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Depeșe telegrafice. 
 
 C o n s t a n t i n o p o l e  5 Decem. c. n. Perderea dela Sinope este aicĭ cunoscută. 
Patru corabie a floteĭ aliate din marea mediteraneă săntŭ hotorăte pentru marea négră și 
anume pentru Sinope. După știrĭ demne de crezutŭ nu este fortăréța ci numaĭ cetetea 
Acalzicŭ ocupată de turcĭ. Pórta să se fie aflatŭ îndemnată a prelugi terminulŭ pentru libera 
navigațiune a corabielorŭ de negoțŭ ruseștĭ în marea négră cu 45 de zile, altfeliŭ cu 3 lune. 
După știrĭ din Teheranŭ ambasadorele britanicŭ a ruptŭ legătura diplomatică cu guberniulŭ 
persianŭ. 
 P a r i s ŭ  13 Decem.  După știrile ce aŭ sositŭ din Madritŭ, cortesele săntŭ suspinse 
fără să se fie hotărătŭ timpulŭ de adunare. 
 C e r n ă u ț ŭ  11 Decem. în 8 aŭ întratŭ 2800 feciorĭ infanteriă din corpulŭ luĭ 
Osten Sacenŭ în Iașĭ și în 9 aŭ plecatŭ în marșe forțate către ținutulŭ de amézĭ, în care zi aŭ 
sositŭ alțĭ 2000 feciorĭ. Aceste trupe se vorŭ concentra în Focșanĭ după o înpărtășire din 
Belțŭ (Besarabia) din 4 Decem. a sositŭ acolo avantŭ-garda a corpuluĭ alŭ 3lea de 
infanteriă, ce constă din unŭ regimentŭ de vănătorĭ a divisiuneĭ a 8-a de infanteriă. Alte treĭ 
regimente, ce se ținŭ de acésta divisiune vorŭ urma. Și comendantele de corpŭ Baronele 
Sacen de Osten se aștepta acolo. Divisiunea a 13le aŭ plecatŭ spre Grecia, după ce a lăsatŭ 
ocupațiune bună la redutulŭ Cale. Délungulŭ Dnistruluĭ se trage cordonŭ și sʼa luatŭ mesure 
pentru așezarea carantinelorŭ. 

