭ de nobile 
simțiminte ce cu atăta zelŭ năzuescŭ întra colo, ca să întăréscă și mai tare prietenia 
ambelorŭ state, trebue să se înalțe încă întrʼunŭ gradŭ maĭ mare prin bunavoință dréptă și 
strălucită, ce se arată atătŭ de tare în politica de administrațiune a Maiestățiĭ Vóstre. 
Guberniulŭ britanicŭ nu va căuta în susținerea plină de resultatŭ a unuĭ mare principe 
europénŭ resplata pentru multele jertve, carea ea a maĭ aduce arŭ potea fi îndemnată, 
contribuindŭ spre scutința Turcieĭ asupra unuĭ atacŭ, ce nu sʼaŭ provocatŭ. 

Ea vigiaze cu o asemenea tăriă bunastare și poterea, carea Maiestatea Vóstră trebue 
să o ajungețĭ în tótă estinderea țereĭ a Maiestateĭ Vóstre décă să aduceștĭ la săvărșire o 
sistemă a uneĭ perfecte, de și numaĭ înceteĭ propășirĭ față cu tóte clasele și în interesulŭ 
sudițilorŭ Maiestățiĭ Vóstre. Însă speranța, de carea nice odată nu se lasă, așia cătŭ și 
nemizlocitulŭ scopŭ alŭ ajutoriuluĭ eĭ, este pacea, carea arŭ întări prin mizlóce simple, pe o 
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baza solidă, onorifică fără daună pentru orĭ care potere, drepturile suverane ale Maiestățiĭ 
Vóstre și independința imperiuluĭ. A ținti după astfeliŭ de pace este, precum eŭ cutezŭ a 
presupune, cea maĭ viă dorință a Maiestateĭ Vóstre, așia precum acestŭ este și punctulŭ, ce 
vi se recomăndă cu atăta zelŭ de poterile aliate ale Maiestățiĭ Vóstre. Eŭ voiŭ fi porocitŭ să 
auzŭ cum că acestŭ obiectŭ se stimă după cuviință de ministriĭ Maiestățiĭ Vóstre în spiritulŭ 
uneĭ neînsemnate moderațiunĭ, și că se tresescŭ cu vioițiune“ — Sultanulŭ spuse Anglieĭ 
mulțămită pentru multele dovezĭ ale bunevoințeĭ. „Ce se atinge de pace „zice elŭ“ acéste o 
dorește și guberniulŭ meŭ tocmaĭ așia tare, ca orĭ care altulŭ, décă ea va fi onorifică și 
amesurată cu drepturile mele suverane“ Audiența a ținutŭ peste o óră. A fostŭ de față 
ministrulŭ trebelorŭ din afară, dragomanulŭ divanuluĭ și conducătoriulŭ ambasadorilorŭ. 

________________ 
Imnulŭ. 

 Ce sʼa căntatŭ la onomastrica Escelențieĭ Sele D. Episcopŭ Barone de Șaguna. 
     

Inimile cele bune, 
    Astăzĭ tóte să sʼadune, 
    Și prin cântecŭ îngerescŭ 
    Să mărească prʼunŭ părinte, 
    Urzitoriŭ de lucrurĭ sfinte, 
    Pentru binele obștescŭ. 
 
    Ce eramŭ noĭ maĭ nainte, 
    Fără zelulŭ celŭ ferbinte 
    Alŭ prea bunuluĭ păstoriŭ, 
    Spună turma cea frumósă, 
    Tinerimea numărósă, 
    De prin Șcóle șʼa eĭ sporiŭ. 
 
    Dreaptaʼțĭ binecuvântată, 
    Calea dreaptă ne arată, 
    Să putemŭ fi fericițĭ, 
    Încă și cândŭ cruda sórte, 
    Nune iartă păʼn la mórte, 
    Să fimŭ de rele scutițĭ. 
 
    Decĭ se fie-a ta viață, 
    Ca unŭ sóre fără ceață, 
    Ne atinsă de durere, 
    Și încă în asta lume, 
    Să devină alŭ tăŭ nume, 
    Maĭ pre susŭ de-orĭ ce părere. 
 
