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Depeșe telegrafice. 
  

 P a r i s ŭ   12 Noem. c. n.  Monitorele de astăzĭ aduce manifestulŭ rusescŭ, și cércă 
săʼlŭ răspice zicăndŭ, că nu Turcia, ci Rusia a vătămatŭ tractatele, și că pórta a respunsŭ 
numaĭ la agresiunea de maĭ mute lune. 
 După o știre a Monitoreluĭ din 11 a. l. aŭ întratŭ flotele aliate în 2 Noem. în 
Bosforŭ. Admiraliĭ se aălă în Constantinopole. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  31 Oct.  Halil Pașa a fostŭ în grabă reciematŭ din Brusa, 
elŭ să fie desemnatŭ a întra în cabinetŭ. 

  ________________ 
 R e s b ó i e l e  c e l e  d i n  u r m ă  î n t r e  R u s i a  ș i  T u r c i a  l a  
a n i ĭ  1810 și 1828            (alŭ doile articulŭ în „Deba“). 
 T e a t r u l ŭ ,  d e  r e s b o i ŭ .  ―  P r i n c i p a t e l e  d e l a  D u n ă r e ,  
―  P r u t u l ŭ  ș i  D n i s t r u l ŭ.           (înceiere). 
 Planulŭ acesta alŭ generaleluĭ turcescŭ, după  cum ni se pare, nicĭ este neprobabile 
nicĭ prea îndresnețŭ. Timpulŭ este secŭ care în lunele aceste a rare orĭ se întemplă, și 
Dunărea este fórte scăzut, și décă va ținé vremea așia, atuncĭ nu este témă, că va întreveni 
ceva, care să pótă împedeca operățiunile. Muscaliĭ nu săntŭ decătŭ de tarĭ, ca să pótă lua ei 
ofensiva. Eĭ abia aŭ 70, pănă în 80 miĭ de ostașĭ în ambele principate, care numerŭ nu este 
de ajunsŭ spre a întreprinde trecerea peste Dunăre și suirea peste Bălcanŭ, și a lăsa 
îndereptŭ seŭ fortărețe, apoĭ și timpulŭ anuluĭ este prea înaintatŭ, ca să pótă omulŭ 
întreprinde obsidiunĭ îndelungate, care apoĭ iarna arŭ trebui érășĭ lăsate în pace. Din contră 
armata turcéscă dela Dunăre are în mănele sele ceiele Dunăreĭ, adecă fortărețele, ea nʼare a 
se teme de nimicŭ, fiindŭ că ambele eĭ linie de apărare săntŭ bine întărite, și ea póte trece 
séŭ peste Dunărea de susŭ, séŭ peste cea de josŭ, póte lua pusețiune în Romănia, póte lua 
pe muscalĭ în falangă, îĭ póte ține în frâŭ, ʼșĭ póte acoperi reîntorcerea peste Dunăre, dela 
care însă nʼare să se depărteză tare. Se crede de obște, că Omer-Pașa va trece Dunărea de 
susŭ pe la Vidinŭ, și va coprinde Craiova căpitalea în Romănia mică. 
 Trecândŭ Omer-Pașa Dunărea la Vidinŭ, și ocupăndŭ Craiova din Romănia mică, 
sʼarŭ afla în falanga cea dréptă a rușilorŭ și arŭ fi acoperitŭ prin valea Oltuluĭ, care la 
Nicopoli se varsă în Dunăre. Prin mesura acésta Omer-Pașa arŭ pune piciorŭ în Romănia, 
fără a întreprinde ceva cutezătoriŭ, presupunăndŭ firește, că elŭ se va păzi a nu se slobozi în 
vreo luptă descisă în cămpulŭ slobodŭ cu muscaliĭ. Darʼ să părăsimŭ cămpulŭ părerilorŭ și 
alŭ presupunerilorŭ, întorcândune la materia nóstră. Principatele dela Dunăre, de și se află 
subt suzeranitatea porteĭ, în privință militare și administrativă ele săntŭ despărțite de aceea. 
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 Noĭ facemŭ pomenire numaĭ despre aceea, cumcă atătŭ Rusia cătŭ și Pórta, după 
glăsuirea verbale a tractatelorŭ, însă numaĭ la întâmplare de turburărĭ din năuntru, după cum 
a fostŭ acésta la anulŭ 1848, aŭ dreptŭ a trămite unŭ corpŭ de armată în numerŭ de 30,000 
ostașĭ în principatele dela Dunăre. În tóte celelalte înceierĭ de tracatate guberniulu Rusieĭ a 
cercatŭ înceulŭ cu încetulŭ a slăvi drepturile de suveranitate ale porteĭ otomane. Gazetele 
englezeștĭ, învinue astăzĭ pe guberniulŭ muscălescŭ, cumcă acela arŭ voi să înduplece pe 
țerele aceste ca să se deciere de neatărnătórie și să se pună subt ocrotirea séŭ protectoratulŭ 
Rusieĭ, astfeliŭ, ca nime să maĭ pótă ținé rușilorŭ, rușilorŭ, căndŭ vorŭ întra cu armele 
amănă la țermiĭ dela Dunăre, înaintea ocilorŭ tractatele ce custă, și săʼĭ silĭască a lua în 
băgare de sémă privințe supărătórie. În astă întâmplare teaĭ mira, décă eĭ nʼarŭ pretinde dela 