________________ 
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 ?  
(înceiere). 

 
 Combinațiunea acésta, care după cum credemŭ noĭ, la înteia privire se va părea a fi 
o adeverată utopiă, și care la o cercetare maĭ dʼaprópe este singura practicabile, arŭ sta întru 
aceea: cu p u ț i n ă  m o d i f i c a ț i u n e  a pune în lucrare ingeniosulŭ planŭ alŭ 
sultanuluĭ Mahmudŭ, nu mizlocindŭ, ca slabulŭ Abdulŭ-Mețidŭ să trécă la creștinismŭ, ci 
ajutăndŭ, ca regele din Grecia să se pună pe tronulŭ dela Bizanțŭ. Abdulu-Mețidŭ arŭ trece 
la Asia și șʼarŭ întemeia ședința în Brusa séŭ în Iconiu, cetățĭ care odinióră serviră 
osmanilorŭ de reședință. Împerăția bizantină arŭ coprinde atuncĭ Turcia europénă pănă la 
Dunăre și arŭ căștiga unŭ adaosŭ de potere prin împreunarea cu regatulŭ Grecieĭ de astăzĭ. 
P r i n c i p a t e l e  d e l a  D u n ă r e  p ó t e  c ă  s ʼ a r ŭ  î m p ă r ț ĭ  î n t r e  
R u s i a  ș i  A u s t r i a ,  d é c ă  n u  s ʼ a r ŭ  p r e f e r i  a  l e  l ă s a  
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î m p r e u n a t e  c u  î m p e r ă ț i a  c e a  n o u ă  b i z a n t i n ă. Turcilorŭ din Turcia 
europénă li sʼarŭ da egalitate deplină de drepturĭ cu concetățeniĭ lorŭ creștinĭ. 
 Acésta arŭ fi resbunarea cea maĭ generósă și maĭ creștinéscă pentru brutalitățile ce 
avură ale suferi creștiniĭ dela Turcĭ. Prin acésta li sʼarŭ însufla respectŭ de numele și 
învățătura luĭ Hs, pe aĭ căruĭ încinătorĭ îĭ prigoniră atăta vreme. Décă eĭ mulțămițĭ cu acéstă 
egalitate de drepturĭ, arŭ remănea în Europa, atuncĭ împerăția bizantină, după cum 
dețermurirămŭ maĭ susŭ, arŭ coprinde pe o suprafață, care maĭ că arŭ fi așia de mare ca a 
Franțieĭ, o poporățiune celŭ multŭ de 15 milióne coprinzândŭ aicĭ Moldavia Romănia, 
Serbia și Bosnia; séŭ de 10 milióne, căndŭ acesta proprovincie arŭ avé altă destinățiune. 
Între aceste 15 milióne séŭ 10 după calculațiunea acésta din urmă sʼarŭ afla numaĭ 2½ 
milióne turcĭ curațĭ, earʼ ceialalțĭ arŭ fi cu toțiĭ creștinĭ, cariĭ în partea cea maĭ mare se ținŭ 
de biserica grecéscă ortodocsă. Acesta arŭ fi unŭ statŭ compactŭ și mare destulŭ ca săʼșĭ 
știă căștiga vază și demnitate și ca să se pótă susținé pe sine față de protecțiunea și 
amesteculŭ din afară; însă elŭ arŭ fi destulŭ de poternicŭ ca să însufle vecinilorŭ seĭ 
îngrigirĭ. Earʼ din contră décă turciĭ, pe lăngă tóte folósele ce li sʼarŭ concede, arŭ maĭ voi a 
se retrage la Asia, atuncĭ împerăția turcéscă dela Anatolia, arŭ căpăta unŭ adaosŭ bunŭ de 
poporățiune omogenă, și creștiniĭ dela Asia mică alŭ cărorŭ numerŭ maĭ că face unŭ 
milionŭ de suflete arŭ poté coprinde locurile care arŭ remănea góle prin deșertarea turcilorŭ 
în provinciele turceștĭ europene. Scimbarea acésta a minoritățiĭ musulmane din Rumelia cu 
minoritatea creștină din Anatolia arŭ întări pe ambele state, dăndule la amăndoue 
omogenitatea religiósă atătŭ de trebuințiósă pentru desfășurarea poterilorŭ și pentru 
bunăstarea și înflorirea acestorĭ țere în ceea ce privește la interesele moralĭ și materialĭ. 
Acésta arŭ fi de mare folosŭ maĭ cu sémă pentru împerăția turcéscă; căcĭ turculŭ 
încungiuratŭ de raiale, adecă creștinĭ și de sclavĭ, cariĭ săntŭ destinațĭ a cultiva pentru elŭ 
pământulŭ și a căuta după meserie, și cariĭ nʼaŭ nice o coprindere cu arma, care în timpulŭ 
celŭ de aurŭ alŭ osmanizilorŭ a fostŭ unica ocupățiune a turcilorŭ, cu careʼșĭ petrecéŭ zilele 
întregĭ, visăndŭ despre triumfe și trofee, despre superioritatea și precelința vițeĭ și religiuneĭ 
sele, să dă lenevireĭ și nelucrăriĭ, care apoĭ trage după sine tóte păcatele, care ʼlŭ moștenește 
și lŭ degradă. Ieieĭ omulŭ numaĭ sclaviĭ, trupele aceste de giaurĭ lucrătorĭ, cariĭ îlŭ hrănescŭ 
șiʼlŭ punŭ în stare a se slobozi la dulcea nelucrare, și acelașĭ trupŭ, nevoitŭ fiindŭ a lucra, 
silitŭ fiindŭ aʼșĭ produce elŭ însușĭ grănațele, din care are să se nutriască; aʼșĭ cósă elŭ 
singurŭ vestmintele, cu care sășĭ acopere trupulŭ, se va îndrepta moralicește fără nice o 
îndoélă, elŭ se va părăsi de multe fără delețĭ la care sʼa dedatŭ dela căderea împerățieĭ și 
dela începerea de arme cu poterile cele necredințióse, careʼlŭ condemnară la o desevârșită 
nelucrare, și în parteʼșĭ va recăștiga energia și bărbăția pe care maĭ că a perdutʼo cu totulŭ. 
Prin urmare despărțirea acésta între Turcia europénă și asiatică va fi de mare folosŭ pentru 
ambele părțĭ. 
 Să cercetămŭ acum cum sʼarŭ poté pune în lucrare utopiele aceste (căcĭ în ociĭ 
multorŭ persóne combinățiunile aceste se vorŭ vedé utopie). Spre a ajunge la acéstă 
deslegare a întrebățiuneĭ orientalĭ, poterile cele marĭ arŭ avé să alégă între doue călĭ diferite: 
una din aceste duce maĭ dreptŭ la scopŭ, și este maĭ scurtă și maĭ gloriósă; ea este demnă de 
o adoua alianță sfântă, maĭ creștinéscă decum a fostŭ cea dinteiă. Căndŭ sʼarŭ primi a se 
lucra pe acéstă cale descisă, atuncĭ inițiativa arŭ fi să se facă din partea poterilorŭ celorŭ 
neutralĭ, care prin pusețiunea geografică a statelorŭ lorŭ nu săntŭ strânsŭ interesate în tréba 
acésta, prin urmare nice că póte cădé asuprăle prepusŭ de cugete reținute. Regatulŭ Grecieĭ 
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sʼa creatŭ prin o voință vârtósă și întrunită, prin unŭ actŭ de autoritate; împerăția bizantină 
sʼarŭ poté întemeia cu o ușurătate încă și maĭ mare, pentru că turciĭ în anulŭ 1853 (acestŭ 
anŭ atătŭ de ominosŭ pentru eĭ) săntŭ cu multŭ maĭ demoralisațĭ și maĭ descurăgiațĭ decătŭ 
în aniĭ 1827 și 1828 (cu acéstă părere poté eși domnulŭ autorele la lumină în luna luĭ 
Aprile, cândŭ îșĭ tipări promemoria sea, earʼ după lovirea dela Oltenița din septămănele 
trecute, nu maĭ multŭ; căcĭ se face de rușine). 

