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Depeșe telegrafice. 
 

 S i b i i ŭ  16 Decem. c. n. Învingerea trupelorŭ ruseștĭ în Asia lăngă Acalțicŭ și 
Alecsandropole séŭ Gumrĭ. În 26 Noem. Generalele Locuțiinte principele Andronicof cu 
9000 de feciorĭ a atacatŭ colóna turcéscă, ce înaintase către Acalțicŭ și consta din 10—
15000 lăngă satulŭ Suplisŭ, și la luatŭ cu asaltŭ după o luptă fórte ferbinte de 11 óre. 
Perderea turcilorŭ se sue peste 1000 morțĭ, 200 prisonerĭ, 13 tunurĭ, 2 parcurĭ de artileriă, 
maĭ multe stégurĭ și scule de resboiŭ. Castrele turceștĭ aŭ fostŭ cu totulŭ prada rușilorŭ. Ceĭ 
de pre urmă aŭ perdutŭ numaĭ din trupele regularĭ 40 morțĭ, 9 ofițerĭ pleguițĭ, între cariĭ 
Generalele Fraitac, și 80 feciorĭ. Lăngă Alecsandropole, séŭ Gumpi a fostŭ reînpinsŭ 
mușirulŭ Ali Pașa, care înnaintase cu poterea capitale prin Generalele Locoțiinte principele 
Bebutov numaĭ cu vreocăteva batalione, și tunurĭ. 
 B e r l i n ŭ  16 Decem. Gazeta „Țeitŭ“ ce ese aicĭ înștiințésă: După o știre secură 
dela Londonŭ din 13 a. l. se privește eșirea Lorduluĭ Palmerston din cabinetŭ ca secură cătŭ 
de curăndŭ, pentru divergința opiniuneĭ sele în privința biluluĭ de reformă. 
 L o n d o n ŭ  16 Decem. se încredințése de obște, cum că lordulŭ Palmerston și a 
datŭ dimisiunea. 
 L o n d o n ŭ  17 Decem. Resignațiunea luĭ Palmerston se adeverește. 

