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Depeșe telegrafice. 
 

 P a r i s ŭ   18 Decem c. n. Monitorele de astăzĭ înștiințéză eșirea lorduluĭ 
Palmerston din îndemnulŭ unei întrebări din lontru a țereĭ, și enuncie încredințarea, cumcă 
înțelegerea între Anglia și Franția în întrebarea orientale va continua. Întrʼaceea condoléză 
fóea acesta eșirea luĭ Palmerston pentru simțimintele luĭ amicabilĭ ce le avea către 
împeratulŭ franțozilorŭ — Maĭ încolo aduce Monitorele o depeșă despre perderea turcilorŭ 
la Acalțicŭ.  
 Bucureștĭ 17 Decem. c. n. În 13 aŭ atacatŭ doue vapore ruseștĭ de tunurĭ, căte cu 10 
tunurĭ, 5 luntriĭ de tunurĭ, și 4 șalupe de tunurĭ romăneștĭ căte cu doue tunurĭ maĭ micĭ cu 
1200 feciorĭ trupe de pe uscatŭ spriginite de o bateriă ce era pusă peste insulă Măcinulŭ. 
Canonada a ținutŭ dela 4 ore pănă în zioa ceealaltă la amézĭ. Pușcașiĭ sʼaŭ datŭ giosŭ pe 
uscatŭ și aŭ începutŭ cu călărețiĭ turceștĭ din Dobrucea o luptă de tiralerĭ. Din partea 
rușilorŭ să fie căzutŭ 11 morțĭ și rănițĭ. Atacarea a remasŭ fără resultatŭ. 
 Guberniulŭ persianŭ a înbiatŭ prin principele Voronțov cu 30000 trupe de ajutoriŭ și 
sʼa rugatŭ de trimiterea unuĭ generale rusescŭ. 

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

(înceiere). 
 