    Acéstă aniversare, 
    Ferită de supărare, 
    Sʼo ajungi încă mulțĭ anĭ, 
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    Spre-a Bisericeĭ mărire, 
    Și spre-a patrieĭ fericire, 
    Adoratŭ de fiĭ Romanĭ. 

 

 
42. 

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

Din Protopopiatulŭ Joajuluĭ. fl. cr. 
 Din Comunitatea C i g m ă u, în valută. Dela P. Ileș Par. localŭ 
30 c. I. Ferdiș, N. Boénțŭ, C. Lazăr, L. Lazăruțŭ, S. Pavel, S. Atone, L. 
Aron, L. Atone, P. Buda, S. Robu, L. Zuca, N. Lazăr, P. Buda, I. 
Stanciu, T. Stanciu, I. Moga, A. Bénța, N. Stanciu, I. Buda, toțĭ căte 6 
c. în valută.  care face în arg.                     Suma 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

— 
 Din Comunitatea R â n g e t i u , Din Lada Bisericiĭ 3f.   

Suma 3 — 
 Din Comunitatea Rapold Din Lada Bisericiĭ 12 f. 12 — 
 Din Comunitatea Ș o i m u ș , Dela N. Munténŭ Par. localŭ 2 f. 
I. Cisana 10 c. D. Maier 10 c. N. Dima 10 c. N. Bodia 15 c. T. Maier, 
L. Aluas, I. Păcuriri, I. Cisana, P. Naros, A. Necșa, N. Văcari, I. 
Dubari, A. Pop, căte 10 c. N. Muntian, D. Cisana, N. Calsări, G. Ioța, 
A. Cisana, P. Pris, Păscuța, P. Necșa, P. Muntian, G. Crișmari, N. 
Susan, I. Șălăŭ, M. Crizmari, G. Andri, I. Crizmari, V. Dafina, și P. 
Coca, căte 6 c. D. Dilica 3 c. M. Păcurari 6 c. I. Olari 3 c. D. Popa, L. 
Roșu, și N. Dubari, căte 6 c. G. Ardilian, I. Olari, D. Olari, P. Pecurari, 
și Dociță căte 3 c. I. Merinuț 10 c. L. Gridinari 10 c.  

  

Suma 7 2 
 Din Comunitatea B u l b u c , Vasilie Bălsan Par. 2 f. S. Todea, 
I. Jurj, P. Blaga, T. Cărban, V. Costea T. Tobăcariŭ, căte 10 c. T. 
Filimon, N. Bărdan, Șt. Mara, I. Cărban, U. Costea, I. Nuța, T. Cărban, 
D. Todea, N. Blaga, I. Blaga, D. Blaga, G. Blaga, D. Lup, A. Costea, I. 
Costea, F. Bărdan, M. Iona, Șt. Buha, N. Filimon, A. Moga, căte 6 c. E 
Blaga 2 c. Șt. Todea 2 c. 

  

Suma 5 4 
 Din Comunitatea C u r p e n ĭ , Dela A. Bota 10 c. I. Tat 10 c. I. 
Bota, I. Zgâredea, G. Popa, S. Bota, P. Rus. P. Jurj, A. Bota, A. Jurj, T. 
Jurj, N. Rur, U. Bota, I. Moga, G. Todea, P. Tat, O. Bota, F. Bota, A, 
Bota, N. Lascŭ, P. Zgârdea, S. Dușa, T. Dușa, S. Zmâtână, L. Todea, 
T. Dușa, I. Todea, N. Blaga, A. Blaga, A. Danciu, N. Zmântână, și I. 
Dușa căte 6 c.                Suma 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
20 

       Suma 31 26 
La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de  ‒ ‒ 6297 31 

      Suma totală 6328 57 
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Înștiințare. 
 Carolŭ Guistŭ Doctorandŭ de drepturĭ și Advocatŭ pentru Transilvania ʼșĭ are 
cancelaria sa în Sibiiŭ, ulița Păplăciĭ marĭ subt Nr. 57. 
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 13. Decemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒         119 ½ 
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 115  

 
 

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 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 cariĭ 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. 
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