________________ 
R e s c ó l a  I a n i c i a r i l o r ŭ. 

 
 Ianiciariĭ la turcĭ aŭ fostŭ o oștire neregulată, însă plină de focŭ și fanatismŭ, care 
pentru bravurele ce le a făcutŭ în resboiele cele vecie, căndŭ tremura întreaga Europă de 
spada osmană, ʼșĭ a știutŭ căștiga dela sultaniĭ Turcieĭ feliurite  privilegie și scutințe, în cătŭ 
maĭ pe urmă nu atătŭ pentru moleșirea și corupțiunea, de care a fostŭ cuprinsă, cătŭ maĭ 
vârtosŭ pentru acele scutințe și privilegie ajunsese a fi nesuferită ciarŭ în ociĭ sultanilorŭ. 
 Sultanuluĭ Mahmudŭ părintele padișahuluĭ de astăzĭ aluĭ Abdul-Mețidŭ, i sʼa făcut 
dese împutărĭ din partea scriitorilorŭ englezĭ și franțezĭ, cum că prin nimicirea ianiciarilorŭ 
a slăbitŭ împerăția osmanilorŭ fără nicĭ unŭ folosŭ. Următoria descriere ce o aflămŭ în 
ziurnalele de „Deba“ ne face cunoscuțĭ cu acéstă ostășime în tótă a eĭ cruzime, care pentru 
deplina cunoștință ce o arată în astă privință, amŭ cugetatŭ că merită a o împărtăși 
publiculuĭ nostru. Ea dă totodată o dovadă, că acestŭ corpŭ nedisciplinatŭ maĭ curăndŭ a 
fostŭ o pedecă de cătŭ unŭ ajutorŭ pentru domnitoriĭ Turcieĭ.  
 Sultanulŭ Selimŭ alŭ III a fostŭ celŭ dinteiŭ monarhŭ turcescŭ, din alŭ căruĭ capŭ a 
eșitŭ planulŭ, care lʼa urmatŭ succesorele luĭ Mahmudŭ alŭ II și ʼlŭ urmează și sultanulŭ de 
astăzĭ, planulŭ de aʼșĭ întineri și renaște împerăția și de a o aduce cătŭ va fi cu potință pe 
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unŭ asemenea piciorŭ cu cele lalte state din Europa. Selimŭ a fostŭ unŭ principe luminatŭ și 
poftitoriŭ de științe, care a arătatŭ o mare dorință pentru de aʼșĭ însuși cunoștințe europene 
și care a și făcutŭ frumóse propășirĭ în geometriă și în știința fortificațiuneĭ. Doĭ dintre 
favorițiĭ luĭ, dintre cariĭ unulŭ sʼalesŭ maĭ tărziŭ unŭ inginerŭ renumitŭ aŭ mersŭ la Franția, 
aŭ învățatŭ limba franțozéscă și aŭ adusŭ sultanuluĭ cărțĭ despre știința de resboiŭ. Selimŭ 
adecă a priceputŭ fórte bine, cum că reformele împerățieĭ sele aŭ săse înceapă cu 
organisațiunea militare, pe de o parte pentru ca guberniulŭ să afle razimŭ în o ostășime 
nouă pentru reforme maĭ departe, earʼ pe de alta ca împerățieĭ săĭ recăștige acea bază, care 
o perduse prin multele loviture ce o ajunsese în veaculŭ acesta. Întâmplările aceste de 
nenorocire i se năștea maĭ alesŭ din aceea împregiurare, că dușmaniĭ turciloru apucaseră a 
face marĭ propășirĭ în tactică și în artea belică, în vreme ce acestia nu numaĭ că steteră pe 
locŭ, ci încă lăsară să adormă și acele instituțiunĭ, care maĭ nainte le da mănă de ajutoriŭ ca 
să reésă triumfătorĭ în bătălie. Ianiciariĭ, a cărorŭ infanteriă nebiruită aprópe de treĭ sute de 
anĭ ajunsese a fi spaima creștinătățiĭ, acum degeneraseră cu totulŭ. Așia darʼ sultanulŭ 
Selimŭ ʼșĭ începu înoirile sele cu aceea, că înființă o milițiă, pe care o numi „ostășime după 
noulŭ regulamentu“ și care era înarmată după modulŭ europénŭ și deprinsă în arme și 
tactică prin învățetorĭ franțozĭ și prusienĭ. În cinulŭ acesta se formară doue spre zece 
regimente de infanteriă și unŭ regimentŭ de cavaleriă. Ianiciariĭ priviaŭ corbișŭ la aceste 
trupe noue, a cărorŭ ținere bună și manevre deștepte încă maĭ tare arăta la lumină 
neascultarea și neștiința ianiciarilorŭ; acestia însă deocandată nu făcură alta nimicŭ de cătŭ 
începură a murmura n contra acesteĭ întocmirĭ. Mulțămitŭ prea multŭ de slujbele ce le 
făceaŭ aceste trupe noue, care tocma atuncĭ bătuseră pe albanesiĭ ce se resculaseră, 
sultanulŭ mearse ceva cam iute cu punerea în lucrare a planuluĭ seŭ. 
 Unŭ decretŭ, care ordina a se stringe musulmanĭ tinerĭ penrtu corpulŭ milițieĭ celeĭ 
nouă N i ț a m ŭ  a deșteptatŭ între preoțime mi ianiciarĭ o astfeliŭ de întărâtățiune, în cătŭ 
sultanulŭ se vezu silitŭ a amăna punerea în lucrare a aceleĭ ordinățiunĭ. Ferberea însă a 
fostŭ atătŭ de mare, în cătŭ avé trebuință numaĭ de unŭ prilegiŭ, ca să se prefacă în rescólă. 
Marele Mufti, o vulpe prefăcută, careʼșĭ da unŭ aerŭ, ca și cum elŭ sʼarŭ împăca cu 
organisațiunea milițieĭ celeĭ noue, numaĭ ca să pótă fi înaintatŭ de către sultanulŭ la acéstă 
înaltă demnitate bisericéscă, ura în Selimŭ pe înoitoriulŭ, care ʼșĭ a scuturatŭ obezele și 
ferecăturele neștiințeĭ. Elŭ și Caimacamulŭ (locoțiitoriulŭ mareluĭ vezirŭ) se coînțeleseră 
pentru o conjurațiune asupra sultanuluĭ. Caimacamulŭ începu așĭ pune planulŭ în lucreare 
cu multă vicleniă. Maĭ înteiŭ cercă a resturna pe toțĭ bărbațiĭ ceĭ marĭ cariĭ se bucuraŭ de 
grația sultanuluĭ și eraŭ învoițĭ cu reformele luĭ. După acesta mérse și maĭ departe. Între 
trupele care se aflaŭ în Constantinopole, eraŭ între alțiĭ și ca la vreo 2,000 așia numițĭ 
Iamacciĭ, feciorĭ înalțĭ de munte, din ținutulŭ Trapezuntuluĭ. Subt unŭ pretestŭ vicleanŭ, de 
a împlini porunca sultanuluĭ, elŭ le trămise la aceia în casarme uniforme de Nițamŭ adecă 
de miliția cea nouă. Li se face propusețiune de a întra și eĭ în acéstă óste de modelŭ și de a 
primi uniforma aceleia. Sumuțațĭ prin emisarĭ tainicĭ iamacciiĭ devinŭ turbațĭ sbiară, că 
voiescŭ aʼĭ face giaurĭ adecă creștinĭ, ʼșĭ părăsescŭ casarmele ce le aveaŭ la Bosforŭ și 
străbatŭ înnarmațĭ în Constantinopole. Se ațiță o luptă înverșunată între eĭ și miliția cea 
nouă regulată; însă în scurtŭ timpŭ se alătură poporulŭ și ianiciariĭ pe lângă fecioriĭ de 
munte și după o bătaiă săngerósă resculațiĭ remănŭ stăpânĭ peste căpitale. 
 Selimŭ acum numaĭ avé nice unŭ apărătoriŭ. Vătavulŭ iamacciilorŭ cu numele 
Vabaicci-Oglu domnia în căpitalea monarhuluĭ seŭ, adună poporulŭ și pe ianiciarĭ în piața 
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ce se zice Atmeidanŭ și le vesti întrʼo cuvântare înfocată, cumcă poporulŭ musulmanŭ ʼșĭ 
va resbuna asupra călcătorilorŭ de lege. După aceea citi numele dela patruzecĭ persóne ale 
cărorŭ capite trebue să cadă. În diminéța următóriă 40 de capite ale unorŭ bărbațĭ încărcațĭ 
cu merite zăcéŭ la piciorele luĭ. Cabaicci cere și depunerea sultanuluĭ Selimŭ; dorește însă, 
ca să se păziască formalitățile legiuite și ca marele mufti să fiă poftitŭ așĭ da părerea. Acesta 
slobode o fetvă, în care se zice, că sultanulŭ este depusŭ de pe tronŭ, pentru că a ciămatŭ 
asuprășĭ mănia luĭ Dumnezeŭ și a profetuluĭ prin aceea, că a încercatŭ a întroduce 
năravurile și datinele necredințioșilorŭ la ceĭ dreptŭ credințioșĭ, și fiindŭ că țereĭ nʼa datŭ 
nice unŭ moșténŭ. Pe Selimŭ celŭ depusŭ îlŭ încidŭ în seraiŭ și pe tronŭ așéză pe vărulŭ seŭ 
Mustafa alŭ IV. Mustafa unŭ omŭ necultivatŭ, fără de nice o știință, ʼșĭ petrecu viiața în 
desfrânare cu cliențiĭ și femeiele sele, lăsândŭ trebele cărmuireĭ să se conducă prin 
interesele ministrilorŭ seĭ. 
 Însă în contra nouluĭ sultanŭ se redică în scurtŭ timpŭ unŭ viforŭ înfricoșatŭ, careʼlŭ 
curăți  nunumaĭ de tronŭ, ci și de viață. Pașa dela Rușciucŭ, faimosulŭ Bairactarŭ, 
(cuceritoriŭ de stégurĭ) numitŭ așia, pentru că în bătaea ce o avu rușiĭ la Focșanĭ le apucă 
unŭ stégŭ muscălescŭ, a reprobatŭ fórte depunerea sultanuluĭ Selimŭ. De și acestŭ pașă 
fusese bătutŭ de muscalĭ, totușĭ Selimŭ îlŭ înaintă la rangŭ de pașă cu treĭ code de calŭ spre 
alŭ resplăti pentru împotivirea ce o făcu la o óste dușmană, multŭ maĭ numerósă decătŭ a 
sea. Bairactarŭ se hotări a reașeza în tronŭ pe Selimŭ. Armistarea ce o înceésă cu rușiĭ 
înainte de propunerea rescóleĭ în Constantinopole, îlŭ ierta să se departe de Dunăre și să 
plece spre Constantinopole în fruntea uneĭ armate de 20,000.  
 Ca să nu deștepte îngrigiri fără de vreme despre ale sele scopurĭ, se mișcă fórte 
încetŭ înainte. 
 În Adrianopole îndemnă pe marele vezirŭ ca să se alăture pe lângă elŭ spre a scăpa 
Constantinopolea de tirănia iamacciilorŭ o órdă de avanturierĭ din gunoiulŭ celŭ maĭ apusŭ 
alŭ omenireĭ. Bairactarŭ ajunse în urmă la Constantinopole. Pe Cabaicci și pe ofițeriĭ luĭ ceĭ 
maĭ de frunte puse săʼĭ spănzure de locŭ, pe iamaicciiĭ îĭ împreștiă, și Bairactarŭ fiindŭ 
acum domnŭ peste situațiune aștéptă numaĭ unŭ momentŭ binevenitŭ spre aʼșĭ duce în 
deplinire întreprinderea sea cea mare    (înceierea va urma). 