 În 28 Iuliŭ puse elŭ să păziască bine pe marele vezirŭ în acăruĭ nădejde nu se poté 
lăsa, pune măna pe stégulŭ profetuluĭ, lățește faima, că sʼarŭ fi înceétŭ pacea cu rușiĭ și 
plécă în fruntea ostașilorŭ seĭ către seraiŭ unde voiește, după cum spune elŭ, să reașeză 
stégulŭ profetuluĭ. Curtea înteiă a Seraiuluĭ i se descide, Bostangi-Pașa, Comendantele 
pazeĭ interne de curte recusă aʼĭ descide pórta a doua și zice, că trebue să céră maĭ înteiŭ 
voiă dela sultanulŭ Mustafa. „Sclavŭ de răndŭ“, îĭ strigă Bairactarŭ ca cu unŭ tunetŭ la 
ureciă, „tu aĭ să te întorcĭ către sultanulŭ Selimŭ, căcĭ elŭ singurŭ este padișahulŭ nostru“. 
— 
 În scurtŭ după aceea se descide o pórtă Bostangi-Pașa se arătă pentru a doua óră și 
zice: „Tu doreștĭ să aibĭ pe sultanulŭ Selimŭ, poftimŭ, étăʼlŭ!“ Zicândŭ aceste îĭ aruncă 
trupulŭ ceʼlŭ fără de suflare alŭ luĭ Selimŭ înainte. Bairactarŭ se aruncă pe cadavrulŭ 
iubituluĭ seŭ principe, îlŭ udă cu lacrimĭ, în urmă ʼșĭ astâmpără durerea și străbate în seraiŭ, 
unde pășește ca unŭ stăpânŭ nețermuritŭ. Pe Mustafa îlŭ aruncă întrʼo temniță, pănă a nu 
poté căștiga vreme, ca să demănde mórtea frateluĭ seŭ Mahmudŭ, care se prociamă de locŭ 
de sultanŭ. 
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 Lucrarea cea dinteiă gubernemântale a nouluĭ sultanŭ a fostŭ denumirea luĭ 
Bairactarŭ la demnitate de mare-vezirŭ. Acesta a fostŭ fórte aspru cu dușmaniĭ luĭ Selimŭ și 
noue osândirĭ la mórte pătară căpitalsa. Bairactarŭ, care a voitŭ să urméză înainte cu 
lucrările luĭ Selimŭ, a adunatŭ svatulŭ și i a doveditŭ întrʼo cuvăntare potrivită trebuința 
reformelorŭ în organisațiunea militare a împerățieĭ, décă porta voiește aʼșĭ recăștiga 
superioritatea de maĭ nainte în cămpulŭ lupteĭ. 
 „Fiindŭ că ianiciariĭ“, zice elŭ, „dovedescŭ atăta antipatiă către trupele ce sʼaŭ 
formatŭ după disciplina cea nouă, atuncĭ eĭ săʼșĭ căștige de sine acéstă disciplină, ca spre 
învingerea necredințioșilorŭ să se slugiască cu aceléșĭ mizlóce, care le aplică aceia în contra 
nóstră“. Adunarea a primitŭ cu multă plăcere proiectulŭ acesta. Bairactarŭ formă din 
ceimanĭ, adecă ianiciarĭ de a doua plasă regimente după modelulŭ milițieĭ organisate de 
Selimŭ; însă ianiciariĭ, cariĭ încă totŭ eraŭ mulțĭ la numerŭ înțelegândŭ prea bine, cumcă 
tótă înoirea, care îĭ preface în trupe după modelulŭ europénŭ, le va nimici privilegiele lorŭ, 
dovediră cea maĭ cerbicósă opusețiune în contra disciplineĭ și a esercițiuluĭ europénŭ. În 
însoțire cu preoțiĭ escugetară mizlóce, cum arŭ poté trămite pe ceélaltă lume pe marele 
vezirŭ. Trufia acestuĭ demnitariŭ mare, care decăndŭ ajunse la potere, se părea a fi coprinsŭ 
de o amețélă, îĭ naintă căderea. Spre a aduce o pildă despre a luĭ proterviă arătămŭ, că 
întorcânduse elŭ dela o țerimoniă bisericéscă, a poruncitŭ celorŭ ceʼlŭ însoțiaŭ, ca să 
împrăștie cu bețele mulțimea de ómenĭ și așia săʼĭ facă locŭ. Bărbațĭ, femeĭ și copiĭ 
deveniră rănițĭ, se ascunseră cu capitele sparte prin cafenelele maĭ dʼaprópe și umplură 
aerulŭ cu țipetele lorŭ cele de spaimă. Întâmplarea acésta a datŭ ocasiune la o rescólă 
înfricoșată. După datina veciă ianiciariĭ maĭ mulțiră lucrarea rescólei prin aprinderĭ. 
Întregulŭ pătrariŭ de cetate, în care se afla locuința mareluĭ vezirŭ se afla în flacăra viiă. Elŭ 
însușĭ a fostŭ atătŭ de încisŭ prin para foculuĭ, în cătŭ nicĭ poté să se arunce în fruntea 
trupelorŭ sele, nicĭ să pășiască în comunicațiune cu lumea din afară. Foculŭ ținu patru zile. 
Ianiciariĭ trĭumfaŭ și nădăjduiaŭ, că vorŭ pune érășĭ pe tronŭ pe Mustafa și luĭ Mahmudŭ îĭ 
vorŭ găti aceéșĭ sórte, care o avu Selimŭ. În vecinătatea seraiuluĭ se și șoptea de acéste prin 
urecĭ. Sultanulŭ Mahmudŭ pănă acum recusase a urma svatulŭ ce i sʼa datŭ: de a se curățĭ 
de fratele seŭ; însă fiindŭ că primejdia pentru elŭ însușĭ creșté cu tótă clipéla, în urmă dede 
poruncile trebuințióse. Mustafa fu sugrumatŭ de către carnefice ca unŭ făcătoriŭ de rele, 
care a și fostŭ, pentru că puse să se omóre făcătoriulŭ seŭ de bine Selimŭ. Bairactarŭ se află 
mortŭ în palatulŭ seŭ. Elŭ se înădușĭ întrʼo sală, unde ʼșĭ căută scăpare cu o femeiă favorită 
și cu unŭ eunucŭ. După ce resculațiĭ aflară de sórtea luĭ Baiaractarŭ și a fostuluĭ sultanŭ 
Mustafa, încetulŭ cu încetulŭ se stâmpără turbararea lorŭ. Cu tóte aceste măcelulŭ între 
cliențiĭ fostuluĭ mare vizirŭ ținu maĭ multe zile. Sultanulŭ Mahmudŭ a fostŭ silitŭ aʼșĭ tăinui 
cu aniĭ mănia ce o avea în contra acesteĭ miliție selbatice, de și era fórte înverșunatŭ din 
lăuntru în contra eĭ, pănă la timpulŭ, căndŭ se potŭ curățĭ de ea fără primejdiă. Trebue să 
pomenimŭ, că miliția cea nouă regulată în tóte rescólele aceste a remasŭ credințiósă și maĭ 
bucurósă a fostŭ a peri prin focŭ în casele sele, decătŭ a se încina ianiciarilorŭ, dela cariĭ nu 
póte aștepta nicĭ unŭ pardonŭ. 
 Pănă căndŭ decurseră întâmplările aceste săngeróse, resboiulŭ cu rușiĭ a fostŭ 
întreruptŭ prin întremizlocirea luĭ Napoleone. Mórtea luĭ Selimŭ, pe care elŭ îlŭ prețuia 
fórte multŭ, și politica ministrilorŭ ceĭ avé următoriulŭ aceluia, care era maĭ aplecată spre 
Englitera, îndemnară pe Napoleone a lăsa pe pórtă în măna ursiteĭ sele.  
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 La anulŭ 1809 resboiulŭ a proruptŭ de noŭ. Prin rescólele ce urmară una după alta, 
Turcia slăbise întru atăta, în cătŭ marele vezirŭ abia a potutŭ aduna în giurulŭ seŭ la 
Adrianopole 30,000 ostașĭ. Pe lângă acésta fortărețele se află întro stare fórte desolată și 
nice aveaŭ mizlóce pentru hrana viețeĭ, nice cele trebuințióse pentru bătaiă spre a poté ținé 
în locŭ pe turcĭ. În zilele cele dinteie ale luĭ Aprile muscaliĭ trecură Dunărea pe la Galațĭ. 
Generalele Miloradovici cuprinse Bucureștiĭ, bătu unŭ corpŭ turcescŭ la Giurgiŭ și puse 
obsidiune peste loculŭ acesta, care forma unŭ capŭ de podŭ pentru cetatea Rușciuculuĭ ce se  
află în celalaltŭ malŭ alŭ Dunăreĭ. Totŭ pe acelŭ timpŭ porni Ț e r n i  G e o r g i e , 
vătafulŭ sârbilorŭ resculațĭ, ajutatŭ de o divisiune muscăléscă, la Sofia și amenință 
Adrianopolea. Fără a întimpina ceva împrotivire, rușiĭ trecură Dunărea și coprinseră 
Isaccia, Măcinulŭ, Tulcea și Hârsova. Ismailulŭ a fostŭ silitŭ să se încina din lipsa 
munițiuneĭ. Brăila de împrotivitŭ sʼa împrotivitŭ maĭ lungŭ timpŭ, însă la urmă totŭ trebui 
să se încine și ea în aceeașĭ pricină. Flotila ruséscă din marea neagră poté acum să mérgă pe 
Dunăre în susŭ, ca să sprijinească operațiunile armateĭ, care espumna Silistria. 
 Pe răndŭ era maĭ mare primejdia pentru neatărnarea împerățieĭ osmane, se deșteptă 
energia turcilorŭ cu totă tăria. 40,000 turci și 40,000 bosniacĭ atacară pe Țerni Georgie din 
doue părțĭ, șiʼlŭ siliră a se încide în Belgradŭ. Scăpatŭ de tótă grigea ceʼĭ vinea din partea 
acésta, marele vezirŭ porni cu grosulŭ armateĭ sele la Șumla și de acolo trămise unŭ corpŭ 
de 20,000 pentru desblocarea Silistrieĭ. În depărtare de o milă dela acésta forturéță se escă o 
luptă săngerósă între rușĭ și turcĭ, în care ambele părțĭ îșĭ ascriŭ învingerea, fără ca turcilorŭ 
să le fie reeșitŭ la cale a desbloca fortăreața, adecă aĭ băga ajutoriŭ în lăuntru. Între aceste 
eată că vine luna luĭ Noem. Ploiea și néoa începură a face drumurile neâmblate. Rușiĭ se 
vezură nevoițĭ a desface de sine obsidiunea, și după ce provezură locurile, ce le 
coprinseseră, cu garnisóne de ajunsŭ, se traseră pe la cortelele de iarnă în provinciele dela 
Dunăre Romănia, Moldavia și Besarabia. Pe malulŭ turcescŭ alŭ Dunăreĭ așezară ostășime 
numaĭ la capulŭ noduluĭ dela Hârsova. — Ziurnalele de „Deba“ ne apromite sfârșitulŭ 
acestuĭ resboiŭ, care se înceie cu pacea dela Bucureștĭ, ca apoĭ să ne pótă descrie încă și 
resboiulŭ dela anulŭ 1828, pe care împeratulŭ Nicolaŭ a voitŭ săʼlŭ conducă în persónă. 

