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Depeșe telegrafice. 
 

 F r a n c f u r t ŭ  29 Iuliu. După gazeta badensă „Landțaitung‟ s’a luatŭ dela prof. 
Gervinusŭ profesura de onóre și dreptulŭ de a ținea prelegerĭ în universitatea dela Haidelberga 
prin ordinațiune ministeriale. 
 P a r i s ŭ  30 Iuliu. Vaporele Șaptalŭ a sositŭ la Marsilia, și întărește știrile ce le a adusŭ 
Caradorulŭ. 

______________ 
Besica Baĭ. 

 Din timpŭ în timpŭ face geografia europénă descoperirĭ noue. Se ivescŭ numele unorŭ 
locurĭ, care pănă acum nu aŭ fostŭ cuprinse în mapele geografice, și care de aci încolo trebuie să 
se scrie în ele, pentru că nește evineminte însemnate sântŭ legate de acele nume. Așia s. e. 
Capolna și Vilagoș pănă la a. 1849 pré puținŭ aŭ fostŭ cunoscute, însă de atuncĭ încóce n’aŭ 
lipsitŭ a se petrece în tóte mapele Ungarieĭ, care esŭ la lumină. 
 Astfeliŭ e și cu Besica Baĭ. Nicĭ unŭ Lesiconŭ de conversațiune, nicĭ unŭ Vocabulariŭ 
geograficŭ nu ne dă vr’o deslucire despre posițiunea locale a acestuĭ puntŭ care de astă dată e 
atatŭ de momentosŭ. Numaĭ cartea eșită la lumină în Paris la a. 1841 sub titlu „Guide en Orient‟ 
ne dă în privința acésta următória deslucire scurtă cu ocasiunea descrieriĭ Tenedos: acéstă insulă 
e fórte importante pentru apropierea sea de Dardanele, ea are unŭ portŭ numitŭ B e s i c a  
B a ĭ , apăratŭ de doue fortărețe întărite cu tunurĭ. 
 Așia dară Besica Baĭ este portulŭ insuleĭ Tenedos, ― Într’adeverŭ unŭ locŭ clasicŭ. 
Cine, de a cetitŭ Eneida luĭ Virgiliu, nu’șĭ aduce aminte din istoria cădereĭ Troiei de Tenedos:  
 Est in conspectu Tenedos notissima fama 
 Insula, dives opum, Priami dum regna manebant, 
 Besica Baĭ a fostŭ portulŭ, în care s’aŭ retrasŭ Greciĭ, lăsăndŭ înaintea Troieĭ calulŭ celŭ 
mare de lemnŭ, ca căndŭ s’arŭ fi lăsatŭ de asedia cetățiĭ.  
 Insula Tenedos după descrierile celorŭ vecĭ avea optzecĭ de stadie împregiurŭ. Turistul 
englezescŭ Șandler calculéză periferia acesteĭ insule în zece milurĭ englezeștĭ. Dănsa e petrósă, 
dar roditóriă. Depărtarea eĭ de promontoriulŭ Sigemu, la întrarea de către Asia în Dardanele, e 
de 12½ milurĭ englezeștĭ. Posițiunea cea favorabile a insuleĭ la gura Elespontulŭ ’ĭ a datŭ eĭ de 
demultŭ o importanță, carea însă dela aflarea vapórelorŭ încóce a maĭ scăzutŭ. Maĭ nainte 
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trebuiaŭ corăbiele pornite spre Constantinopole, décă sufla unŭ văntŭ nefavorabile, adese orĭ cu 
septemănile să stee și să aștepte în Besica Caĭ. De aceea împeratulŭ Iustinianŭ a și ridicatŭ aci 
unŭ magazinŭ în care se descărcaŭ corăbiele cu grăŭ dela Egiptŭ, ca apoĭ pe vase maĭ mice în 
unŭ văntŭ maĭ favorabile să se trécă prin Elespontŭ. Acéstă zidire era lungă de 280 și lată fr 90 
urme. Astăzi nu se mai află nicĭ o urmă dintr’ănsa. 
 În timpurile scădereĭ împerățieĭ bisentine a fostŭ Besica Baĭ loculŭ de întălnire pentru 
numeroșiĭ pirațĭ, cariĭ făcéŭ Arhipelagulŭ nesigurŭ. Osmanŭ, strămoșiulŭ Sultanilorŭ de astăzĭ a 
cuprinsŭ acéstă insulă la a. 1302 și apoĭ de aci sevărși ocuparea tuturorŭ insulelorŭ din marea 
egeă. Fortărețele cele doue, despre care amŭ vorbitŭ maĭ susŭ și care apără întrarea în Besica 
Baĭ, aŭ fostŭ la a. 1656 în resboiulŭ venețianilorŭ cu Turciĭ de către ceĭ dintăiŭ ocupate, dară 
curăndŭ aceea érășĭ lăsate, ca unele ce nu se potŭ ținé. Fórte multŭ a pătimitŭ acésta insulă 
căndŭ cu rescóla cea din urmă a Grecilorŭ, la care și ea a luatŭ parte. Lamartine, carele curăndŭ 
după aceea a călătoritŭ prin ea, ne povestește niște lucruri îngrozitórie despre crănceniele 
sevărșite acolo prin Turcĭ. Între altele s’aŭ nimicitŭ și numerósele viĭ, de unde se producea 
faimosulŭ vinŭ de Tenedos, care a avutŭ renume și în vecime. Acestŭ vinŭ se ținea căte 14 ― 15 
anĭ, după care apoĭ colórea luĭ cea roșiă se prefăcea în albă. 
 Vorbele luĭ Virgiliŭ: Statio non fida carinis nu se potrivescŭ în privința portuluĭ acestuia, 
care de miĭ de anĭ servește corăbierilorŭ de adăpostŭ. Stăncele, care încungióră acestŭ portŭ, 
sântŭ așia de înalte, încătŭ întrecŭ vărfurile și celorŭ maĭ marĭ catarge, de aceea și Troieniĭ n’aŭ 
potutŭ să zăriască pănditórea flotă grecéscă, de și de altmintrea Tenedosŭ lesne se póte vedé de 
la Troia Est in conspectu Tenedos. 

