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Depeșe telegrafice. 
  

P a r i s ŭ  20 Noem. c. n. Monitorele înștiințéză din Lisabuna din 5 Noem. că a 
muritŭ regina Portugalieĭ în urmarea naștereĭ. După legĭ pórtă regesculŭ bărbatŭ regenția 
pănă la Maiorumtatea clironomuluĭ de tronŭ. Lisabona este în pace. 

Regina Portugalieĭ Duna Maria II da Gloria născută la an 1819 a muritŭ în alŭ 34lea 
anŭ. Bărbatulŭ eĭ regele Domfernandŭ, principe din Sacsen-Coburgŭ-Gota (nepotulŭ 
regeluĭ din Belgiŭ, și vărŭ bărbatuluĭ regineĭ Victorieĭ), este născutŭ la an. 1816 și stă în 
vărstă de 37 anĭ. Principele de corónă Dom Pedro de Olcontarea este de 16 anĭ ‒ născutŭ 
1837 ― are încă 4 frațĭ maĭ tinerĭ și doue sororĭ. 

P a r i s ŭ  17 Noemvr. c. n. Faima falsă despre luarea Bucureștiuluĭ prin turcĭ, 
mesurele de bancŭ ce se crede că se vorŭ face, și articululŭ de dăunăzĭ din monitore asupra 
stareĭ întrebăreĭ orientalĭ împedecă urcarea burselorŭ. 

P a r i s ŭ  18 Noemvr. Monitorele zice cum că stăpănirea nu se póte cuprinde cu 
negoțulŭ bucatelorŭ fără să nuʼlŭ pericliteze. Lipsa bucatelorŭ dace 10 milione hectolitre, 
însă întrebarea de subsistențiă nu cășună maĭ multĭ neodihnă, ― 3,600,000 hectolitre săntŭ 
aduse din afară, și se aștéptă încă o cătime mare. 

O d e s a  8 Noemvr. Vaporele de resboiŭ rusescŭ „Ienicale“ sʼa înecatŭ nu de parte 
de Ialta în Gersonesŭ, fecioriĭ aŭ scăpatŭ.   

________________ 
R e s b o i e l e  c e l e  d o u e  a l e  R u s i e ĭ  î n  c o n t r a  T u r c i e ĭ i   

î n  a n i ĭ  1810 ș i  1828. . 
(III articulŭ în Ziurnalele „Deba“). 

