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Depeșe telegrafice. 
 

 B e r l i n ŭ  23 Decem. c. n. După știrile telegrafice, ce aŭ sositŭ din Londonŭ a 
fostŭ acolo împreștiată faima despre plecarea ambasadoreluĭ rusescŭ. 
 L o n d o n ŭ  26 Decembre. Nice o bursă. Lordulŭ Palmerston șia trasŭ înderăptŭ 
resignațiunea. Causa din ce a făcutŭ acésta încă nue cunoscută. 
 B e r l i n ŭ  27 Decembre Generalele Radoviț a muritŭ. 
 B e r l i n ŭ  28 Decem. „Creițțaitungŭ“ aduce știrea cumcă esportarea secăreĭ, 
ovesului și a spirtuluĭ este oprită din Polonia. 
 T r i e s t ŭ  29 Decem. c. n. Diminéța la 8 óre, ninge tare. Poștile din Livante, și 
altele de mare lipsescŭ încă. 
 V e n e ț i a  28 Decem. Viforŭ și néuă. Vaporele Reuna a trebuitŭ să se întórcă. 
 P i r a n o  28 Decem. Seara. Marea este viforoasă. Unŭ vapore alŭ Loiduluĭ venindŭ 
din Grecia a întratŭ aicĭ.  

________________ 
 

P u s e ț i u n e a  g r e c i l o r ŭ  f a ț ă  c u  î n t r e b a r e a  o r i e n t a l e. 
 