Confătuindŭ poterile cele marĭ prin generósa și poternica lorŭ inițiativă la 
reorganisarea împerățieĭ bizantine, șʼarŭ căștiga suveraniĭ o gloriă multŭ maĭ frumósă și 
maĭ trainică decătŭ aceea, care arŭ isvorâ din învingerĭ, ce le arŭ reporta asupra națiunilorŭ 
creștine, și din cucerirĭ efemere, care aprindŭ numaĭ jaluziă și ură și provocă numaĭ la 
reacțiune și la coalițiunĭ înfricoșate; prin acésta ele arŭ desbrăca, ambițiunea vecinilorŭ de 
tótă nădejdea, arŭ pune odată capetŭ neîncredereĭ împrumute ce domnește între poterĭ, 
precum și temereĭ celeĭ fără de sfărșitŭ, care se naște din potința de a se esca unŭ resboiŭ 
europénŭ din causa întrebățiuneĭ orientale, și șʼarŭ asecura totodată în țerele aceste o 
influință mare, basată ăe legĭ. 
 A doua cale, pentru de a ajunge cu încetulŭ totŭ la acelŭ resultatŭ, arŭ fi: a pregăti 
pe Grecia, ca ea să ducă în deplinire acestŭ opŭ mare. Începutulŭ la acésta arŭ trebui să fiă, 
făcăndŭ pe Grecia întrʼadeverŭ neatărnată și destoinică pentru viiață, regulăndŭ definitivŭ 
detoria de împrumutŭ ce lʼa făcutŭ ea la acele treĭ poterĭ marĭ și căștigănduĭ cu învoirea 
pórteĭ granițe maĭ folositórie în privință militare și o estindere a teritoriuluĭ, care o arŭ pune 
în stare așĭ mulțămi trebuințele sele, așĭ plini obligățiunile și aʼșĭ forma o potere de uscatŭ 
și de mare, care cerândŭ trebuința, să fiă în stare a esecuta o bătaă ofensivă aŭ defensivă 
asupra Turcieĭ. Învoirea turcilorŭ la acéstă lățire de teritoriŭ, care avé ase estinde peste 
Grecia, Epirŭ, Tesalia, o parte a Macedonieĭ și doarʼ șĭ peste isnula Candia, sʼarŭ poté 
căștiga ușor făgăduindulise că Egiptulŭ se va supune deplinŭ la autoritatea Califeĭ din 
Constantinopole. Acuma căndŭ ómeniĭ se vindecară de acea retăcire (a domnuluĭ Tiers) 
cumcă adecă dinastia luĭ Mehmed-Ali arŭ avé unŭ viitoriŭ mare de civilisațiune și după ce 
se observă, că între hotarăle împărățieĭ turceștĭ nu este locŭ pentru doue dinastie 
musulmane, nʼarŭ vărsa nimene lacrămĭ pentru semisuveranitatea ce o are astăzĭ Abas-Pașa 
dela Egiptŭ. Dacă Turcia arŭ scimba provinciele ce le amŭ numeratŭ, care în partea cea maĭ 
mare săntŭ locuite de creștinĭ, cu Egiptulŭ celŭ bogatŭ și curatŭ turcescŭ, atuncĭ ea arŭ 
căștiga îndoitŭ pe de o parte sʼarŭ scăpa de elementulŭ celŭ eterogenŭ alŭ sudițilorŭ, cariĭ 
tocma pentru aceea săntŭ neliniștițĭ și însuflețițĭ de simțeminte pentru ea puținŭ priitórie, și 
arŭ căștiga în loculŭ acelorŭ locuitorĭ de o viță și credință cu dânsa, cariĭ prin loialitate, 
credință și alipire precum și prin ascultarea cea órbă, la care săntŭ dedațĭ, iarŭ aduce folóse 
nemărginite, și cariĭ prin o asemenea scimbare nʼarŭ perde nimicŭ, căcĭ sistema guberniuluĭ 
turcescŭ din Constantinopole este fără îndoială maĭ blăndă și maĭ dulce de cătŭ a satrapeĭ 
dela Egiptŭ. Anglia din partea sea în privința drumuluĭ de ferŭ, care tocma acum îlŭ face și 
în privința caleĭ ce duce peste îngustimea dela Suețŭ, șʼarŭ căștiga dela sultanulŭ totŭ acele 
concesiunĭ, care ʼșĭ le căștigă acum dela Abas-Pașa. Însă ca să ne reîntórcemŭ la Grecia, 
acésta prin o astfeliŭ de lățire a teritoriuluĭ seŭ, care Turcieĭ nu iʼarŭ aduce nice o 
stricățiune, întărinduse, organisănduse și prepărănduse de timpuriŭ pentru opulŭ celŭ mare, 
care i sʼarŭ asemăna prin mărinimitatea și înalta înțelepțiune a poterilorŭ europene sʼarŭ 
vedé pusă în stare, fără a însufla prin aceea îngrigirĭ acestorŭ poterĭ, a pășĭ la clironomia 
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Turcieĭ europene, îndată ce acéstă împerățiă șʼarŭ asculta sentința ce ʼiarŭ respicao doftoriĭ 
eĭ ceĭ maĭ capacĭ și maĭ binevoitorĭ. 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 

 S i b i i ŭ  9 Decem. Precum amŭ înțelesŭ din izvorŭ securŭ, gimnasiulŭ de statŭ 
romano-catolicŭ de aicĭ, din lipsa profesorilorŭ la cariĭ se cerŭ cualitățĭ deosebire, nu va 
începe anulŭ acesta funcțiunile sele, ca gimnasiŭ de statŭ, ci posturile de profesorĭ vacanțĭ 
se vorŭ ocupa pentru acuma numaĭ cu suplențĭ. — D. Profesore provisoriŭ dela acestŭ 
gimnasiŭ Franțŭ Lebet a reposatŭ erĭ după amézĭ după o bólă maĭ îndelungată de slăbițiune. 
Erĭ avurămŭ o zi ploiosă. 
 Auzimŭ că turciĭ arŭ fi trecutŭ dela Măcinŭ peste Dunăre și arŭ fi bătutŭ pe rușĭ. 
 Bănatŭ. Gazeta Timișóreĭ cuprinde concursulŭ pentru ocuparea posturilorŭ a 
personaleluĭ de conceptŭ la suprema procuratură de statŭ, și procuraturele de statŭ în 
Voivodina sărbéscă și Banatulŭ Temesianŭ cu terminŭ, pănă în 10 Ianuariŭ 1854 c. n. La 
tribunalele supremŭ din Tmișóră va fi unŭ procuratore de statŭ supremŭ, și unŭ locoțiitoriŭ 
alŭ seŭ. 
 La tribunalele din Timișóră va fi unŭ procuratore de statŭ, și treĭ substituțĭ. La 
tribunalele cercuale din Logojŭ 1 procuratore de statŭ, și 2 substituțĭ. La trbunalele cercuale 
din Bececerecul Mare 1 procuratore de statŭ și 3 sustituțĭ. La tribunalele cercuale din 
Somborŭ 1 procuratore de statŭ și 3 substituțĭ. La tribunalele cercuale din Novisadŭ 1 
procuratore de statŭ și 3 substituțĭ.  
 Austria. Corespundința Austriacă are următóriele: 
 La relațiunile ce aŭ sositŭ astăzĭ aĭcĭ din Constantinopole cu datŭ din 5 Dece. despre 
trămiterea de doue corabie din flota franțozéscă și doue din flota englezéscă în Marea 
négră, avemŭ să adaugemŭ, cumcă acele aŭ fostŭ trămise la Sinope și Varna, ca să să 
informéze maĭ de aprópe despre starea lucruluĭ. După înpărtășirĭ secure, are acésta trimitere 
numaĭ unŭ scopŭ pacinicŭ, și décă după relațiunile, ce vorŭ face aceste corabie, arŭ avea o 
parte din combinata flotă franțeso-englezéscă să între în marea negră, atuncĭ acésta se va 
face numaĭ cu acea tendință, ca să împedece o maĭ departe lovire între flota ruséscă și 
turcéscă. 

