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Depeșe telegrafice. 
 

 B e r l i n ŭ  23 Decem. c. n. Corespundința prusiană adeverește cumcă combinatele 
flote ale poterilorŭ apusene aŭ întratŭ în marea négră cu aceea inviațiune, ca să apere 
malulŭ turcescŭ de atacările floteĭ ruseștĭ, și aci face observațiunĭ, cumcă cabinetulŭ 
rusescŭ arŭ fi fostŭ maĭ nainte înștiințatŭ de Anglia, că unŭ atacŭ rusescŭ asupra poterilorŭ 
turcești arŭ avea de urmare arătarea flotelorŭ combinate în marea négră. 
 La acésta face „corespundința austriacă“ următória băgare de sémă. Afirmarea 
„corespundințeĭ prusiane“ cumcă flota franțeso-anglică arŭ fi întratŭ în mara négră, a fostŭ 
precum se știe, de vreocăteva zile enunciată în Londra. Fiindŭ însă că aicea în Viena aŭ 
sositŭ știrĭ din Constantinopole din 15 Decembr. care despre întrarea flotelorŭ combinate 
după știrile din Londonŭ în 20, după cele din Berlinŭ în 23 Decem. c. n. nimicŭ nu știŭ, așia 
dară acésta afirmațiune, carea sʼa repețitŭ de maĭ multe orĭ se póte privi ca greșită. 
 După știrile ce aŭ sositŭ dela Bucureștĭ din 20 sʼa maĭ făcutŭ următória înpărtășire 
asupra mișcăriĭ trupelorŭ în principate „în mesura, în carea se apropie a treilea corpŭ de 
graniță resăriténă a Romănieĭ, se ducŭ trupele corpuluĭ luĭ Danenbergŭ din Bucureștĭ către 
Romănia mică. Astăzĭ a plecatŭ întra colo o brigadă de infanteriă. 
 Despre învingerea principeluĭ Bebutov sʼa făcutŭ următória înștiințare la Viena: 
Principele Bebutov a atacatŭ în 19 Noem. (1 Decem.) cu 9800 feciorĭ și 32 tunurĭ lăngă 
Baș-Cadâclar (în drumŭ către Corsŭ) pe Abdi Pașa, care avea o trupă de 36000, între care 
24000 regularĭ cu 46 tunurĭ, și la înpreștiatŭ în fugă, Rușilorŭ aŭ remas 24 tunurĭ, unŭ 
stégŭ, 10 stégulețe și castrele întregĭ turceștĭ cu tóte sculele lorŭ.  

________________ 
T e c s t u l ŭ  a c t e l o r ŭ  d i n  V i e n a  d e l a  5  D e c e m b r e. 

  
P r o t o c o l u l ŭ  și n o t a , care se subscriseră la 5 Dece. a. c. în Viena de către 

representanțiĭ Austrieĭ, Franțieĭ, Englitereĭ și Prusueĭ sună după cum urméză: 
I. 

 „P r o t o c o l u l ŭ : Subscrișiĭ, representanțĭ aĭ Austrieĭ, Franțieĭ, Britanieĭ și 
Prusieĭ amesuratŭ cu instrucțiunile curțilorŭ lorŭ, sʼaŭ întrunitŭ în conferință spre acelŭ 
scopŭ, ca să afle mizlóce pentru compunerea diferințeĭ ce sʼa escatŭ între curtea ruséscă și 
înalta pórtă. Lățirea, ce a luatʼo acéstă diferință, și resboiulŭ ce a proruptŭ între aceste doue 
împerăție pe lângă tóte silințele aliațilorŭ seĭ, aŭ ajunsŭ a fi pentru tótă Europa obiectulŭ 
celorŭ maĭ serióse cugetărĭ. Dreptŭ aceea maiestățile sele împeratulŭ Austrieĭ, împeratulŭ 
franțozilorŭ, regina împreunatuluĭ regatŭ alŭ mareĭ Britaniei și Irlandeĭ, regele Prusieĭ, 
pătrunșĭ de trebuința pentru de a pune unŭ sfârșitŭ acestorŭ vrășmășiĭ, care nu potŭ ținé maĭ 
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multŭ fără a nu vătăma interesele acestorŭ staturĭ, aŭ h o t ă r ă t ŭ  a înbiia pe ambele părțĭ 
ce pórtă resboiŭ cu bunele sele serviție, cu nădejde, cumcă aceste nu vorŭ voi a maĭ trage 
asuprăʼșĭ respunsetatea pentru unŭ resboiŭ maĭ departe, în vreme ce acum îlŭ maĭ potŭ încă 
încungiura prin împrumute esprilcațiunĭ loialĭ, punândușĭ relațiunile sele érășĭ pe piciorulŭ 
de pace și de bună înțelegere. Încredințările împărtășite de repețite orĭ din partea Maiestateĭ 
Sele a împeratulŭ Rusieĭ nu ne lasă nice a cugeta, cumcă acestŭ strălucitŭ suveranŭ arŭ voi 
să vatăme întregitatea împerățieĭ otomane. Esistința Turciei între hotarăle, care i sʼa 
asemnatŭ prin tractate, a devenitŭ întrʼadeverŭ a fi una din condițiunile cele ne apărate 
pentru ecuilibrulŭ europénŭ și subtscrișiĭ representanțĭ constatéză cu mulțămire, cumcă 
resboiulŭ de față nicĭ în o întâmplare nu va trege după sine o modificațiune în complecsulŭ 
teritoriale alŭ ambelorŭ împerățiĭ, care arŭ fi în stare a scimba starea proprietateĭ, 
statornicită prin timpŭ în oriente, și care e și de lipsă pentru odihna tuturorŭ celorlalte 
staturĭ. Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ de altmintre nu sʼa mărginitŭ pe lăngă 
încredințările aceste; elŭ a pusŭ să se deciare, cumcă nice odată nʼa fostŭ cu getulŭ luĭ a 
încărca asupra porteĭ noue îndetorirĭ, séŭ de acele, care nu arŭ corespunde pe deplinŭ cu 
tractatele de la Cuciuc-Cainargi și Adrianopole, tractate, prin care înalta pórtă a făgăduitŭ, 
că va apăra cultulŭ creștinŭ și bisericele luĭ în totŭ cuprinsulŭ staturilorŭ sele. 
 Împeratulŭ Rusieĭ a maĭ adaosŭ cum că elŭ, cerândŭ dela guberniulŭ otomanŭ o 
dovadă a credințeĭ sele pentru îndetoririle ce le a luatŭ asuprășĭ de maĭ nainte, nʼa avutŭ 
scopŭ de locŭ, a subțiiea autoritatea sultanuluĭ ce o are peste supușiĭ seĭ creștinĭ și că 
uniculŭ seŭ scopŭ a fostŭ a cere deslucirĭ, care să fiă în stare a împedeca tótă ambiguitatea 
și tótă pricina de cértă cu unŭ statŭ veciŭ împrietenitŭ. Pe de altă parte simțimintele ce le a 
arătatŭ înalta Pórtă în timpulŭ negoțiațiunilorŭ din urmă dovedescŭ, că ea arŭ fi gata aʼșĭ 
recunóște tóte îndetoririle sele, ce conglăsuescŭ cu tractatele, și în mesura drepturilorŭ sele 
suverane a îngrigi de interesulŭ Maiestateĭ sele a împeratuluĭ Rusieĭ, ceʼlŭ are pentru unŭ 
cultŭ, care este alŭ seŭ, și alŭ mulțimeĭ popórălorŭ sele. 
 Stăndŭ lucrurile astfeliŭ, subtscrișiĭ săntŭ convinșĭ, cumcă mizloculŭ celŭ maĭ iute 
și maĭ securŭ, pentru de a ajunge la scopulŭ doritŭ de curțile lorŭ, arŭ fi, a îndrepta către 
înalta pórtă o împărtășire colectivă, spre aĭ pune înainte dorința poterilorŭ, care este de a 
conlucra prin prietinésca lorŭ întrevenire la restaurarea paceĭ, și a o pune pe ea (Turcia) în 
stare, ca să arate condițiunile, pe lângă care ea arŭ fi gata a negoția. Acesta este scopulŭ 
noteĭ colective ce se alătură, și care este îndreptată către ministrulŭ trebelorŭ din afară alŭ 
sultanuluĭ și la acésta țintescŭ și instrucțiunile cele identice, care se trămiseră totdeodată 
dela curțile Austrieĭ, Franțieĭ, Britanieĭ, și Prusieĭ către aĭ seĭ representanțĭ în 
Constantinopole.“ 