 T e a t r u l ŭ  r e s b o i u l u ĭ .  ―  B u l g a r i a ,  Ș u m l a ,  V a r n a ,  
S o f i a ,  m u n t e l e  B a l c a n u l u ĭ ,  C a m c i u c u l ŭ .  
 În înpărtășirile nóstre despre teatrulŭ de resboiŭ, eată că în urmă vinimŭ la acele 
locurĭ, unde sʼa înceiatŭ lupta încele doue resboie din urmă și unde se va înceia și acum. Să 
vorbimŭ maĭ înteiŭ despre Bulgaria, cunoscută străvecilorŭ romanĭ subt numire de Mezia, 
care se află între Dunăre și muntele Bălcanŭ. Tóte fortărețele, căte le numerarămŭ în 
ținutulŭ Dunăreĭ zacŭ în Bulgaria. În Bulgaria de susŭ este Sofia, acea cetate multŭ 
compănitóriă. Bulgariĭ săntŭ slavĭ, cariĭ la începutŭ aŭ descălecatŭ aicĭ dela țermiĭ râuluĭ 
Volga, unde pănă astăzĭ se maĭ află o cetate care se numește Bulgari. În țeara romănească, 
unde se vorbește o limbă care a purcesŭ din cea latină, în privința vorbireĭ rușiĭ săntŭ totŭ 
așia de străinĭ ca și căndŭ sʼarŭ afla în Italia, în vreme ce cu bulgariĭ se potŭ înțelege fórte 
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bine, căcĭ aceste doue limbe se deosebescŭ una de alta numaĭ respicare. Pe lângă acesta 
atătŭ rușiĭ cătŭ și bulgariĭ mărturisescŭu aceeașĭ credință dreptcredințiósă orientale și în 
servițiulŭ Dumnezeescŭ se folosescŭ de aceleșĭ cărțĭ bisericeștĭ scrise cu slove ciriliane. În 
Districtulŭ Dobrudgea, care coprinde ungiulŭ celŭ mare, careʼlŭ formează Dunărea de 
giosŭ, se află unŭ Cercŭ locuitŭ de tătarĭ și altulŭ de arabĭ din Egiptŭ. Pe tătarĭ ʼĭ alungară 
rușiĭ dela țermiĭ Nistruluĭ și eĭ se așezară aicĭ. Earʼ arabiĭ fuseră prinșĭ în resboiulŭ pe care 
ʼla purtatŭ sultanulŭ Mahmudŭ în contra luĭ Mehmed‒Ali străpurtațĭ aicĭ. Sultanulŭ a 
demăndatŭ să li se dee tóte cele trebuincióse pentru purtarea economieĭ, în urmarea aceasta 
colonia lorŭ înflori. 
 Poporățiunea Bulgarieĭ, din care doue din treĭ părțĭ săntŭ creștinĭ, se prețuește ca la 
1½ milionŭ. În cetățĭ și orășele maĭ marĭ nicĭ că se vedŭ musulmanĭ. Venitulŭ agricultureĭ 
din această țeară se suie la 64 milióne și cela alŭ industrieĭ la 10 milióne francĭ, prin urmare 
suma întreagă a venituluĭ face 74 milióne francĭ, din care nórta primește subt numire de 
contribuțiunĭ feliurite 15 milióne de francĭ. Tacsa capuluĭ pentru unŭ raia (suditŭ turcescŭ 
de altă limbă și religiune) face 7½  francĭ pentru unŭ stăpânŭ și 3½ fr. pentru toțĭ ceilalțĭ 
inșĭ, cariĭ trecură peste anulŭ alŭ 20 din vârstă. Femeile săntŭ scutite dela respunderea 
acesteĭ contribuțiunĭ. În timpulŭ de față povara contribuțiuneĭ se maĭ mărește prin dările și 
robotele cele estraordinarĭ, care le îngrămădește resboiulŭ asupra poporățiuneĭ. Și fiindcă 
auzimŭ în tóte zilele despre jertfele cele marĭ ce le aducŭ musulmaniĭ pentru întreținerea 