Moldavo-romănĭ ca să le pună în picióre unŭ corpŭ de ajutoriŭ celŭ puținŭ de 30,000 
feciorĭ. 
 Orĭ cătŭ ne mirămŭ de pusețiunea cea resolută, care o luă Turcia și de fanatismulŭ eĭ 
celŭ religiosŭ care dă turcilorŭ curagiŭ de a se opune la cererile unuĭ dușmanŭ puternicŭ, 
trebue să le dămŭ dreptate și rușilorŭ, cumcă țeruțele, care se află între Dnistru și Dunăre, 
decăndŭ aŭ ajunsŭ subt stăpânirea muscăléscă în privință soțiale aŭ căștigatŭ marĭ 
înbunătățirĭ. În véculŭ trecutŭ locuitoriĭ acestorŭ regiunĭ, precum și ceia ai țermilorŭ dela 
marea négră și asovică treiaŭ ca barbariĭ dinn vecime fără cea maĭ mică însoțire cu lumea 
cultivată. Corăbiele cele străine la eĭ nu aflaŭ decătŭ malurĭ pustie, locuite de prădătorĭ. 
Între deosebitele seminnție tătăreștĭ dominaŭ certe neîntrerupte, țeranulŭ și neguțetoriulŭ 
nʼavé nice o securanță; ciarŭ și pașiĭ turceștĭ de împreună cu ostașiĭ lorŭ trăiaŭ numaĭ din 
răpire și din stórcerĭ. Subt despotismulŭ celŭ organisatoriŭ alŭ stăpțnireĭ ruseștĭ ținuturile 
aceste se bucură astăzĭ de o securanță deplină și de o bună stare ce crește pe zi ce merge. 
Civilisațiunea de astăzĭ ascimbatŭ cu totulŭ cetățile cele vecĭ, se născură multe orașe noue, 
care astăzĭ se bucură de o stare înfloritóriă și maĭ multe porturĭ se clădiră la țermiĭ acestĭ 
deșerțĭ. Ajunge a face pomenire numaĭ despre Taganrocŭ, care este loculŭ, unde se descarcă 
o sumă de grănețe, care se transportă pe mare, și maĭ alesŭ despre Odesa, care de puținĭ anĭ 
încóce a luatŭ unŭ rangŭ înaltŭ între cele maĭ însemnătórie cetățĭ maritime ale Europeĭ. Prin 
ocupățiunea din partea rușilorŭ la aniĭ 1828 pănă la a. 1835 principatele dela Dunăre aŭ 
căștigatŭ fórte multu (?) și înteiele lorŭ propășirĭ aŭ să le mulțămiască sdraveneĭ oblăduirĭ a 
generaleluĭ Ciselefŭ, ccre în timpulŭ acesta ʼșĭ a căștigatŭ multe merite în principate. 
 Maĭ nainte pórta alegea pe principiĭ domnitorĭ în Moldavo Romănia din familiele 
cele bogate greceștĭ din Fanarulŭ dela Constantinopole. Ministrʼĭ turceștĭ vindéŭ 
demnitățile aceste pentru sume marĭ de galbinĭ. Apoĭ fanarioțiĭ cariĭ ajungiaŭ la cărmă încă 
se știaŭ despăgubĭ prin storcerĭ neînfrănate ce făcéŭ pentru jertfele ce le aŭ adusŭ. Urmările 
uneĭ astfeliŭ de sisteme aŭ fostŭ părăsirea agricultureĭ, sărăcia și micșorarea poporăciuneĭ. 
Pănă la anulŭ 1848 principele se alegé dintre proprietariĭ ceĭ marĭ de pământŭ séŭ din 
boieriĭ de rangulŭ înteiŭ și se întărea de către sultanŭ, la care trebué săʼșĭ facă devoțiunea în 
persónă. Pe lângă acésta trinbutulŭ de peste anŭ dela 2. milióne franci sʼa scăzutŭ la 
300,000. Administrațiunea politică și judecătoréscă și culegerea contribuțiuneĭ sʼaŭ 
regulatŭ; reformele aceste folositórie și pacea de 20 de anĭ aŭ datŭ acestorŭ țere roditórie o 
icónă de o întinerire și bunăstare, care acum prin resboiulŭ acesta érășĭ se va întrerupe. 
 În privința limbeĭ Moldavo-Romănia înfățișéză unŭ curiosŭ etnograficŭ deosebitŭ. 
Încungiurațĭ de semințiĭ, care vorbescŭ limba slavică, acestĭ strănepoțĭ aĭ legiunilorŭ 
traiane, cariĭ pănă astăzĭ se numescŭ romănĭ, vorbescŭ unŭ dialectŭ purcezetoriŭ din limba 
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latină. ― Décă gazetele înștiințéză, cu trupele ruseștĭ ce cantonéză astăzĭ în Moldavo-
Romănia ducŭ lipsă de mizlócele viiețeĭ, atuncĭ noue ne cade cu mirare, cum póte fi acésta 
cu potință întrʼo țéră, care este atătŭ de bogată în vite și grănațe, și plănsorile aceste ni le 
deslucimŭ numaĭ prin defectósa administrațiune militare, și prin înșelătoriele 
deregătorielorŭ séŭ prin negiovia guberniuluĭ, care în locŭ de a plăti cu banĭ gata, după 
cumŭ făgăduise, a voitŭ a plăti luprurile subministrate numaĭ cu revașe, séŭ citănțiĭ. 
 Urmarea uneĭ asemene sisteme a fostŭ préfirește, că mizlócele viiețeĭ se făcură maĭ 
rare și maĭ scumpe. Acum nime nu maĭ voiește a subministra ceva, grănațele se ascundŭ, și 