________________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
  
 S i b i i ŭ  10 Decem. „Globe“ ne aduce tecstulŭ noteĭ vieneze, carea după înceierea 
convențiuneĭ în Viena din 5 Decem. c. n. sʼa trimisŭ la Constantinopole, și sʼa representatŭ 
porțiĭ prin internunciulŭ înperătescŭ Baronele de Bruc, ce sună așia:  
 „Împeratulŭ Rusieĭ cere, ca ritulŭ grecescŭ, și preoțimea grecéscă să continue a se 
bucura de privilegiele lorŭ subt protecțiunea Sultanuluĭ. Elŭ totŭ odată deciară, că nu vrea 
să violeze nice independința, nice drepturile suverane ale Sultanuluĭ, nicĭ că dorește să se 
amestece în trebele din lăuntru a le imperiuluĭ turcescŭ. Totŭ ce vrea Țarulŭ, este 
încredințarea, cumcă relațiunile religióse, ale bisericeĭ greceștĭ ce custaŭ, să remănă în 
valórea lorŭ, adecă ca să domnéscă o deplină egale îndreptățiere în drepturĭ între grecĭ, și 
între alte corporațiunĭ creștine, ce săntŭ subpuse porțiĭ, și prin urmare biserica grecéscă să 
se bucure de tóte folósele, ce săntŭ concese acestorŭ corporațiunĭ religióse séŭ se vorŭ 
concede în viitoriŭ. 
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 Pe acéstă bază este cabinetulŭ din S. Petersburgŭ gata, a încopceia érășĭ 
negoțiațiunile dé dreptulŭ cu imperiulŭ otomanicŭ, și cugetă a poté proiecta loculŭ, în care 
să se pórte negoțiațiunile, Bucureștiĭ. Întrʼaltele împeratulŭ Rusieĭ, cu tótă deciarațiunea de 
resboiŭ din partea porțiĭ, și a arătatŭ intențiunea a nu scimba nimicŭ în ținerea sea de pănă 
acuma, și a da trupelorŭ sele ordine, ca să se țermuréscă pe lăngă apărare. Cu totulŭ 
convinsŭ, cumcă Maiestatea Sea Sultanulŭ nu voește nimicŭ maĭ cu dorŭ, ca începuteĭ 
vărsărĭ de sănge a pune sfărșitŭ cătŭ se póte maĭ nainte, prin urmare că și elŭ este hotărătŭ, 
a susținea concesiunile, care sʼaŭ făcutŭ Rusieĭ în tractatele de maĭ nainte, și în conținerea 
acesteĭ intențiunĭ cu aceea a împeratuluĭ Rusieĭ, esprimă cabinetulŭ vienezŭ speranța, 
cumcă negoțiațiunile, începăndŭ cu unŭ armistițiŭ, nu vorŭ sminti a duce la o înpăcățiune 
sinceră (subscrisŭ Buol de Șaŭenstain).“ 
 Austria. V i e n a  17 Decem. c. n. Despre abdicarea luĭ Palmerston are O. D. P. 
următoriulŭ articul: Retragerea lorduluĭ Palmerston din cabinetulŭ englezescŭ, dă ocasiune 
la doue conjuncture. Este cu potință, cum că prin retragerea acestuĭ cu părulŭ albŭ încă fórte 
focosŭ bărbatŭ va fi maĭ mare influința lorduluĭ Aberdeen și a partiteĭ sele pacinice, și 
cabinetulŭ se va simțĭ eliberatŭ de aceĭ înbulzitorĭ, cariĭ îlŭ mănaŭ la pașĭ energioșĭ. E însă 
și aceea cu potință, cum că frica de ministrulŭ ce ese din cabinetŭ, care acuma întréga 
greotate a poporalitățiĭ, și cunoscințeĭ sele de lucrurile diplomatice o străpórtă pe banca o 
posițiuneĭ, va esercea asupra remășițiĭ cabinetulŭ tocmaĭ o influință îndemnătoriă. Nu 
trebue lăsatŭ din vedere, că lordulŭ Palmerston la maĭ multe ocasiunĭ dela începutuluĭ 
diferințelorŭ ruso-turceștĭ totŭ déuna a cocetatŭ cu óreșcare separată posițiune a cabinetuluĭ, 
și a datŭ a pricepe, cum că décă arŭ merge trebile după opiniunea sea, lucrulŭ arŭ căpăta 
altă versiune. Astfeliŭ de ministru, care pe lăngă aceste tóte este și pré bine informatŭ cu 
tótă starea și istoria secretă a întrebăĭ relegănătorie, și tóte acele le știe perfectŭ, ce 
cabinetulŭ în seanțele de pe urmă nu fără ostenelă le rătăcea la interpelațiunile luĭ 
Palmerston este unŭ vrăjmașŭ înfricoșatŭ maĭ vărtosŭ față cu unŭ cabinetŭ, care și altfeliŭ 
este espusŭ la maĭ multe legănăture. 
 După părerea nóstră lucru stă așia: De va succede conteluĭ Aberdeen nainte de 
adunarea parlamentuluĭ, să pășéscă înaintea ambelorŭ case cu pacea înceiată între Rusia și 
Turcia, atuncea elŭ a căștigatŭ joculŭ. Pacea o dorește în sfărșitŭ orĭ cine, și Anglia nu va 
face cabinetuluĭ imputare, că nu ia plăcutŭ maĭ tare bătaea. 
 De va afla însă parlamentulŭ causa acésta totŭ în aceea stare, în care a lăsatʼo la 
amănarea sea, ba încă în stare maĭ rea prin resboiulŭ ce sʼa escatŭ întrʼaceea la Dunăre și în 
Asia, atuncea se póte întămpla, ca Londonŭ Aberden să se vadă silitŭ așĭ da portfoiulŭ, și 
atuncĭ arŭ fi reîntórcerea luĭ Palmerston la unŭ oficiŭ cu multŭ maĭ primejdiosŭ, decătŭ ce 
este acela, din care elŭ a eșitŭ. 
 Acésta va fi negreșitŭ décă elŭ ese acuma din cabinetulŭ, căcĭ acesta va face pașĭ 
grabnicĭ ca să aducă o înpăciuire iute, și ca să pótă păși naintea cabinetuluĭ cu unŭ resultatŭ 
ciarŭ. De săntŭ însă inimele în S. Petersburgŭ și Constantinopole pregătite pentru o 
împăcare greabnică, este o întrebare, ce noĭ nu o potemŭ deslega. 