armateĭ din Europa și Asia, nimicŭ póte fi maĭ firescŭ, decătŭ ca și supușiĭ creștinĭ ce se 
află în împerăția turcéscă și săntŭ scutițĭ de milițiă să contribue fiăcare după cum îlŭ 
rabdăstarea și averea sea. 
 Bulgarulŭ este omŭ păstrătoriŭ, silitoriŭ și fórte temătoriŭ de Dumnezeŭ. 
Caracterulŭ și onorea luĭ stă întrʼunŭ contractŭ fórte mare cu viclenia și scimbățiunea 
greculuĭ. Despre Bulgaria se spune, că ea nice odată arŭ fi fostŭ așia apăsată și subtă ca 
celelalte provincie turceștĭ. Acésta este unica provinciă în tótă Turcia unde creștinilorŭ le 
este iertatŭ aʼșĭ trage clopotele de pe la biserice după placŭ. Turciĭ cariĭ aŭ priceputŭ cătŭ de 
bine că zace în interesulŭ lorŭ a nu întărita pe acestĭ locuitorĭ în contra sea, aŭ trasŭ și în 
resboiele cele din urmă, ce le avură cu Rusia, la tóte obsidiunile folóse însemnătórie dela 
bulgarĭ, fiindŭ că bulgariĭ ce locuiaŭ în cetățĭ se alăturaŭ pe lăngă garnisónele turceștĭ și 
așia formaŭ trupe bune de ajutoriŭ. Orĭ și cătŭ aŭ cruțatŭ turciĭ pe locuitoriĭ creștinĭ din 
Bulgaria, cumpătulŭ și cruțarea acésta nu aŭ deprinsʼo cu acea parte a provincieĭ, care se 
estinde dela Nicopole și Tărnova pănă la marea négră. Cruțările aceste adecă nʼaŭ valore 
pentru Bulgaria de susŭ, care coprinde cele doue pașalicurĭ marĭ alŭ Vidinuluĭ și alŭ Sofieĭ. 
Din pricina acesta sʼaŭ întâmplatŭ, de la anulŭ 1841 vezândŭ bulgariĭ, că sistema despoiereĭ 
și a împilăreĭ crește pe zi ce merge, ajunșĭ fiindŭ la desperațiune se încercară a se rescula 
asupra împilătorilorŭ seĭ. Și e lucru de minune, că îndemnulŭ celŭ maĭ dʼaprópe la aceste 
împilărĭ și despoierĭ îlŭ dede ciarŭ hatișerifulŭ de Giulhane, pe care sultanulŭ Mahmudŭ îlŭ 
slobozice cu acelŭ scopŭ, ca să scape pe creștinĭ de despoierile pașelorŭ turceștĭ. După 
sistema cea npuă ce sʼa întrodusŭ prin acelŭ hatișerifŭ în privința contribuțiunilorŭ 
culegătoriĭ de dare se numiră dea dreptulŭ de către guberniŭ și culéseră și contribuțiunile în 
numele aceluia. Feliuritele contribuțiunĭ ale raialelorŭ se contraseră tóte în una, prin care 
mesură se credé că se va pune stavilă la tóte măncătóriele, apăsările și abusurile. Turciĭ însă 
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aŭ fostŭ maĭ gata aʼșĭ împreuna pofta ce o avéŭ de a rănĭ și despoia cu dorința de aʼșĭ 
resbuna de acele noue așezăminte atătŭ de urgisite. La bulgariĭ ceĭ simpliĭ și fără de nice o 
cultură, nepricepătorĭ de a citi și scrie, lise dedeŭ revașe de primire cu totulŭ false aŭ 
neisprăvite, și după aceea se siliaŭ a respunde dările îndoite séŭ și întreite. Décă cârmaniĭ 
numaĭ avéŭ banĭ ca să plătiască, li se trămiteaŭ esecuțiune de arnăuțĭ sălbaticĭ, cariĭ fiindŭ 