II. 
N o t a  c o l e c t i v ă. „Subtscrișiĭ representanțĭ aĭ Austrieĭ, Franțieĭ, Britanieĭ 

marĭ, și Prusieĭ, întrunițĭ la conferință în Viena aŭ primitŭ instrucțiunĭ spre acelŭ scopŭ, ca 
să deciare, cumcă respectivele lorŭ gubernie privescŭ cu adâncă părere de reŭ, la începutulŭ 
vreșmășielorŭ între Rusia și Pórtă, și dorescŭ cu sete a împedeca prin a lorŭ întrevenire 
între poterile purtătórie de resboiŭ tótă vărsarea de sănge maĭ de parte și a pune odată 
sfârșitŭ la o stare a lucrurilorŭ, care amerință seriosŭ pacea Europeĭ. Fiindcă Rusia a datŭ 
asecurarea, că ea este gata a negoția, și fiindcă subtscrișii nu se îndoescŭ, cumcă Pórta este 
însuflețită de acelașĭ spiritŭ, dreptŭ aceea eĭ provócă în numele respectivelorŭ sele gubernie 
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pe Pórtă, ca să le facă cunoscute condițiunile, pe lângă care guberniulŭ otomanicŭ sʼarŭ 
învoi a se negoția despre unŭ tractatŭ de pace. 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 