________________ 
Întămplări de zi. 

 Din Belgradŭ se scrie cumcă acolo sʼa celebratŭ cu mare solenitate serbătórea 
națiunale S. Andreiŭ. În acésta zi sʼa eliberatŭ națiunea sărbéscă la anulŭ 1806 subt 
făimosulŭ lorŭ beliduce Cara George Petrovicĭ, după ce în 30 Septem. totŭ în anulŭ acela aŭ 
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luatŭ acésta fortăréță cu asaltŭ. — La 10 óre sʼa ținutŭ S. Liturgiă de mitropolitulŭ la care 
aŭ luatŭ parte tóte auctoritățile și consuliĭ poterilorŭ străine, subt liturgiă sʼaŭ datŭ salvele 
cuviințióse atătŭ din pusce cătŭ și din tunurĭ. 

După o înștiințare din Cișeneŭ din Besarabia a plecatŭ o parte a garnisoneĭ de acolo 
către Prusia, și acolo totŭ vinŭ trupe noue, care încă se întréptă spre meză nópte. 

Corăbiele flotelorŭ aliate, care aŭ alergatŭ în marea negră, aŭ scopulŭ celŭ maĭ de 
aprópe a aduce soldațiĭ rănițĭ la Constantinopole. 

Invalidulŭ Rusescŭ aduce știrea despre o luptă maritimă nouă în marea négră subt 
căpitanulŭ Scorobocatov. Atătŭ acesta cătŭ și ceialalțĭ ofițerĭ aŭ căștigatŭ pré înalta plăcere 
și soldațiĭ căte o rublă de argintŭ fieștecare. 

Consiliariulŭ de legațiune pe lăngă ambasada ruséscă din Viena D. Fonton este 
ciămatŭ la S. Petersburgŭ, ca să priméscă instrucțiunile pentru postulŭ ceʼĭ este menitŭ la 
cancelaria diplomatică a principeluĭ Gorceacof. Cumcă D. Fonton totŭ în acéstă cualitate a 
statŭ și pe lăngă principele Pascievici în timpulŭ campanieĭ ungureștĭ, ne este pré 
cunoscutŭ. Aci nu se póte cu totulŭ nădușĭ privința, cumcă acésta denominare vorbește de o 
maĭ mare organisațiune a campanieĭ. 
 Din îndemnulŭ, cumcă în maĭ multe locurĭ în apropierea Briunuluĭ a izbucnitŭ 
ciuma vitelorŭ, sʼa opritŭ a se măna vite cu corne la tărgulŭ ce se va ținea acolo în 29 
Decembre. Și districtulŭ Pojonuluĭ sʼa încisŭ de către Moravia, Silesia și Galiția. 
 După foea medicinale vieneză Omer Pașa și a mutatŭ cuartirulŭ de căpeteniă dela 
Rasgradŭ la Rușciucŭ, drumulŭ dela Rușciucŭ către Silistria este tare ocupatŭ de trupe, și 
trupele din Bulgaria sʼaŭ înmulțitŭ cu 15000. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ a dăruitŭ crucea de argintŭ pentru merite căprariuluĭ de 
Géndarmariă Iosifŭ Giovanelĭ în recunoștința rareĭ vitejie, ce a arătatŭ la prinderea a patru 
emisarĭ politici. 
 După suma totale sʼa adunatŭ pentru biserica votivă ce are să se clădéscă în Viena 
1096158 f. 4¼ c. m. c.  