______________ 
Protestațiunea Porțiĭ în contra coprindereĭ principatelorŭ dela Dunăre. 

 Scestŭ actŭ istoricŭ, pe care, pentru tonulŭ luĭ celŭ moderatŭ, îlŭ laudă tóte gazetele 
interne și străine, are următoriulŭ cuprinsŭ: 
 Înalta pórtă a primitŭ știre oficiale, cumcă armata ruséscă trecândŭ Prutulŭ, a întratŭ în 
Moldova, cu scopŭ de a coprinde și Romănia. Mișcarea acésta fără confăptuirea porțiĭ, pe unŭ 
pămânrŭ, care face o parte întregitóriă a împerățieĭ sele, a trebuitŭ să’ĭ pricinuiască nu numaĭ 
mare neplăcere, ci totdeodată și mirare. Este lucru durerosŭ pentru ea a vedea pe locuitoriĭ 
acestorŭ provincie loialĭ și păciuite espușĭ la tóte evinemintele uneĭ ocupărĭ militarĭ; ei îĭ este cu 
greŭ a combina o astfeliŭ de agresiune cu deciarațiunele cele pacifice și cu încredințările cele 
prietineștĭ, pe care cabinetulŭ dela S. Petropole le a repețitŭ a deseorĭ. Însă și maĭ greŭ îĭ este eĭ 
a nu se mira de o ocasiune, care taie în principiele, ce s’aŭ înfiptŭ în tractatulŭ dela 1841. 
Respicândŭ înalta pórtă simțemintele de care ea este pătrunsă față cu unŭ asemenea evinementŭ, 
nu póte să nu arate la lumina cea adeverată unele împregiurări, în privința cărora ministriĭ 
Maiestateĭ sele a împeratuluĭ s’aŭ cercatŭ îndeșertŭ a aduce acea deslegare, pe care o doria 
dreptatea și iubirea de pace. 
 (Aicĭ arŭ urma o deslucire lungă a misiuneĭ, ce a avutŭ principele Mencicof, și istoria 
negoțiațiunilorŭ maĭ departe pănă la acelŭ momentŭ, unde acele se întrerupseră în urmarea 
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nedumerireĭ ce a arătatŭ pórta cu nesubscrierea noteĭ, care o a propusŭ cabinetulŭ rusescŭ, și 
după care apoĭ a urmatŭ întrarea rușilorŭ în principatele dela Dunăre.) 
 Pe căndŭ se afla lucrurile în starea acésta, înalta pórtă a primitŭ știrea oficiósă, cumcă 
trupele ruseștĭ aŭ trecutŭ peste Prutŭ în principate. 
 Décă curtea ruséscă stă morțișŭ pe lângă cererea, ca privilegiele religióse, de care este 
vorba, să se întăriască pe temeiulŭ tractatuluĭ dela Cainargi, prin unŭ hrisovŭ îndetorătoriŭ, 
atuncĭ trebue băgatŭ de sémă, că făgăduința ce se cuprinde în partea înteiă a art. 7. din acelŭ 
tractatŭ, privitóriă la apărarea religiuneĭ creștine și a bisericelorŭ eĭ, este unŭ ce de obște, și că în 
aceea nu se zărește de totŭ acea tăriă, care i o însușește Rusia, și încă și maĭ puținŭ o specialitate 
în favórea religiuneĭ greceștĭ. 
 Pe tótă întemplarea porțiĭ, căndŭ ea nu arŭ apăra religiunea creștină și bisericele eĭ, arŭ 
trebui numaĭ să i se aducă aminte făgăduința eĭ prin provocațiune la numitulŭ tractatŭ; aceea 
încă este ciarŭ, cumcă acéstă nóuă propusețiune nu se póte întemeea pe acelŭ taractatŭ, fiindŭ că 
privilegiele și scutințele religiuneĭ (...) fiă făcutŭ de unde va vre o cerere séŭ amestecare. În 
adeverŭ, pentru ea este unŭ puntŭ de onóre ale susținea pe acele acum și în viitoriŭ, precum și o 
îndetorire, pe care i o impune sistema îngrigireĭ pentru supușiĭ seĭ. Fermanele, care ea le slobozi 
tocma acum și care întărescŭ privilegiele și imunitățile tuturorŭ religiunilorŭ, daŭ o dovadă 
publică despre simțementulŭ celŭ vârtosŭ, care’lŭ nutrește înalta pórtă în această privință, întru 
atăta, în cătŭ aci nu se vede de locŭ a fi de trebuință unŭ amestecŭ străinŭ. Ciarŭ pentru că curtea 
ruséscă, fiă din ce temeiurĭ va fi, a arătatŭ unŭ prepusŭ (bănuélă) în privința acelorŭ privilegie 
religióse, și fiindŭ că religiunea grecéscă este totodată și réligiunea augustuluĭ împeratŭ și a uneĭ 
marĭ părțĭ din supușiĭ seĭ, înalta pórtă, mișcată de aceste precumpănirĭ, precum și din privința 
prietineștilorŭ relațiunĭ, ce maĭ custă între ambele poterĭ, nu se împrotivește la hotărârea de a da 
asupra acestuĭ lucru încredințărĭ de ajunsŭ. Ear’ décă unŭ guberniŭ, pe lângă drepturile și 
privilegiele, care le a datŭ bisericelorŭ și preoțilorŭ uneĭ națiunĭ de atătea milióne de suflete ce 
stă subt a luĭ autoritate, din propriulŭ seŭ îndemnŭ, arŭ voi să pășéscă la îndatorire escisivă cu 
unŭ altŭ guberniŭ, atuncĭ celŭ din teiŭ n’arŭ face alta, de cătŭ arŭ împărțĭ cu acestŭ guberniŭ a 
sea autoritate și ș’arŭ nimici a sea propriă neatărnare. 
 Tractalele înceiate între înalta pórtă și curtea ruséscă, ce se atingŭ de ambele principate, 
nu daŭ de locŭ potere Rusieĭ spre a trămite oștirĭ în aceste doue țere, și articululŭ respectivŭ din 
tractatulŭ dela Balta-Limanŭ se mărginește pe lângă întâmplarea, căndu în acele s’arŭ naște 
turburărĭ din năuntru; care însă în împregiurările de față nu s’aŭ întâmplatŭ de locŭ. 
    În faptă dar procesura acésta agresivă din partea Rusieĭ în principŭ nu póte fi privită 
altfeliŭ, de cătŭ ca o deciarațiune de resboiŭ, care înalteĭ porțĭ îĭ dă dreptulŭ necontestatŭ de a 
respunde la aceea cu întrebuințarea de potere militare. Însă pórta este departe de a voi să’șĭ 
aducă drepturile sele la unŭ estemŭ. 
 Întărită în dreptatea, care’ĭ conduce politica, față cu celelalte poterĭ, ea preferă a se apăra, 
în așteptare, că Rusia se va întórce de bună voiă la o procesură corespunsetoriă deciarațiunilorŭ 
eĭ. Spre a înlătura totŭ ce arŭ împedeca acésta a eĭ reîntórcere, pórta se mărginește pentru 
astădată a protesta în contra agresiuneĭ, asupra căreia se póte plănge cu totŭ dreptulŭ. Ea crede, 