________________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 Săntemŭ însărcinațĭ a publica următoriulŭ articulŭ. 

S i b i i ŭ  21 Decem. c. n. 1853. În Nr. 96 alŭ Gazeteĭ Transilvanieĭ din 2 Decem. 
citirămŭ de curăndŭ unŭ articulŭ, care asupra nóstră, o mărturisimŭ curatŭ, a făcutŭ o 
întipărire neplăcută. 

Discusiunea cea în formă de prociămare, a avutŭ de scopŭ, precum se pare, a ne 
aduce a minte, ca să facemŭ părăstase în totŭ anulŭ pentru romăniĭ ceĭ căzuțĭ în turburările 
dela aniĭ 1848 și 1849, care estimpŭ, după cumŭ scriitoriulŭ aceluĭ articulŭ, învinuinduse pe 
sine însușĭ, o mărturisește, aŭ remasŭ „d i n  n e p ă s a r e ,  l e n e ,  s é ŭ  d i n  a l t e  
p r i c i n e  s e c r e t e“ (noĭ din partene cedămŭ vârtosŭ, că din cele doue pricine numite, 
fiindcă în urmă aceste săntŭ de ajunsŭ). 

E lucru frumosŭ și cinstitŭ aʼșĭ aduce aminte de ceĭ reposațĭ prin rugățiunĭ și jertfe 
sfinte în înțelesulŭ credințeĭ și alŭ dragosteĭ creștineștĭ; însă a pregăti calea spre acésta prin 
o încăntare publică a uneĭ aducerĭ aminte pline de sănge, a provoca să easă din mormântŭ 
umbra unuĭ trecutŭ plinŭ de fatalitățĭ, a readuce în minte icóne de acele, care, cu cătŭ é maĭ 
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desŭ vălulŭ, ce le acopere, cu atăta é maĭ bine, acésta nu însemnéză a lucra în înțelesulŭ 
îndurăreĭ creștine, alŭ dragosteĭ și alŭ iertăreĭ. 

Jertva cea prea sfântă, întru acăreĭ aducere aminte se face liturgia, sʼa înceiatŭ cu 
cuvinte de împăciuire, — apoĭ întrʼadeverŭ cu aduceĭ aminte de cele amare, care daŭ 
dovadă, cumcă omulŭ nicĭ ca să uite, nicĭ să ierte, este reŭ îndrumată dojănirea pentru 
sevărșirea evlavieĭ creștine și a slujbelorŭ dumnezeeștĭ. 

Cumŭ vinŭ romăniĭ la călcâiulŭ aceluĭ articulŭ de se numescŭ unŭ poporŭ, „c a r e  
s e  p ă r ă s e ș t e  e l ŭ  p e  s i n e ș ĭ ,“ și căruia din pricina acésta i se apromite, că 
„v a  f i  p ă r ă s i t ŭ  d e  t ó t ă  l u m e a ,“ este cu anevoiă a deduce din întregulŭ luĭ 
contestŭ. 

Înainte de puntulŭ de înceiere alŭ aceluĭ articulŭ li se aruncă, că eĭ arŭ fi „o  
n a ț i u n e,  l a  c a r e  s i m ț u l ŭ  d e  s i n e  ș i  d e  d e m n i t a t e a  s e a  
o m e n é s c ă  ț i n e  n u m a ĭ  c ă t ŭ  f l a c ă r a  d e  p a i e,  ș i  c a r e  d i n  
p r i c i n a  a c é s t a  nʼa r e  s ă  s e  m a ĭ  n ă c ă j é s c ă,  d a c ă  m a ĭ  c u r â n d ŭ  
o r ĭ  m a ĭ  t ă r z i ŭ  m u l ț ĭ  b u n ĭ  a ĭ  s e ĭ  f i ĭ  o  p ă r ă s e s c ŭ .“ — 

O Dómne, pentru ce earășĭ cu vorbe de aceste? ! — De și noĭ nice că cunóștemŭ 
pricina, nice că avemŭ destulă agerime de minte, ca să gâcimŭ cu ce cuvântŭ îĭ batjocorescŭ 
pe romănĭ cu asemănarea foculuĭ de paie, totușĭ spre a da adeveruluĭ cinstea sea, trebue să 
înfățișămŭ în privința acelora o părere cu multŭ maĭ folositoriă. Romăniĭ adecă în deobște 
săntŭ unŭ poporŭ bravŭ, credințiosŭ, cu unŭ sâmțemântŭ simplu, sănetosŭ, care fără îndoélă 
ține maĭ multŭ de cătŭ unŭ focŭ de paie, prin urmare nu lesne se abate dela direcțiunea sea 
cea cu totulŭ practică, prin frase bombastice. 

Părăsirea „multorŭ fiĭ bunĭ aĭ seĭ,“ de care se vorbește în acelŭ articulŭ, sʼa alăturatŭ 
acolo numaĭ pentru forma cea veciă clasică a cugetărilorŭ și é probabilŭ, că nu sʼa pusŭ 
întrʼadinsŭ, aŭ póte că însușĭ scriitoriulŭ articululuĭ este unŭ astefliŭ de fiiŭ, și în urmă unŭ 
omŭ, căruia i sʼa urâtŭ în Europa? 