maĭ multŭ tălharĭ decătŭ ostașĭ, sevârșiaŭ cruzimile cele maĭ înfiorătórie. În urmă isbuti o 
rescólă. Bulgariĭ, cariĭ ʼșĭ făcuseră socotéla pe ajutoriulŭ sârbilorŭ, cu cariĭ săntŭ de viță și 
pe lângă aceea și vecinĭ, se vezură înșelațĭ și biata țéră, care se dede în mănele arnăuțilorŭ 
ajunse în căteva lune devastată și împilată prin crănceniele, repirile și omorurile acelora. La 
remustrățiunea solilorŭ europenĭ în urmă ʼșĭ trase pórta pe arnăuțĭ din țéră, trămițindŭ 
milițiă regulată în loculŭ lorŭ. Cu tóte aceste decăndŭ reformele Sultanuluĭ Mahmudŭ aŭ 
început a afla ascultare maĭ multă la turcĭ, și maĭ alesŭ decăndŭ fiiulŭ aceluia sultanulŭ 
Abdul-Megidŭ a slobozitŭ tansimatulŭ adecă o patentă pentru organisațiunna internă, sórtea 
bulgarilorŭ a începutŭ a se preface în cătva spre bine, creșterea începe a se căuta, creștiniĭ 
ceĭ cu stare bună întemeiară scóle pentru tinerime și proventele agricultureĭ și ale 
comerțiuluĭ se îmulțiră vezândŭ cu ociĭ. Nu se póte însă nega, că binefacerile tansimatuluĭ 
săntŭ încă totŭ precarie și fără de nice o graniță, și ciarŭ pentru că turcismulŭ celŭ veciŭ și 
ruginitŭ se află adâncŭ înrădăcinatŭ în năravurile poporuluĭ, se încungiură și se vatămă 
acele adese orĭ. 
 Turciĭ ceĭ vecĭ se află astăzĭ întrʼo lungă fórte viiă cu reformătoriĭ, adecă cu turciĭ 
ceĭ cultivațĭ în cătva. Reșid-Pașa și ceĭ ce se ținŭ de a luĭ partită reformătóriă aŭ să fiă 
numaĭ dațĭ giosŭ dela cărmă, după cum sʼa făcutŭ acésta înnainte de treĭ anĭ căndŭ cu 
prigonirea creștinilorŭ dela Alepo, și atuncĭ partita cea ruginită ajunge la cărmă și din totŭ 
tansimatulŭ nu se alege alta decătŭ vorbe góle, fără de nice o însemnare. 
 Orașele cele maĭ însemnătorie ale Bulgarieĭ săntŭ: Vidinulŭ, Rușciuculŭ și Silistria, 
tóte aceste lângă Dunăre; Șumla unŭ locŭ tare cu șanțurĭ, Varna fortăreață și scelă la marea 
neagră, Târnova, care a fostŭ odinióră căpitalea regilorŭ bulgăreștĭ și Sofia căpitalea unuĭ 
pașalicŭ maĭ mare. Linia Balcanuluĭi se întinde dela îngusțimile sârbeștĭ pănă la marea 
neagră, și între Târșova și șesulŭ dela Filipopoli ajunge la o ʼnălțime de 2200 metre. Treĭ 
zile de călătoriă se cerŭ dacă vrea omulŭ a trece dea latulŭ peste lanțulŭ acestuĭ munte. Pe 
lângă multele cărărĭ pentruu ómenĭ pedestriĭ, săntŭ șese drumurĭ marĭ, care ducŭu peste 
munte, care în timpulŭ celŭ frumosŭ de veară tóte săntŭ practicabilĭ pentru o armată și a eĭ 
artileriă. Numaĭ icĭ și colea se cere, ca saperiĭ să obliască puțintelŭ drumulŭ; dar cu tóte 
aceste se află și strimtorĭ și prepaste, care dacă vorŭ fi apăsate de o însemnătóriă potere 
armată, potŭ fi de mare importanță.           (va urma) 