________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 
 Vestitoriulŭ romănescŭ ne înștiințéză, cum că Duminecă în 29 Noem. sʼa ținutŭ în 
Biserica Sărindarŭ de Eminenția Sea Părintele Mitropolitŭ Nifonŭ încungiuratŭ de clerulŭ 
rusescŭ și romănescŭ mulțămire penru învingerea ce a reportatŭ flota ruséscă asupra celeŭ 
turceștĭ. La acésta solenitate aŭ fostŭ față supremulŭ comendante principele Gorceacof 
Comisariulŭ ecstraordinariŭ și plenipotinte în principate Generalele Budberg, și alțĭ generalĭ 
ce se află în Bucureștĭ, tóte auctoritățile ruseștĭ civilĭ și militarĭ, sfatulŭ administrativŭ, 
precum și tóte auctoritățile civilĭ și militarĭ ale țereĭ. 
 Flotele aliate care se află în Bosforŭ aŭ peste 2000 de tunurĭ. 
 Gazeta universale are din capitalea Rusieĭ următórea știre: 
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 În 29 Noem. de diminéță fu înpușcatŭ pe loculŭ de ecsercițiŭ unŭ ofițerŭ alŭ 
regimentuluĭ de gardă Semenov, acela adecă, care a datŭ secretaruluĭ luĭ Gorceacof 
Radsevici materialele la trădătoria luĭ corespundință cu Omer Pașa, Radsevici a fostŭ 
așijdere la fața loculuĭ împușcatŭ și nu aŭ fostŭ dusŭ la S. Petersburgŭ precum se credé. 
După maĭ multŭ de unŭ pătrariŭ de vécŭ a fostŭ S. Petersburgŭ iarășĭ martore la o perzare. 
 Din Transcaucasia a venitŭ știrea, cum că armata turcéscă 30000 tare, cu 40 tunurĭ a 
trecutŭ érășĭ granița ruséscă, și a atacatŭ unŭ detașamentŭ de 6 batalione infanteriă, 3 
escadrone de cavaleriă, și 300 cozacĭ, și cu tótă preponderațiunea nu a succesŭ 
întreprinderea turcilorŭ, eĭ aŭ lăsatŭ mulțĭ morțĭ pe cămpulŭ bătălieĭ, și cu amurgitulŭ săreĭ 
sʼaŭ întorsŭ îndereptŭ.  
 După știrile din Smirna (Ismirŭ) din 30 Noem. sʼa scosŭ și cetatea acésta flamura 
verde a resbeluluĭ „sfăntu“ Gubernatorele Ismailŭ Pașa, care pănă acuma a refusatŭ cererea 
acésta, nu sʼa maĭ potutŭ înprotivi fanatismuluĭ poporațiuneĭ mahomedane. 
 Pentru oposițiunea toristilorŭ asupra politiceĭ din afară este însemnătóriă o broșură 
ce a eșitŭ subt titlulŭ „Crisa de față a resbeluluĭ turco-rusescŭ“ a căreĭ auctorele 
speudonimŭ Cocincebi se vede a nu se teme atăta de învingerea, cătu de perderea Rusieĭ. 
Poterile apusene, zice elŭ, că arŭ trebui după părerea sea să înpedece, ca să nu pătiméscă 
prestigiulŭ militare alŭ Rusieĭ, de aceea arŭ fi maĭ bine, ca Țarulŭ să se siléscă prin Europa, 
decătŭ prin Turcia a înceta dela politica sea. 
 După știri din Constantinopole din 19 Noem. se spune că arŭ fi sositŭ acolo 
manifestulŭ împeratuluĭ rusescŭ, și cu tóte că îlŭ aflară turciĭ maĭ moderatŭ în espresiunĭ 
decătŭ celŭ din tăiŭ, elŭ totușĭ a înțepatŭ atătŭ de tare pe pórtă încătŭ prin acésta sʼa pusŭ 
piedecă mare negoțiațiunilorŭ celor de pace ale Lorduluĭ Redclif. Despre unŭ armistițiŭ 
nice nu vré ministeriulŭ să știe. Subt președința mareluĭ vizirŭ sʼaŭ ținutŭ în treĭ zile 
consultărĭ de cabinetŭ. Vezirulŭ încă nu a întorscŭ visita de cortenire generaleluĭ 
franțosescŭ Baraguaĭ, ce bate tare la ocĭ. 
 În zioa de „Ducerea în Biserică a Născătóreĭ de Dumnezeŭ“ a făcutŭ Ițetŭ Pașa în 
uniformă de gală Mitropolituluĭ ortodocsŭ din Belgradŭ o visită de cortenire, care dă 
dovadă că buna înțelegere între turcĭ și Sărbĭ nu sʼa turburatŭ. 
 În luna luĭ Octom. saŭ transportatŭ pe drumurile ferecate austriace de statŭ 304143 
persóne, 37289 méje de lucrurĭ grabnice, și 2,491,423 méje de povară. Venitulŭ a fostŭ 
1,252,832 f. m. c.  
 Dela Cataro se scrie, cum că în urmarea unuĭ conflictŭ seriosŭ ce sʼa întămplatŭ în 
Montenegro unciulŭ principeluĭ Danilo cu maĭ mulțĭ primațĭ aĭ țereĭ aŭ fugitŭ acolo. Celŭ 
din tăiŭ întemeiatŭ pe spusa servitoriuluĭ zice, că viața luĭ arŭ fi fostŭ în primejdiă și de 
aceea aŭ vrutŭ să taie capulŭ unciuluĭ seŭ Petro Petrovici fratele răposatuluĭ vlădică, și 
președinte alŭ Senatuluĭ, la președintele George Petrovici, la serdariĭ și senatoriĭ Milo 
Martinovicĭ, Stefanŭ Petrovici ș. a. 
 Generalele rusescŭ și Comisariulŭ ecsatrordinariŭ alŭ Principatelorŭ de Budbergŭ 
dă în tótă mercurea audiențiă, și după făcuta publicațiune prin secretariulŭ statuluĭ D. Iancŭ 
Manŭ în mercurea viitóre va primi orĭ cine resoluțiunea pe jalba ce aŭ așternutŭ cu o 
septămănă maĭ nainte. 