D e l a  m ă r g i n ĭ  Decem. în 12. Decăndŭ sʼa încisŭ Dunărea a cam încetatŭ 
transportulŭ de marfe din țéra turcéscă, nice scumpiă nice orezŭ nice bumbacŭ nu se maĭ 
vede pela noĭ cum era pănă acuma, aceștĭ articulĭ aŭ luatŭ unŭ prețŭ însemnatŭ în Romănia, 
și de aceea uniĭ se esportă și din Brașovŭ. Cu vaporiĭ Austriaciĭ din Constantinopole dabé 
se străcură ceva marfe colonicalĭ. Peĭ de vite în tomna trecută dabé aŭ întratŭ ca vreo 5 miĭ, 
care de altădată pănă în timpulŭ acesta să urcaŭ la 20—30000. Causa este că fiindŭ scumpe 
în țară și avăndŭ puțină căutare în Brașovŭ, negoțitorilorŭ nu le dă măna ale aduce, apoĭ 
maĭ avemŭ și pedecă mare cu lasaretulŭ de 3 septemăne, și cu lipsa măgăziilorŭ. Drumulŭ 
predéluluĭ sʼa izprăvitŭ cu totulŭ, inginirulŭ, care la clăditŭ D. Gertner a seceratŭ lauda 
celorŭ maĭ marĭ și recunoștiința publiculuĭ și prin unele semne de suvenirŭ. Mulțĭ 
Brașovenĭ aŭ venitŭ în toamna trecută ca săʼlŭ vază că este ceva măiestru. — Auzimŭ de 
securŭ că generalele rusescu Engelhart a căzutŭ în lovirea dela Măcinŭ. 

________________ 
Întămplări de zi. 

 Maiestatea Sea împeratulŭ a plecatŭ comitatŭ de întăiŭ general-adjutante contele 
Griune cu unŭ trenŭ separatŭ prin Praga, Dresda, Lipsca, Hof și Norinberga la Monahŭ. 

Se scrie din Belgradŭ cu datŭ din 1le Decem. cum că zioa S. Adreiŭ a fostŭ pentru 
Sărbĭ în treĭ privințe însemnată, întăiŭ pentru că sʼa sărbatŭ zioa aducereĭ aminte pentru 
căștigata independință, la care serbare nu sʼa cititu rugățiunea obicinuită pentru protectorele 
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lorŭ rusescŭ împeratulŭ Nicolaŭ, și consulele rusescŭ nu a luatŭ parte la ea; adoua pentru că 
iʼa suprinsŭ știrea despre stricarea floteĭ turcești, și despre prinderea admiraleluĭ, și alŭ 
treilea pentru că atuncĭ a muritŭ Muhafiulŭ Belgraduluĭ Ițetŭ Pașa. 

Dela Londonŭ se scrie cu datŭ din 16 Decem. c. n. Lordulŭ palmerston și a datŭ 
dimisiunea, și de 48 óre a încetatŭ a maĭ fi medulariŭ alŭ cabinetuluĭ Aberdeen. Acestŭ 
evenimentŭ a fostŭ, ce a mișcatŭ pe contele Aberdeen a călători erĭ din fugă la Osborn de 
unde apoĭ sʼa întorsŭ, și cu elŭ știrea despre aceea că Maiestatea sea a primitŭ abdicațiunea 
luĭ Palmerston. 

Bursa a fostŭ în Londra fórte apăsată la știrea despre abdicațiunea luĭ Palmerston. 
Lordulŭ Redclif se silește în totŭ cipulŭ a pune în lucrare unŭ armistițiŭ. Divanulŭ a 

ținutŭ despre acésta maĭ multe ședințe. — La o ședință dintre aceste nu a vrutŭ să ieie parte 
Serascierulŭ. Acéstă persónă înaltă să fie în cértă cu cunoscutulŭ generale alŭ gardelorŭ 
Mehmed Rușdi Pașa, pentru că elŭ nu este înțelesŭ cu planulŭ de operațiune a ministruluĭ 
de resboiŭ, și pentru aceea săʼșĭ fie cerutŭ dimisiunea. 

Timesuluĭ sʼa telegrafitŭ din Viena cu datŭ din 13 Decem: Se cugetă, cum că Persia 
sumuțată de Rusia a deciaratŭ Porțiĭ resboiŭ, și cu o potere înbinată ruso-persică merge 
către Erzerumŭ. 

Pe lordulŭ Aberdeen îlŭ zugrăvescu engleziĭ șezindŭ pe unŭ vasŭ cu érbă de pușcă, 
și fumăndŭ din pipa păciĭ, o notă diplomatică sucită în fitiliŭ stă giosŭ la pămăntŭ aprinsă. 

________________ 
Din cămpulŭ resboiuluĭ. 

  

Gazetele străine și ale monarhieĭ nóstre totŭ se maĭ ocupă cu învingerea rușilorŭ 
dela Snope, cu cea dela Acalțicŭ, și întrupele se vedŭ și semne despre învingerea dela Baș-
Cadâclarŭ de carea vorbirămŭ în numerulŭ trecutŭ. — Despre învingerea dela Sinope face 
principele Mencicof împeratuluĭ Nicolaŭ următoriulŭ raportu: „Ordinulŭ Maiestățiĭ Vóstre 
împerăteștĭ sʼa pusŭ în lucrare de flotă în marea negră întruʼnŭ modŭ strălucitŭ. Escadra 
turcéscă dintăiă care a cutezatŭ să se așeze spre luptă, a fostŭ dărăpănată de vice-admiralele 
Nahimof. Admiralele turcescŭ care a comandatʼo este rănitŭ, făcutŭ prisonerŭ și 
transportatŭ la Sevastopole. Vrăjmașulŭ a fostŭ în portulŭ dela Sinope, unde sprijinitŭ de 
bateriele de pe țermĭ a primitŭ lupta. Noĭ iamŭ stricatŭ 7 fregate, 1 șalupă, 2 corvete, 1 
vapore și maĭ multe corabie de transportŭ. Ia remasŭ numaĭ unŭ vapore pe care la măntuitŭ 
numaĭ iuțimea sea. Precum se vede acésta escadră a fostŭ totŭ aceea, carea era armată, ca să 
ocupe Soctumulŭ, și se aducă popórelorŭ muntele (în Caucasia) ajutoriŭ. Noĭ amŭ perdutŭ 
unŭ ofițerŭ subalternŭ, 33 de matrozĭ aŭ fostŭ omorățĭ, 230 rănițĭ. Eŭ încă nu amŭ detaiurĭ 
în scrisŭ, aducătoriulŭ acestuĭ raportŭ adjutentele meŭ vice-colonelŭ Scolcof, va putea însă 
acésta din gură spune. — Nu e dară adeveratŭ că Mencicof însușĭ a alergatŭ la S. 
Petersburgŭ, ca să pună raportulŭ acesta la piciorele tronuluĭ, pe cum zicéŭ gazetele 
englezeștĭ. 