 Cererile Rusieĭ către pórtă, recusațiunea acesteĭ din urmă de ale împlini și stricarea 
acestorŭ doue curțĭ, ce a urmatŭ dintrʼacésta, nicăirĭ nʼa deșteptatŭ atăta luare aminte și așia 
mare interesŭ, ca între grecĭ. Altoru națiunĭ, căndŭ precugetă la resultatele, ce se vorŭ 
produce prin diplomațiă aŭ prin poterea armelorŭ, le vinŭ în minte interese ce zacŭ maĭ 
aprópe aŭ maĭ departe, ele se gândescŭ la păstrarea aŭ turburarea ecuilibruluĭ politicŭ, 
despre care masele poporenilorŭ pricepŭ fórte puținŭ, la înflorirea aŭ dărăpănarea 
vânzărilorŭ și a comerțiuluĭ, o privință, care ce e dreptŭ, taie de a dreptulŭ în viiață, însă 
celŭ puținŭ pentru minutulŭ de față se simte numai în anumite ținuturĭ ale Europeĭ și pe la 
singuraticele clase ale popórălorŭ. Din contra pentru grecĭ, aflese aceia subt stăpănirea 
sultanuluĭ, séŭ fiă scăpațĭ de aceea, cum săntŭ pentru pildă ceĭ din Grecia, totŭ ce se atinge 
de Turcia, deștéptă unŭ interesŭ personale și naționale, atinge convingerile cele religióse, 
speranțele politice ale fiăcăruĭ în parte, va să zică este unŭ lucru de cea maĭ mare 
însemnătate, care le absórbe tótă ființa lorŭ. 
 Însă fiindŭ că Englitera și Franția în cérta ce domnește între Rusia și Pórtă aŭ luatŭ 
parte pentru acésta din urmă, maĭ încolo fiindŭ că celelalte poterĭ află cu cale a se susținé 
împerăția turcéscă, apoĭ și părerea publică dă în glasŭ cu politica cabinetelorŭ, așia 
grecilorŭ nu le dă măna, ca între astfeliŭ de împregiurărĭ să easă la medanŭ cu simțemintele 
lorŭ cele adeverate, fiindŭ că eĭ pricepŭ, că eșindŭ cu acele la lumină în minutulŭ de față, 
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nu vorŭ afla nicăirĭ sprijonă, nime nu va da în glasŭ cu eĭ. Pe lângă acésta pentru aceea 
parte a poporuluĭ grecescu care se află subt stăpânirea sultanuluĭ este o nepotință aʼșĭ 
manifesta așia în publicŭ dorințele și nădejdile sele, fiindŭ că o asemenea încercare arŭ fi 
privită și pedepsită de către Pórtă ca o faptă de rescólă, perdueliune. Părerea grecilorŭ se 
pote manifesta numaĭ prin presa regatuluĭ Grecieĭ și prin căteva broșure ce se tipăriră în 
Parisŭ și Londonŭ, care findŭ scrise maĭ cu sémă de bărbațĭ renumițĭ și cunoscătorĭ de 
simțemintele patrioțilorŭ seĭ, ele potŭ da deslucire secură despre dispusețiunea internă a 
poporuluĭ grecescŭ. 
 Strănepoțiĭ verilorŭ Elinĭ nici ciarŭ în timpulŭ celeĭ maĭ marĭ îngiosirĭ și apăsărĭ ce 
avură a suferi dela turcĭ nuʼșĭ perdură speranța pentru renașterea națiunalitateĭ lorŭ, și 
fiindcă acésta nu arŭ poté rempné timpŭ îndelungatŭ fără o anumită formă politică, pentru 
renoirea împerățieĭ greceștĭ. Crepătura cea mare, care a statŭ între ei și între cuceritoriĭ 
asiaticĭ și care nʼa suferitŭ nice unŭ feliŭ de apropiere și contopire, le a păstratŭ 
simțemântulŭ de naționalitate pururea viŭ, și cotropirea potereĭ turceștĭ, pe care eĭ o poté 
observa din apropiere, iʼa întăritŭ în acéstă nădejde. Însă slăbițiunea lorŭ îĭ îndreptă săʼșĭ 
caute ajutoriŭ la o potere străină. Acela îlŭ potéŭ afla numaĭ la Rusia, care fiindŭ 
împreunată cu eĭ prin aceeașĭ credință, li se arătă încă din timpurile luĭ Petru celŭ mare ca o 
apărătóre firească. Orĭ cătŭ se simțiaŭ greciĭ de despărțițĭ prin origine limbă și datine de 
rușĭ, obștésca mărturisire a aceleiașĭ credințe, care în referința sea către turcĭ încipuia 
contrastulŭ celŭ maĭ mare, îĭ făcŭ să uĭte de orĭ ce altă osebire. Învingerile cele strălucite ale 
rușilorŭ asupra musulmanilorŭ subt împerătésa Ecatirina II, coprindea a maĭ multorŭ 
provincie, care pe atuncĭ eraŭ curatŭ turceștĭ, de esemplu a Crimuluĭ, îmulțiră nădejdile ce 
le puseră greciĭ în poterea ruséscă. 
 Însă bine să însemnămŭ, p o p o r u l ŭ  g r e c e s c u  n i c e  o d a t ă  n u  a  
d o r i t ŭ  s ă  v i n ă  s u b t  s t ă p â n i r e a  r u ș i l o r u ,  n i c e  s ă  f i ă  
î n t r u p a ț ĭ  c u  î m p e r ă ț i a  a c e l o r a. Eĭ în slăbirea, ce o cășună Rusia Turcieĭ, 
vedŭ numaĭ unŭ mizlocŭ pentru renoirea proprieĭ lorŭ naționalitățĭ și neatărnărĭ. Planulŭ ce 
sʼa ascrisŭ pe atuncĭ Ecaterineĭ II de a alunga pe turcĭ din Europa și de a rădica în 
Constantinopole unŭ tronŭ pentru unulŭ din nepoțiĭ seĭ, greciĭ îlŭ primiră cu pasiune, pentru 
că acela lingușia atătŭ dorința ce o avéŭ greciĭ de așĭ resbuna de împilătoriĭ seĭ, cătŭ și 
năzuința la renoirea împerățieĭ lorŭ celeĭ de multŭ apuse, și pentru statulŭ celŭ noŭ da unŭ 
prospectŭ de apărare, earʼnu de supremația potințeĭ împerățiĭ învecinate.        (va urma). 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ   22 Decem. Erĭ după amézĭ petrecurămŭ la mărmăntŭ pe tinărulŭ din 
adoua clasă gimnasiale în gimnasiulŭ evangelico-luteranŭ de aicea Ioane Telia. Băiatulŭ pe 
cătŭ amŭ potutŭ pricepe a fostŭ joĭ sănetosŭ, și aŭ cinatŭ séra cu uniĭ amicĭ aĭ seĭ, peste 
nópte ia pornitŭ reu, vinerĭ sʼa dusŭ la o mătușă săʼlŭ tragă, unde sămbătă a și muritŭ. Să 
vede că tinărulŭ a recitŭ și acăpătatŭ o aprindere de plămănĭ atătŭ de cumplită, de a datŭ de 
locŭ în gangrenă. 
 Clasele Gimnasialĭ de giosŭ aŭ contribuitŭ spesele pentru îngroparea conșcolariuluĭ 
seŭ la provocarea D. Directore gimnasiale Göbel fără de osebire de regiune. Căntărețiĭ îĭ 
dedură comitivă între căntărĭ armonice după artă, care făcură impresiune frumósă în ceĭ ce 
privéŭ aceste doiose cerimonie. Scolariĭ romănĭ din tóte clasele și clasa în care a învățatŭ 
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elŭ ia datŭ comitiva de pre urmă. La care sʼa însoțitŭ maĭ susŭ numitulŭ D. Directore și 
profesorele de clasă D. Reisenberger și încă vreo doĭ amploiațĭ romăni. Unŭ taică doiosŭ 
pășia cu inima sfășiată după coșciugŭ, éră muma doiósă ținea cu măna de elŭ, ca căndŭ nu 
sʼarŭ maĭ potea despărți de multŭ iubitulŭ seŭ fiu în carea avea speranța bătrănețelorŭ sele. 
La mormăntulŭ se înclestă de coșciugŭ, și striga din adăncul inimeĭ „numiʼlŭ luațĭ, numiʼlŭ 
luațĭ.“ — Vezĭ bine că astfeliŭ de scene aŭ trebuitŭ să pătrundă inima tuturorŭ privitórelorŭ 
și se slobódă o lacrămă de suvenire pentru unŭ băiatŭ bunŭ cum aŭ fostŭ Telia, Scolariĭ 
căntărețĭ căntară unŭ căntecŭ jalnicŭ pănă ce se astrucă coșciugulŭ cu pămăntŭ, iară din alta 
parte flacăra și fumulŭ ce se  ridicaŭ din arderea facleloru lăpădate îngrămadă înplea 
pepturile privitorilorŭ de o contemplațiune doiósă. — Telia a fostŭ din Vrumlocŭ, de 15 anĭ 
bătrânŭ, feciorŭ de plugariŭ, cu talente eminențĭ și de aceea și împărtășitŭ cu ajutoriŭ de 
stipendiŭ. Fieĭ țărâna ușóră. 