Țedulele de 6 crucerĭ nemțeștĭ încétă cu sfărșitulŭ luneĭ acesteĭ a maĭ cercula. 
 Știrea despre prăpădirea floteĭ turceștĭ la Sinope a făcutŭ în Constantinopole o 
întristare mare. 
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 Gazeta curțiĭ din S. Petersburgŭ aduce la citirea pré înaltuluĭ manifestŭ érășĭ unŭ 
impromtŭ de D. Nevacovici care sună așia: La ciămarea Țaruluĭ sʼaŭ înarmatŭ totŭ, totŭ 
buește de vitejiă și voiniciă de loviturele sărbătoreștĭ se cutremură inima ruséscă, și 
stindardele ruseștĭ fălfăe în luptele crunte. Uitațivă în susŭ la cămpiele care săntŭ acoperite 
cu resboiŭ, la resboiniciĭ plini de gloriă la baionetulŭ care aduce mórte, și la frațiĭ ce săntŭ 
adunațĭ subt semnulŭ cruciĭ, și strigărĭ „Mare este Dumnezeulŭ rușilorŭ.“ 

________________ 
Din cămpulŭ resboiuluĭ. 

 
 De vreocăteva zile sʼa lățitŭ pe aicĭ știrea despre o învingere a rușilorŭ în contra 
turcilorŭ în Asia, fiindŭ însă că gazetele atătŭ pămăntene, cătŭ și cele străine vorbeaŭ 
tocmaĭ din contra, cumcă adecă nu rușiĭ ci turciĭ arŭ fi învinsŭ, așia dară faimelorŭ acestorŭ 
nu se pre dedea crezemăntŭ mare. Noĭ ținemŭ în privința acésta înștiințările din 
„Vestitoriulŭ romănescŭ“ de autentice, și de aceea scótemŭ din elŭ următoria arătare, care 
pune acésta învingere afară de tótă îndoiala: 
 „Bucureștĭ 1/13  Decem. 1853. 
 Comandantul anșef al trupelorŭ I m p e r i a l e  a primit noutățile următoare:  
 La 2 Noemvrie o isbândă strălucită sʼa făcutŭ în prejurul forterețiĭ Alecsandropol 
(Gumri), unde poterile principale ale Turcilorŭ trecuseră râul Arpatce subt comanda 
Serascieruluĭ Abdi Pașa. Un detașament Rusesc, ce era din trupele adunate subt poruncile 
Generalelui Leirinant Prinț B e b u t o v , a fost trimis ca să observeze pe vrăjmaș și să 
coprinză acele locurĭ. Atacat fără veste de toate puterile turceștĭ, se bătu și el cu bravură și 
susținu pănă seara bătaea. Întrʼacestea și Prințul B e b u t o v , auzind slobozire de tun sʼa 
îndreptat cu un ajutor spre detașamentul amerințat. Vrăjmașul, temându-se de a nu fi atacat 
și de acesta, se retrase îndată, folosinduse de întunericimea nopțiĭ, și trecu înapoĭ râulŭ 
Arpatce de și numărul oștirilor sale era destul de însemnător. 
 Afară de aceasta, un detașament Rusesc prea puțin numerous, care ținea strâmtorile 
de Borjom între Acalțic și Pori, fu a tacat la 6 Noemvrie de niște puterĭ vrășmașe foarte 
însemnate și le response cu potere. În noaptea de 6 spre 7, Generalul-maior B r u n e r , 
comandantul regimentuluĭ de Brest, aducând ajutoare, — Turciĭ care priimiseră și eĭ 
ajutoare, aŭ fost atacațĭ în pozițiile lor cu baioneta și împrăștiațĭ. Cu această ocazie le aŭ 
luat un tun, patru stendarte șĭ maĭ multe alte trofee. Perderea Rușilor în această lovire a fost 
neânsemnată. Turciĭ aŭ lăsat pe câmpul de bătae 90 morțĭ. 
 În sfârșit la 14 Noemvrie trupele regulate ale Turcilor aŭ fost atacate maĭ nainte de 
revărsatul zorilor lângă orașul Acalțic pe malurile râuluĭ Poșov-Ceaĭ de detașamentul 
Generaluluĭ Leitinant Prințul A n d r o n i c o v . Bătaea a ținutŭ până la sfințitul soareluĭ. 
După maĭ multe atacurĭ Turciĭ aŭ fostŭ cu desăvârșire împrăștiațĭ, perzând 12 tunurĭ, 120 
prizonierĭ, câte-va steagurĭ și stindarte, și a lăsat pe cămpul de bătae maĭ mult de 1000 
morțĭ. Un ofițer și 28 soldațĭ Rușĭ aŭ fost omorâțĭ: numărul răniților este un General, 8 
ofițerĭ și 179 soldațĭ. 
 Astfel, în câte-va zile, linia frontieriĭ Ruseștĭ despre Asia mică a fost deșertată de 
vrăjmașĭ, ale cărora încercărĭ îndrăsnețe aŭ priimit o pedeapsă meritată. 
 Corespundintele Masageruluĭ Sibianŭ scrie din Bucureștĭ cu datŭ din 16/4 Decem. 
cumcă sʼa pusŭ în marșŭ spre Dunăre, și spre Craiova, colóne de trupe ruseștĭ. Și că în 
Bucureștĭ se vorbește de obște, că turciĭ sʼarŭ înbulzi totŭ în maĭ mare numerŭ peste Dunăre 
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dela Vidinŭ la Calafatŭ. Avantgarda turcéscă să fie numaĭ o stațiune îndepărtată de Craiova, 