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că prin mizloculŭ acesta dă lumeĭ o nouă dovadă despre principiulŭ moderațiuneĭ ce lʼa păzitŭ 
dela începutulŭ acesteĭ trebĭ. Ea se contenește dela totŭ feliulŭ de lucrare dusmănósă, dar 
deciară, că nu voiește nicĭ în o întâmplare a concede ca din vreme în vreme să între noue oștiri 
în provinciele Moldova și Romănia, care săntŭ părțĭ întreținătórie ale împerățieĭ turceștĭ, nice să 
fie privite acele ca o casă fără de stăpânŭ. 
 Prin urmare ea protestéză în formă și în publicŭ în contra acestuĭ actŭ; și cu încredințare, 
că poterile, care aŭ subtscrisŭ de împreună tractatulŭ dela anulŭ 1841, nu vorŭ da a lorŭ îmvoire 
la o asemenea agresiune, lea datŭ a mănă o îmfățișare a împregiurolorŭ și deocamdată ’șĭ iea o 
pusețiune armată pentru a sea apărare. 
 În urmă ea repete, că Maiestatea sea sultanulŭ totdeuna dorește, după cum a arătatŭ prin 
probe, a întimpina tótă întemeiata pretensiune a curteĭ ruseștĭ, și că este gata a preveni orĭ ce 
plănsóre, atingătóriă de trebele religióse, ce arŭ maĭ poteo rădica subpușiĭ greceștĭ; în privința 
locurilorŭ celorŭ sfinte, care întrebare s’a deslegatŭ spre mulțămirea Rusieĭ, s’a făcutŭ ușurare, 
și înalta pórtă nu va înceta a da încredințărĭ și maĭ lămurite, spre a întări ordinățiunea ce s’a 
făcutŭ în înțelesulŭ tuturorŭ părțilorŭ. 
 Asupra protestuluĭ acestuia se esprimă „Corespundința austriacă“ în următoriulŭ modŭ: 
Noĭ nu potemŭ a nu ținea actulŭ acesta după formă și cuprinsŭ ca o garanțiă de pace; căcĭ déca, 
pórta este hotărâtă a susținé pacea, décă ea nu vrea să întrebuințeze mizlóce siluitórie, déca ea 
vrea să întrebuințeze mizlóce siluitórie, décă ea cu unŭ cuvăntŭ obiectulŭ certeĭ îlŭ străpune pe 
terenulŭ negoțiațiunilorŭ diplomatice, atuncĭ se va potea privi celŭ maĭ aprópe și ponderosŭ 
motivŭ alŭ temeriĭ unuĭ conflictŭ violentŭ ca înlăturatŭ. 
 Căci precum sântemŭ noĭ dintr’o parte cu totulŭ convinșĭ, că turburarea paceĭ obșteștĭ 
arŭ trebui să se numere între cele maĭ marĭ calamitățĭ, care ne arŭ potea lovi în véculŭ acesta, 
noĭ tocmaĭ așia de cu tăriă și credemŭ, că zace în interesele și cercurile celorŭ maĭ vie dorințe ale 
tuturorŭ gubernielorŭ europene, a păstra bunulŭ acesta de pace fără cea maĭ puțină atacare. 
 Ce se atinge de guberniulŭ ce. r. austriacŭ, despre intențiunea luĭ în privința acésta nu 
póte fi nicĭ o îndoială. Problema luĭ este grea, însă onorifică. Ținănduse elŭ pe unŭ punctŭ 
obiectivŭ neutrale, este îndreptatŭ numaĭ spre susținerea paceĭ, spre o mizlocire prietenéscă, prin 
o conplanare, ce corespunde atătŭ demnitățiĭ, cătŭ și iretereselorŭ părțilorŭ prigonitórie, și are de 
partea eĭ în curata sea tendință cea maĭ bună comitivă pentru toțĭ pașiĭ de mizlocire. 
 Este unŭ lucru fórte firescŭ, cum că stadiulŭ nehotărâreĭ, în care se află acéstă întrebare, 
stărnește o încordațiune viă a spiritelorŭ în tóte părțile Europeĭ, însă pentru aceea nu amŭ face 
bine de ne amŭ slobozi la grigiĭ, ce nu s’arŭ potea justifica, și noĭ ne ținemŭ însărcinațĭ, ba și 
detorĭ a susținea speranța despre deslegarea pacinică a causeĭ acesteĭ viă și tréză. Nu e de trecutŭ 
cu vederea, că ea atărnă dela multe întemplărĭ scimbătórie, însă cumpănindŭ lucrulŭ cu mintea 
tréză, vomŭ vedé că avemŭ maĭ multe temeiurĭ și probabilitățĭ pentru o deslegare pacinică. 
 Negoțiațiunile săntŭ în deplina sea lucrare, însă decursulŭ lorŭ, care atărnă dela multe 
împregiurărĭ nu póte ținé asemenea pașĭ cu nerăbdarea publiculuĭ; unde se lucră despre așia 
ponderóse interese, se cere și timpŭ, ca să se afle calea fericită spre a lorŭ înpăciuire. 
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______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 În anulŭ trecutŭ s’a întrebuințatŭ pentru oștirea austriacă 200 funțĭ de sulfashinine în 
prețiu de 20,000 fl. 
 Scrisorile ce vinŭ dela ambasadorele franțozescŭ din S. Petersburgŭ, spunŭ că împeratulŭ 
Nicolaŭ nu e așia aplecatŭ spre pace ca maĭ nainte. 
 Cu 1-a Augustŭ aŭ întratŭ amploiațiĭ de comitate în țéra unguréscă în funcțiunile sele. 
 În biserica gr-orient. din Viena s’a ținutŭ în zioa de S. Ilie la 11 óre cununia princip. 
Mihaile Obrenovicĭ cu comtesa Huniadi. 
 Drulŭ Davidŭ Vahtel s’a făcutŭ referinte în trebile sănetățiĭ la locuțiința din Buda. 
 Din tóte părțile vinŭ iarășĭ știrĭ despre furtune și grăndină. 
 Independința belgică scrie că în 14 Augustŭ se va celebra cununia arhiduceseĭ Maria cu 
duca de Brabantŭ prin procurațiune. Fiitórea Ducesă de Brabantŭ va părăsi Viena în 16 și va 
ajunge în 20 Augustŭ în Brusela. 
 Unŭ corespundinte din Smirna scrie despre arderea icóneĭ principeluĭ Mencicof în 
următoriulŭ modŭ: Arderea nu s’a făcutŭ în 24 ci în 23 Iuniu, nu aŭ fostŭ refugiațiĭ cariĭ aŭ arsŭ 
pe Mencicof, ci tinioțiĭ, adecă catoliciĭ dela insula Tinos, cariĭ ca să batjocoréscă pe greciĭ de 
aicĭ aŭ arsŭ icóna, însă nu a fostŭ icóna luĭ Mencicof, ci a împeratuluĭ rusescŭ, a protectoreluĭ 
bisericeĭ greceștĭ, dar eĭ nu aŭ arsŭ nicĭ acéstă icónă, căcĭ aŭ fostŭ oprițĭ prin polițiă. 
  Comanda peste 12,000 trupe egiptiace o va porta Ahmet Pașa, ele aŭ se facă maĭ nainte 
în vecinătatea Constantinopoleĭ carantină. 
 Ministrulŭ de resbelŭ și marele Visirŭ se pregătescŭ a merge în lagărulŭ dela Șumla. 
 Trebile negoțitoreștĭ aŭ încetatŭ cu totulŭ în Constantinopole, și de va maĭ ținé statulŭ 
acesta se va stinge de totŭ. 