 S i b i i ŭ  18 Decem. În privința situațiuneĭ politiceĭ de astăzĭ zice O. D. P. 
următoriele: Doue pline de însemnătate lucrurĭ aŭ urmatŭ după olaltă în 24 de óre, adecă 
știrea din Bucureștĭ despre înbierea Persieĭ cu 30000 ostașĭ, și aceea din Londonŭ despre 
întrarea flotelorŭ combinate în marea négră (știrea de pre urmă nu se adeverește). Amăndoe 
aceste știrĭ se parŭ luĭ O. D. P. A fi strănsŭ la olaltă legate. Și de aci vré să deducă, cum că 
precum fără îndoeală fusiunea Burbonilorŭ sʼa făcutŭ prin Rusia ca o demonstrațiune 
asupra Franțieĭ, așia acuma cererea Persieĭ a pune unŭ corpŭ de 30000 trupe subt comanda 
unuĭ generale rusescŭ în protiva sultanuluĭ, nu are numaĭ însemnătatea a întinde cămpulŭ 
resboiuluĭ, ci se arată maĭ cu sémă o demonstrațiune asupra Anglieĭ. Căcĭ se știe bine, 
cumcă maĭ dăunăzĭ ambasadorele persianŭ a plecatŭ dintrʼodată din Londonŭ, și celŭ 
britanicŭ a fostŭ reciămatŭ din Persia. Așia dară simțimântulŭ vrăjmășescŭ alŭ Șahuluĭ din 
Persia asupra Anglieĭ, și alianța cu Rusia se întălnescŭ la olaltă. 
 De aci deduce O. D. P. cum că acésta demosntrațiune asupra Anglieĭ este cu multŭ 
maĭ mare și maĭ tăietoriă de cătŭ fusiunea asupra guberniuluĭ franțozescu, căcĭ cu tóte că 
fusiunea prin neînvoirea duceseĭ de Orleansŭ nu are așia mare însemnătate, remăne pe 
lăngă ea și națiunea franțoséscă în interesele eĭ teritorialĭ și naționalĭ economice, cu totulŭ 
însă altfeliŭ este cu alianța ruso-persiană, care în însemnătatea sea laterale, séŭ maĭ bine de 
căpeteniă pentru Ostindia atinge întréga Angliă în nervulŭ eĭ de căpeteniă, în interesele eĭ 
cele maĭ adăncĭ. 
 Pănă căndŭ Persia stă ca unŭ statŭ independinte, săntŭ amăndoue poterile marĭ 
europene, care în Asia domnescŭ peste țere așia de intinse, desfăcute dela olaltă. În 
momentulŭ în care însă Persia se încopce de Rusia, séŭ prin alianță, séŭ prin subpunere, 
este împerăția britanico-indică cu multŭ maĭ aprópe de invasiunele rusești, căcĭ să nu 
trecemŭ cu vederea aceea înpregiurare, cum că precătŭ de poternică este Anglia peste Rusia 
în tóte mările, unde arŭ avé acéste să se mesure cu aceea, pe pămăntulŭ asiaticŭ în contra 
Anglieĭ. 
 O privire în relațiunele acestorŭ rivalĭ poterĭ ne va desluci lucrulŭ: 
 Trupele europene ale Anglieĭ se sue în India pănă la 45000 ce va așésa parte a 
acelorŭ treĭ armate din Bombaiŭ, Madrasŭ, și Bengalia, care la olaltă facŭ pănă la 260000. 
 Toțĭ b r i ț i ĭ  n a ț i o n a l ĭ  armațĭ nu facŭ a treia parte a 
oștirilorŭ naționalĭ rusești, care staŭ numaĭ în și pe lăngă Caucasia în vecinătatea Persieĭ. Și 
totușĭ numaĭ trupele europene și escelențiĭ lorŭ ofițerĭ săntŭ aceia, cariĭ aŭ întemeiatŭ 
poterea Anglieĭ în Ostindia și o susținŭ și însușĭ resboiulŭ celŭ de pe urmă la Suleciu a 
fostŭ pentru beliduciĭ englezești o probă periculósă. Anglia nu póte redica oștirĭ cu sutele de 
miĭ din poporele nomadice ale munțiloru și stepeloru pe cum póte Rusia „Cănd regeștiĭ 
soldațĭ cu rocurĭ roșiĭ și negrițioșiĭ spahiĭ asudaŭ de mórte în muntele Solimanŭ-zice unŭ 
călătoriŭ cunoscutŭ–iarŭ fi binecuvăntatŭ unŭ corpŭ de ajutoriŭ a cozacilorŭ sprintenĭ și iuțĭ 
la picióre cu multŭ maĭ bine, decătŭ tóte corăbiele de liniă a Albionuluĭ. 
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 Rusia are cozaciĭ Ucraineĭ, a Donuluĭ, Uraluluĭ, ea are Basciriĭ, Călmuciĭ, Cirgisiĭ și 
alte popóre de stepe disciplinate militărește. Numerăndŭ coloniele militarĭ Rusia póte 
dispune despre o cavaleriă de 435000. 
 Vezĭ bine că în resboie regulate pe pămăntulŭ europénŭ nu arŭ poté ea ținea cu 
soldațiĭ englezești, însă în Asia săntŭ acestĭ călărețĭ în elementulŭ seŭ, și de aceea Anglia nu 
arŭ potea ținea zguduitura, ce iarŭ vini din partea loculuĭ rusescŭ, care și altfeliŭ se știe 
mesura cu ea. Ajutriulŭ Șahuluĭ de Persia iarŭ obli drumulu spre India britanică, și de aceea 
alianța Persieĭ cu Rusia, de arŭ fi acuma macar numaĭ întratăta, ca săʼĭ dee ajutoriŭ asupra 
Turcieĭ, o prevede orĭ cine. 
 Décă dară Anglia trimite acuma flota sea în marea négră, atuncĭ acésta nu se face 
numaĭ ca să scutéscă pe Turcia, ci ea arŭ fi o demonstrațiune asupra demonstrațiuneĭ. 
 Banatŭ. T i m i ș ó r ă  12 Dece. Resultatulŭ tărguluĭ nostru dela S. Nicolaŭ nu se 
póte privi ca îndestulitoriŭ. Maĭ vârtosŭ tărgulu productelorŭ țereĭ a fostŭ atătu din partea 
vinzătoriloru cătŭ și a cumpărătoriloru puținŭ căutatŭ, care întămplare se póte adscria 
anotimpulu, éră maĭ vărtosŭ drumulŭ reŭ. Unsórea sa vindutŭ cu 75—80 f. Slănina cu 57—
60 f. Seulŭ cu 82—83 f. Sepunulŭ cu 54—56 fl. Mérea cu 65—70 f. V. V. Maja. Nucile cu 
13—14 f. mețulŭ. Lemnăriĭ aŭ fostŭ puține. Marfe colonialĭ și ferŭ aŭ avutŭ căutare maĭ 
bună, maĭ cu sémă sʼaŭ vindutŭ multe vestminte. Sfințirea bisericeĭ piaristilorŭ carea a 
pătimitŭ multŭ în obsidiunea trecută sʼa săvârșitŭ în 14 Decem. prin ilustritatea sea D. 
Episcopu Ceaiaci.                    (Gaz. Tim.) 