— După ce în 20 Decem. ajunsésă frigulŭ pănă la 14 grade subt nulă, erĭ se maĭ 
slobozi și înecpu a nunge. — Ridicarea șetrelorŭ în piața mare și mulțimea ómenilorŭ 
străinĭ ne vestescŭ că se apropie tărgulŭ de țéră. 
 S i b i i ŭ  23 Decem. Ca în toțĭ aniĭ, așia și în anulŭ acesta Escelenția Sea bunulŭ 
nostru Arhiereŭ, aducăndușĭ aminte de fiiĭ seĭ sufleteștĭ, prin o cuvăntare arhieréscă, carea 
are să se citéscă în tóte bisericile în zioa de creciunŭ, de anulŭ noŭ, și de bobotéză, arată 
creștinilorŭ ce sărbătorĭ săntŭ aceste, cum trebue ele sărbate, ce săntŭ detorĭ creștiniĭ a păzĭ 
la aceste sărbătorĭ, și cum trebue să măréscă pre Dumnezeŭ! — „Astăzĭ prăznuimŭ zioa cea 
mare“ zice bunulŭ Părinte „căndŭ sʼaŭ născutŭ Domnulŭ nostru Isusŭ Hristosŭ, și căndŭ 
îngeriĭ aŭ căntatŭ „Mărire întru ceĭ de susŭ luĭ Dumnezeŭ, și pre pămăntŭ pace între ómenĭ 
bună voire“ apoĭ îndreptă glasulŭ seŭ către creștinĭ, și îĭ demustră să asculte pe Dumnezeŭ, 
săʼĭ aducă jertve plăcute, să se feréscă de ură către fratele și deaprópele seŭ, și să facă ca să 
fie dragoste între eĭ, căcĭ așia vorŭ simțĭ în inimile lorŭ, că înduratŭ și milostivŭ e Domnulŭ 
îndelungŭ răbdătoriŭ și multŭ milostivŭ. Décă vomŭ privi maĭ de aprópe la firea omuluĭ, va 
fi făcutŭ fiește care dintre noĭ aceea esperință, cum că la sărbătorĭ cardinalĭ, iară maĭ 
vărtosŭ la acele ale Nașteriĭ Domnuluĭ, căndŭ tótă natura se odihnește învăluită în 
vestmăntulŭ erneĭ, și cu ea și omulŭ îșĭ îngădue o odihnă maĭ amesurată longilorŭ sele 
ostenelĭ, căndŭ cu acésta sărbătóre săntŭ legate atătea suvenire vecie, atăte obiceiurĭ și 
cerimonie la poporulŭ nostru, inima omuluĭ este óreșĭ cum maĭ capace de impresiunĭ 
moralĭ, și e maĭ aplecată a face bine, ca orĭ căndŭ altădată. Dreptŭ aceea o astfeliŭ de 
cuvăntare la acéstă însemnată zi trebue să străbată în săngele și măduva creștinilorŭ și săʼĭ 
feréscă de multe reutățĭ, petrecăndŭ plinĭ de bucuriă în mizloculŭ iubițilorŭ seĭ, și mărindŭ 
pre Dumnezeŭ, că le aŭ datŭ unŭ păstoriŭ bunŭ, care cunóște oile sele, și le hrănește cu 
hrană duhovnicéscă. 
 Sibiiŭ 23 Decembre. Din stipendiele aplacidate dela Maiestatea sea ce. r. Împeratulŭ 
pe anulŭ scolasticŭ 1854 sʼaŭ înpărtășitŭ 60 de scolarĭ în 14 institute din care săntŭ: 
 Greco-resăritenĭ  – – – – 24 
     „     Catolici  – – – – – 14  
 Romano Catolici   – – – –   6 
 Luteranĭ  – – – – –     6 
 Reformațĭ  – – – – – –   5 
 Unitarĭ  – – – – – –   5 
 Și a nume: 
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1 În a c a d e m i a  d e  d r e p t u r ĭ  d i n  S i b i i ŭ : Ioane Budila, Ioane Nemeș, 
Constantinŭ Comanu, Ioane Radu, Petru Vulcan, Dionisŭ Popu Marțianŭ, Leonțiŭ Pop, 
Fridrihŭ Erst, Gustavŭ Caufman, Ioane Sander, N. Deeși. 

2  În G i m n a s i u l ŭ  d e  s t a t ŭ  r o m a n o - c a t o l i c ŭ  d i n  S i b i i ŭ.  
Moise Lazarŭ, Avraamŭ Tincu, Ioane Popescu, Nicolaŭ Cărste, Ioane Bartolomeĭ, Sofroniu 
Stefania, Ioane Dragomir, Anania Trombitaș, Emericu Bărsan, Visanțiu Man, Ioane Pop, 
Aritonu Acsente, Simionŭ Horvat, Anania Deceĭ; Georgiŭ Crișan. 

3  În G i m n a s i ŭ  e v a n g e l i c o - L u t e r a n ŭ  ș i  î n  S c o l e l e  r e a l ĭ  
d i n  S i b i i ŭ: Stefanŭ Iosifŭ, Zaharie Moga, Simionŭ Dogman: Nicolaŭ Gabriel, Petru 
Fodor, Petru Titus, Ioane Telia, Adolfŭ Cain, Albertŭ Celner, Mihaile Șiler, Mihaile Țaĭ, 
Albertŭ Veber, Franțŭ Iliș. 

4 În i n s t i t u t u l ŭ  o r f a n o t r o f i c ŭ  d i n  
S i b i i ŭ: Isidorŭ Cețan, Adolfŭ Șilenger. 

5  În i n s t i t u t u l ŭ  p e d a g o g i c o  t e o l o g i c ŭ  g r e c o -
r e s ă r i t é n ŭ  d i n  S i b i i ŭ: Dimitriŭ Hania, Visarionŭ Roman. 

6  În S c o l a  n o r m a l e  r o m a n o  c a t o l i c ă  d i n  S i b i i ŭ :  Franțŭ 
Dobruțci. 
 7  În Gimnasiulŭ romano-catolicŭ din Clujŭ: Iosifŭ Gal, Georgiŭ Silașĭ, Mihaile 
Ceani, Stefanŭ Emberi. 
 8  În G i m n a s i u l ŭ  e v a n g e l i c o - r e f o r m a t ŭ  d i n  C l u j ŭ :  
Lucacifi Albertŭ. 

9  În G i m n a s i u l ŭ  unitariŭ din C l u j ŭ : Adamoși Georgiŭ, Molnar 
Alecsandru, Fecete Ladislaŭ, Bențec Iosifŭ, Cövari Mihaile.  

10  În G i m n a s i u l ŭ  e v a n g e l i c o  l u t e r a n ŭ  d e l a  B r a ș o v ŭ :  
Georgiu Petrovici, Adolfŭ Betners. 

11  În G i m n a s i u l ŭ  g r e c o - r e s ă r i t é n ŭ  d i n  B r a ș o v ŭ : Nicolaŭ 
Soiŭ. 