Teatrulŭ resboiuluĭ prin deciararea de resboiŭ a Persiei sʼa întinsŭ dela Dunăre prin 
marea négră și Asia transcaucasică pănă la marea caspică, și acuma și în Persia, cu tóte 
acéste divanulŭ sʼa deciaratŭ în contra unuĭ armistițiŭ, ce i sʼa recomendatŭ de poterile 
apusene. Dară nice unŭ nu este protocolulŭ conferințiĭ vieneze pe basa unuĭ armistițiŭ 
întemeiatŭ. Protocolulŭ acesta și nota colectivă nu pune temeiŭ pe armistițiŭ, ci numaĭ pe 
înpărtășirea porțiĭ la negoțiațiunile de pace, ce aŭ de a se pertracta, fără să se pună sfărșitŭ 
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vrăjmășielorŭ de acuma, adecă oștirile se potŭ bate cu armele pănă cănd diplomațiĭ lucră cu 
condeiŭ. 

După știrĭ private, ce ni lea înpărtășitŭ unŭ prietenŭ dela marginĭ călătoriĭ cariĭ vinŭ 
dela Craiova spunŭ că în 12 ale acesteĭ lune arŭ fi fostŭ o lovire la Craiova a căreĭ resultatŭ 
încă nu se știe, atăta însă este adeverŭ că dela Craiova pănă la Bucureștĭ geme de muscalĭ, 
turciĭ vréŭ să forțese în maĭ multe locurĭ trecerea peste Dunăre, și la șanțurile din pregiurulŭ 
Bucureștilorŭ se lucră zioa și nóptea. Se vorbește și despre o lovire la Giurgiŭ, unde rușiĭ să 
fie pătimitŭ o șlapă mare. Nu cumva înțelegŭ călătoriĭ afera dela Măcinŭ. 

Scumpetea este în țéra romănéscă mare, și în Bucureștĭ nu se capătă nice păne, 
pentru că morele săntŭ luate pe séma rușilorŭ. 

________________ 
Principatele Danubiane. 

 O. D. P. are unŭ articulŭ cu datŭ din 10 Decem. c. n. în care descrie starea 
principatelorŭ acestorŭ întrʼunŭ modŭ, care ne póte tare interesa, de aceea îlŭ luămŭ și noĭ 
în colonele nóstre: Articululŭ sună așia: 

Dela denumirea General-adjutanteluĭ împerătescŭ Budberg de Gubernatore, a 
general-consuleluĭ Consiliariuluĭ de statŭ Halcinsci de vice președinte alŭ statuluĭ 
administrativŭ ecstraordinariŭ, a pășitŭ sórtea principatelorŭ întrʼo fasă cu totulŭ nouă, 
carea după părerea nóstră merită obștésca atențiune în gradulŭ celŭ maĭ înaltŭ. Aicea nu se 
tractése despre unŭ principatŭ mititelŭ, ci despre țere de 2000 mile pătrate în periferiă, 
despre o poporațiune maĭ cu totulŭ asemene de 3½ milióne de suflete. 

Puindŭ eŭ acésta afirmațiune me provocŭ la însașĭ opiniunea locuitorilorŭ de aicĭ, 
cariĭ săntŭ fără întrebare în stare a scóte starea lucrurilorŭ din izvóră cu multŭ maĭ secure, și 
ale judeca cu multŭ maĭ dreptŭ de cătŭ ce se póte acésta face în Europa apusénă. 

Aicea se facŭ în privința denominărilorŭ celorŭ noue următóriele privirĭ: După ce în 
urma deciarațiuneĭ de resboiŭ din 14/26 Aprile 1828 domniĭ stăpănitorĭ de atuncĭ G. Gica și 
A. Sturza a eșitŭ necondiționatŭ din țéră, a denumitŭ Țarulŭ pe generalele Palen numaĭ de 
președinte alŭ Sfatuluĭ Administrativŭ alŭ ambelorŭ principate, și general-Consulele de 
atuncĭ Mințiaci nu a avutŭ nicĭ o influință asupra guberniuluĭ țereĭ, ci a luatŭ numaĭ parte la 
negoțiațiunile proiectuluĭ celuĭ noŭ de organisațiune. Conteluĭ Palen aŭ urmatŭ generalele 
Geltucin și după mórtea luĭ fără veste în 11/23 Octom. 1829 generalele adjutante Cĭselef totŭ 
în aceea sferă de activitate a unuĭ președinte astfeliŭ, în cătŭ elŭ nu a fostŭ oblegatŭ a lua 
dela comendantele supremŭ alŭ trupelorŭ contele Diebici poruncĭ pentru ținerea luĭ în 
privința legislațiuneĭ și a administrațiuneĭ acestorŭ doue țere. 

Maĭ departe observése Moldo-romăniĭ: După ce în revoluțiunea nesăngerósă din 9/21 
Iuniŭ 1848 principele G. Bibescu a lăsatŭ țéra și vreocăteva lune maĭ tărziŭ a fostŭ silitŭ și 
principele Sturza săʼĭ urmeze, și după aceea totŭ odată întrară trupe ruseștĭ și turceștĭ în 
ambele principate, nu aŭ fostŭ denominatŭ nice gubernatore turcescŭ, nice rusescŭ, ci în 
consunanță cu art. 18 din „Regulamentulŭ organicŭ, alŭ acestorŭ țere sʼa așezatŭ cu 
înțelegerea ambelorŭ curțĭ numaĭ de consiliŭ administrativŭ din sinulŭ națiuneĭ alesulŭ 
caimacamŭ adecă locuțiintele demnitățiĭ principeștĭ. 