________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 
 După depeșe telegrafice Maiestatea sea împeratulŭ a sositŭ nóptea în 20 spre 21 în 
Monahŭ. Călătoria dela Viena pănă la Monahŭ nu a ținutŭ 35 óre. 
 După cum se crede, întorcerea Maiestățiĭ sele a împeratuluĭ se aștéptă pe anulŭ noŭ. 
 Înființarea uneĭ catedre pentru limba magiară la universitatea dela Paraga sʼa 
aplacidatŭ. 
 Vestitoriulŭ romănescŭ descrie solenitățile cele strelucite ce sʼaŭ ținutŭ la 
onomastrica Maiestățiĭ sele împeratuluĭ Nicolaŭ în Bucureștĭ. Cu care ocasiune sʼaŭ 
slobozitŭ maĭ mulțĭ osindițĭ din temnițe, și saŭ înpărțitŭ cele trebuințióse la săracĭ. 
 Președintele principatelorŭ Generale Budbergŭ a visitatŭ scolele, spitalele, temnițele 
și aŭ remasŭ mulțămitŭ cu rănduiala ce a aflatŭ în ele, maĭ vărtosu cu aceea a temnițelorŭ. 
 O depeșă din Viena din 18 Decem. publicată în „Independință“ sună așia: Din 
Constantinopole aŭ sositŭ depeșe dela Lordulŭ Stratfort cum că proiectele poteriloru marĭ 
aŭ fostŭ bine primite de pórtă, care altŭ feliŭ se arată aplecată pentru încopceerea nouă a 
negoțiațiunilorŭ. 
 Posta ce a venitu pe uscatŭ din Bombaiŭ aduce știrĭ care ajungŭ pănă la 16 Noem. 
după care sʼaŭ trimisŭ trupe la granița nordică a Peshaveruluĭ, ca să zidéscă la pasulŭ 
Cohatŭ unŭ fortŭ. Din Persia se înștiințéză pornirea Șahuluĭ cu 30000 oștirĭ și tunurĭ 
numeróse spre granița imperiuluĭ seŭ. O faimă vré să știe cumcă unŭ despărțemăntŭ de 
trupe rusescŭ a ajunsŭ în Hiva și a dărăpănatŭ fortulŭ Ahmețenŭ. 
 Alte înștiințărĭ din Persia sună, cumcă rușiĭ prin espedițiunĭ cu vaporiĭ din laculŭ 
Aralŭ în Ocausŭ aru fi în pornélă asupra ținutuluĭ din Hiva și Bohara, totŭ de odată se spune 
și de o nouă întreprindere a indobrițilorŭ asupra țereĭ Cabulŭ. 
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 Întărătarea ce se arată între Afanĭ a începutŭ a pune după ziurnalele de 
Constantinopole nu numaĭ pe persianĭ ci și pe rușĭ în neodihnă. Șahulŭ Dostŭ Mahom Can a 
trimisŭ la Teheranŭ soliă, și fiindŭ că avesta este vrăjmașulŭ neîmpăcatŭ a Rusieĭ vré să 
lovéscă cu cea maĭ mare hotărăre politica Țaruluĭ în Persia și în alte țere asiatice. 
 În urmarea neînțelegerilorŭ între Persia și Turcia a statŭ ambasadorele turcescŭ la 
Curtea Șahuluĭ Ahmedŭ Visic Efendi să plece din reședința persiană și să se retragă cam 
deodată la Bagdadŭ Și Mahmed Can ambasadorele Persieĭ în Constantinopole se va trage 
érășĭ la Bagdadŭ. 
 După știrĭ din Cairo din z. l. c. să fie gonitŭ popurațiunea abisinică pe locuitoriĭ 
turceștĭ din cetățile de portŭ Mosova și Honcico. 

________________ 
Din cămpulŭ resboiuluĭ. 

 Dimensiunile teatruluĭ de resboiŭ se întindu astăzĭ dela Dunăre pănă la marea 
indică. Pe lăngă Persia maĭ pășescŭ în șene și ținutulŭ dela Hiva și Bohora dintrʼo parte, din 
alta parte érășĭ Afganistanulŭ, India britică, și marea dramă totŭ se maĭ încălcește. Din 
părțile îndepărtate auzimŭ numaĭ îndetaiŭ învingerea generaleluĭ Bebutov. Maiestatea Sea 
împeratulŭ Nicolaŭ prin o ordinațiune spețiale a poruncitŭ să se împărtășească decorațiunĭ 
între ceĭ ce sʼaŭ distinsŭ maĭ tare, și la totŭ soldatulŭ 2 ruble de argintŭ. 
 După înștiințărĭ din Bucureștĭ din 11 Decem. aŭ plecatŭ doue batalione de pușcașĭ și 
ecuipașele de podurĭ spre Braila, care voru ocupa de bună seamă insulele numerose de 
acolo, ce arŭ potea înlesni trecerea peste Dunăre. Se pare că se apropie momentulŭ în care 
trupele ruseștĭ vorŭ se atace pe cele turceștĭ dela Calafatŭ, uniĭ zicŭ că turciĭ sʼarŭ fi trasŭ 
de acolo, însă acésta se pare a fi numaĭ o mișcare amăgotóriă. 