12  În G i m n a s i u l ŭ  g r e c o - c a t o l i c ŭ  d i n  B l a j ŭ :  Simionŭ Mateĭ. 
13  În G i m n a s i u l ŭ  e v a n g e l i c o  l u t e r a n ŭ  d i n  Ș i g i ș ó r ă :  

Zaharia Boi. 
14  În G i m n a s i u l ŭ  e v a n g e l i c o - l u t e r a n ŭ  d i n  B i s t r i ț ă :  

Carolŭ Teihert. 
La înpărțirea acestorŭ stipendie sʼa ținutŭ în băgare de sémă sărăcia, progresulŭ 

escelente în studie și portarea bună, și ca tineriĭ să se foloséscă de ele cu sporiŭ maĭ bunŭ, 
aceia cariĭ lʼaŭ avutŭ și în anulŭ trecutŭ lʼaŭ căpătatŭ și acuma, în cătŭ aŭ fostŭ eĭ 
recomendațĭ de către concernințiĭ directorĭ în privința celorŭ trei recerințe ca demnĭ de ele. 
— Cu tóte aceste tinerĭ de aĭ nostri fórte bravĭ aŭ remasŭ în anulŭ acesta nemăngăiațĭ din 
causa că stipendie pentru eĭ săntŭ destinate 38 unŭ numerŭ adveratŭ frumosŭ, însă pe lăngă 
sărăcia cu carea eĭ se luptă, totŭ neajunsŭ. Dreptŭ aceea fiindŭ bunătetea și îndurarea 
Maiestățiĭ Sele către noĭ nemărginită, să sperămŭ că la anulŭ viitoriŭ încă se va îndura 
Maiestatea Sea a resolvi aceste stipendie, și apoĭ încătŭ se va potea se vorŭ măngăria și ceĭ 
ce aŭ remasŭ pănă acuma ne măngăiațĭ. 

Stipendiele aceste de 60 f. m. c. vorŭ primi ceĭ ce săntŭ împărtășițĭ de ele dela 
concernințiĭ directorĭ în zece rate decursive căte cu 6 f. pe o rată adecă pe o lună. — 
Stipendiele aceste amăsurate pe lăngă folosulŭ materiale celŭ daŭ tinărilorŭ scolarĭ, nu 
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lipsescu a esercia și o influință morale în portarea tinerimeĭ, și ale da o direpțiune spre 
simțemintele maĭ nobilĭ și năravurĭ maĭ polite. De aceea să fimŭ mulțămitorĭ cu toțiĭ pentru 
acésta pre înalta grațiă cu care Maiestatea Sea sa milostivitŭ a sprigini tinăreimea scolariă 
seracă și săʼĭ urămŭ întréga sănătate și anĭ îndelungațĭ. 

Croația. Gazeta din Zageabia înștiințéză următoriele. Tocmaĭ acuma căpătarămŭ 
dela corespundintele nostru din Montenegro știrea, cum că după cerectările ce sʼaŭ făcutŭ și 
după consultarea ce a ținutŭ tótă nóptea, saŭ aflatŭ vinovațĭ de perdueliune și de atentatŭ 
asupra persóneĭ principeluĭ Pera Petrovici, Martinovici, și Cuca. Eĭ dară săntŭ ecsilațĭ din 
patria lorŭ și deciarațĭ de proscripțĭ. Avérea ecsilațilorŭ se va confisca în favorea vistierieĭ 
naționalĭ. Rudeniile lorŭ se potŭ întórce pănă în sfărșitulŭ anuluĭ acestuĭ înderăptŭ, după 
decurgerea acestuĭ terminŭ se va confisca și averea lorŭ. Orĭ cine, care arŭ da acestorŭ 
proscrișĭ ajutoriŭ, sfatŭ, séŭ asilŭ, se va înpușca. Acésta sentință după ce a fostŭ întărită de 
principele, sʼa publicatŭ poporuluĭ. Ceĭ ecsilațĭ se află în Cataro, unde a mersŭ și D. 
Generale C. L. Mamula. 

________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 Din Rușava se scrie cu datŭ din 19 Decem. că turciĭ sʼaŭ întăritŭ tare în Calafatŭ, și 
aŭ făcutŭ maĭ multe mine, decĭ luarea șanțurilorŭ cu asaltŭ arŭ consta sănge multŭ. — Totŭ 
acésta știre zice că rușiĭ arŭ recruta tare în țéra romănéscă și că vréu să rădice 30—40000 de 
feciorĭ. 
 Știrea ce sʼa lățitŭ în Parisŭ despre trimiterea ordineĭ ca să între flotele combinate în 
marea négră și despre redicarea armateĭ la 600000 a scăzutŭ tare cursele pe la burse. 
 După disposițiunele ce sʼaŭ făcutŭ sʼa așezatŭ tacsa pentru unŭ calŭ de poștă în 
Ardélŭ cu 1 f. m. c. iară tacsa pentru unŭ căruțŭ acoperitŭ cu ziumetate de florintŭ, și pentru 
unŭ căruțŭ descisŭ cu 15 cr. de stațiune. 
 Linia telegrafuluĭ dela Semlinŭ sʼa întinsŭ pănă la Rușava. 
 Împeratulŭ Nicolaŭ a trimisŭ unŭ darŭ însemnatŭ pentru omeniĭ ce pătimescŭ lipsă 
în Montenegro. 
 Maiestatea sea împeratulŭ a făcutŭ înnălțateĭ sele mirese în ziua naștereĭ, adecă în 
24 Decembre în Monahŭ unŭ presentŭ cu unŭ bucetŭ de florĭ, care la dusŭ unŭ grădinariŭ 
împerătescŭ anume din Viena, și a fostŭ făcutŭ din cele maĭ rarĭ și maĭ fromóse florĭ din 
grădina de iarnă împerătéscă — O capodoperă îndeplinulŭ înțelesŭ alŭ cuvăntuluĭ. 
 Presentulŭ de creciunŭ ce este menitŭ pentru Maiestatea sea împeratulŭ dela 
împerătésca mirésă este unŭ calŭ pornitŭ în pașĭ viĭ, care ridică capulŭ cu încordată 
așteptare la voea călărețeĭ, acésta se pare că vrea cu plăpănda mănuță a da frănelorŭ o 
îndreptare, ea pórtă unŭ corsetŭ murgŭ îndesatŭ cu aurŭ și o pălăriă sură cu pene. În dosŭ se 
vede laculŭ dela Starenbergŭ și castelulŭ Posenhofenŭ. 
 „Hornica“ englezéscă zice, cumcă flota combinată departe să fie a aduce turcilorŭ 
ajutoriŭ sʼaŭ scutință, ci ea a fostŭ pentru eĭ numaĭ o calamitate. 
 „Timesulŭ“ sʼa făcutŭ érășĭ dintrʼo datŭ cu totulŭ turcescŭ și critică tare asupra 
buletinilorŭ de resboiŭ aĭ rușilorŭ. 
 După știrĭ maĭ nouă din Belgradŭ faima despre mórtea luĭ Ițetŭ Pașa nu a fostŭ 
adeverată.  
 După „Vestitoriulŭ Romănescŭ“ sʼa ținutŭ Duminecă în 13 Decem. în Mitropoliă 
mulțămită luĭ Dumnezeŭ pentru  învingerea armelorŭ ruseștĭ la Bah-Cadăclarŭ, și din 
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porunca eminențieĭ sele a mitropolituluĭ Nifonŭ sʼa ținutŭ serviție dumnezeeștĭ pentru 
acésta învingere în tóte celelalte biserice ale capitaleĭ. 
 După obiceiulŭ veciŭ se vorŭ împărțĭ și în anulŭ acesta în țéra romănescă 70,000 de 
leĭ între seracĭ la nașterea Domnuluĭ nostru Isusŭ Hristosŭ. 