________________ 

Monarhia Austriacă. 
Transilvania. 

 S i b i i ŭ  15 Nov. Gazetele atătŭ străine, cătŭ și cele pămăntene încă totŭ îșĭ spargŭ 
capulŭ despre lupta dela Oltenița și dela Giurgiŭ. Cele străine maĭ vărtosŭ englezeștĭ aŭ 
născocitŭ cele maĭ marĭ absurditățĭ, așia Timesulŭ aduce o depeșă telegrafică prospetă din 
isvorŭ securŭ precum zice, cumcă turciĭ aŭ trecutŭ Bucureștiĭ care ardŭ în treĭ locurĭ, și că 
Rușiĭ se retagŭ către Brașovŭ. Că 15000 turcĭ sʼarŭ duce prin Serbia, ca săʼĭ taie de către 
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Rusia: Bunŭ geografŭ e D. corespundinte. Între aceea nu se aude nimicŭ să se fie 
întemplatŭ ceva maĭ însemnatŭ în cămpulŭ bătălieĭ nice dintro parte nicĭi dinn alta, 
operațiunile ce lea desvoltatŭ Omer Pașa se adscriŭ generaleluĭ spaniolŭ Prim, care 
talentulŭ seŭ de a porta resboiŭ la doveditŭ de maĭ multe orĭ. Unŭ corespundinte din Sibiiŭ 
în O. D. P. descrie starea de acum a Romănieĭ, și zice că ea aicĭ și în totŭ loculŭ trebue să 
fie de celŭ maĭ mare interesŭ, că arŭ fi însă fórte greŭ a privi în lăuntrulŭ administrațiuneĭ 
țereĭ acesteĭ, pentru că și cele puține organe publice cu încetulŭ amuțescŭ. În privința acésta 
zice corespundintele că este interesante a vedea, cum uniĭ locuitorĭ aĭ Romănieĭ vinŭ aicĭ la 
Sibiiŭ ca să audă noutățĭ. Zice maĭ departe că atăta este adevăratŭ, cumcă titululŭ și numele 
deregătorielorŭ de maĭ nainte custaŭ încă, precum și activitatea judecătorielorŭ, și că firește 
numaĭ în locurile unde se facŭ operațiunile supravigéze comendanțiĭ ruseștĭ asupra 
administrațiuneĭ politice precum cere statulŭ de resboiŭ, și apoĭ adaogă că tocmaĭ aceste 
mesure stingŭ simpatia locuitorilorŭ celorŭ de o semințiă (?) și de o credință cu rușiĭ pentru 
eĭ. ― 
 Corespundintele zice maĭ departe că muscaliĭ vorŭ fi în principate pănă la 60,000 
care operéze, însă vreocăteva învingerĭ ne însemnate ale turciloru să nu tragă nime o 
înceiere rătăcită despre resultatulŭ celŭ de pre urmă alŭ acestorŭ entusiasmațĭ de simțulŭ 
națiunale cariĭ se luptă vitejește , eĭ aŭ căștigatŭ și căte unŭ resultatŭ bunŭ și după 
mărturisirea rușilorŭ, și póte că vorŭ căștiga și maĭ multe folosințe, despre sfărșitulŭ acestuĭ 
resboiŭ însă pănă muscaliĭ vorŭ avea de a face numaĭ cu turciĭ nu póte fi nicĭ ă îndoială, 
căcĭ după judecata unuĭ ofițirŭ stabale austriacŭ eminente care numaĭ atuncĭ se întorsése din 
castrele turceștĭ și muscăleștĭ și care a petrecutŭ acolo maĭ lungŭ timpŭ, provisiunea 
montirulŭ și armatura trupelorŭ ruseștĭ nu lasă nimicŭ de doritŭ, caiĭ artilărieĭ și cavalerieĭ 
săntŭ eminențĭ, disciplina și ordinea bună se înțelege de sine, iară în armata turcéscă pe 
lăngă însemnatele talente ale singuraticilorŭ ductorĭ, lipsescŭ multe din menționatele 
momente însămnătórie, adauge încă frigulŭ de iarnă ce este amiculŭ naturale alŭ rușilorŭ, și 
se póte lua cu tótă consecuința, cumcă înflăcăratulŭ focŭ alŭ musulmanilorŭ dedațĭ la climă 
maĭ blăndă se va stămpăra curăndŭ. Întrʼaceea armata ruséscă se va totŭ înmulțĭ și în 
sfărșitu tactica și perdurarea trebue să învingă. 

Vestitoriulŭ romănescŭ care de maĭ multe septemăne dabea ne veni érășĭ, cuprinde 
manifestulŭ împeratuluĭ Nicolaŭ, și cumcă în 1 Noemvr. sʼa ținutŭ la 9 óre diminéța în 
catedralea Metropolieĭ în presenția funcționarilorŭ militarĭ și civilĭ rușĭ, ce se află în 
capitale, ai DD. medularĭ aĭ sfatuluĭ ecstraordinariŭ administrativŭ, a maĭ multorŭ boerĭ și 
notabilĭ orășeneștĭ și a oficerilorŭ romănĭ S. Liturgiă și citindusă manifestulŭ înperătescŭ 
sʼa căntatŭ de Eminenția sea părintele mitropolitulŭ Nifonŭ „Mărire celuĭ din Înălțime“. 
Atinge și despre întămplările dela Giurgiŭ și Oltenița. 