aceste știrĭ însă nu se potŭ lua ca secure, pentru că se basése numaĭ pe spusele călătorilorŭ, 
oficiosŭ nu sʼa publicatŭ pănă acuma nimicŭ despre acésta. Uniĭ vréŭ să auze de maĭ multe 
zile bubuite de tunurĭ din părțile Dunăriĭ și de aceea eraŭ ómeniĭ tare curiosĭ în Bucureștĭ să 
audă ce le va adduce carulŭ iute dela Giurgiŭ. 
 După cum se aude a fostŭ se plece în 7 Dece. Tótă garnisona ruséscă ce se află în 
Bucureștĭ spre Craiova, și va fi suplinită de trupe noue. În Bucureștĭ încă totŭ se vorbește că 
Clanca sʼarŭ afla la oștirile turceștĭ din Romănia mică. Afară de Bucureștĭ se lucră la 
șanțurĭ cu bărbățiă. 
 Ziurnalele de „Deba“ vorbește despre lovirea dela Sinope și zice, că décă muscaliĭ 
arŭ cuprinde acesta portŭ, care încă nu este cu totulŭ întăritŭ, turciĭ nu iʼarŭ maĭ poté scóte 
din elŭ, și că eĭ arŭ potea érășĭ restaura canalele care a maĭ ecsistatŭ o dată și care a servitŭ 
de șanțŭ pentru linia bastionelorŭ. În acestŭ modŭ sʼarŭ potea face unŭ feliŭ de Gibraltarŭ 
pe țermulŭ turcescŭ alŭ mareĭ negre. Cetatea Sinope a fostŭ clădită din materialele cetățiĭ 
vecie greceștĭ, ea a fostŭ loculŭ nașteriĭ luĭ Diogene, capitalea luĭ Mitridate. Luculŭ a 
ocupato în anulŭ 71 nainte de Hristosŭ. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 În unulŭ din Nri trecuțĭ amŭ fostŭ atinsŭ despre bravura, ce a făcutŭ căpitanulŭ dela 
miliția romănéscă Petrescu. Despre acéstă bravură aflămŭ în O. D. P. o corespundință dela 
mărginile Romănieĭ din 6 Decem. c. n. carea sună așia; Maĭŭ succesŭ amŭ căștiga 
următóriele împărtășirĭ despre întămplările, ce aŭ premersŭ încorporațiuneĭ milițieĭ 
romăneștĭ în știrile ruseștĭ, séŭ maĭ bine ce aŭ stărnitŭ acésta incornorațiune. Netăgăduitŭ aŭ 
fostŭ perdutŭ rușiĭ încă nainte de 1848, éră maĭ vărtosŭ în aniĭ acestĭ cincĭ de preurmă tótă 
simpatia, ce o aveaŭ órecăndŭ în principate. Nu numai poporațiunea, ci și miliția cunoscu 
pericolulŭ, cu care este amenințată ecsistința politică și naționale a Moldo-Romănieĭ. Nu e 
dară minune, décă ofițeriĭ provocănduse la tractate, în care este garantesată neutralitatea 
țereĭ, pănă în luna de pre urmă aŭ cercatŭ a se îngredĭ asupra aceleĭ subposițiunĭ, ca eĭ să se 
lupte asupra turcilorŭ. Și după îndepărtarea principeluĭ țereĭ trupelorŭ romăne nu aŭ mersŭ 
alte ordine, decătŭ, ca să se țină strănsŭ neutralĭ, și anume la granița Dunăreĭ să încungiure 
tóte atacările asupra Turcieĭ. 
 O întămplare neînsemnată strică tóte relațiunile; ve este cunoscutŭ, cum că de locŭ 
după lovirea dela Isaccia bandele de hoțĭ turceștĭ aŭ atacatŭ doue posturĭ de cordonŭ cu 13 
feciorĭ ceva întro depărtare de 10 milurĭ dela Brăila, de maĭ multe orĭ în numerŭ însemnatŭ, 
și pușcăndŭ asupra lorŭ maĭ pre urmă le aŭ omorâtŭ și comendantele. De locŭ sʼa făcutŭ 
despre acésta întămplare arătare la Comanda turcéscă de dincolo, și ca satisfacțiune sosi 
încredințarea către comanda militare romănéscă, că așia neorânduelĭ nu se vorŭ maĭ 
întămpla. Însă bandele hoțeștĭ ale turcilorŭ nu încetară, ci încetŭ treceaŭ peste Dunăre și 
răpeaŭ vite și peștĭ ce eraŭ întrʼo mulțime adunațĭ acolo, care le punéŭ pe luntriuțe și le 
treceaŭ de partea ceealaltă.  
 Către mizloculŭ luĭ Noem. în amurgitulŭ săreĭ a fostŭ unŭ postŭ de cordonŭ ½ óră 
îndepărtatŭ dela Braila pe Dunăre însusŭ atacatŭ de o bandă de hoțĭ turceștĭ, cariĭ veniră pe 
luntrióre. La representarea pacinică a granițelorŭ respunseră acestĭ cu pușcăture, se aruncară 
asupra postuluĭ și îlŭ maltractară dobitocește. Știrea despre acésta faptă a străbătutŭ la 
Brăila.  
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 Căpitanulŭ Petrescu comendantele uneĭ, saŭ doue canpaniĭ, ce staŭ în Braila sʼa 
hotorătŭ săʼșĭ resbune asupra acesteĭ batjocure. Elŭ mérsă dară de locŭ în zioa următóriă cu 
24 feciorĭ de aĭ seĭ la postulŭ de cordonŭ, unde sʼa întămplatŭ călcarea șʼa alesŭ o posițiune 