vitele se mănă în altă parte. În astfeliŭ de împregiurărĭ rușiĭ apucară la recvisițiĭ sâlnice. Se 
maĭ adauge, cumcă ostașiĭ muscăleștĭ, cariĭ săntŭ așezațĭ pe la sate în cantóne mistuescŭ 
tóte provisiunile nefericițilorŭ locuitorĭ și prin acésta îĭ aducŭ la desnădăjduire. De aceea 
pororățiunea trecândŭ cu vederea binele ce póte aŭ făcutŭ rușiĭ țereĭ, îșĭ va aduce aminte, 
cumcă turciĭ la a. 1849, căndŭ eĭ din pricina turburărilorŭ ocupaseră cătva timpŭ Bucureștiĭ 
și Romănia mică, plătiaŭ acuratŭ tóte subministrațiunile, țineaŭ disciplina cea maĭ bună, și 
prin înțelepțiunea și moderațiunea lorŭ se siliaŭ a împăciui inimile cele rănite din bécurile 
de mai nainte. Ciarŭ și în minutulŭ acesta, întrʼaceea se învoiescŭ tóte reporturile, cumcă 
armata turcéscă în mizloculŭ poporățiuneĭ creștine din Bulgaria păzește aceeașĭ disciplină, 
se contenește dela totŭ feliulŭ de vecsațiunĭ și că atătŭ ostașiĭ, cătŭ și administrațiunea 
împerătéscă plătește cu banĭ gata tóte lucrurile de măncare și tóte subministrațiunile ce i se 
facŭ. 
 Din contră principatele dela Dunăre vezură în acelașĭ timpŭ năvălindŭ asuprăle de 
noŭ suferințele și relele cele neauzite, la care fuseră supuse în aniĭ 1828-1829, nevoi, care 
cu desciderea dușmănielorŭ se potŭ încă mări. Resboiulŭ nu se va purta pe pământulŭ lorŭ; 
ce folosŭ însă, că țéra a fostŭ devastată prin cantonările, prin mersurile trupelorŭ și prin 
recvisițiunile de milă. 
 Domnulŭ St. Marcŭ Girardenŭ, care călători prin principatele dela Dunăre la a. 
1836, va să zică întrʼunŭ timpŭ, căndŭ ómeniĭ îșĭ aducéŭ încă bine aminte de cele suferite, 
înfățișéză o icónă fórte viiă despre acea ticăloșiă. Ce a suferitŭ Moldavia și Romănia în 
timpulŭ resboiuluĭ dela 1828-1829, zice elŭ nu se póte descrie. O nimicire maĭ înfiorătóriă a 
ființelorŭ celorŭ vii nu sʼa maĭ pomenitŭ; neorânduéla și lenevirea nʼa grămăditŭ nice odată 
atăte plage peste olaltă. Nu este îndoélă, că în relele aceste trebue privită maĭ multŭ iuțéla 
luntacilorŭ decătŭ voința guberniuluĭ muscălescŭ. Însă tocma furia acésta a resboiuluĭ, 
vecea brutalitate a moscovițilorŭ, care în salóne se spoise și în bivoacurĭ reînviiă, aŭ 
precumpănitŭ pe tóte intențiunile cele bune ale țaruluĭ Nicolaŭ. Trebuința cere, ca armata 
ruséscă să se țină cu măncare dincocĭ de Dunăre și tréba acésta căzu escisivŭ pe principiĭ 
domnitorĭ din Moldavia și Romănia. 
 Eĭ o împliniră acésta cu strășniciă, nesfiinduse de nice o asprime și vătămare. Unuĭ 
generale muscălescŭ i se spuse, odată că boeriĭ nu arŭ maĭ avé voĭ, ca să pótă îndeplini 
transportele. „Așia bine,“ respunse muscalulŭ „să prindă darʼ pe boeriĭ la rudă“. Pe boerĭ 
nuʼĭ prinseră, însă prinseră pe sermaniĭ țerénĭ, și încă țerénĭ creștinĭ; o vătămare próstă este 
acésta a natureĭ omeneștĭ și a  r e l i g i u n e ĭ  a c e l e i a ,  p e  c a r e  m u s c a l i ĭ  
z i c ŭ ,  c ă  v o r ŭ  s ă  o  a p e r e. Lipsa acésta de vite de jugŭ arată pănă unde venise 
tréba cu prăpădirea țereĭ, și încă a uneĭ țere, care este vestită de numerulŭ celŭ mare alŭ 
vitelorŭ cu carne, ce le ține, precum și de mulțimea grănațelorŭ ce le produce, cu care arŭ fi 
fostŭ în stare, pe lângă o păstrare bună, a notri de zece orĭ maĭ numeróse armate de cum a 
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fostŭ a Rusieĭ. Însă neorânduéla mistuește maĭ multŭ decătŭ douezecĭ de armate. Trupele 
numeróse de dobitoce, luate la gónă fără nice o trebuință, căzură mórte pe ulițe aŭ prin sate, 
de multa ostenélă aŭ din lipsa nutrețuluĭ, și cu stârvurile lorŭ împuțină atmosfera. 
 Arŭ fi fórte falnicŭ a și cugeta, că aceste devastărĭ și dărăpănărĭ se vorŭ maĭ repeți 
încă odată, spre ticăloșia acelorŭ ținuturĭ frumóse, însă nenorocite. Să nădăjduimŭ, că spre 
onorea națiuneĭ ruseștĭ, aceste nu se vorŭ maĭ întâmpla.  