________________ 
Principatele Danubiane. 

 
 Dela mărginile Romănieĭ scrie corespundintele din O. D. P. cu datŭ din 16 Decem. 
c. n. următoriele. Turciĭ staŭ în contra rușilorŭ maĭ tare și maĭ bine pregătițĭ, decătŭ ce se 
crede aicĭ de obște, căcĭ faptele vorbescŭ pré hotărătŭ și apriatŭ, decătŭ se fie cu potință 
vreo contrazicere. La Calafatŭ a merscŭ lucru maĭ ferbinte decătŭ ce zicŭ știrele oficialĭ și 
semioficialĭ, de și faĭmele dintăie despre conflictulŭ ce arŭ fi urmatŭ, aŭ fostŭ pré 
ecsagerate. În Craiova trăescŭ ceĭ ce nu aŭ fugitŭ în necurmată frică. Se temŭ ómeniĭ din zi 
în zi de o atacare seriósă din partea turcilorŭ, dar și însușĭ Bucureștiĭ se încungiură cu 
redute și șanțurĭ, de o întărire a capitaleĭ în mizloculŭ șesuluĭ întinsŭ nu póte fi vorbă, însă 
cum că rușiĭ vréŭ să se scutéscă despre o atacare iute din partea turcilorŭ, arată pusețiunea 
lucrurilorŭ în altă lumină decătŭ, ce se vede de obște. Lucrurile pentru trebuința măncăriĭ 
crescu tare în prețŭ la Bucureștĭ, cafeoa și zăharulŭ săntŭ cu multŭ scumpe. Orezulŭ care 
consta pănă acuma ocaua 12 cr. sʼa suitŭ la 24 cr. 
 Publicațiunea ce a făcutʼo generalele Budberg despre denominarea sea de comisariŭ 
plenipotinte alŭ principatelorŭ Danubiane, este cu totulŭ asemenea cu aceea ce a eșitŭ în 
Iașĭ. Tocmaĭ acuma a căpătatŭ capitalea érășĭ incuartirațiunĭ noue. 
 Patimile și greutățile țereĭ sʼaŭ făcutŭ prin necontenitele transporturĭ de mizlocele 
vieneĭ, munițiune, și înaintarea persónelorŭ militarĭ și civilĭ cu totulŭ nesuferite. 
 Soldatulŭ de răndŭ rusescŭ pășește de o vreme încócĭ cu multŭ maĭ aspru asupra 
locuitorilorŭ țereĭ. Sʼa lățitŭ adecă opiniunea între trupele rusești, cum că Moldo-romăniĭ 
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arŭ fi rugatŭ pe țarulŭ, ca săʼĭ scepe de jugulŭ turcescŭ. „Dămŭ moldovanŭ blstematŭ să 
măncŭ și să beŭ cătŭ vreŭ, căcĭ eu trebue să vinŭ pentru voĭ în acésta țéră, și săʼmĭ 
jertveascŭ viața „zicŭ soldațiĭ ruseștĭ.“ Precum se știe în Moldavo-Romănia nu aŭ fostŭ 
ertatŭ turcilorŭ a avea nice cea maĭ mică colibă încă dela anulŭ 1829, de aceea locuitoriĭ 
principatelorŭ nu aŭ avutŭ nimicŭ să sufere dela turcĭ. Pecătŭ de umanŭ îmblă ceĭ maĭ nalțĭ 
amploiațĭ rusești cu locuitoriĭ țerei, pe atăta săntŭ maĭ trobianĭ ceĭ maĭ micĭ și acestŭ abusŭ 
nu se póte înpedeca în totŭ loculŭ. —  
 Multe se vedŭ în articululŭ acesta adeverate, maĭ vărtosŭ deducția luĭ pentru 
întărirea Bucureștilorŭ, căcĭ ceĭ maĭ mulțĭ întrébă, ce vré să însemne acuma lucrarea la 
șanțurĭ zioa și nóptea în Bucureștĭ, după ce muscaliĭ săntŭ întrunŭ numerŭ atătŭ de 
însemnatŭ în principate, cătŭ să fie pregătițĭ pentru tóte eventualitățile. Ce însă vorbește 
corespundintele de fuga, și de frica, ce o ducŭ Craioveniĭ din partea turcilorŭ, acésta stă în 
contrazicere cu știrile maĭ prospete, prin care amŭ venitŭ la cunoștință, că la ziua 
împeratuluĭ Nicolaŭ a fostŭ în Craiova balŭ mare, și sʼaŭ ridicatŭ toaste pentru învingerea 
armelorŭ ruseștĭ. Căruiŭ arde casa nu pré are cefŭ de jucatŭ și de ciuitŭ. Apoĭ tóte 
conjecturele arată întrʼa colo, că nu turciĭ ci muscaliĭ vréŭ să ieie inițiativa. 
 „Ziua onomastică a Maiestățeĭ Sale Imperatoruluĭ Nicolaĭ, Augustul Protector a 
Moldoveĭ, cu solenitate sʼaŭ serbat ierĭ în capitala noastră prin sentimentul religios și 
manifestațiile unanime, conforme cu supunerea și și recunoștiința prin care se deosebescŭ 
locuitoriĭ Ieșilor, cătră Binefăcătoriul acesteĭ țerĭ. 
 Încă în agiunul acesteĭ zile, sʼaŭ dat unŭ spectacolŭ de gală la teatrul cel mare, carile 
aŭ fost strălucit iluminat și decorat cu gust. Ecselențiile lor Leĭtinantul-general Selvan, 
comendantul divizieĭ a 8-a de infanterie din corpul al 3-le, General-maiorul din Svita 
Maiestățeĭ Sale Imperatoruluĭ Prințul Urusoff ofițeriĭ Rosienĭ de tóte gradurile din aceĭ 
pămăntenĭ, soldațiĭ regimentuluĭ de Poltava, ce venind din Rosiea, se găseaŭ trecătorĭ în 
Iașĭ, DD. Ministrii și foncționariĭ Statuluĭ în deplină uniformă, și damele în tualete paré, aŭ 
asistat la altă reprezentație care aŭ început cu imnul național Rossian, căntat de trupele 
reunite: Italiană și cea Romănă, în mezul aclamațiilor entusiastice a spectatorilor. O odă 
romănă, compusă pentru astă serbare, sʼaŭ împărțit în sală. 
 În dimineața zileĭ Onomastrice, Ecselențiile lor Prințul Urusoff, General-Inspectorul 
Milițieĭ N. Mavrocordat, și stat-major Rosian și Moldovan, aŭ înfățoșat felicitațiile lor Ecs. 