______________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  în 27 Iuliŭ. Doară Dvóstră cugetațĭ, că înperatulŭ Nicolaŭ „zicŭ agențiĭ 
ruseștĭ‟ pentru o ceiă la S. Mormăntŭ a făcutŭ așia mărețe manifestațiunĭ, a pusŭ în mișcare 
200000 oștirĭ, a ocupatŭ principatele, și este hotărătŭ să remănea acolo, pănă ce va dobăndi ce 
dorește? Cuestiunea sfintelorŭ locurĭ a fostŭ numaĭ pretestŭ, împeratulŭ Nicolaŭ urméză politica 
tradiționale a Rusieĭ. Elŭ nicĭ că vrea să facă noue cucerințe, nicĭ să surpe imperiulŭ turcescŭ, și 
să se așeze însușĭ în Constantinopole. Însă s’aŭ cercatŭ Turcia să precunóscă situațiunea sea, și 
să se subpună. Se vorbește despre independința, despre suveranitatea Turcieĭ. Ea este vasalulŭ 
nostru. Ea trăiește de 70 anĭ numaĭ prin indulgința nóstră prin sprigióna nóstră, Noĭ nu potemŭ 
concede, ca Turcia să se emancipeze astăzĭ ca să ni se opună noă. Intervențiunea Anglieĭ și a 
Franțieĭ a încălcitŭ întrebarea întrunŭ modŭ năcăjiciosŭ. Fără intervenirea lorŭ orĭ cum Turcia 
s’arŭ fi supusŭ. Împeratulŭ Nicolaŭ nu póte concede ca Turcia să fie unealta, și asilulŭ 
revoluționarilorŭ aĭ tuturorŭ țerilorŭ. Noĭ amŭ pătimitŭ o șlapă în causa refugiațilorŭ ungureștĭ. 
Noĭ trebue să luăm revangiŭ‟ ― Corespundintele zice la acésta: Eŭ îțĭ trimitŭ deciarățiunea 
agențilorŭ ruseștĭ fără nicĭ unŭ comentariŭ. Este pasivŭ, că Anglia cu tóte pregătirile eĭ cele marĭ 
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de resbelŭ refusă, a se lăsa maĭ de parte în oposițiune către împeratulŭ Nicolaŭ. ― Bursa a fostŭ 
astăzĭ bine dispusă. ― Acesta articulŭ în relațiune cu celŭ de subt rubrica „Turcia‟ ne dă lucrulŭ 
destulŭ de apriatŭ pe față. 