Acuma a urmatŭ denominările rușiloru cu totulŭ în altŭ înțelesŭ. Amăndoĭ principii 
Gica și Știrbeĭ nu aŭ resignatŭ precum ne este cunoscutŭ, ci eĭ saŭ retrasŭ numaĭ pănă la o 
maĭ de parte desvoltare a evinemintelorŭ. Ucasulŭ însă împerătescŭ prin care generalele 
Budberg se denumește de președinte alŭ ambelorŭ principate, nu vré să știe nimicŭ de o 
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retragere vreșelnicéscă a Principilorŭ, ci primește aceste ca o abdicațiune definitivă. Prin 
aceea însă, că generalele consule rusescŭ Halcinsci sʼa așezatŭ de vice președinte cu 
nebăgarea în sémă a independințeĭ naționalĭ și a tractatelorŭ privitorie la administrațiunea 
țerilorŭ acestorŭ, sʼa restoratŭ cu totulŭ alcătuirea sfatuluĭ administrativŭ.   
 Denominarea consiliariuluĭ Halcinsci se pare cu atăta maĭ însemnată, cu cătŭ este 
maĭ secură, cum că dintre membri sfatuluĭ administrativŭ și a nume alŭ Romănieĭ dabe 
ziumetate săntŭ ómenĭ în adeverŭ îngrijațĭ pentru independința politică a țereĭ lorŭ. 
Președintele Georgie Filipescu este unŭ omŭ slăbănogŭ moșnégŭ de 80 anĭ, care totŭ încă 
visésă de scaunulŭ principescŭ (?). Însă și altmintre este acestŭ sfatŭ administrativŭ 
constătătoriŭ din 7 medularĭ (alŭ 7le este președintele) astfeliŭ alcătuindŭ, cătŭ potemŭ 
afirma cu încredințare, cum că ziumetate din elŭ se ține acuma de partita ruséscă carea la 
numerŭ este cam mică, însă cu atăta maĭ poternică. A lipsitŭ dară numaĭ consulele generale 
rusescŭ ca să facă alŭ optelea medulariŭ, și ca cabinetulŭ rusescŭ să fie securŭ la tóte 
împregiurările asupra minoritățiĭ, însă să punemŭ că tóte medulariele ale sfatuluĭ 
administrativŭ săntŭ nviate de spiritŭ patrioticŭ, unde a remasŭ înceierea liberă, décă 
constituțiunea țereĭ este ridicată? 
 Astfeliŭ de lucrări și multe alte împregiurărĭ facŭ îngrijațĭ pe locuitoriĭ 
principatelorŭ pentru pusețiunea țereĭ lorŭ în viitoriŭ, și cu încordare privescŭ către Viena și 
la resultatele conferințelorŭ celorŭ patru poterĭ. 

________________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  16 Decem. c. n. Retragerea lorduluĭ Palmerston din ministeriu a făcutŭ 
aicĭ o sensațiune mare. Pretestulŭ care se spune, că nobilele lordŭ nu sʼa învoitŭ cu colegiĭ 
seĭ în privința biluluĭ de reformă, nu a înșelatŭ pe nime aicĭ. Știmŭ pré bine că lordulŭ 
Palmerston nu a aprobatŭ politica de pace a luĭ Aberdeen și de aceea a eșitŭ din cabinetŭ. 
Retragerea acestuĭ bărbatŭ de statŭ este o dovadă, cum că politica de pace a lorduluĭ 
Aberdeen a biruitŭ pe deplinŭ în sinulŭ cabinetuluĭ Anglieĭ. Este însă întrebarea că fivorŭ 
urmările pentru acesta tocmaĭ așia de favoritorie. Lordulŭ Palmerston este fără îndoială celŭ 
maĭ poporale bărbatŭ de statŭ în Anglia, care lingușește maĭ multŭ sumețieĭ naționalĭ aluĭ 
Ion Bulŭ, și de aceea nu arŭ fi fără potință, ca retragerea luĭ se zgudue atătŭ de tare 
cabinetulŭ, cătŭ să siléscă pe Lordulŭ Aberdeen a se retrage. 
 La întămplare să fie silitŭ contele Aberdeen a se retrage, arŭ păși Lordulŭ 
Palmerston în fruntea administrațiuneĭ ca ministru primariŭ. Aicĭ arŭ fi ómeniĭ maĭ 
mulțumițĭ cu Palmerston decătŭ cu Aberdeen; pentru că zace învederatŭ în interesulŭ 
cabinetuluĭ nostru a vede în Anglia unŭ ministru energiosŭ în fruntea administrațiuneĭ. 
 Din Marsilia a sositŭ astăzĭ știrea, cum că rușiĭ aŭ mușcatŭ o corabiă englezéscă, și 
după aceea a visitatʼo. Décă se știe cătŭ de sensibilĭ spntŭ engleziĭ asupra totŭ ce se ține de 
marină, atuncĭ ne potemŭ face ideă, ce feliŭ de întărătare va produce acésta știre în 
Londonŭ. — Știrea acésta o adeverescŭ și gazetele englezeștĭ. — În consiliulŭ ministeriale 
englezescŭ sʼa h o t ă r ă t ŭ , cum că décă va trimite pórta ajutoriŭ séŭ munițiune în 
cămpulŭ resboiuluĭ din Asia, să fie transportele petrecute de corăbiele englezeștĭ. 
 P a r i s ŭ  18 Decem. c. n. Cunoscuta prin Telegrafulŭ deciarațiune a „Monitoreluĭ“ 
despre retragerea luĭ Palmerston încee cu următoriele cuvinte: Politica din afară a remasŭ 
cu totulŭ străină la hotărărea nobileluĭ Lordŭ, și noĭ săntemŭ convinșĭ, că acéstă întămplare, 
nu va turbura nice întrunŭ feliŭ înțelegerea ce spre norocire constă între Anglia și Franția 



  