Sale General Leĭtinantul Selvan. La 10 oare, Ecs. Lor, urmațĭ de totŭ corpulŭ ofițerilorŭ, aŭ 
mers la biserica Săntuluĭ Spiridon, unde se aflaŭ reunițĭ representanțiĭ poterilorŭ străine, 
ministriĭ, foncționariĭ statuluĭ pămăntenĭ, și un mare concurs de boerĭ și de neguțitorĭ. 
Preasf. Mitropolitul Sofronie, cu 3 arhiereĭ, aŭ serbat sănta Liturgie, în cursul căreia Presf. 
Episcop Vladimir, aŭ rostit un discurs plin de înaltă ritorică și evlavie. Presf. Mitropolit aŭ 
celebrat apoĭ Te-Deum, a căruia solenitate sʼaŭ semnalat prin 101 lovirĭ de tunŭ. Apoĭ 
trupele de față la astă ceremonie, avănd musica în frnnte, aŭ defilat. 
 La amează Ecs. Sa prințul Urusof, în a sa însușire de Vițe Prezident pentru 
Moldova, aŭ priimit în Otelulu săŭ, felicitațiile Representanților puterilor străine, acele a 
cleruluĭ înalt, a tuturor militarilor, a Ministrilor și a foncționarilor Statuluĭ precum și a 
întregeĭ boerimĭ. La astă ocazie Ecs. Sa aŭ rostit cătră adunare cuvinte, conforme cu 
solenitatea acesteĭ zile înalte, și care sʼaŭ priimit cu viĭ aclamațiĭ. 
 La 1 oară Preosf. Mitropolit aŭ dat în palatul arhiepiscopal, în onorul acesteĭ zile, o 
gustare splendidă, în care Preosf. Sa în sănătatea și fericirea Maiestățeĭ S. Imperatoruluĭ și 
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al Augusteĭ Sale Familiĭ, aŭ încinat un toastŭ, cănd cântărețiĭ horuluĭ Seminarieĭ, aŭ 
esecutat imnul național a Rosieĭ, ear bateria Moldovană aŭ dat o salbă de 101 loviturĭ de 
tunŭ. 
 Noblesa Capitalieĭ, încă maĭ nainte arătasă dorință de a prosfora un ospățŭ DD. 
ofițerĭ și soldaților regimentuluĭ de Poltava. Drept care, pe neața cea mare a Curgeĭ vecĭ, 
sʼaŭ întins mese la care sʼaŭ așezatŭ două batalioane ale acestuĭ regiment, prelăngă un 
ospățŭ mănos, sʼaŭ împărțit la fie-care soldat căte o porție raciŭ vin și tabacŭ de fumat. 
Escelențiile lor, Generalul Selvan, Generalul Dimidof din Svita M. Sale Imperatoruluĭ, ce 
sosind dela S. Petersburg și Prințul Urusof, precum și Hatmanul Mavrocordat, cu a lor 
staturĭ-Magiorĭ, aŭ urat pe acele trupe care aŭ răspuns căntănd în masă cu toțĭ imnul 
național Răsian acompaniat de muzică. Ecselențiile Lor Generaliĭ, ofițeriĭ superiorĭ Rosienĭ 
și Moldovenĭ aŭ asistat după aceea în sala palatuluĭ la o dizpunare-prănzătoare a căreia 
onorurĭ făceaŭ Ecs. S. D. Ministru C. Sturza și D. Spat Cracte, prezidentul Eforieĭ. Cu 
sunetul armonios a imnuluĭ național Rosian, și în mezul aclamaților vie a oaspeților, sʼaŭ 
încinat toasturĭ în onorul Maiestățeĭ Sale Imperatoruluĭ a ÎÎ. Lor ÎÎ. Mariĭ Ducĭ Nicolaĭ-
Nicolaevici și Nicolaĭ Alecsandrovici, precum și a marineĭ Rosiene a căreia patron, ca și a 
Imperiuluĭ, este de asemenea Săntul Nicolaĭ, sʼaŭ maĭ încinat încă și în sănătatea boerilor ce 
aŭ prosferat istŭ festinŭ, și în fericirea polițieĭ Iașilor. 
 Toată capitaliea sara era frumos înluminată, foarte multe transparente alegorice, 
sʼaŭ fost făcut în peațe și în strate din partea proprietarilor de case, fațadele curților de 
căpitenie și maĭ ales acea a palatuluĭ administrativ, se deosebeaŭ prin gustul și strălucoarea 
iluminațieĭ. 
 Sara la 8 oare, sʼaŭ început balul ce Ecs. Sa prințul Urusof aŭ dat în istŭ ocazion la 
maĭ mult de 700 persone din cele maĭ alese clase a soțietățeĭ pămintene și a străinilor cariĭ 
se și adunasă, gustul înavuțirea conciuluĭ damelor, feliurimea uniformelor frumseța 
apartamentelor, ce eraŭ cu strălucire înluminate, îndestularea gustărilor, eleganța servițiuluĭ, 
și maĭ cu samă prevenirea și amabilitatea prințeselor Grigori și Leot Cantacuzino care aŭ 
bine-voit a se însercina cu facerea onorurilor serateĭ, precum și afabilitatea și stăruința cu 
care Prințul Urusof împărțea astă îngrijire, aŭ făcut astă petrecere din cele maĭ brilante și 
maĭ voiosae. Danțurile variate aŭ urmat fără întrerumpere pănʼ la mezul nopțeĭ. 
 Cincĭ mese marĭ, cu aleasă ambelșugare garnuite, puse în apartamentele alăturate, 
aŭ întrunit pe oaspețĭ la o cină strălucită, care sʼaŭ înceiet prin numeroase tuasturĭ încinate 
Maiestățeĭ Sale Imperatoruluĭ. Plăcerile acestuĭ balŭ înfățoșaŭ atăta îndemnare că danțurile, 
reîncepute după cină, sʼaŭ prelungit pănă la 4 dimineața.  
 Nicĭ odată un balŭ maĭ brilant și maĭ învioșit, nʼaŭ ilustrat capitaliea noastră, nicĭ aŭ 
reunit un concurs atăt de general de urărĭ și de sentimente.        (Gaz. de Mold). 