________________ 
  Din cămpulŭ resboiuluĭ. 
 Din izvorŭ securŭ căpătarămŭ știrea despre victoria rușilorŭ în Asia lăngă Baș-
Cadâclarŭ nu de parte de fortăréța Carsŭ pe pămăntulŭ Turcieĭ, carea sʼa întămplatŭ la 19/1 
Dece. 1853. 
 Rușiĭ aŭ atacatŭ subt comanda generaleluĭ Locuțiinte, Principele Bebutof, cu 7000 
feciorĭ infanteriă, 2800 feciorĭ cavaleriă și 32 de tunurĭ, pe turcĭ subt comanda luĭ Abdi Pașa 
cu 20,000 trupe regularĭ infatteriă, 4000 trupe regularĭ cavaleriă, 12000 trupe neregularĭ și 
42—46 de tunurĭ. Lupta a fostŭ ferbinte, în carea aŭ căzutŭ din partea rușilorŭ 9 ofițerĭ de 
stabŭ și alțĭ ofițerĭ, și 308 suldațĭ, săntŭ rănițĭ 33 de ofițerĭ de stabŭ și alțĭ ofițerĭ, 762 de 
feciorĭ și principele Orbelianŭ, cu contusiune 15 ofițerĭ de stabŭ și 166 de feciorŭ. Turciĭ aŭ 
fostŭ cu totulŭ în preștiațĭ în fugă perfectă lăsăndŭ morțĭ 1500,2 ofițerĭ, 10 soldațĭ de răndŭ, 
24 de tunurĭ cu înhămătura lorŭ, 10 cară de munițiune, 1 stégŭ, 10 stégulețe și castrele 
întregĭ turceștĭ cu maĭ multe arme și scule de resboiŭ săntŭ trofeele ce aŭ căștigatŭ rușiĭ. 

— Despre întămplările dela Dunăre are unŭ corespundinte dela granița 
Romănieĭ în O. D. P. doĭ articulĭ, în celŭ dintăiŭ vorbește despre lovirea cea mare dela 
Calafatŭ, de carea aŭ vorbitŭ și alte gazete carea însă nu sʼa adeveritŭ. Maĭ încolo vorbește 
despre incorporațiunea milițieĭ romăneștĭ cu trupele ruseștĭ, carea sa făcutŭ din porunca 
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principeluĭ Gorceacof, însă sʼa sancționatŭ numaĭ cu 4 încontra a treĭ voturĭ de sfatulŭ 
administrativŭ de acolo, după aceea sʼa rănduitŭ o recrutațiune obștéscă, ca să se ridice 
numerulŭ feciorilorŭ la unŭ regementŭ dela 2000 la 4000. 
 În alŭ doile articulŭ vorbește despre frica ce ducŭ locuitoriĭ în Craiova și despre 
ședința sfatuluĭ administrativŭ în care sʼa pertractatŭ întrebarea despre posițiunea ce are să 
ieie miliția romănéscă în acésta cértă. Președintele sfatuluĭ ecstraordinariŭ D. Iordace 
Filipescu și datŭ părerea sea întracolo, cumcă cérta religiósă între Rusia și Turcia nu póte să 
atingă principatele, căcĭ pusețiunea lorŭ este așezată prin tractate, și aceste, precum și 
interesele, oprescŭ pe Romănia a întrebuința trupele eĭ asupra Turcieĭ. Aceasta opiniune a 
fostŭ sprijinită și de I. Filipescŭ, și de marele spătariŭ și șefulŭ milițieĭ romăneștĭ 
Constantin Herescu Năsturelŭ. Celelalte patru glasurĭ sʼaŭ arătatŭ pentru incorporațiune cu 
trupele ruseștĭ. — Lucrulŭ dară este făcutŭ și nu se maĭ póte strica, noĭ amŭ dori barem 
numaĭ atăta în interesulŭ atătŭ în îndemnăreĭ viețiĭ resboinice, cătŭ și a interesulŭ istorieĭ, 
ca să se dee soldațilorŭ romănĭ ocasiune așĭ arăta vitejia și tactica sea romănéscă, și ca 
acesta să fie de supremiĭ comendanțĭ aĭ trupelorŭ după vredniciă respectate, ce și sperămŭ 
că se va face. 

________________ 
Principatele Danubiane. 

 Cu ocaziea biruințeĭ ce a purtat în Marea Neagră flota Imperială, subt comanda 
Vițe-admirululuĭ Nachimoff, Prea-sfințitul Mitropolit Sofronie, asistat de Înaltul Clerŭ, aŭ 
serbat în 30 Noemvrie un Tedeum în Biserica Săntuluĭ Spiridon, înființa Esc. Sale D. 
Prințul Urusoff, General-Maior din svita Maiestățeĭ Sale Imperatoruluĭ și Vițe-Prezident în 
Principatul Moldoveĭ, precum și a DD. ofițerĭ superiorĭ Rosienĭ aflătorĭ în Iașĭ. 

Ecs. Lor DD. Ministriĭ și înalțiĭ foncționerĭ de Stat în deplină uniformă, amploiațiĭ 
civilĭ și militarĭ, Boeriĭ și mulțĭ locuitorĭ ai politieĭ, de sine sʼaŭ grăbit de a contrubui la 
celebrarea acesteĭ victoriĭ care adaoge o nouă lucrare la gloria armelor Augustuluĭ Protector 
alŭ Moldoveĭ. 