ascunsă în rogozŭ, și a poruncitŭ totŭ de odată la amăndoue posturile maĭ de aprópe, ca de 
locŭ să alerge la loculŭ lupteĭ, cum vorŭ auzi pușcătura din tăiă. Nu trecu multŭ și iată turciĭ 
vinŭ pe luntri. Cum se apropiară de țermŭ îĭ salută o salvă bine țintită, uniĭ dintre turcĭ se 
legănară de locŭ și căzură în Dunăre, însă iute se treziră ceialalțĭ turcĭ, și așia începu unŭ 
focŭ bine nutritŭ din amăndoe părțile. Ceĭ 26 de grănicerĭ ale postelorŭ vecine încă aŭ fostŭ 
sositŭ la loculŭ lupteĭ, și lupta ținu întrʼuna pănă ce maĭ mulțĭ dintre turcĭ fură omorățĭ, séŭ 
greŭ rănițĭ. Comandantele generale rusescŭ nu a lipsitŭ a lăsa trofeele ocupate de căpitanulŭ 
Petresculuĭ, și alŭ încredința, cum că acésta faptă resboinică, ce a fostŭ tare bine venită 
rușilorŭ, va arătao la Préînaltulŭ locŭ. 
 Săntŭ aceste acscese cu știrea, séŭ asupra voințeĭ diregătorielorŭ turceștĭ? Acésta 
este totŭ atăta, destulŭ, că ele aŭ fostŭ îndemnatŭ, ca miliția romănéscă săʼșĭ părăséscă 
pusețiunea sea neutrale în faptă. 
 Este de prisosŭ a maĭ pomeni, cum că întruparea trupelorŭ romăneștĭ cu armata 
ruséscă va lăpăda o greutate mare în cumpăna resboiuluĭ. Să ne aducemŭ aminte cum că în 
anulŭ 1828 și 1829 panduriĭ romăneștĭ subt G. Magerŭ, Ciupage și Solomonŭ, a fostŭ în 
stare să dé Rușilorŭ în Romănia celŭ maĭ însemnatŭ ajutoriŭ armatŭ. — Noĭ avemŭ aci a 
adăoga numaĭ aceea, că unde onórea militare căndŭ este atacată, se știe răsbuna cu atăta 
tăriă, acolo viața resboinică nu este adormită, ci îĭ lipsește numaĭ ocasiune. Acésta a 
doveditŭ miliția romănéscă în faptă la maĭ multe afere, iară maĭ vărtosŭ la 1848. 
 Din Iașĭ se scrie cu datŭ din 27 Noemb. cumcă prin acéstă cetate aŭ începutŭ a trece 
trupe muscăleștĭ totŭ pedestrime din corpulŭ luĭ Osten-Sacen, și se vorbește cumcă Brăila și 
Galațĭ se vorŭ întări, care lucru dă a pricepe, cumcă diferințele ruso-turceștĭ încă nu săntŭ 
așia de aprópe de deslegarea lorŭ. 
 O Corespundință din Viena în O. D. P. cu datŭ din 14 Dece. c. n. zice: Avantgarda 
corpuluĭ luĭ Osten-Sacen a ajunsŭ acuma în Iașĭ, și curăndŭ vorŭ sta 20,000 trupe maĭ multŭ 
în principate. Nu este pré plăcutŭ a avea cămpie verzĭ, și semănăture în acelŭ locŭ, în care 
doue corpurĭ vrăjmășeștĭ de cavaleriă staŭ să se lovéscă la olaltă, tocmaĭ așia nu este de 
pizmuitŭ și aceea țéră care are sorte a fi o stațiune de mezuină între doue state marĭ, între 
care lupta în hotărăte epoce se reîntórce regulatŭ. Apoĭ după ce arată, că în principate se 
facŭ din partea rușilorŭ lucrurĭ, care nu se potrivescŭ cu declarațiunea, că principatele săntŭ 
ocupate numaĭ ca amanetŭ, și cu punerea președinteluĭ căndŭ Domniĭ principatelorŭ nu aŭ 
resignatŭ, ci aŭ pusŭ numaĭ o administrațiune provisoriă în timpulŭ Absențieĭ lorŭ, nu arŭ fi 
faptă legiuită, înceie cu următoriele cuvinte: întrʼaceea săntemŭ convinșĭ, cumcă aceste și 
alte manifestațĭunĭ să stiméze pré tare, décă în dosulŭ lorŭ se caută o întrebare principale în 
statulŭ de dreptŭ definitivŭ alŭ principatelorŭ. Ele săntŭ numaĭ fapte trecătorie, ce sʼaŭ ivitŭ 
în înbulzéla evinemintelorŭ și érășĭ vorŭ peri cu descursulŭ acelora. O ocupațiune teoretică 
a principatelorŭ nu póte mișca nice pe unŭ omŭ trézŭ a căuta în dosulŭ lorŭ. Statulŭ de maĭ 
nainte a amăndurorŭ principatelorŭ este unŭ dreptŭ europénŭ, nu Moldavo-romănescŭ — 
despre acésta aŭ poterile numaĭ unŭ cugetŭ. Se póte diserta despre aceea, cu cătŭ să se 
lățéscă domnia de protecțiune a Rusieĭ peste biserica greco-ortodocsă în oriente, séŭ să nu 
se lățéscă, despre granița domnieĭ eĭ de statŭ în ținutulŭ de dincócĭ de Prutŭ nu este nicĭ o 
opiniune diferită. Acésta nu este numaĭ unŭ resultatŭ alŭ conferințelorŭ maĭ noue, ci ea stă 
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încă dela începutulŭ certeĭ cu tăriă. Rusia nu a contrazisŭ din partea sea nicĭ odată 
îndreptățireĭ acestuĭ principiŭ. 