Pag. | 435 

despre marele interesŭ, ce ocupă Europa. Cu tóte aceste nu se vorŭ mira ómeniĭ cum că a 
nóstră condurere urmésă la eșirea din cabinetŭ a aceluĭ bărbatŭ de statŭ care așia de activŭ a 
contrebuitŭ a aduce acésta înțelegere, și de acăruĭ bune simțiminte sʼa bucuratŭ totŭ déuna 
guberniulŭ Maiestățiĭ sele a împeratuluĭ. 
 P a r i s ŭ  18 Decem. Tănguirea carea arată „Monitorele“ asupra retragereĭ Lorduluĭ 
Palmerston a făcutŭ mare vază. 
 Aicea săntŭ ómeniĭ de obște de aceea opiniune, cumcă Lordulŭ Palmerston la 
desciderea viitóriă a parlamentuluĭ va fi stăpănulŭ situațiuneĭ și cu elementele cabinetuluĭ 
Lorduluĭ Derbi va trece la cărmă. Guberniulŭ nostru îĭ pare reŭ despre eșirea acestuĭ 
bărbatŭ de statŭ, căcĭ dintre toțĭ ministriĭ englezeștĭ elŭ a fostŭ uniculŭ, care a simpatisatŭ 
maĭ tare cu împeratulŭ. 

________________ 
Anglia. 

 Eșirea lorduluĭ Palmerston a făcutŭ în Anglia mare sensațiune. Este însă de 
însemnatŭ că înfocatulŭ acestŭ lordŭ maĭ cu sémă în luna șuĭ Decem. se pare a fi 
neascultătoriŭ. În Dece. 1851 a eșitŭ din cabinetulŭ Lorduluĭ Ion Rusel, după ce a fostŭ 5 
anĭ ministrulŭ trebelorŭ din afară în acestŭ cabinetŭ. În Dece. 1852 a suprinsŭ nobilele 
lordŭ lumea prin înpăcarea cu lordulŭ Rusel și cu vigiĭ. În Decembre 1853 érășĭ sʼa stricatŭ 
cu amiciĭ seĭ. Cam de unŭ timpŭ maĭ lungușorŭ să totŭ arăta întracolo, cumcă arŭ fi o 
desbinare în cabinetŭ. Lordulŭ Palmerston sʼa certatŭ cu colegiĭ sei în tóte punctele 
esențialĭ, elŭ a remasŭ cu neplăcere la înclinarea puseisică a partiteĭ peiliștilorŭ, elŭ are pré 
puțină opiniune despre reforma parlamentariă a lorduluĭ Rusel, și elŭ osăndește politica din 
afară a lorduluĭ Aberdeen. —  
 „Timesulŭ“ din contra vré să știe, că eșirea luĭ Palmerston din cabinetŭ nʼare nimicŭ 
de a face cu întămplările din oriente, șĭ că nu ba lua în privința politiceĭ din afară a Anglieĭ 
nice cea maĭ puțină influință. 

________________ 
Rusia. 

 Invalidulŭ umple spatele sele cu ordinanțele împerăteștĭ în privința darurilorŭ și 
înbinărilorŭ în rangŭ ale soldațilorŭ cariĭ sʼaŭ distinsŭ în bătălie turceștĭ pe uscatŭ și pe 
mare. Afară de acésta se zice că împeratulŭ arŭ fi poruncitŭ următoriele: Subt 
împregiurările de față amŭ aflatŭ de lipsă, cerculŭ Besarabia și gubernementulŭ Cersonŭ și 
Tauria ale pune în statŭ de asediă. Gubernementulŭ Tauria și o parte a gubernementuluĭ 
Corsonŭ de partea stăngă a Buguluĭ are să sté subt poruncile Șefuluĭ de marină alŭ nostru, 
admiraleluĭ și general-adjutanteluĭ principeluĭ Mencicof, cerculŭ Berabia, și partea ceealaltă 
a gubernementuluĭ Cersonŭ de partea dréptă a Buguluĭ subt comendantele corpuluĭ alŭ 
treile de armată, Generalele de cavaleriă Osten-Sacen. Principele Mencicof și Baronele 
Osten-Sacen vorŭ face întrebuințarea despre drepturile ce li se cuvinŭ după dispusețiunile 
ustavuluĭ din 5 Decem. 1846 în totŭ timpulu, cătŭ va ținea statulŭ de asediă.   
 În raportulŭ, ceʼlŭ face generalele adjutante principele Andronicov către general-
adjutantele principe Voronțov mĭ pe care acesta la trămisŭ Maiestățiĭ Sele împeratuluĭ 
Nicolaŭ, despre lovirea dela Acalțicŭ, descrie de amăruntulŭ tótă decurgerea lupteĭ apoĭ 
zice: 
 „Eŭ cugetŭ a poté privi acéstă luptă ca unŭ actŭ de arme ecstraordinariŭ. O 
canonadă tare de o óră, unŭ focŭ de cartace și de pusce cumplitŭ de doue óre, o luptă de 



 

Pag. | 436

patru ore cu armele politice, carea a continuatŭ întrʼo gonire cu amărățiune peste munțĭ și 
văĭ, sʼa potutŭ ținea cu onore numaĭ prin vitejia și neobosita neînspăimăntare ale trupelorŭ 
ruseștĭ; ele arată, că nu e înpedecare pentru luptătoriĭ, ce săntŭ înfocațĭ de credița ortodocsă, 
cariĭ la ciămarea înălțatuluĭ lorŭ împeratŭ pentru credință, împeratulŭ și patriă aŭ apucatŭ 
armele. Și óre poterearŭ fi vreo pedecă pentru o armată, carea pururea îșĭ repete cuvintele 
domnitoriuluĭ seŭ: „S p r e  t i n e  D ó m n e  a m  n ă d ă j d u i t  s ă  n u  n e  
r u ș i n e z ĭ  î n  v e c ĭ “. 