Una sută una loviturĭ de tunurĭ a artilerieĭ Imperiale, aŭ înălțat caracterul cel mărețŭ 
a solenitățeĭ, și la istŭ ocazion Escelenția Sa Prințul Urusoff aŭ primit ciar în Biserică 
urările înaltuluĭ Clerŭ și a întregeĭ Noblese. 

— Comitetulŭ Sanitar prin reportul sub No. 1871 încunoștiințază că starea 
sănătățeĭ publice în țeară este împăcătoare și că epidemiea holerei de tot au perit pe la 
locurile unde sʼaŭ fost arătat. 

— De treĭ zile ne aflămŭ în mezulŭ iernei, cu o temperatură de 3—4 grade, 
ninge necontenit, și pătura de omăt, atăt de folositoare pentru sămănăturile de toamnă, aŭ 
ajuns la grosime de 8 palme. Drumu de sanie sʼaŭ statornicit în țeară și va înlesni 
transporturile ce timpul cel răŭ aŭ fost  îngreuet. 

(Gaz. de Mol). 
 În „Buletinulŭ oficiosŭ“ dn Bucureștĭ citimŭ maĭ multe decrete ale sfatuluĭ 
administrativŭ subscrise de D. Președinte Budberg, în care vedemŭ că sʼa făcutŭ scimbărĭ în 
posturile amploiațilorŭ. D. Președinte Budbergŭ se caracterisésă ca unŭ bărbatŭ umanŭ și 
dreptŭ. — 
 În ținutulŭ ocupatŭ de turcĭ alŭ Romănieĭ mice aŭ pusŭ turciĭ în tóte locurile alțĭ 
diregătorĭ și spre dovada loialitățiĭ lorŭ, le daŭ caftanŭ roșu. — Foea medicinale descrie cu 
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colorĭ trestĭ starea soldațilorŭ din Calafatŭ, unde aŭ începutŭ érășĭ a grasa totŭ feliulŭ de 
bóle iară maĭ vărtosŭ frigurĭ, colerina, tifusŭ, și disenterie. 

________________ 
Franția. 

 
 P a r i s ŭ  13 Decem. După ce aŭ sositŭ aicĭ și la Londonŭ știrea despre învingerea 
rușilorŭ la Sinope, sʼaŭ trimisŭ admiraleluĭ franțozescŭ și englezescŭ amesurate inviațiunĭ, 
a da mănă de ajutoriŭ turcilorŭ, și a reînpinge vreʼunŭ atacŭ noŭ alŭ rușilorŭ. 

— Unŭ articulŭ în Timesŭ care predică resboiŭ asupra Rusieĭ a făcutŭ aicĭ mare 
impresiune, și a produsŭ o scădere mare a curseloru la Burse. Precum vréŭ să știe aicĭ 
ómeniĭ împeratulŭ Rusiei privește ca unŭ punctŭ de onore a înfrănge oposițiunea porțiĭ, la 
care elŭ nu era pregătitŭ; familia împerătéscă, curtea și ministriĭ însă se zice, că arŭ sfătui la 
pace, și arŭ fi de doritŭ ca aceste glasurĭ se afle auzŭ. Ziurnalele „de Deba“ nu pricepe, de 
ce sʼa făcutŭ Timesulŭ dintrʼodată așia resboinicŭ fiindŭ că elŭ însușĭ a provocatŭ pe Țarulŭ 
a da astfeliŭ de lovitură porțiĭ. 

________________ 
Anglia. 

 Gazetele englezeștĭ aŭ trasŭ la începutŭ știrea despre învingerea rușilorŭ la Sinope 
la îndoială, însă după ce și aŭ căștigatŭ dé dreptulŭ știrĭ din cămpulŭ resboiuluĭ, cum că 
fapta este cu totulŭ adeverată, aŭ începutŭ a scuipa cele maĭ cumplite păre asupra 
împeratuluĭ Rusieĭ. „Timesulŭ“ și „Daili Nevs“ se întrecŭ în cumplire și cerŭ represalie 
asupra Rusieĭ. Și însașĭ stăpănirea Anglieĭ să fie neplăcutŭ atinsă de acésta știre, sʼa ținutŭ 
de locŭ unŭ consiliŭ ministeriale și se crede că se vorŭ lua mesure energice. 
 „Împeratulŭ Rusieĭ“ zice „Timesulŭ“ „a lăpădatŭ poterilorŭ maritime mănușa 
tocmaĭ pe acela elementŭ, pe care ele săntŭ maĭ capace a i se opune. Noĭ amŭ ținutŭ de a 
nóstră détoriă a apera causa păciĭ, pănă căndŭ a fostŭ acésta conveniente onoreĭ și 
demnitateĭ acesteĭ țere, însă noĭ nu amŭ ascunsŭ nice odată, cum că evinemintele ne vorŭ 
sili maĭ nainte séŭ maĭ tărziŭ a încungiura prin mesure energice o maĭ seriósă alternativă, și 
noĭ amŭ făcutŭ atente guberniele din Anglia și Franția de maĭ multe orĭ la trebuința, a lua 
cuviințióse mesure pentru unŭ astfeliŭ de casŭ.“ 
 „Timesulŭ“ se miră de vitejia turcilorŭ, însă nu póte a nu recunóște însemnătatea 
acesteĭ loviture. „Acésta învingere concede marineĭ ruseștĭ o preponderanțiă în marea 
negră, carea turciĭ pănă acuma nu le aŭ lăsatʼo, și face aliațilorŭ maritimĭ aĭ porțiĭ de détoriă 
ale da întrʼunŭ modŭ energiosŭ, acelŭ ajutoriŭ, de care eĭ acuma aŭ lipsă ca nice odată.“ 
 Maĭ de parte zice Timesulŭ că însemnătatea, ce o dă Rusia acesteĭ izbănde se 
cunóște și de acolo, căcĭ principele Mencicof a alergatŭ însușĭ din Odesa la S. Petersburgŭ, 
ca să pună la piciorele împeratuluĭ știrea despre învingere. Timesulŭ privește cu măhnire în 
viitoriŭ și zice, că prin acestŭ evinementŭ nu numaĭ că a slăbitŭ speranța pentru pace, ci că 
și legătuința cu Trapezuntulŭ și Batumŭ este ruptă, și că tóte folósele căștigate în Asia se 
vorŭ perde, și Rusia va căștiga supremațiă în marea négră (să vede că „Timesulŭ“ încă nu 
știe de învingerea din Asia. Acésta o sʼălŭ năcăjască și maĭ tare). 
 Apoĭ strigă că nu este de a perde timpulŭ în așia împregiurărĭ cu multe consultărĭ, 
căcĭ după cele ce sʼaŭ întămplatŭ numaĭ póte fi nicĭ o îndoélă, cumcă ambasadoriĭ și 
admiraliĭ Anglieĭ și aĭ Franțieĭ sʼaŭ înțelesŭ despre mesurele, ce aŭ să ieie, și că cabinetulŭ 