  ________________ 
Monarhia Austriacă.  

Transilvania. 
 
 S i b i i ŭ  6 Noemv. Asupra manifestuluĭ țeruluĭ se arată atătŭ în ziurnaliĭ străinĭ mi 
pămăntenĭ, cătŭ și în conversațiunĭ private simpatie și antipatie după cum adecă le vine la 
ómenĭ maĭ bine pentru interesele, prejudițile, și ideele lorŭ. Noĭ nu săntemŭ ciemațĭ a critica 
séŭ lăuda unŭ actŭ diplomaticŭ atăta de însemnatŭ, ca să vedemŭ însă cum ʼlŭ judecă 
ómeniĭ, înpărtășimŭ aci doue corespundințe, care precum se vedŭ aŭ eșitŭ din unulŭ și acela 
condeiŭ în 11 și 12 Nov. c. n. în O. D. P. Cea din tăiă sună așia: 
 „În vreme ce o parte mare a preseĭ europene a stăruitŭ a susținea credința despre 
săvărșirea pacinică și nu pre resboiósă a conflictuluĭ orientale, în vreme ce încă se nutrea 
speranța, cumcă Rusia față cu elenentele periculóse, care străbatŭ Europa, în interesulŭ 
conservativŭ, a căruĭ portătoriă de flamură a fostŭ pănă acuma ea, va primi acestŭ séŭ acela 
proiectŭ de împăciuire, ca să nu aducă asuprăne unŭ resboiŭ Europénŭ ce arŭ avea urmărĭ 
nemesurate, se suprinsă întrʼunŭ modŭ maĭ torturosŭ tótă lumea prin manifestulŭ din 
ziurnalele de S. Petersburg. În locŭ de concentulŭ blăndŭ, ce se presupunea în timpulŭ de 
pre urmă despre politica Rusieĭ, aflămŭ în acelŭ ecstractŭ pretensiunile ruseștĭ astfeliŭ de 
pezișiŭ înfățoșate, în cătŭ maĭ trebue să desperămŭ despre orĭ ce mizlocire. Pe acestŭ drumŭ 
este a se aștepta puțină măntuință pentru pacea Europeĭ. Décă cabinetulŭ rusescŭ 
situațiunea gubernielorŭ înprietenite nu o bagă în sémă, décă trece cu vederea multele 
ostetele ale Austrieĭ, Franției și Anglieĭ, ca să nu eczagereze lucrulŭ și numaĭ totŭ acelŭ 
cuvăntŭ repete și asculte, ― ce sfărșitŭ va lua acésta? 
 Noĭ ne tememŭ că manifestulŭ în Ziurnalele de S. Petersburg va produce unŭ efectŭ 
reŭ în Londonŭ și Parisŭ. Nice Lui Napoleone, nice cabinetulŭ luĭ Aberdeen nu potŭ asupra 
șiroiuluĭ opiniuneĭ publice goni o politică, pe care cu destulă ostenélă aŭ susținutʼo pănă 
acuma. Noĭ nu ne potemŭ slobozi la cercetare din statulŭ de dreptŭ a pretensiunilorŭ ruseștĭ; 
însă noĭ de giaba căutămŭ după unulŭ séŭ altulŭ organŭ semioficiale alŭ Conțininteluĭ, care 
săʼșĭ ascută sabia pentru principiele ce sʼaŭ pusŭ în actele ruseștĭ. Tóte aceste organe sʼaŭ 
silitŭ în timpulŭ căndŭ nota vieneză avea privire la succesŭ a îndemna pe pórtă. Însă 
pretensiunile de dreptŭ ale Rusieĭ, nu aŭ aflatŭ nicăirĭ vreo intercesiune séŭ conglăsuire, 
nicĭ căndŭ sʼa silitŭ se dovedéscă acesta istorice din tractate, cu atătŭ maĭ puținŭ, căndŭ ea 
lea spriginitŭ faptice prin așia numita ocupațiune de zelogire a principatelorŭ dela Dunăre. 
 Noĭ vorbimŭ numaĭ ca observatorĭ iar nu ca criticĭ. O căutare pacinică și fără patimă 
arată, cumcă Rusia în partea teoretică a certeĭ presente stă singuratică, și în partea practică 
se isolésă totŭ maĭ tare, nu numaĭ singurŭ  dela cabinete ci și dela a eĭ mare pusețiune, ce 
avea pănă acuma în mizloculŭ Europeĭ conservltive. Décă politica din S. Petersburg va sta 
nestrămutată pe teoria sea, atuncĭ resboiulŭ europénŭ nu se maĭ póte înpedeca; partea 
impoporrațiuneĭ moderată, iubitóriă de ordine, și de pace a tuturorŭ statelorŭ europene, 
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adecă maioritatea locuitorilorŭ aĭ Europeĭ va blăstema óra,  în care naturalea, și pacinica 
desvoltare a tuturorŭ intereselorŭde cultură și bunăstare propășirea în industriă și 
Comerciulŭ lumescŭ, carea după doĭ anĭ plinĭ de ispită érășĭ aŭ începutŭ, sa întreruptŭ érăși 
așia fără de veste. Elementele coservative ale Europeĭ săntŭ acuma, pe care năcăzaște 
Rusia, numĭ turburătoriĭ și iubitoriĭ de resturnărĭ, avanturieriĭ vorŭ aplauda décă se va 
deslega elementulŭ, în care trăeŭ eĭ: Resboiŭ, stricarea comerciuluĭ, perplecietățĭ 
finanțiarie, zelugiă, și necurățenie în cabinete. Nu va răni acésta oriestele, ci apusulŭ; cu 
parola: a debela coranulŭ, arŭ dărăpăna norocirea dela milione, cariĭ credŭ în bibliă și 
evangeliă; ținuturile necultivate ale vrășmașuluĭ iar sʼarŭ potea ușorŭ restaura de loviture, 
cu care le amenință, însă înmiitele interese de cultură ce săntŭ amenințate că se vorŭ 
dărăpănă în șirurile prietenilorŭ seĭ, săntŭ cu multŭ maĭ greŭ de vindecatŭ.  ― 
 Alŭ doilé articulŭ sună așia: Limba manifestuluĭ rusescŭ nu e pătimașă, ci vărtósă, 
elŭ nu caută efectulŭ seŭ în declamațiunĭ, 
344 
ci în afirmărĭ, și tocmaĭ acésta este partea amenințătóriă a luĭ. Întăiulŭ manifestŭ alŭ 
împeratuluĭ Nicolaŭ din 2 Iuniu a fostŭ maĭ căldurosŭ la tonŭ, maĭ pateticŭ în espresiune ― 
însă elŭ a lăsatŭ o mizlocire, o înpăciuire cu multŭ maĭ ușiorŭ decătŭ acestŭ de acumŭ în 