________________ 
Franția. 

 
 Poșta de séră nu a adusŭ nimicŭ noŭ. Știrea despre întrarea flotelorŭ combinate 
anglo-franțozești în marea négră o deciară „Independanța“ numaĭ de o faimă, carea a fostŭ 
începutŭ în zioa de pe urmă a căpăta óreșĭ care probabilitate, dar însă nu sa adeveritŭ. În 
tótă întămplare lucru nu se póte privi ca o demonstrațiune vrăjmășéscă asupra Rusieĭ. Din 
alta parte vréŭ ómeniĭ să știe, cumcă învoirea Țaruluĭ a trimite unŭ plenipotente la 
congresulŭ de pace, ce este a se ținea, a urmatŭ numaĭ subt reservațiunĭ însemnate. Așia 
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săʼșĭ fie reținutŭ împeratulŭ Nicolaŭ a tracta numaĭ și singurŭ elŭ asupra protocolului în 
care se va desbate întrebarea despre gecĭ. Apoĭ atuncĭ vine întrebarea de ce maĭ trebue 
congresŭ!? 

________________ 
Turcia. 

 
 Din Saraievo în Bosnia se scrie cu datŭ din 9 Decem. c. n. În moșee sʼa cititŭ zilele 
aceste unŭ gaaț-fermanŭ, care enuncie poporațiuneĭ înbucurătoriele știrĭ despre învingerea 
armelorŭ turceștĭ asupra celorŭ ruseștĭ (?). După aceea a ținutŭ Mitropolitulŭ ortodocsŭ 
Procopiŭ în Biserică servițiŭ dumnezeescŭ, în care elŭ întrʼo cuvăntare a arătatŭ poporuluĭ 
relațiunele, ce le are către sultanulŭ și lea pusŭ la inimă, ca să păzéscă credința nevătămată 
către legitemulŭ lorŭ Domnŭ Sultanulŭ, să nu facă nimica asupra ordinațiuneĭ luĭ, să se róge 
pentru sănătatea luĭ și pentru aceea, ca Dumnezeŭ să dee armelorŭ luĭ asupra vrăjmașilorŭ 
luĭ și aĭ patrieĭ—adecă asupra rușiloru-învingerea gloriósă (!!!) După aceea a căntatŭ unŭ: 
„Mnogoia lieta“ pentru Abdulŭ Megitŭ. De și creștiniĭ de aicĭ aŭ can fostŭ spre acésta 
pregătițĭ, totușĭ aŭ bătutŭ tare la ocĭ căcĭ a poftitŭ Mitropolitulŭ dela creștinĭ, ca să se roge 
pentru învingerea armelorŭ turceștĭ asupra celorŭ creștine. Cu acésta nu sʼaŭ potutŭ eĭ maĭ 
vărtosŭ ceĭ maĭ bătrănĭ nice decum înpăca, și de aceea aŭ zisŭ: „Noi de neʼamŭ și ruga în 
faptă, Dumnezeŭ nu arŭ auzi rugățiunea nóstră.“  
 Nota conferințiale vieneză a sositŭ în 5 Decem. c. n. în Constantinopole, și 
representanțiĭ Austrieĭ, Franțieĭ și Anglieĭ aŭ avutŭ în 16 Decem. audiențiă la Sultanulŭ, în 
care eĭ aŭ maĭ desfășuratŭ odată simțemintele de pace ale respectivelorŭ lorŭ gubernie, și aŭ 
căpătatŭ dela Sultanulŭ încredințarea, cumcă și elŭ din partea sea dorește o așezare 
împăciuitóriă a acesteĭ certe. — Reșidŭ Pașa cu care Ambasadoriĭ poterilorŭ marĭ aŭ ținutŭ 
o conferință, aŭ încredințatŭ pe acestĭ, cumcă elŭ se va sili în divanŭ să lucre din tóte 
poterile întracolo, ca să se descidă drumulŭ pentru o înțelegere întrʼunŭ modŭ 
îndestulătoriŭ. 
 Reșidŭ aŭ obserbatŭ însă la acésta, cumcă după părerea luĭ săntŭ doue drumurĭ, pe 
care sʼarŭ poté face înțelegerea, adecă sʼaŭ prin unŭ congresŭ, séŭ prin unŭ Arbitru, ce se 
atinge de modalitatea, subt carea pórta sʼarŭ arăta gata la o înțelegere, acésta este însemnată 
în nota depre urmă a porțiĭ, și unŭ Arbitriŭ – pentru care Reșid Pașa se vede maĭ aplecatŭ – 
arŭ trebui atuncĭ să aibe și însărcinarea a întreprinde și o revisiune a tractateloru de pănă 
acuma, ca disposițiunele lorŭ să se ficsese cu precisiune, și tóte punctele care îngădue unŭ 
înțelesŭ diferitŭ  — să se formulese de noŭ cu cea maĭ mare acurateță. 

În 16 Decem. c. n. noŭ aŭ statŭ flotele combinate încă în Bosforŭ. Cererea 
guberniuluĭ turcescŭ, ca să le slobódă în marea négră, a fostŭ de ambasadoriĭ poterilorŭ 
apusene érășĭ refusată. 

 
 

46. 
Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 
Din Protopopiatulŭ Sibiiuluĭ alŭ II. fl. cr. 