______________ 
Anglia. 

 „Morningŭ postŭ‟ iarășĭ a începutŭ să vorbéscă despre causa orientale, elŭ vorbește 
despre proiectulŭ ce s’a făcutŭ Rusieĭ cu cea maĭ bună speranțiă că se va primi, apoĭ zice: De 
sarŭ întămpla ― ce maĭ gata se pare a fi fără potință ― ca Rusia să lapede proiectulŭ, séŭ să 
tămănde negoțiațiunile pănă la acelŭ puntŭ de timpŭ, în care ea arŭ poté operațiunele sele 
militarĭ numaĭ singură folosi, atuncĭ vezĭ bine că deslegarea întrebăriĭ arŭ fi grabnică definitivă 
și prin urmare de lipsă, și grozavă. Décă țarulŭ acuma nu este sincerŭ, va fi acestfeliŭ de 
deslegare o detoriă impuitoriă. 
 L o n d o n ŭ  27 Iuliu. Noĭ amŭ aflatŭ cumcă în 24 ale acesteĭ lune representanțiĭ 
Anglieĭ, Franțieĭ, Austrieĭ și Borusieĭ în Viena aŭ ținutŭ conferință și aŭ primitŭ unŭ proiectŭ 
pentru complanarea întrebăreĭ orientalĭ. Representantele Rusieĭ și alŭ Turcieĭ nu aŭ fostŭ de față, 
póte că nu aŭ înputernicire dela respectivele lorŭ curțĭ. 

______________ 
Rusia. 

 Ziurnaleluĭ H. N. să scrie din S. Petersburgŭ din 21 Iuniu pe cum urméză: În Parisŭ și 
Londonŭ se vorŭ mira reŭ ómeniĭ despre respunsulŭ curțiĭ împerăteștĭ asupra proiectelorŭ de 
mizlocire, décă totŭ deodată vorŭ înțelege, că afară de trupele ce staŭ subt principele Gorceacof 
conduce de Danenberg, Paniutin și Liuders s’a adunatŭ și reserva corpuluĭ alŭ patrulea lăngă 
Tula, și stă gata de resboiŭ, și că unŭ podŭ pe luntre s’a așezatŭ peste Dunăre între Ismailŭ și 
insula Cetalŭ. Prin aceste mesure s’a ținutŭ puținelŭ și la tractatele din Adrianopole. La crisa de 
față place gazetelorŭ de aicĭ ale curțiĭ a publica articulĭ, ce săntŭ în stare a aprinde inimele 
Rușilorŭ, și să le entusiasme petru causa, ce o aperă Rusia în privința de față. Astăzĭ iarășĭ a 
eșitŭ unŭ astfeliŭ de articulŭ, care în întroducțiunea sea vorbește de manifestulŭ împeratuluĭ, și 
demnitatea noteĭ circularĭ de pe urmă; și apoĭ zice: Préînduratulŭ nostru împeratŭ este îndelungŭ 
răbdătoriŭ și multŭ milostivŭ; însă Maiestatea și onórea dreptcredințióseĭ Rusie, carea este 
mănilorŭ sele încredințată dela Dumnezeŭ trece peste tóte ! Mare este dumnezeulŭ rusescŭ ! tare 
împeratulŭ rusescŭ, și poternică dreptcredințiósa Rusiă! Rusia nu este poternică prin 
nemărginitele sele țere, nu prin fiiĭ seĭ fără numerŭ, ea este puternică prin frica luĭ Dumnezeŭ, și 
amórea către dreptcredințiosulŭ împeratŭ, pe care îlŭ prețuescŭ și alte popóră și se temŭ de elŭ. 
Rusia este poternică prin amórea fiilorŭ seĭ către patria lorŭ, prin a lorŭ vitejiă și întrunire! La 
strigarea Țaruluĭ nostru se vorŭ redica ne numerate cete de resboinicĭ ca și unŭ omŭ. La 
cuvăntulŭ Împeratuluĭ va jertfi orĭ care credințiosŭ subpusŭ bunuluĭ seŭ și averea sea. O 
împerățiă, care este pătrunsă de astfeliŭ de simțeminte va remănea pururea poternică, și 
neînvinsă ! Ce póte asupra eĭ zberatele hulitorilorŭ și pizmuitorilorŭ? Provedința a ciematŭ pe 
Rusia spre îndeplinirea înaltelorŭ hotărârĭ dumnezeeștĭ, ea ia datŭ unŭ mare și înțeleptŭ Țarŭ; 
tóte înșelățiunile se vorŭ risipi ca fumulŭ, și stéoa povățuitóriă a Rusieĭ va luci cu atăta maĭ tare. 
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 Din Cairo se scrie cu datŭ din 18 Iul. Tendința Rusieĭ este neascunsă a însufla 
creștinilorŭ din Europa turcéscă dorința după o stăpănire naționale. Cu Moldavia, Romănia și 
Serbia ia succseŭ, acuma veni la rândŭ Bulgaria. Și apoĭ nu ne arată și Anglia, unŭ adeveratŭ 
contra casŭ de acesta? Nu săntŭ Gibraltarulŭ, Malta și insulele Ionice tocmaĭ atătea căĭ către 
Egiptŭ? Acuma maĭ lipsește unŭ drumŭ către Candia séŭ maĭ bine către portulŭ militare Suda, și 
atuncĭ va sta Egiptulŭ așia neputinciosŭ înaintea ocilorŭ Leoparduluĭ britanicŭ, ca și 
Constantinopolea naintea celuĭ moscovitŭ, décă Bulgaria va căștiga unŭ Domnŭ, care să asculte 
de poruncile ruseștŭ tocmaĭ așia cu subpunere ca principele Gica în Moldavia. Numaĭ după ce 
cunóștemŭ ce a fostŭ comerciulŭ Egiptuluĭ, se póte prețui și pricepe însemnătatea îngustimeĭ 
dela Suețŭ și valórea, ce pune pe ea Anglia. Cine vede în Egiptŭ numaĭ valea Niluluĭ, cunóște 
numaĭ ziumetate din valórea luĭ, și care afară de acésta vede numaĭ Abisinia și munțiĭ luneĭ, și 
nu privește la India, Australia și malulŭ dela resăritŭ alŭ Africeĭ, acela nu are nicĭ o ideă despre 
Geografia comerciuluĭ. 