modulŭ seŭ de espresiune scurtŭ și îndesatŭ, ce pretutindenea positivŭ afirmă positivŭ, și 
cere positivŭ. Manifestulŭ dinteiŭ a lăsatŭ primirea, cumcă décă se va dobăndĭ o 
satisfacțiune dela pórtă, decă se va afla o formă potrivită, ca să facă cu potință retragerea 
oștirilorŭ din principatele danubiane, décă vazeĭ Rusieĭ în oriente se va face destulŭ ‒ se 
póte reținea totdéuna pacea. ― 
 Cu totulŭ altfeliŭ este manifestulŭ de acum, în care Rusia trece dela nedeterminatŭ 
la determinatŭ, și se pune în deplină contrazicere cu afirmarea de dreptulŭ statuluĭ a 
poterilorŭ apusene. Elŭ pe lăngă tótă polemica diplomatică afirmă, cumcă pretensiunile 
sele, ce le face la Turcia, nu este ceva noŭ, elŭ cere numaĭ o consciențiósă îndeplinire a 
tractatelorŭ maĭ de demultŭ, elŭ afirmă cumcă pașulŭ agresivŭ la bătae sa făcutŭ din partea 
porțiĭ și cere în sfărșitŭ satisfacțiune pentru injuria, ce a făcutŭ pórta Rusieĭ la refusarea 
pretensiunilorŭ sele. 
 Aceste săntŭ treĭ pline de greotate puncte, a cărorŭ înlăturare prin scimbarea 
notelorŭ nu are multă probabilitate, pentru că ele dela ținerea certeĭ în locŭ să se slăbescă a 
maĭ crescutŭ în intensitate. Saʼrepețitŭ elementulŭ religiosŭ care străbate manifestulŭ 
împerăescŭ, și scurta cucérnică rugățiune, cu care se încee provocarea, lasă a face o 
profundă privire în seriosa dispusețiune, cu care se pregătescŭ la acestŭ resboiŭ 
Domnitoriulŭ și poporulŭ. 
 Noĭ cugetămŭ că timpulŭ negoțiațiunelorŭ deplomatice. timpulŭ cuvântuluĭ golŭ, 
deocamdată arŭ fi trecutŭ. În cérta acésta în principiŭ nu se va abate țarulŭ dela cererea sea. 
De vorŭ vré să adopteze acestŭ principiŭ cu tótă greotatea cuprinsuluĭ luĭ întregŭ în 
Londonŭ și Parisŭ, atuncĭ în S. Petersburgŭ ușorŭ se va afla înțelegere pentru formă, de 
vorŭ remănea însă ambele poterĭ apusene pe lăngă lăpădarea acestuĭ principiŭ, atuncea tórtă 
osteneala pentru aflarea uneĭ încungiurătóriă, séŭ mizlocitorĭă séu amănătorie formă arŭ fi 
de geaba, și hotărărea rămăne numaĭ la gurele tunurilorŭ. 
 Noĭ cugetămŭ, cum că ermafrodismulŭ acesteĭ întrebărĭ a încetatŭ, speranța a 
încungiura ecstremele, a scăpa printre ele a trecutŭ ziumetățilorŭ Franțieĭ și Anglieĭ stă 
acumŭ unŭ întregŭ unŭ înceiatŭ înprotivă, și le silește a se hotără ciarŭ și deteminatŭ. 
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 Cea din tăiă sepetmănă nu va fi tăcută, de acésta să ne tememŭ.   
________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 În Grecia și Tesalia desvóltă o propagandă cea maĭ mare activitate a funda unŭ 
imperiŭ grecescŭ pe ruinele celuĭ osmanŭ. În totŭ loculŭ lucră emisariĭ a aduna banĭ spre 
acestŭ scopŭ. Fileliniĭ în Turcia aŭ contribuitŭ spre acestŭ scopŭ 300,000 f. ― 
 Serbiĭ încă nu sʼaŭ deciaratŭ pănă acuma cu cine vorŭ ținea. Pórta cere dela eĭ unŭ 
respunsŭ categoricŭ și ajutoriŭ, președintele însă alŭ națiuneĭ acesteĭ a deciaratŭ, cumcă 
stăpănirea luĭ nu póte păși în protiva Rusieĭ nicĭ ofeesivŭ nicĭ defensivŭ, fiindŭ că eĭ aŭ  
totŭ aceea credință și sântŭ totŭ de aceea semințiă. ― Ministeriulŭ turcescŭ însă să fie zisŭ, 
cumcă aci nu e vorba de resboiulŭ islamuluĭ asupra credințeĭ ortodocse, ci de învingerea 
barbarismuluĭ spre scopulŭ susținereĭ civilisațiuneĭ. ― 
 Libanulŭ precum amŭ maĭ zisŭ, este nepacinicŭ, druziĭ nepăciuescŭ pe creștinĭ în 
totŭ loculŭ, și noĭ potemŭ fi îngrigițĭ că în acestŭ ținutŭ alŭ Turcieĭ vomŭ vedea scene 
sângeróse. 
 Corespundința austriacă négă, cumcă D. internunciu Bruc arŭ fi datŭ porțiĭ nota, de 
care atinserămŭ în Nr. trecutŭ, oficiosŭ. 
 Totŭ acésta corespundință aduce unŭ articulŭ, prin care adeverește știrea, cumcă 
organisațiunea politică a Monarhieĭ este sevărșită. 
 Manifestulŭ rusescŭ sʼa datŭ în limba ruséscă, și pre cum se înțelesă, numaĭ după ce 
a auzitŭ împeratulŭ Nicolaŭ despre întămplarea dela Isaccia. 
 Presa zice, că după cele întemplate, arŭ fi cu atăta maĭ puținŭ speranță despre 
restaurarea păceĭ, cu cătŭ Rusia acuma nu maĭ póte concede nimica, décă nu vré săʼșĭ pună 
joculuĭ sorțiĭ însemnătatea sea militariă și diplomatică. 
 Principele Romănieĭ Barbu Știrbeiŭ a întorsŭ la 1 Noem. visita, ce a fostŭ primitʼo 
dela ambasadorele turcescŭ în Viena, Arif Efendi. 
 La Brusela a descisŭ Regele în 8 Noem. c. n. sesiunea legislativă pe anulŭ 1854, cu 
unŭ cugăntŭ de tronŭ. 
 În Casela a bătutŭ ginerele electoreluĭ, contele Isenburgŭ pe ministrulŭ primariŭ 
Hasenflug cu propria sea mănă pănă a ruptŭ bastonulŭ de elŭ. 
 În Lugojŭ sʼa osănditŭ în 23 Oct. George Ovrea țerénŭ din Bara, pentru punerea 
foculuĭ, la mórte prin stréngŭ, și acésta osăndă sʼa mi esecutatŭ totŭ în aceea zi prin 
înpușcare în lipsa unuĭ găde. 