________________ 
Din cămpulŭ resboiuluĭ. 

 Faima ce sʼa fostŭ respănditŭ pe aicea de vreo treĭ zile, cumcă turciĭ arŭ fi luatŭ cu 
asaltŭ Caracalulŭ, nu sʼa adeveritŭ. Știrĭ private însă ne aducŭ altă veste cu multŭ maĭ 
tănguitóriă, că adecă totŭ în părțile acele sʼarŭ fi resculatŭ doue sate în contra rușilorŭ, și că 
arŭ fi venitŭ la o lovire seriósă unde din amăndoue părțile aŭ remasŭ maĭ mulțĭ morțĭ și 
rănițĭ. Acésta știre este cu atăta maĭ demnă de tănguitŭ, cu cătŭ știmŭ că nu este acesta 
modulŭ în timpiĭ de acum așĭ ușura greutățile, cu care póte că săntŭ apăsațĭ aceĭ nefericițĭ 
locuitorĭ, ci așĭ face sórtea totŭ maĭ precariă și maĭ ticălósă. Décă dară acéstă faptă sʼarŭ fi 
întămplatŭ din vreunŭ îndemnŭ din afară, acela de bună sémă nu a venitŭ dela aceia, cariĭ 
voiescŭ binele țerilorŭ acestorŭ atătŭ de nefericite. — Alte știrĭ maĭ însemnate nu aŭ venitŭ 
decătŭ că Generalele Gorșacof arŭ fi sositŭ în Slatina, și arŭ fi provocatŭ pe generalele 
Anrep să atace cu o divisiune Catafalculŭ. După ce se zice că atătŭ Gorșacof, cătŭ și Omerŭ 
Pașa aŭ inspecționatŭ liniele sele la Dunăre, se aștéptă evenimente marĭ aŭ dintrʼo parte aŭ 
din alta. Rușiĭ sʼaŭ întăritŭ tare prin trupele corpuluĭ Osten-Sacen și ale luĭ Liuders, din 
contra se spune că disciplina și entusiasmuluĭ la turcĭ aŭ perdutŭ multŭ, care din zi în zi prin 
nepotința ale plăti simbria cuvenită totŭ maĭ scadŭ și e témă că trupele aceste maĭ curăndŭ 
aŭ maĭ tărziŭ se vorŭ forma în cete de guerila. Cu tóte aceste turciĭ dorescŭ tare a apăra 
posițiunea dela Calafatŭ din privință strategetică și morale. 

________________ 
Germania. 

 Din Monahŭ se scrie cu datŭ din 21 Decem. c. n. Maiestatea Sea împeratulŭ 
Austrieĭ a sositŭ aicea în nóptea trecută după 12 óre, și a trasŭ la otelulŭ ambasadeĭ 
austriace. Fiindŭ că împeratulŭ vré să păzéscă celŭ maĭ strinsŭ incognito, nu i sʼaŭ făcutŭ 
deosebite cerimonie la sosire. Regele Macsŭ a cercetatŭ pe împeratulŭ astă diminéță la 8 
óre, și curăndŭ după aceea a venitŭ și regele Ludovicŭ, și principiĭ. Ceva maĭ tărziŭ a mersŭ 
împeratulŭ în caretă cu contele Gruine în reședință spre cortenirea Maiestățilorŭ. Astăzĭ 
după amézĭ este la reședință în onorea înălțatuluĭ ospe masă mare. Totŭ astăzi după amézĭ a 
făcutŭ Maiestatea Sea împeratulŭ Austrieĭ petrecutŭ de contele Gruine în vestmăntŭ civile o 
primblare prin maĭ multe ulițe ale Capitaleĭ nóstre, și aŭ fostŭ cu mare devoțiune salutatŭ 
pretutindenea unde lʼa cunoscutŭ. Aséră a fostŭ ceiŭ mare la Duca Macsŭ din Bavaria la 
care a luatŭ parte și Maiestatea Sea împeratulŭ. Totŭ în aceea séră sa arătatŭ Maiestatea Sea 
cu drăgălașa luĭ mirésă în teatru, după teatru a fostŭ cină la Duca Macsŭ. — Astă diminéță 
eraŭ apartamentele împeratuluĭ iluminate. Maiestatea sea lucra cu multŭ maĭ nainte de ziorĭ. 
În 22 Decem. a fostŭ în onorea împeratulŭ Austrieĭ prănzŭ familiare mare la regele 
Ludovicŭ, în 23 a primitŭ Maiestatea Sea corpulŭ diplomaticŭ și a fostŭ prănzŭ mare la 
Duca Macsŭ din Bavaria, în a căruĭ cercŭ familiare a și dejunatŭ Maiestatea Sea. 