______________ 
Turcia. 

 Décă amŭ dori să se înplinéscă proverbiulŭ latinescŭ „Inter duos litigantes tertius 
gaudet‟ vreodată, acésta arŭ fi acuma cu ocasiunea ocupăreĭ principatelorŭ romăneștĭ prin 
oștirile ruseștĭ căndŭ ele arŭ scăpa așia pre cum zice unŭ corespundinte din Constantinopole din 
21 Iuliu. După știrĭ seculare, se zice că comanda armateĭ ocupătórie arŭ fi pusŭ secuestrŭ pe 
tributulŭ, ce aŭ Domniĭ principatelorŭ săʼlŭ dé porțiĭ, și că acestora le arŭ fi opritŭ continuarea 
relațiunilorŭ oficialĭ cu pórta. Aicea cerculéză și faima, cumcă împeratulŭ Nicolaŭ a prociematŭ 
independința acestorŭ principate subt Domnulŭ Știrbeĭ, uniĭ zicŭ că și pórta arŭ fi avutŭ totŭ 
asemenea proiecte, și că independința acestorŭ țere arŭ purcede dela Turcia. ― În cătŭ este 
adeverată faima despre punerea secuestruluĭ pe tributŭ și despre oprirea relațiunilorŭ oficióse cu 
pórta nu știmŭ, că însă nicĭ Rusia nicĭ Pórta nu aŭ prociematŭ independința principatelorŭ, și că 
nicĭ nu o vorŭ prociema curăndŭ, potemŭ fi securĭ. ―  
 Ținăndŭ Bairamulŭ s’a întemplatŭ în Constantinopole unŭ casŭ de mare însemnătate: 
Șeic-ul-islam a refusatŭ a face Sultanuluĭ visita ce este prescrisă prin cerimoniă, și acésta nu din 
altă causă, decătŭ că Maiestatea sea a neglesŭ a duce la luptă pe credințioșiĭ asupra 
necredințioșilorŭ, cariĭ aŭ încursŭ în pămăntulŭ sfăntŭ alŭ Islamuluĭ. Șaic-ul-islam este marele 
preotŭ, căpetenia justiției, interpretatorele coranuluĭ, și se adoréză de toțĭ binecredințioșiĭ 
muselmanĭ ca o umbră a Totputerniculuĭ. O asemenea refusare, de a arăta adecă sultanuluĭ 
prescrisa devoțiune, să nu se fie maĭ pomenitŭ, de căndŭ șede turculŭ pe tronulŭ căzuțilorŭ 
Cesareĭ. ― Între Redifĭ domnește o nemulțemire pentru că s’aŭ luatŭ dela lucrulŭ pe timpulŭ 
seceriĭ, și cele mai crăncine simțeminte ale fanatismuluĭ, ce dormiaŭ pănă acuma, aŭ începutŭ a 
se deștepta în eĭ, și a’șĭ arăta la maĭ multe locurĭ poterea sea către raiele. Astfeliŭ în pregiurulŭ 
Gienoveĭ în Bulgaria a venitŭ la încăierarea între turciĭ și creștinĭ și aŭ remasŭ maĭ mulțĭ morțĭ. 
În altŭ locŭ aŭ fostŭ geréniĭ silițĭ prin militariĭ acestia ale da vestminte lorŭ de țerénŭ, cu care 
apoĭ îmbrăcănduse eĭ aŭ fugitŭ acasă. 
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 C o n s t a n t i n o p o l e  18 Iuliu. Gazetele englezeștĭ și franțozeștĭ se întrecŭ în 
numerarea dovezilorŭ, care se arete ciarŭ „Nedreptatea Rusieĭ.‟ După făcuta esperiință în locŭ, 
trebue însă să concedemŭ, cumcă procedura Turcieĭ către raiale (creștinĭ) a fostŭ și este demnă 
de pedépsă. Multŭ s’a făcutŭ, maĭ multe însă arŭ fi să se facă, s’aŭ promisŭ din partea porțiĭ 
multe dar nicĭ odată nu s’aŭ ținutŭ tóte. Dela anulŭ 1829 a avutŭ Turcia timpŭ destulŭ a așeza pe 
subpușiĭ sei așia pe cum cere spiritulŭ timpuluĭ, ea s’a apropiatŭ de problema cea mare, ce ia 
fostŭ dată dela provedință, însă nu a corespunsŭ așteptărilorŭ, căcĭ pănă cândŭ vorba unuĭ 
creștinŭ înaintea judecătorieĭ față cu turculŭ nu are totŭ acea valóre, ca vorba musulmanuluĭ, îĭ 
despărțește pe amândoĭ unŭ adăncŭ abisŭ, care nu arŭ trebuĭ să maĭ esiste. Departe dă fimŭ dară 
de a calcula ca lordulŭ Dudlei Stuard, care zice, că Turcia trebuie pentru aceea susținută, pentru 
că neguțitoria Anglieĭ cu ea sue pe anŭ la 12―14 milióne punzĭ sternină. 
 Noĭ să punemŭ principiulŭ acestŭ egoisticŭ la o parte, și să credemŭ, că Turcia trebue să 
esiste, pentru susținerea ecuilibriuluĭ europénŭ, însă ea să nu aibă maĭ multŭ față cu creștiniĭ 
acea administrațiune ca maĭ nainte, séŭ maĭ bine este să cază acestŭ imperiu !  
 Rusia a mersŭ prea departe și trebue să lase ceva în formă, décă va să nu se turbure pacea 
Europeĭ pe maĭ mulțĭ anĭ; însă și fieștecare cunoscătoriŭ de turcĭ trebuie să recunóscă cu 
mulțemire, că ea a adusŭ pe tapetŭ întrebarea creștinilorŭ ― carea să hotăréscă despre viitoriulŭ 
Turcieĭ. Din Parisŭ, Londonŭ, Viena, ba nicĭ din Constantinopole, nu se póte ispitĭ dreptățimea 