________________ 
Cămpulŭ Bătălieĭ. 

 Pănă astăzĭ 6 Noem. nu amŭ primitŭ nici o știre maĭ prosperă din cămpulŭ bătălieĭ. 
Despre cele ce sʼa întămplatŭ maĭ nainte scótemŭ următoriele daturĭ, de și acuma nu potŭ 
avea mare interesŭ după cele ce auzirămŭ și înpărtășirămŭ în Nr. trecutŭ: 
 Arătătoriulŭ de statŭ prusianŭ aduce despre lupta dela Oltenița următoria știre 
telegrafică cu datŭ din Bucureștĭ în 5 Noem. c. n: În 2 Noem. aŭ trecutŭ 23000 turciĭ pela 
Oltenița Dunărea, și sʼaŭ încuartiratŭ acolo în șanțurile cele vecie ruseștĭ. Erĭ la 12 óre a 
începutŭ din partea rușilorŭ atacarea prin generalele Danenberg a căruĭ bubuiture de tunurĭ 
se auzéŭ la Bucureștĭ. Șese batalione ruseștĭ aŭ atacatŭ Șanțurile, și léŭ ocupatŭ cu asaltŭ 
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prin baionete. Cavaleria nu a potutŭ nimicŭ lucra pentru că terenulŭ este acolo nomolosŭ. 
Despre perderea de amăndoue părțile nu este încă nimicŭ positivŭ cunoscutŭ. Principele 
Gorcécof a plecatŭ astăzĭ la trupe ca să le mulțăméscă pentru bravura ce aŭ arătatŭ. 
 Alte știrĭ din Bucureștĭ cu datŭ din 26 Oc. înștiințéză: Principele Gorceacof a sositŭ 
în 24 la Oltenița tocmaĭ în acelŭ momentŭ, căndŭ lupta către amézĭ a fostŭ maĭ ferbinte la 
pusețiunea cu șanțurĭ, elŭ a vezutŭ cu ociĭ cum sʼa ocupatŭ acésta érășĭ, și cum oștirele luĭ 
și după amézĭ sʼa ținutŭ în posițiune asupra poteriĭ maĭ marĭ turceștĭ. Turciĭ staŭ lăngă 
Dunăre, iară rușiĭ nu aŭ perdutŭ pusețiunea lorŭ. Principelo Gorceacof după ce a întăritŭ 
posițiunea a mersŭ la Giurgiŭ. Lupta la Oltenița a ținatŭ cu o întrerumpere de 2 óre la amézĭ 
dela 3 diminéța pănă tărziŭ séra. Numerulŭ trupelorŭ turceștĭ, care aŭ trecutŭ pela Calafatŭ 
se dă după știrile din Constantinopole la 25000. Și se spune că fanatismulŭ turcilorŭ după 
ce aŭ căștigatŭ vreocăteva lovirĭ maĭ mice, a crescutŭ șĭ maĭ tare, și numaĭ vreŭ să audă de 
negoțiațiunĭ, și că știrea despre o intermisiune de arme a încălcitŭ și maĭ tare capetele 
nebune. Cu locuitoriĭ țereĭ se aŭ turciĭ bine. 
 După o relațiune din Galațŭ, sʼa pusŭ și acésta cetate în statŭ de asediă. Activitatea 
însă a deregătorielorŭ localĭ nu e ridicată, ci numaĭ subordinată generaleluĭ rusescŭ 
Engelhart. 
 Despre cele întemplate în Asia, nu sântŭ știri secure, nicĭ ceva deosebitŭ. 

________________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  17 Noem. c. n. O depeșă ce a sositŭ astăzĭ din Malta aicĭ adeverește știrea 
despre perderea, ce aŭ suferitŭ 15,000 rușĭ în Asia prin Selim Pașa. Ziurnalele „de Deba“ 
zice însă din contră: Ștrirea despre începutulŭ vrăjmășielorŭ în Asia nu se pare a fi fundatŭ. 
Ansă la acésta a datŭ sosirea unuĭ numerŭ de trupe, ce se ținŭ de despărțemintele regularĭ 
ale oștirelorŭ turceștĭ, care sʼarŭ fi încălcitŭ în luptă cu trupe neregulate iarŭ turceștĭ, ce aŭ 
vrutŭ să încépă cu désila răsboiŭ, și aŭ fostŭ înpedecate prin cele regularĭ. 
 „Universulŭ“ aduce tecstulŭ noteĭ oficióse, ce a datŭ pórta ambasadorilorŭ austriacŭ 
și prusiacŭ, cariĭ săntŭ  acreditațĭ în Constantinopole, ca săʼĭ înștiințeze despre întrarea 
flotelorŭ franțozeștĭ și englezeștĭ în Bosforŭ. Ea pórtă datulŭ din 18 muharem 2270 (9 
Octom. 1853) și sună așia: Este précunoscutŭ, cumcă Rusia vătămăndŭ tractatele prin 
ocuparea ambelorŭ principate, a comisŭ astfeliŭ de faptă, carea a trebuitŭ să tragă după sine 
răsboiŭ, și să siléscă pe pórtă la apucarea armelorŭ pentru de aʼșĭ apăra drepturile sele; 
cumcă Rusia a cercatŭ tóte greotățile, ce se potŭ numaĭ cugeta, în vreme ce stăpănirea 
otomană cuprinsă de dorŭ a susținea pacea sʼa silitŭ din contra la o înpăciuitóriă și 
prémoderată portare. În poterea tractatuluĭ dela an. 1811 a fostŭ îngustimea de Mare dela 
Dardanele și Marea négră încise pentru corabie de resboiŭ străine. Însă statulŭ de resboiŭ, 
care sʼa adusŭ prin portarea Rusieĭ, a pusŭ pe înalta pórtă în nevoe, aʼșĭ asigura folósele 
dreptuluĭ, ce resultéză pentru ea din acestŭ tractatŭ, și flotele Franțieĭ și Anglieĭ ale 
înălțatelorŭ poterĭ aliate cu pórta, sʼaŭ poftitŭ să între în îngustimea măreiĭ din Dardanele. 
Fermanele, ce se cerŭ spre acestŭ scopŭ, sʼaŭ trimisŭ gubernatoreluĭ Dardanelelorŭ, și eŭ 
amŭ primitŭ poruncă dela Maiestatea Sea Sultanulŭ acésta hotărăre a o aduce oficiosŭ la 
cunoștința Escelențieĭ Vóstre în cualitate, ca representanteluĭ curțiĭ austriace (prusiane) care 
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a consubscrisŭ acelŭ tractatŭ. Eŭ me folosescŭ de acéstă ocasiune a repeți Escelen. Vóstre 
asecurarea înalteĭ mele stime.          

Subscrisŭ Reșid Pașa. 