________________ 
Franția. 

 Corespundintele Timesuluĭ din Parisŭ scrie următóriele: Mi se spune că împeratulŭ 
Ludovicŭ Napoleone condolésă adâncŭ cata strofa dela Sinope, apoĭ de și elŭ în 
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manifestațiunele sele este forte retrasŭ, totușĭ a scăpatŭ în discurse ocasiunalĭ vorbe, care să 
esprime ce simte elŭ despre acésta. Cu tóte încredințările Lorduluĭ Stratfort, că turciĭ arŭ fi 
aplecațĭ să negoțiese, aicea se îndoescŭ tare ómeniĭ, cumcă negoțiațiunile vorŭ avea vrʼunŭ 
resultatŭ, décă nu se vorŭ deșerta maĭ nainte principatele, și pretensiunile turcilorŭ se vorŭ 
lua înderăptŭ. Décă turciĭ vorŭ remănea pe lăngă condițiunele aceste, atuncĭ este témă, că 
va fi puțină speranță despre vreo înpăcare. Scrisori din Constantinopole vorbescŭ despre 
ațițarea mare ce domnește acolo, și carea a mersŭ așia de departe, încătŭ mulțĭ vréŭ să știe 
cumcă sʼa știutŭ cu vreocăteva zile maĭ nainte despre atacarea dela Sinope, și acésta sʼa 
îngăduitŭ numaĭ de aceea, ca să spărie pe turcĭ, și ca săʼĭ siléscă a se subpune 
condițiunelorŭ ruseștĭ. Décă flota combinată a întratŭ în marea négră, acesta nu a făcutʼo ca 
să bată pe rușĭ, ci numaĭ ca să împedece, ca eĭ să nu atace turciĭ, și și acésta va mănia pe 
împeratulŭ Nicolaŭ tocmaĭ așia, ca căndŭ arŭ fi pișcatŭ asupra corăbielorŭ luĭ. Împeratulŭ 
Rusieĭ, se zice aicĭ, a remasŭ pănă acuma consecuente. Elŭ a deciaratŭ prin principele 
Gorșacof, cumcă elŭ va ținea principatele danubiene cu unŭ amanetŭ materiale, pănă atuncĭ, 
pănă nu se va face destulŭ cereriloru sele. Elŭ a și lucratŭ așia și ʼșĭ întărește necontenitŭ 
poterea sea pe uscatŭ și apă. 

Cea mai nouă poștă Englesécă care ajunge pănă la 24 încă nu înștiințéză reîntrarea 
luĭ Palmerston în cabinetŭ, însă ea ne dă deslucirĭ, despre ostenelele ce sʼaŭ făcutŭ, ca să nu 
între acéstă personalitate primejdiósă în oposițiune în timpulŭ acestŭ seriosŭ. În Londonŭ se 
ține acéstă situațiunile de pré periculósă. Șefiĭ departamentuluĭ de resboiŭ sʼaŭ adunatŭ, 
după ce a ținutŭ consiliulŭ ministeriale 5½ óre, încă la o consultare separată. Acésta 
opsultare să se fie ocupatŭ cu întrebarea pregătireĭ de resboiŭ. Póte însă fi că sʼa lucratŭ 
acolo numaĭ despre preliminariele armateĭ și a floteĭ care can săntŭ obicinuite a se cerecta 
nainte de ce începe parlamentulŭ. 

________________ 
Anglia. 

 Unŭ corespundinte în O. D. T. scrie din Londonŭ cu datŭ din 21 Decem. cumcă cu 
greŭ este a se căpăta ministru pentru portfoiulŭ din luntru în loculŭ luĭ Palmerston, apoĭ 
descrie polemica preseĭ radicalĭ din Anglia întrunŭ modŭ comicŭ; îșĭ batŭ jocŭ de principele 
Albertŭ. Ele zicŭ adecă că împeratulŭ Nicolaŭ este și Țarulŭ a tótă Britania, și stăpănește 
Anglia în următoriulŭ modŭ fórte simplu, adecă elŭ telegraféză la Gota séŭ Coburgŭ: acésta 
și aceea arŭ fi la timpŭ. Coburgŭ telegraféză la Lacicen: Acésta și aceea arŭ fi amesuratŭ 
timpuluĭ. Regele Leopolez din Lacicin telegraféză către principele Albertŭ. Eu cugetŭ că 
acésta și aceea arŭ fi mai bine. Principele Albertŭ șoptește regineĭ Victorieĭ în urece, carea 
lorduluĭ seŭ Aberdeem recomăndă acésta și aceea, care consiliuluĭ ministeriale pune la 
inimă acésta și aceea ca drumulŭ celŭ maĭ bunŭ pentru pace, și totŭ de odată nu face 
Timesuluĭ nicĭ o taină din ele, care apoĭ enuncie națiuneĭ cu glasŭ zguduitoriŭ, cum că 
acésta și aceea arŭ fi mizloculŭ celŭ maĭ bunŭ pentru ca să se pună pe códa acereĭ ruseștĭ 
sare. Așia stăpănește împeratulŭ Nicolaŭ nu numaĭ pe toțĭ rușiĭ, ci și pe toțĭ brițiĭ, Acésta 
istățiă de minte eftină merge din gură în gură, și prin tóte colonele gazetelorŭ. 

________________ 
Rusia. 

 Din Bucureștĭ se scrie cu datŭ din 11 Decem. cumcă arŭ fi sositŭ acolo știrea din 
Tiflisŭ, că Șahulŭ Persieĭ va descide în persónă resboiulŭ asupra turcilorŭ. Știrile de maĭ 
nainte cumcă rușiĭ arŭ fi întratŭ în Hiva se adeverește cu totulŭ. Locuitoriĭ Sangeaculuĭ 
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Șauragelŭ sʼaŭ subpusŭ rușilorŭ și aŭ făgăduitŭ că vorŭ da ajutoriŭ asupra turcilorŭ. În 
Odesa se află acuma 800 de prisonieri turceștĭ. 
 O Corespundință dela Marea négră încredințéză cu securitate, cumcă rușiĭ arŭ fi 
perdutŭ în bătaea dela Sinope o corabiă de 90 tunurĭ cu numele Iagandibŭ, despre care eĭ nu 
pomenescŭ nimicŭ în relațiunele lorŭ. Acésta corabiă a fostŭ atacată cu o mare revoluțiune 
de o fregată turcéscă și să fie zburatŭ amăndoue în aerŭ după oluptă omorătóriă. Se pare că 
și rușiĭ aŭ perdutŭ treĭ corabie de rangŭ maĭ giosŭ. Totŭ aceea corespundință înștiințéză, 
cumcă unulŭ din adjutanțiĭ admiraleluĭ turcescŭ arŭ fi muritŭ în Sevastopole în urmarea 
renelorŭ, și că și starea sănetățiĭ a însușĭ admiraleluĭ arŭ fi pré seriósă, căcĭ a trebuitŭ să 
sufere amputațiunea picioruluĭ. 