acesteĭ înpărtășirĭ; cine însă nu vrea să crédă, călătoréscă în lăuntrulŭ Turcieĭ ― Turciĭ dela 
înălțarea luĭ Reșid Pașa se bazéză pe o sistemă de mistificațiune, ce a ținutŭ tótă Europa de 
nebună, elŭ a fostŭ totŭdeuna îngerulŭ măntuitoriŭ, marele reformatore, fericitoriulŭ și de tote 
măntuitoriulŭ spiritŭ, și țéra o minune a progresuluĭ în arte, științe și rădicarea relațiunilorŭ 
socialĭ. Săntŭ optŭ lune, decăndŭ se scimbă dintr’u odată glasulŭ în Europa, cănd împrumutulŭ 
nu sa primitŭ, însă dabea a plătitŭ Turcia ce a fostŭ detoriă, și de locŭ a începutŭ iarășĭ de noŭ 
cănteculŭ de laudă în multe gazete englezeștĭ și franțozeștĭ, ce săntŭ plătite de Turcĭ. Cu 
dreptulŭ se laudă acuma moderațiunea porțiĭ față cu împeratulŭ Nicolaŭ, însă puținĭ numaĭ aŭ 
cuprinsŭ ponderositatea însemnătățeĭ, adeveratulŭ căștigŭ, ce póte resulta din pretensiunile 
Rusieĭ, décă ele se vor întrebui amesuratŭ și spre folosulŭ creștinilorŭ. Noĭ zicemŭ amesuratŭ, 
căcĭ arŭ fi o naivitate copilăréscă, a credé, că Rusia a luatŭ partea religiósă numaĭ ca mască, ca 
să pótă cu atătŭ maĭ ușiorŭ așĭ făptui tendințele sele cele ascunse. Pórta îșĭ apără dreptulŭ seŭ, 
precătŭ póte unŭ statŭ slabŭ, ea este de compătimitŭ, ea se póte, și să fie sprijonită, să i se ajute 
cu svatulŭ, fapta și cu banĭ, însă cu ocasiunea acésta turculŭ trebue umilitŭ, elŭ trebuie să știe, că 
elŭ nu merită a maĭ domni, ci numaĭ din privința interesuluĭ obștescŭ se maĭ sufere, însă décă va 
vrea să se scimbe săriosŭ. 
 În 13 Iuliŭ séra s’a vezutŭ spre cea maĭ mare surprindere a europenilorŭ pe pórta de 
gratie a palatuluĭ rusescŭ în Pera în loculŭ, în care era așezată pajurea, unŭ globŭ lucitoriŭ 
străpunsŭ de sulițe, pe care era înfiptă crucea S. Andreiŭ. Spre nenorocirea entusiasmatuluĭ 
poporŭ grecescŭ, care a alergatŭ acolo, și șia făcutŭ cruce, a trăntitŭ văntulŭ de nordŭ nóptea 
acésta de măna omenéscă făcută arătare ceréscă. Cititoriulŭ póte cunóște din acéstă faptă 
adeverată cătŭ de tare să silește Rusia ca să întărăte poporațiunea grecéscă; ceĭ maĭ procopsițĭ 
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vedŭ bine că țarulŭ va face maĭ puținŭ ca sultanulŭ pentru interesele lorŭ comericalĭ, căcĭ aceste 
săntŭ la Grecĭ lucrulŭ de căpeteniă, însă alipirea ce o aŭ eĭ către religiă, are și asupra locŭ nu maĭ 
puțină influință, decătŭ asupra masseĭ poporuluĭ de răndŭ. 
 În 16 Iuliu a bătutŭ muierile turceștĭ o călugăriță catolică pe ulițe, și aŭ întrebuințatŭ în 
locŭ de arme pantofiĭ. Ansa a fostŭ pré neînsemnată, însă dorite ca sășĭ slobódă veninulŭ celŭ aŭ 
asupra misionarilorŭ franțoseștĭ. Guberniulŭ turcescŭ pregătește o prociemățiune către poporulŭ 
turcescŭ, în care li se oprește orĭ ce necuviință asupra frăncilorŭ și raialelorŭ subt cea maĭ grea 
pedépsă. 
 O limbă ca acésta nu sa cititŭ de multe orĭ în ziurnaliĭ publicĭ. Corespundintele nu laudă 
pe turciĭ din causa aceea, că saŭ ridicatŭ muscaliulŭ asupra lorŭ, și nu urgisaște pe muscaliŭ 
pentru că este muscaliŭ și s’a redicatŭ asupra turculuĭ, elŭ aduce înainte arguminte, și încă 
argumite luate din mizloculŭ viețiĭ turceștĭ, ca să ne dovedéscă, căte neajunsurĭ face turculŭ 
creștinilorŭ, și încătŭ are muscaliulŭ dreptŭ să’ĭ de o lecțiune, carea să o țină minte de căte orĭ va 
vré să tirănéscă pe vreunŭ creștinŭ. Și întru adeverŭ pănă ce este creștinulŭ într’aceea pusețiunea 
față cu turculŭ, ca mărturia luĭ nainté judecățiĭ să nu aibă nicĭ o valore, elŭ nu va poté înainta 
nicĭ odată, nu se va bucura nicĭ căndŭ de binefacerea, ce dreptulŭ cetățenescŭ o atribue fiecăruia 
suditŭ; ca să tăcemŭ că creștiniĭ în relațiune cu religiunea sea se privescŭ de giaurĭ, adecă de 
cănĭ. 
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 Din comuna S ă s c i o r ĭ  în Protopopiatulŭ Sebeșiuluĭ, și anume 
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61 30
 Din C ă p ă l n a , și anume dela: Ce. P. Simion Racabeŭ Preot 1 f. I. 
Bodea curator 1 f. N. Crăciun învățetoriŭ 1 f.           
  Suma 