________________ 
Anglia. 

 Corespundintele Timesuluĭ din Berlinŭ scrie: După știrile ce le amŭ căpătatŭ, 
împeratulŭ Nicolaŭ a desvăluitŭ unŭ gradŭ ne obicinuitŭ de octivitate după întorcerea luĭ 
din Germania, și a arătatŭ mare îngrigire. Trupele dela Moscva, care dabea facŭ 15000 
săntŭ detașate spre miază zi. Afară de acésta aŭ să mérgă din fiește care regimentŭ de gardă 
din S. Petersburgŭ treĭ ofițirĭ la loculŭ bătălieĭ. În cercurile soțialĭ nu se maĭ vorbește de 
turcĭ în unŭ tonŭ desprețuitoriŭ, ca maĭ nainte, ci din contră se vede o discordare. Maĭ de 
parte spune că Rusia a datŭ să i se facă treĭ corabie de resboiŭ căte nu 110 tunurĭ una, care 
vorŭ sosi din America la Cronstatŭ în luna luĭ Maiŭ ― Acestŭ corespundinte cugetă, cum 
că și de arŭ fi împeratulŭ Rusieĭ convinsŭ despre rătăcirea sea, nu arŭ concede, și de aceea 
elŭ crede, că arŭ fiĭ maĭ bine a sprigini turciĭ, ca să fie în stare a cere deșertarea 
principatelorŭ ca o condițiune fără care nu. Corespundintele Timesuluĭ din Parisŭ scrie: 
Guberniulŭ austriacŭ a slobozitŭ în 17le luneĭ luĭ Octom. unŭ cerculariŭ către agențiĭ seĭ în 
țerĭ străine, acăruĭ cuprinsŭ de căpeteniă se pare a se restrănge în următoriele posițiuni: 
Maiestatea sea ce. r. apostolică credințiósă sistemeĭ sele de pace nu sa legănatŭ nicĭ unŭ 
momentŭ, a persecuta direpțiunea, ce ia arătato datorința în noua fasă, în întrebarea 
orientale. Pănă atuncĭ pănă căndŭ interesele propriuluĭ seu imperiu prin bătae nu se vorŭ 
amenința dea dreptulŭ, va remănea Maiestatea sea neutrale, cu atăta maĭ multŭ, cu cătŭ 
încredințările positive și repețite ale curțiĭ ruseștĭ îĭ daŭ asecurare, cum că acésta potere nu 
are intențiune a face vreo atacare asupra intregimeĭ porțiĭ, séŭ drepturilorŭ suverane ale 
sultanuluĭ. 