________________ 
Turcia. 

 Ziurnalele de Constantinopole publică o scrisóre a admiraleluĭ rusescŭ Nahimof 
către consulele austriacŭ în Sinope.  
 Acésta sună așia: 
 „Concedețimŭ să me adresesŭ către Dvóstră, ca către uniculŭ representante 
europénŭ alŭ căruĭ stégŭ vedŭ că fălfăe, și să vă rogŭ ca Dvóstră să facețĭ cunoscutŭ 
nenorocițilorŭ locuitorĭ din Sinope uniculŭ scopŭ pentru care sʼaŭ arătatŭ corabiele de liniă 
alefloteĭ împerăteștĭ în portŭ. După ce eu amŭ înțelesŭ, cumcă corabiele turceștĭ, care 
întruna plutescŭ pe lăngă malulŭ Abhasieĭ, ca să rescóle popórăle ce staŭ subt stăpănirea 
ruséscă, arŭ fi fugitŭ în portulŭ din Sinope, me amŭ vezutŭ îndemnatŭ la aceea tănguitóriă 
lipsă, a le bate și cu pericolulŭ stricăreĭ portuluĭ și a cetățiĭ. Eŭ condolezŭ trista sórte a 
cetățiĭ, și a locuitorilorŭ eĭ nevinovațĭ; numaĭ apărarea cerbicósă a corăbielorŭ vrăjmășeștĭ, 
și anume foculŭ baterielorŭ, ne a silitŭ la întrebuințarea bombelorŭ, ca la uniculŭ mizlocŭ 
prin care saŭ adusŭ ele de grabă la tăcere. Cea maĭ mare daună aŭ cășunatŭ cetățiĭ 
remășițele arzptórie ale corăbielorŭ care aŭ fostŭ aprinse cea maĭ mare parte de soldațiĭ 
turceștĭ. Eu amŭ trămisŭ de locŭ cum aŭ îngăduitŭ foculŭ vrăjmașuluĭ, unŭ parlamentariŭ, 
ca să desfășure diregătorieĭ cetățiĭ intențiunea mea; Ofițerulŭ a remasŭ o óră pe uscatŭ, dar 
nu a potutŭ să afle pe niminé. Nice erĭ nu sʼa arătatŭ niminé, afară de vreocăteva grecĭ, cariĭ 
a zisŭ că săntŭ trimișĭ către mine dela ómeniĭ seĭ, și mʼaŭ rugatŭ săʼĭ primescŭ pe corabie. 
Fiindŭ că eŭ după instrucțiunile mele amŭ fostŭ însărcinatŭ a opera numaĭ în contra 
corabielorŭ turcești de liniă, așia dară eŭ amŭ îndreptatŭ pe aceștĭ nenorocițĭ la consuliĭ 
europenĭ. Eŭ părăsescŭ acuma cetatea, șĭ me lasŭ în nădejdea ostenelolorŭ Dvóstră, că vețĭ 
aduce la cunoștință, cum că escadra împerătéscă nice înpotriva cetățiĭ, nicĭ înpotriva 
portuluĭ din Sinope are cugete vrăjmășeștĭ. Concedețimŭ Domnulŭ meŭ ș. a. m. d. Nahimof 
vice-admirale alŭ floteĭ împerăteștĭ ruseștĭ. 

— După știrĭ private se vorbește, că în Constantinopole sʼarŭ fi născutŭ o 
rescólă în contra Sultanuluĭ, Softa arŭ fi opritŭ ca să nu se maĭ facă rugățiunĭ. pentru 
dănsulŭ Sultanulŭ arŭ fi cerutŭ scutință dela flota combinată și rescóla arŭ fi domolită, 
luănduse în cercetare, ceĭ ce aŭ causato. Franțoziĭ și Engleziĭ saŭ făcutŭ poporațiuneĭ 
turceștĭ ne suferițĭ, și ura către dănșiĭ să fie cu multŭ maĭ mare decătŭ către rușĭ. 
 

 Din pricina sărbătorilorŭ Naștereĭ Domnuluĭ nostru Is. Hs. numerulŭ viitoriŭ 
va eși numaĭ în 30 Decem.  
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47. 
Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 

 M.   C. 
  Din Protopopiatulŭ Sibiiuluĭ alŭ II. fl. cr. 
 Din Comunitatea G u ș t e r i ț a. Din Lada Bisericiĭ 2 f. Dela 
T. Necșa Par. 1 f. G. Necșa Dascălŭ 20 c. I. Bica Cant. 30 c. N. 
Câmpén Crâznic 20 c. I. Porumbăcean Titor 16 c. G. Murgoiŭ Titor 6 
c. I. Surdu Titor 10 c. I. Bica Titor 12 c. C. Câmpénu Sătean 12 c. I. 
Moldovan Sătean 6 c. G. Câmpén Clopot. 12 c. I. Murgoiŭ Sătean 6 c. 
T. Bogorin 4 c. I. Bacuțŭ 4 c. S. Bogorin 3 c. I. Știrbu 4 c. I. Gligor 6 
c. I. Păcurariŭ 3 c. S. Bicișŭ 3 c. A. Murgoiŭ, S. Munteamu, T. Rotariŭ 
căte 6 c. A. Câmpénu 3 c. I. Munteanu 3 c. M. Civoiŭ 10 c. M. 
Murășanu 3 c. I. Părău 6 c. M. Baca 4 c. N. Stănése 6 c. S. Nan 10 c. 
M. Bica, O. Cornățanu Sătean, A. Fara, O. Olariŭ, N. Olariŭ, I. Balteș 
căte 6 c. I. Jongoiŭ 10 c. T. Stănése, I. Stănése, P. Fara, I. Murgoiŭ 
căte 6 c. P. Surdu 2 c. A. Rădici 10 c. I. Crăciun 6 c. I. Radu 4 c. A. 
Pitariŭ 6 c. I. Pânzariŭ 6 c. N. Mărpozanu 2 c. N. Hidoae 2 c. O. 
Lăcătușu 6 c. T. Porumbăcean 4 c. N. Nistor 6 c. A. Stănilă 3 c. P. 
Bora 10 c. B. Murgoiŭ 4 c. P. Moldovan 3 c. A. Bica 10 c. N. Stănilă 6 
c. N. Pitariŭ 6 c. H.Goné 3 b. I.Rotariŭ 6 c. V.Mănișor 3 c. O.Buta 3 c. 