________________ 
8826. m. p. 
 Dela stăpănire săntemŭ poftițĭ a publica următoriulŭ decretŭ. 

 
D E C R E T U L Ŭ  

 Ministeriuluĭ de finanțe din 6. Iuniŭ. 1853, pentru tóte țerele imperiuluĭ afară de țéra 
lobardo-venețiană, prin care se dispune a se trage din cerculățiune țedulele germane decâte 
6 crucerĭ.  
 
 Spre a restaura o ordine tare în statulŭ banilorŭ, și anume spre a face unŭ pasŭ maĭ 
înainte întru regularea cerculățiuneĭ banilorŭ în comerciulŭ celŭ micŭ, administratura 
finanțelorŭ, pe temeiulŭ deslegăreĭ împerăteștĭ din 29. ale luneĭ trecute, a decisŭ a retrage 
din cerculățiune pănă la capetulŭ luĭ Decembre 1853 țedulele germane (de sórte) câte de 6 
crucerĭ. 
 Spre acestŭ scopŭ, pănă la acelŭ terminŭ, are fiăciune voiă de a aplica numitele 
țedule, séŭ spre respunsure de banĭ la casele statuluĭ, séŭ ale scimba pe banĭ de câte 6 
crucerĭ în argintŭ, ver pe alțĭ banĭ ce se află în cursŭ după alegerea proprietariuluĭ, la casa 
ce. r. scimbatŭ în Viena și afară din Viena la tóte casele principalĭ ale țerelorŭ. Spre 
ușiorarea publiculuĭ sʼaŭ îndetoratŭ prin escepțiune ale scimba și casele de colectă; însă la 
aceste din urmă case se vorŭ poté scimba numaĭ pe banĭ de hârtiă aĭ statuluĭ ce se află în 
cursŭ séŭ pe banĭ de aramă. 
 După ce va trece terminulŭ memoratŭ, aceste țedule nu se vorŭ maĭ primi la casele 
împerăteșrĭ nice în locŭ de plătire nice spre scimbatŭ, ci se vorŭ considera fără valore. 
 Earʼ țedulele ungureștĭ de 6 crucerĭ maĭ remânŭ deocamdată în cerculățiune. 

B a u m g a r t n e r  m. p. 

 
43. 

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

Din Protopopiatulŭ Joajuluĭ. fl. cr. 
 Din Comunitatea N e v o i a ș, Dela S. Biserică 6 f. P. Radu 
Par. 4 f. I. Roșu Titor 3 D. Diniș Titor 1 f. 24 c. A. Diniș Tit. 1 f. 8 c. 
A. Roșu Tit. f. 1 f. I. Dumitru Tit. 20 c. I. Pop Titor 10 c. S. Diniș 
Titor 10 c. L. Diniș Titor 6 c. I. Diniș Titor 6 c. D. Jula Titor 10 c. I. 
Jula 10 c. D. Jula 10 c. D. Roșu 20 c. C. Jula 16 c. I. Savu 10 c. E. 
Male văduvă 6 c. S. Roșu 6 c. S. Diniș văduvă 20 c. E. Popp, D. Petru, 
N. Topor, D. Diniș, M. Diniș căte 6 c. P. Jula 10 c. M. Topor 6. c. S. 
Bordian 4 c. P. Martin 7 c. P. Angia 7 c. D. Drăguș 20 c. I. Alba 5 c. S. 
Flore 5 c. S. Popp 6 c. A. Topor văduvă 10 c. P. Diniș 20 c. V. Popp, I. 
Drăguș, P. Angia, P. Jula căte 6 c. A. Diniș 10 c. P. Martin 6 c. L. 
Dinim 6 c. P. Diniș 6 c. N. Diniș 10 c. M. Dumitru 20 c. D. Ștolna 6 c. 
D. Popp 6 c. N. Pas 10 c. I. Jula, A. Ștola, P. Diniș căte 6 c. N. Savu 5 
c. S. Topor 6 c.  
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Suma 23 45 
Suma 23 45 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de  ‒
 ‒ ‒ ‒ ‒ 

6328 57 

      Suma totală 6352 42 

 

 
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 17. Decemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ     ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒      119 ½  

Argintulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  115  
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