 
 

3 ―
 Din Ș u g a g, și anume dela: Ce. P. Ignatie Gib Paroh 1 f. P. Cernat 
învățet. 1 f. C. Crețŭ jude 1 f. N. Marcu Aloman 1 f.           Suma 

 
4 ―

 Din Protopopiatul Ungurașiuluĭ, și nuame dela: P. Ce. D. Petru 
Roșca Protopopŭ și Parohŭ la S. Petru 5 f. Biserica și creștiniĭ din S. Petru 7 
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f. Ce. P. Irodione Labo Par. la Treznea 2 f. comunitatea Treznea laolaltă 6 f. 
biserica din Bodia 1 f. Ce. P. V. Hodiș Paroh alŭ Bozneĭ 1 f. A. Lazar curat. 
la Bozna 1 f. Ce. P. I. Gogu Par. la Romita 1 f. biserica din Romita 3 f. 
biserica din Stăna 4 f. Ce. P. V. Popovicĭ Par. la Jac 1 f. biserica de acolo 3 f. 
Ce. P. I. Damșa Par. la Miluoan 2 f. biserica de acolo 5 f. CeCe. Preoțĭ din 
Bălan D. și S. Jorza 2 f. biserica de acolo 4 f. biserica Doluluĭ 5 f. 50 c. Ce. 
P. I Domșa Par. la Racoș 2 f. biserica Racoșuluĭ 3 f. biserica din Vaica 1 f. 
dela văduva Preotésa de acolo Palagia Druhără 1 f. Ce. P. V. Murășianŭ Par. 
la S. Maria 1 f. biserica de acolo 4 f. Ce. P. I. Gogu Par. la Gălpâia 1 f. 
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 Prin stăruința P. Ce. D. Protopopŭ alŭ Nocrihuluĭ și Parohŭ alŭ 
Iosefstatuluĭ în Sibiiŭ I. Panovicĭ, din Parohia Iosefstatuluĭ dela: P. Ce. D. I. 
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12 c. L. Țerénul 10 c. P. Hangiŭ 12 c. N. Iordanŭ 24 c. T. Pavelŭ 10 c. N. 
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10 c. G. Arpășan 6 c. M. I. Pinciŭ 12 C. E. Ceicuțŭ 24 c. N. P. Dan 10 c. N. 
Tălmăceanŭ 8 c. D. Jóndrea 10 c. I. Dănuțŭ 6 c. I. Vera 10 c. I. Nera 40 c. 
M. I. Irimie 26 c. N. Demetriu 6 c. N. Domnariŭ 30 c. T. Comșa 10 c. I. 
Herbeŭ 12 c. A. Zunci 1 f. E. Eremie 20 c. N. Zunci 1 f. M. Frățilă G. Parnăŭ 
1 f. E. Ciriță 30 c. N. Furcean 10 c. N. Bălaș 20 c. P. Jóndrea 24 c. E. Zunci 
20 c. I. Moldovanŭ 1 f.                             Suma 
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 Dela comuna bisericescă gr. resăr. din Cincu mare 4 f. 50 c. del a 
comuna din Țicindél 2 f. 82/5 c. Fofeldea 20 f. Marpodŭ 6 f. 32 c. Nocrihŭ 8 
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