________________ 
Persia. 

 Despre întămplările din Persia, care a luatŭ o pusețiune vrăjmășéscă asupra Turcieĭ 
se scrie „Independanțiĭ“ din Parisŭ următórĭele: 
 Precum se pare, decăndŭ sʼaŭ întămplatŭ rescóla din Curdistanŭ asupra stăpănireĭ 
porțiĭ, aŭ ocupatŭ persianiĭ cămpiele ce zacŭ de către apusulŭ munteluĭ Zagrosŭ unŭ ținutŭ, 
ce este locuitŭ de o mulțime de seminție ale popórelorŭ nomadice și resboióse, care 
trupelorŭ ce eraŭ trimise dela Constantinopole sʼaŭ pusŭ în contră. Fiindŭ că divanulŭ nu a 
vrutŭ să se slobódă întrʼo luptă fără folosŭ, așia dară elŭ aŭ încongiuratŭ negoțiațiunĭ. 
 Nainte cu vreocățiva anĭ Șahulŭ Persieĭ ne îndestulitŭ cu modulŭ în care 
ambasadorele luĭ a representatŭ interesele Persieĭ în Constantinopole, la ciămatŭ înderăptŭ 
și a pusŭ de ia scosŭ unŭ ociŭ, ca săʼlŭ pedepséscă pentru nedestoinicia sea. De atuncĭ sʼaŭ 
totŭ tărătŭ discusiunile pănă în momentulŭ de față. Guberniulŭ persianŭ căștigatŭ séŭ prin 
aurulŭ rusescŭ, séŭ că vrea să se foloséscă de ocasiunea acésta bună, a strinsŭ cu încetulŭ 
trupe lăngă provincia Aderbidianu și a lăpădatŭ acuma masca. Întrʼo scrisóre, ceʼmĭ zace 
înainte se zice și aceea, cumcă persiĭ arŭ fi făcutŭ și invasiunĭ în pămăntulŭ turcescŭ.  

Se vorbește de o oștire de 100,000, ziumetate însă din aceste trupe vorŭ fi maĭ 
aprópe de adeverŭ. Trupele săntŭ organisate cu totulŭ pe piciorŭ europénŭ. Artilăria este 
comendată de unŭ franțosŭ și de unŭ italianŭ. 

Dela anulŭ 1829 căndŭ trupele ruseștĭ aŭ străbătutŭ pănă la granița de către mézăzi a 
provincieĭ Aderbidianu, a domnitŭ cea maĭ sinceră amicițiă între Persia și Rusia. Ba ce e 
maĭ multŭ Șahulŭ de acuma și a luatŭ și instructorĭ rușĭ în armata sea. 

 

45. 
Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 
   fl. cr. 
 Dela Simeon Bobeiŭ  Par. la Petrenĭ   ̶    ̶ 5 — 
   „  Simeon Țintea      „   la Cirnăr   ̶    ̶ 5 — 
   „ Unŭ Anomim din Brașov    ̶     ̶    ̶ 10 — 
   „ Unŭ Anomim din Cristian    ̶     ̶     ̶ 10 — 

Suma 30 — 
Din Protopopiatulŭ Joajuluĭ   

 Din Comunitatea B â r s ă u . Din Lada Biserici 8 f. Dela N. 
Ianovici Par. 3 f. N. Pătrașcă Titorŭ 2 c. G. Blaj 6 c. B. Suledetian 
Crâz. 10 c. I. Gavrilă Titor 10 c. O. Peter 6 c. A. Gober 6 c. P. Moriș 
10 c. D. Corabia 10 c. D. Pătroșcă 10 c. S. Crișan 6 c. M. Hancilă 
Birău 10 c. A. Conijă Titor, A. Govrilă, I. Crișan căte 6 c. N. Gavrilă 
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10 c. T. Podelian, N. Părău, P. Honcilă, A. Solomie căte 6 c. I. 
Pătroșcă 10 c. D. Canijă 6 c. I. Ionovici 4 c. 

Suma 14 — 
 Din Comunitatea A l m a ș u l u ĭ  m a r e. Din Lada Bisericiĭ 2 
f. Dela I. Costé Paroh 2 f. V. Popa 40 c. P. Târziŭ, O. Târziŭ, S. 
Cloamba, I. Abrudén, S. Cloamba, P. Coșobea, I. Jidira, I. Pășcău, G. 
Târziŭ, G. Popa, și A. Popa căte 20 c. S. Târziŭ, A. Toca, I. Abrudean, 
L. Cloamba, O. Băra, I. Ursă, N. Blea, N. Cloamba, V. Târziŭ, I. 
Târziŭ a Tomi, V. Tioca, A. Popa, T. Târziŭ, N. Nécșa, A. Adam, și I. 
Tida căte 10 c.  

  

 Suma 11 — 
 Din Comunitatea S u l i d e t e . Dela Ce. Paroh I. Avraam 2 f.  2 — 
  Din Comunitatea B u z ă ș i ŭ , Dela Creștiniĭ de acolo fără 
consemnarea numelor 4 f.  

4 — 
 

 Din Comunitatea S ă c ă r â m b u l u ĭ  Din Lada  Biserici 50 f. 
Dela S. Pizo Par. 6 f. A. Furca Curator 2 f. I. Budu Cantor 1 f. G. 
Borza Titor 1 f. I. Stanciu Titor 1 f. I. Vărmăjanu 1 f. N. Todor 10 c. P. 
Magda 20 c. P. Căzanŭ 4 c. P. Abrudeanŭ 10 c. G. Argianŭ 30 c. N. 
Borza 1 f. C. Moldovan, G. Feredianŭ, L. Straja, I. Boldor, și I. 
Vărmăjanŭ căte 10 c. 

  

Suma 65 4 
 Din Comunitatea P a m a ș  M a r e  
S u s e n ĭ , Din lada Sf. Bisericĭ 20 f. V. Poten Paroh 5 f. Șt. 
Popa Cantor 1 f. S. Ania Cantor 4 f. I. Trif cit 1 f. I. Mariș 1 f. T. Vodă 
20 c. N. Rusan 20 c. I. Popa hotman 20 c. N. Tomă 10 c. I. Galia, M. 
Trif, N. Mihăilian, M. Ursă, I. Necșa căte 10 c. P. Zdira 6 c. 

  

Suma 34 6 
 Din Comunitatea N ă d ă ș t i a  2 f. Dela Par. localŭ N. Costia 
2 f.  

  

Suma 4 — 
Suma 164 10 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de  ‒ 6400   3 
      Suma totală 6564 13 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 23. Decemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒      119½  
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒                  1151/4 

 

 
Redactor respunzătoriŭ: Dr. Vasici.   Editura și tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 