 Dela Prea Cinstia Sa Moĭse Fulea Protopop -  20 — 
 Din Comnunitatea P o r c e ș t ĭ. Dela Par. Popa T. Filipp   
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seniorŭ 20 f. Par. Popa V. Sâmăn 2 f. Par. Popa T. Filipp tânărŭ 2 f. V. 
Posa Titorŭ 10 f. T. Cidŭ Titorŭ 1 f. T. Coșeŭ 5 f. I. Aron 2 f. I. 
Dragomir (brădianu) 1 f. M. Radu 24 c. N. Dragomir (Mâica) 20 c. N. 
Stoișor 1 f. I. Sâmăn văduva 20 c. I. Sarciz 12 c. D. Mujat 1 f. G. 
Simăn 1 f. L. (Hodecă) Mihăilă 20 c. M. Mărcuz bătrân 24 c. I. Grecu 
1 f. A. Hodorogea văduva 10 c. N. Pârvu 30 c. Șt. Boranzu 20 c. N. 
Stoișor (Surdu) 22 c. V. Contora 1 f. V. Diangel (Șolia) bătrân 20 c. N. 
Olariŭ 6 c. R. Mihailă 10 c. T. Hoandră 6 c. A. Hozașu 6 c. I. Stoișor 
(surdu) 5 f. V. Stoișor (Mărculesu) 1  f. S. Cârstia (juratŭ 1 f. R. 
Coșteu 1 f. A Coșteŭ (bóncăș) 20 c. I. Coșteu (boancăș) 10 c. M. Filipp 
văduva 22 c. V. Crăzun 20 c. M. Andreiŭ 10 c. V. Uriace (Stupariu) 12 
c. I. Coșteu 10 c. I. Faor 20 c. I. George Simăn 10 c. V. Toader Sirbu 6 
c. P. Coșteu 6 c. I. Istrate 10 c. A. Gâlia 5 f. A. l. N. Diangel 6 c. C. 
Oțălia 6 c. C. Marcu Istrate 2 c. Dela nește fomeĭ 15 c. A. Cătănița 6 c. 
E. Istrate 3 c. I. Istrate Mănoiŭ 6 c. I. Cidu 6 c. I. Jilău (Dan)  6 c. I. 
Hulpețu 2 c. M. Veștimianu 6 c. M. N. Dragomir 10 c. V. Muhanu 20 
c. I. Tudur 10 c. A. Cârpenianŭ 10 c. V. Morariŭ 10 c. A. Veștimianŭ 
12 c. A. Grama 10 c. I. Contora 20 c. I. Istrate 30 c. V. Leuca 20 c. M. 
Zolan 10 c. I. Lăpădat Posa 10 c. I. Ilie Bută 20 c. V. Aronu 10 c. I. V. 
Dianeș 1 f. T. Grecu 1 f. N. Ritivoiŭ (albuni) 2 f. Dela Lada S. Bisericĭ 
Hramu S. Nicolau 20 f.   

Suma 96 12 
 Din Comunitatea T a l m a c e l  în valută. Dela Par. S. Săcăr 
é5 f. D. Săcăré 5 f. I. Săcăré 2 f. 30 c. N. Sroilă 1 f. 40 c. N. Bărbosa 
15 c. I. al O. Burză 50 c. I. Iónăș 10 c. I. Rusu 10 c. E. Roman Titor 25 
c. D. Sbera 12 c. C. Nedelcu 50 c. Dela maĭ mulțĭ 1 f. 24 c.  

  

Suma 7 22 
 Din Comunitatea Ș u r a m a r e , Dela Par. St. Opriș 1 f. V. 
Morariŭ 6 c. S. Răstanță 12 c. M. Stancu 6. c. I. Găvozdé 3 c. A. Dușe 
Ved. 4 c. I. Mălașu 2 c. N. Opriș 2 c. V. Răstanță 6 c. N. Răstanță 2 c. 
P. Munténu 2 c. P. Radu 1 c. M. Gana 12 c. M. Măilat 2 c. N. 
Porumbu 2 c. I. Rotariŭ 6 c. T. Opriș Crâz 6 c. P. Ceupe 6 c. I. 
Bunaciŭ 1 c. Vid. A. Măilat 1 c. Din Lada Biserici 1 f. 

  

 Suma 3 20 
 Din Comunitatea R â u l – S a d u l u ĭ  în valută. Dela M. 
Veștemén Par. 5 f. I. Dănuleț 50 c. I. Fléscin 15 c. Ș. Hoadré 15 c. O. 
Văsiŭ 15 I. Roșca 15 c. P. Cotóră 30 c. Ș. Bogdan 30 c. I. Tăvală 30 c. 
O. Tara 30 c. N. Ciupor 30 c. B. Răspop 25 c. I. Hoadré 30 c. M. Tara 
T. 50 I. Tara 30 c. M. Tara 30 c. I. Magu 15 c. B. Roșca 30 c. B. Păsat 
15 c. S. Tavală 1 f. T. Roman 30 c. S. Căcovéna 30 c. V. Muntoiŭ 25 
c. N. Miné 1 f. I. Vidrigin 30 c. S. Miné 25 c. S. Miné B. 18 c. T. Mâț 
30 c. B. Tomescu 50 c. I. Ciupar 1 f. 15 c. M. Veștumén 1 f. S. Răduț 
25 c. I. Cândé 30 c. T. Mâț 30 c. M. Cioran 15 c. B. Ivan 30 c. C. 
Nanță 30 c. 

  

Suma 9 35 
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 Din Comunitatea S a t u l  M o o h . Dela Par. loculuĭ I. Brana 
1 f. I. Bucșa 1 f. N. O. Nan 6 c. A. Ilcan 6 c. I. Iancu 14 c. N. Iancu 
Cantor 24 c. G. Morariŭ 6 c. N. Slav Sen. 10 c. Maĭ mulțĭ poporenĭ 
câte ceva puțin 48 c. I. Radu Banci Titorŭ 6 c. Lada S. Bisericĭ 10 f. 

  

Suma 14 — 
 Din Comunitatea S ă c ă d a t e  în valută. Dela I. Ciocan 1 f. I. 
Calin 1 f. I. Iacob 30 c. I. Bucur 30 c. T. Iacob 30 c. I. Măhăra 25 c. N. 
Podé 1 f. T. Calin 2 f. 30 c. I. Burfa 25 c. A. Prie 25 c. G. Negrilă 50 c. 
C. Lupp 25 c. T. Filip 50 c. I. Burja 50 c. I. Dobrotă 25 c. I. Roman 50 
c. I. Căbuț 1 f. I. Petca 25 c. T. Prie 50 c. Din bucatele adunate din 
Satŭ 28 f. 

  

Suma 17 4 
Suma 167 33 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de  ‒ 6564 13 
      Suma totală. 6731 46 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 27. Decemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ      ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒    1203/4 
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒    1151/2 

 

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

 
 