________________ 
Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e  31 Oct. Patriarhulŭ celŭ noŭ Părintele Antimŭ a așternutŭ 
Sultanuluĭ o nouă adresă de omagiŭ, carea așia sună: 
 „Subscrisulŭ, carele de către Sinodulŭ Mitropolițilorŭ și alŭ aleșilorŭ comuneĭ 
greceștĭ sʼa alesŭ de Patriarhŭ, la cererea națiuneĭ sʼa denumitŭ la acestŭ postŭ, și prin înalta 
milă a Maiestățiĭ Tele sʼa făcutŭ părtașiŭ de onórea, de a depune la piciórele tronuluĭ 
omagiulŭ seŭ celŭ plinŭ de o înaltă reverință, îșĭ va socoti totdéuna de o adeverată gloriă, de 
a pune cu tenacitate, și cu aplecare în lucrare binevoitóriele și dreptele tendințe, care țintéză 
spre binele și înaintarea subpușilorŭ M. Tele -Cuvintele cele mângăitórie și pline de 
îndurare, pe care Te aĭ milostivitŭ a le îndrepta către mine, mʼaŭ încredințatŭ pe mine, celŭ 
maĭ subpusŭ servŭ alŭ teŭ, cumcă fericirea și odihna națiuneĭ greceștĭ ceĭ credințiosŭ 
subpusă Maiestățiĭ Tele va ajunge la celŭ maĭ înaltŭ gradŭ. (!) O sudițĭ aĭ porțiĭ, maĭ vărtosŭ 
voĭ Grecilorŭ, să știțĭ dară, că înălțatulŭ și legitimatulŭ nostru Monarhŭ, ca să dovedéscă 
înalta Sea milă, bunătate și mărinimitate către credințioșiĭ seĭ sudițĭ, le a îngăduitŭ lorŭ 
îndurarea, ca elŭ să îndrepte către dănșiĭ graiulŭ Seŭ și préʼnaltele Sele poruncĭ, ca unŭ tată 
către copiiĭ seĭ, și eĭ săʼĭ pótă luĭ respunde. Adeveratŭ, Sire, că și Mahomed ІI, celŭ mare, 
de gloriosă aducere aminte(?) alŭ căruĭ strălucitŭ următoriŭ eștĭ M. Tea, sʼa înduratŭ atuncĭ, 
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căndŭ a cuprinsŭ atătea țere, a întroduce togma așia o blăndă și măngăitóriă sistemă în 
privința subpușilorŭ seĭ celorŭ noĭ, însă M. Tea aĭ știutŭ să învingĭ inimele tuturorŭ 
sudițilorŭ, și a Te face domnŭ preste tóte popórele; o învingere, care alcătuește puterea și 
ornamentulŭ tuturorŭ gubernielorŭ. ―  Noĭ prețuimŭ înaltulŭ meritŭ și înaltulŭ prețŭ alŭ 
îndurăreĭ, care în tóte zilele se revarsă preste noĭ. Noĭ mărturisimŭ cu tótă umilitatea 
subpunerea și credința nóstră Sultanuluĭ nostru.“ 
 „După ce Padișahulŭ nostru în nespusa luĭ bunătate și dragoste către subpușiĭ seĭ sʼa 
înduratŭ aʼșĭ pune la inimă susținerea vecilorŭ privilegie, care sʼaŭ garantisatŭ națiuneĭ 
nóstre de către biruitoriŭ, datoria nóstră a tuturorŭ este, a ne îrcredința în înalta voiă a M. 
Tele, a ne lăsa în voia cea împerătéscă, și a asculta de préʼnaltele poruncĭ, arătăndŭ 
mulțemita nóstră Ministeriuluĭ pentru facerile de bine, Judecătorilorŭ și Naibilorŭ pentru 
dreptatea, ce o eserceéză, Vezirilorŭ mi armateĭ pentru vitejia lorŭ, Patriarhuluĭ și 
Mitropolițilorŭ pentru moderațiune și cuviința lorŭ. 
 În sfărșitŭ datoria tuturorŭ credințioșilorŭ subpușĭ este, a se ținea în cerculŭ 
credințeĭ, și a nu se abate dela omeniă și deptate. Ce norocițĭ sântemŭ noĭ de a afla în umbra 
unuĭ Monarhŭ, care nu ʼșĭ are asemene, măntuirea nóstră subt poterniculŭ scutŭ alŭ mileĭ 
sele! Îndurăte, Sire, a primi simțirile de mulțămită ale Grecilorŭ, credințioșilorŭ subpușĭ aĭ 
M. Tele, a cărorŭ sinceră espresiune ʼșĭ o ținŭ de datoriă. O proniă dumnezeéscă, aperă de 
totŭ răulŭ pe strălucitulŭ nostru Sultanŭ, țineʼlŭ în veciă pe împerătesculŭ tronŭ, și nu 
denega nicĭ căndŭ credințioșilorŭ seĭ subpușĭ bucuria cea viă, de a fi părtașĭ de mila luĭ.“ 
 Loidulŭ, care ne înpărtășește acéstă adresă, adaogă, că Patriarhulŭ Antimŭ arŭ fi 
fostŭ la compunerea eĭ provocatŭ de către ambasadorele englezescŭ, carele stă în cea maĭ 
de aprópe relațiune cu Reșid Pașa, și că tonulŭ celŭ afară din cale lingușitoriŭ alŭ adreseĭ 
din destulŭ dovedește, că Patriarhulŭ nu din convingere vorbește așia, ci numaĭ de frica 
vergeĭ turceștĭ. Și întrʼadeverŭ nu póte să fie satiră maĭ mare, decătŭ căndŭ unŭ Arhiereŭ 
creștinescŭ laudă pe Mahomed II, carele în biserica S. Sofiĭ a băga ŭ Islamulŭ. 
 Corespundintele Timesuluĭ din Constantinopole zice, că adresa grecilorŭ, cumcă eĭ 
adecă vorŭ da pentru Sutanulŭ sângele și bucurile, este numaĭ o jucăriă scârbósă, că 
Patriarhulŭ Antimŭ a fostŭ trimisŭ de ministriĭ să stringă subscripțiunĭ, și că adresa nu arŭ 
avea nicĭ o însemnătate politică, pentru că greciĭ de și nu arată vreunŭ dorŭ după Domnia 
ruséscă, totușĭ cea turcéscă le este așia de grețiósă ca și la creștiniĭ slabĭ. 
 Acésta adresă o deputațiune stătătóriă din clerulŭ maĭ înaltŭ și ceĭ maĭ fruntașĭ grecĭ 
din Constantinopole condusă de Patriarhulŭ Antimŭ sʼa representatŭ Sultanuluĭ în 24 Oct. 
în o audențiă maĭ îndelungată. Deputațiunea a fostŭ primită cu cea maĭ grațiósă bunăvoință. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  31 Oct. Unŭ corespundinte alŭ „Observatoreluĭ 
Triestianŭ“ scrie: În Lunea trecută se înpreșciase aicĭ faima, cumcă la Batumŭ a venitŭ la 
conflictŭ între rușĭ și turcĭ spre dauna celorŭ dinteiŭ. Dragomanulŭ uneĭ ambasade 
încredință, cum că acésta arŭ fi auzitʼo dela unŭ ministru însușĭ. În tótă întemplarea 
conflictulŭ acesta sʼa făcutŭ nainte de eșirea terminuluĭ, ce era pusŭ pentru începerea 
vrășmășielorŭ. Vinerea trecută aŭ sositŭ și știrile despre întemplările dela Dunăre. Se spune 
că rușiĭ sʼarŭ fi retrasŭ, și că turciĭ ʼiară fi gonitŭ cu baionetele, în sfărșitŭ sʼa adeveritŭ, că 
o companiă arapĭ nedisciplinațĭ, fără să asculte de porunca, ce a căpătatŭ, aŭ trecutŭ 
Dunărea și sʼaŭ aruncatŭ ca turbațĭ asupra rușilorŭ, puținĭ numaĭ din aceștĭ nebunĭ sʼaŭ 
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întorsŭ înderăptŭ. Asemenea nebuniă sʼa încercatŭ și asupra uneĭ insule, ce era părăsită de 
rușĭ. Știrea a sositŭ aicea în 15 Oct. pela mezulŭ nopțiĭ căndŭ tocmaĭ maĭ mulțĭ ministrĭ și 
demnitarĭ marĭ eraŭ adunațĭ la marele vizirŭ, care îșĭ măritase fata. Festivitatea se întrerupse 
delocŭ, și se păși la o consultare, în carea sʼa arătatŭ o încordare mare, fiindŭ că din 
înștiințare se vede, cumcă inviațiunea, ce sʼa trimisŭ supremuluĭ comendante pentru 
amănarea vrăjmășielorŭ, prin neascultarea unorŭ voluntarĭ sʼaŭ făcutŭ nefolositóriă. O 
părere ce sʼa adeveritŭ prin raportulŭ, ce sʼa primitŭ din castre, fiindŭ că Omer Pașa zice în 
elŭ, că dănsulŭ nu maĭ póte înfrâna fanatismulŭ trupelorŭ. ― Acésta corespundință o 
înpărtășirămŭ, ca să vedemŭ cumse iaŭ lucrurile în Constantinopole.     

 
 

Înștiințare. 
 Mineiulŭ luneĭ luĭ Fevruariŭ a eșitŭ de sub téscŭ; decĭ DD. prenumeranțĭ la acésta 
carte sântŭ poftițĭ a trimite după tomulŭ acesta. Ianuariŭ încă nu e gata de totŭ. Totdeodată 
se dă de știre, că încă totŭ se maĭ primește prenumerare pe acésta carte, și adecă pentru tótŭ 
trupulŭ de 12. Minnée nelegate cu 60 f. m. c.  

Dela tipografia diecesană în Sibiiŭ. 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 14. Noemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1211/4 
Argintulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  1151/4 

 

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