  

Pag. | 421 

are détoriă a sprijini cu energiă hotărărea ambasadorilorŭ prin împărtășire la parlamentŭ și 
să pună declarațiunile Anglieĭ către Rusia în adeverata sea lumină, apoĭ înceie: 
 După ce noĭ amŭ întrebuințatŭ tóte mizlócele, care aŭ potutŭ îndemăna concesiunea, 
séŭ agerimea mințiĭ și fiindŭ că noĭ totŭ de odată amŭ zelogitŭ onorea și poterea nóstră 
maritimă pentru aceea, ca să săvărșimŭ acéstă cértă, décă nu e cu potință prin negoțiațiunĭ, 
prin alte mizloce, arŭ fi pentru lumésca nóstră pusețiune și pentru îndetorarea nóstră unŭ 
lucru nedemnŭ a ne maĭ socoti, căndŭ calea stă descisă înaintea nóstră. . . Va fi dară cea 
maĭ de aprópe detoriă a celrorŭ patru poterĭ (!), care numaĭ dăunăzĭ puseră la protocolŭ 
hotărărea sea în privința sfărșireĭ resbeluluĭ, a apuca mesurele recerute pentru ajungerea 
acestuĭ scopŭ. 

________________ 
Turcia. 

 Din Constantinopole se înștiințéze: Ofițerulŭ ce a venitŭ deunăzĭ dela Parisŭ 
colonelulŭ Giu sʼa întorsŭ dela misiunea sea. Elŭ nu a mersŭ așia departe precum se crede, 
ci a luatŭ în vedere numaĭ posițiunea Constantinopoleĭ, și anume precum vréŭ uniĭ să 
adeveréscă, numaĭ o posițiune bună unde se pună trupele franțozeștĭ. Maĭ mulțĭ dintre eleviĭ 
scoleĭ militarĭ îlŭ petrecŭ la inspecțiunea sea. 

Negoțiațiunile ce aŭ fostŭ începutŭ pentru înceierea unuĭ armistițiŭ, sʼaŭ întreruptŭ 
érășĭ prin manifestulŭ țaruluĭ, cu atătŭ maĭ tare, cu cătŭ pórta ca condițiune de căpeteniă 
cere deșertarea principatelorŭ danubiele. Și prin acésta face înainte cu nepotință așternerea 
protocoluluĭ în S. Petersburgŭ. Maĭ este încă de însemnatŭ, că ambasadoriĭ Franțieĭ și 
Anglieĭ, la dovada porțiĭ, cumcă o amănare a ostilitățilorŭ după atătea cercărĭ fără ispravă, 
arŭ fi cu totulŭ fără folosŭ, și vătămătóriă pentru cabinetele mizlocitórie, sʼaŭ învoitŭ de 
totŭ cu dănsa. 

După o înștiințare a unuĭ preotŭ din Constantinopole din 5 Decem. pórta este 
sprijinită de patriarhulŭ în năzuința eĭ, a favori pe subpușiĭ creștinĭ. Astfeliŭ sʼaŭ întrodusŭ 
prin uniĭ patriarșĭ maĭ multe ușorințe, între care se numeră rădicarea unorŭ dărĭ la clerŭ, 
împuținarea contribuțiuneĭ de căsătoriă, și ridicarea dăriĭ pentru sfințirea caselorŭ. Se 
încredințéză maĭ de parte că pórta are tendință a continua cu aceste reforme, și a provocatŭ 
pe toțĭ patriarșiĭ să o sprijinéscă, ca constituțiunea bisericeĭ ortodocse să căștige o ușorătate 
fundamentale. — 

Puțină izpravă, pentru că nu va da creștinulŭ vreocăteva parale pentru sfințirea 
caselorŭ, încă nu sʼaŭ făcutŭ reforme în biserica ortodocsă. Și acéste nu se potŭ altfeliŭ 
face, decătŭ numaĭ décă creștiniĭ vorŭ fi naintea judecătorieĭ asemenea cu musulmaniĭ — 
pănă nu se va face acésta creștiniĭ în Turcia vorŭ remănea totŭ giaurĭ orĭ că vorŭ plăti orĭ că 
nu vorŭ plăti ceva preoțilorŭ seĭ — Aci însă e buba, care dóre pe turcŭ și de aceea vré săĭ 
plătéscă pe creștinĭ cu  nimicurĭ, și cu lingușirĭ. 

 
 

44. 
Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 
Din Protopopiatulŭ Joajuluĭ. fl. cr. 