  

Suma 10 1 
 Din Cemunitatea B o n g a r d , Dela T. Necșa Par. localŭ 4 f. 
G. Coman Cantorŭ 1 f. I. Dordé Crâsnic și Curatorŭ 1 f. Din Lada Sf. 
Bisericĭ 2 f. N. Dordé jurutŭ 1 f. P. Macaveĭ 22 c. T. Cióră 1 f. N. 
Bucurénci sen. 1 f. I. Cucu 30 c. G. Costé 24 c. I. Precup 12 c. I. 
Macaveĭ săténŭ 1 f. G. Dordé 1 f. I. Lazar 36 c. I. D. Modran, P. 
Voĭna, G. Cârsté, T. Lazar, I. Coman căte 12 c. M. I. Vladt 24 c. C. 
Frățilă sen. 30 c. I. G. Modran 1 f. I. Căicuț 12 c. M. Cârsti Iacob 6 c. 
G. Boariŭ 6 c. I. G. Coman 6 c. L. Boician 2 c. I. Gurénu 12 c.  

  

Suma 18 42 
 Din Comunitatea A v r i g, Dela D. V. Pop titul. Protopop, și 
Capel. de oaste penzionatŭ 12 f. V. Macsim Par. 10 f. A. Preda Negoț. 
10 f. V. Răduț jude 10 f. I. Nicola Par. 5 f. I. Rocotă 10 c. I. Munteanŭ 
10 c. I. Mareș 1 f. 10 c. A. D. Nicola 2 c. V. Coțofană 10 c. L. 
Halmaciŭ 3 c. N. Luculeț 6 c. I. Stănilă 6 c. I. Mihăilă 10 c. I. Necitu 
Pușcaș 6 c. G. Coțofană 6 c. A. I. Mateiŭ 3 c. A. G. Oncea 6 c. A. I. 
Ianoș 2 c. A. Stef 10 c. E. Oncea 10 c. I. D. Postea 1 f. I. Sănile jurat 1 
f. I. Vlad 20 c. M. Mihăilă 10 c. L. Pavel 30 c. L. Bergia 10 c. V. 
Cândea 1 f. D. Cocoș 1 f. 36 c. V. Vlad 6 c. M. Stocia 12 c. P. Alăman 
24 c. T. Cofană 6 c. M. Mohanu 10 c. M. Bucur 1 f. 36 c. D. Baltă 10 
c. M. Crâzmariu 20 c. G. Gafton 6 c. L. Grancea 10 c. M. Sase 10 c. I. 
Bucur 10 c. A. Puea 1 f. P. Bucur 12 c. G. Cialda 6 c. G. Coțofană 6 c. 
G. Iosif 20 c. L. Moisă 14 c. G. Coțofană 10 c. I. Drăg Postea cătr. 10 
c. Z. Ranga 6 c. G. Lăzăroe (Dinițu) 20 c. I. Grancea 10 c. P. Oncea 6 
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c. I. Stefan Stoica 2 f. A. Roman 6 c. L. Mata 10 c. L. Roman 10 c. I. 
Lazar Bergia 6 c. C. Țirmonea 6 c. M. Mihăilă 10 c. I. Ranga 30 c. M. 
Șăbișan, I. Bădilă, Șt. Aldea, M. Cernea căte 10 c. I. Iuda Stănilă 20 c. 
G. Postea 5 c. I. Vintilă 6 c. G. Ranga 2 f. Văd. Mărinca 3 c. N. Dig 6 
c. L. Oancea 26 c. Din Lada Satuluĭ 50 f. Ana Eftimie Macsim 1 fʼ A. 
Pavel Cant. 1 f. D. Subcomisariŭ N. Bohețelu 15 f. Șt. Sase 1 f. D. 
Spiridon 30 c. 

 Suma 125 50 
 Din Comunitatea N u c e t. Saŭ adunatŭ 59 c.          Suma — 59 
 Din Comunitatea S a d u. Dela Par. C. Sâmtion 2 f. Dasc. D. 
Radovici 1 f. Crâzn. N. Radovici 34 c. D. Roman 1 f. I. Niagoe 1 f. I. 
Simtion 10 c. I. Popovici 30 c. I. Lotreanu 12 c. N. Foficașu 20 c. I. 
Coman Popica 1 f. I. Șandru 10 c. I. Savovici 6 c. D. Circa 6 c. I. Civu 
6 c. I. Lotrean bătrânŭ 12 c. T. Lotreanu 12 c. I. Hanea 30 c. I. Savu 
Roman 6 c. P. Vesiu 6 c. I. Popi Oprea 1 f. N. Reduș 6 c. I. Roman 
Duțu 10 c. I. Acim Iordan 12 c. I. Bucur luĭ Tudur 10 c. D. Mața 20 c. 
N. Savu Dregici 20 c. Din Lada Satuluĭ 60 f. Din Lada Bisericeĭ 20 f. 

  

Suma 91 38 
Suma 246 11 

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

6731 46 

      Suma totală. 6977 57 
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 30. Decemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒   1203/4  
Argintulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  1153/4 

 

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