 Din Comunitatea C a i n e l. Din Lada S. Biserici 2 f. P. 
Gaborŭ Par. loculuĭ 1 f. și 12 c. A. Suciŭ Notariŭ loculuĭ 2 f. P. 
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Alicsandru Curatoriul 24 c. I. Acsentie Titorŭ 6 c. M. Mladin Titorŭ 6 
c. T. Mladin Titor 10 c. N. Gabor Cantorul, A. Gabor Crâznicul, N. 
Oana, A. Lazăr, căte 6 c. L. Andron 4 c. I. Gropean, P. Văsiŭ. A. 
Văsiŭ, M. Lupaș, T. Lazăr, A. Hénțŭ, T. Gabor, căte 6 c. A. Mladin 3 
c. Z. Oana 3 c. D. Borză 6 c. N. Borză 3 c. G. Lazăr luĭ Mărén 6 c. I. 
Male 6 c. F. Florea 3 c. I. Irimie 10 c. S. Jula 2 c. G. Lazăr judele 
comuneĭ 6 c. I. Văsiŭ N. Luca 3 c. P. Alba, N. Alba, P. Luca, P. Hénț 
Titorŭ căte 6 c. A. Oana 10 c. P. Mândru 10 c. N. Male, P. Male, I. 
Lazăr luĭ Adam căte 6 c. P. Propén 4 c. N. Lazăr luĭ Adam căte 3 c. P. 
Lazăr 3 c. N. Cânda 6 c. P. Gabor Titorŭ 6 c. V. Gabor Titorŭ 10 c. D. 
Podelean 6 c. M. Mane 4 c. I. Borză 4 c. I. Luca Titorŭ 6 c. I. Lazăr 
Morariŭ Titorŭ 10 c. P. Hodasŭ 6 c. I. Mândru 10 c. N Lazăr luĭ 
Solomon 6 c  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suma 10 18 
 Din Comunitatea C e r t e j u l u ĭ  Dela P. Popian Par. 2 f. Din 
Lada Bisericiĭ 5 f. N. Popianu 1 f. G. Susan, S. Bălie, I. Duhălén căte 
10 c. P. Cirla 6 c. I. Covan, I. Bălie, V. Popa căte 10 c. P. Duțaș, T. 
Abrudén, P. Faor, G. Mihaiŭ, I. Botarĭ, L. Corobea, A. Vințan, V. 
Păcurarŭ, V. Ștefan căte 6 c. P. Susan, A. Mialha, A. Fizășan, D. 
Mélha, P. Craĭnic, I. Curetén, G. Duțan căte 10 c. S. Luca 6 c. I. Luca 
6 c. I.Pârv 10 c. A. Pleter 6 c N. Fărcaș 10 c. I. Faor 10 c. N. Susan 6c. 

  

Suma 12 4 
 Din Comunitatea G l o d , Dela A. Boca Cantorŭ 1 f. G. Trif, I. 
Boca, I. Cranic, S. Trif căte 20 c. S. Trif, N. Medria, I. Maniŭ, L. 
Hancăș, P. Hancăș, I. Homorodia, L. Boca, T. Homoredian, I. Trif, P. 
Maniu, M. Corhan, C. Hancășŭ, I. Hancășŭ, S. Trif căte 10 c. N. Boca 
20 c. I. Medria 10 c. L. Jit 10 c. I. Beca Par. 3 f. 

  

Suma 8 20 
 Din Comunitatea C i b u , Dela A. Constandinŭ Par. 15 c. I. 
Homorodian 12 c. N. Oancia 20 c. A. Oancia 10 c. U. Oancia 11 c. Șt. 
Țănțău 13 c. I. David 10 c. S. Milidon 14 c. P. Oancia 10 c. P. David 
13 c. P. Oancia 12 c. T. Perția 13 c. P. David 14 c. I. Suciu 10 c. A. 
Oncu 13 c. P. Zaharia 11 c. I. Perția 14 c. Șt. Olia 10 c. I. Zaharie 14 c. 
I. Hang 13 c. G. Suciu 13 c. P. Suciu 13 c. I. Oncu 12 c. P. Oancia 13 
c. I. Suciu 11 c. T. Oncu 13 c. 

  

Suma 5 27 
 Din Comunitatea V ă l i ș o a r a , Dela P. Laslo Par. local 1 f. 
P. Muntean 10 c. P. Răsâga 10 c. I. Muntean 8 c. P. Muntean 6 c. S. 
Rovinariŭ 4 c. I. Muntean 4 c. S. Îdreșĭ 2 c. N. Neamțu 10 c. I. Rovinar 
30 c. N. Rovinariŭ 10 c. N. Hu 2 c. N. aluĭ I. Rovinar, I. aluĭ P. Răsiga, 
A. Răsiga, I. Bedea căte 6 c. M. Muntean, P. Muntean, T. Lazăr, P. 
Lazăr căte 40 c. N. Laslo 20 c. M. Îndreși 20 c. I. Răsiga 40 c.                                                 

  

Suma 7 6 
 Din Comunitatea S t o i n é s a , Dela L. Sâmzénŭ Par. local 1 
f. N. Grosŭ 3 c. L. Grosŭ, S. Grosŭ, I. Grosŭ, L. Grosŭ, P. Grosŭ, P. 
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Nehora, N. Nehora, M. Nehora, I. Nehora, N. Țăbian, P. Țăbian, L. 
Junia căte 4 c. N. Junia 2 c. P. Junia 3 c. L. Bozan, I. Bozan, N. 
Brănețĭ Titor, Z. Brănețĭ, S. Grosŭ, V. Junia, I. Necora, S. Junia, T. 
Grosŭ, S. Brănețĭ, P. Jusan, N. Necora, P. Josan, S. Grosŭ, P. Junia 
căte 4 c. S. Junia, S. Grosŭ. P. Junia, P. Grosŭ căte 2 c. 

Suma 3 6 
Suma 46 21 

La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de  ‒ ‒ 6353 42 

      Suma totală 6400 3 
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 20. Decemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ     ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒                119 ½  

Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒   115  
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