Austria. V i e n a  Corespundința următóriă din O. D. P. cu datŭ din 19 Noemv. c. 
n. desfășiură așia înțelepțește pusețiunea politică de astăzĭ, cătŭ nu potemŭ a nu o înpărtăși 
și cititorilorŭ nostriĭ. Căndŭ în capetulŭ septemăneĭ acesteĭ aruncămŭ o privire peste 
situațiunea politică, nu aflămŭ nice o faptă, care arŭ arăta către săninarea orĭzonteluĭ 
politicŭ. Ba din contră abstrăgăndŭ dela tóte evinemintele politice sʼa înreutățitŭ tare statulŭ 
politicŭ alŭ lucrurilorŭ dela manifestulŭ rusescŭ celŭ de pe urmă. Presa franțozéscă și 
englezéscă este maĭ amărătă, ca orĭ căndŭ, și bărbațiĭ statuluĭ purtătorĭ de politică arată la 
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deosebite locurĭ o disonanță și iritațiune, ce unuĭ resultatŭ înpăciuitoriŭ nimicŭ maĭ puținŭ 
póte fi, ca înaintătoriŭ. Faimele despre proiecte de note mizlocitórie sʼaŭ stinsŭ față cu tarea 
voință a actuluĭ rusescŭ și a înflăcăratuluĭ spiritŭ alŭ osmaniilorŭ. Bóla ce se părea la 
începutŭ a fi curabile cu regente feliurite, a eruptŭ acum în o bólă iute ferbinte, la care se 
pare, că se potŭ apleca numaĭ slobozirĭ de sănge, și medicine eroice, și ce e maĭ reŭ, bóla se 
pare că dă în lungóre. Cu cătŭ se întrinde cérta orientale, cu atăta maĭ tare se face maĭ 
primejdiósă pentru pacea obștéscă din Europa. Patimile amenință cu aprinderĭ, și periculóse 
determinațiunĭ amenință că vorŭ învia în sfărșitŭ prin lungă frecare. 

Décă sʼarŭ fii săvărșitŭ drama strategică la Dunăre cu una seŭ doue lovirĭ ― precum 
se cam aștepta de obște  ― atuncĭ arŭ fi fostŭ speranță pentru înțelegerea poterilorŭ marĭ, 
prin portarea resistențieĭ însă, carea o desfășiură Turcia, sʼa datŭ unŭ motivŭ maĭ multŭ 
poterilorŭ eĭ protectice, ca să o spriginéscă. Poterile apusene, care maĭ multŭ séŭ maĭ puținŭ 
atărnă dela opiniunea publică, se mănă prin acésta totŭ maĭ tare nainte, în vreme ce Rusia în 
partea sea, lăngă córda religiósă, ce a lovitŭ la poporele sele, acuma numaĭ e în stare a se 
retrage ! 

Să mergemŭ însă la fapte, și vomŭ afla maĭ demnă de atențiune acea înpregiurare, 
cumcă noroculŭ armelorŭ pănă acuma nu a fostŭ nepărtinitoriŭ turcilorŭ. Ba din contră eĭ 
potŭ să se laude cu vreocăteva favoratorie afere, care de și nu săntŭ de natură întinsă séŭ 
hotărătóriă, totușĭ aŭ fostŭ destulŭ de brilante, ca să facă efectŭ, și ca să lucre moralicește 
asupra spirituluĭ trupelorŭ. Stabulŭ generale alŭ luĭ Omer Pașa este în tótă întămplarea 
condusŭ de o însemnată personalitate acésta arată tóte iscusitele mișcărĭ părute, ce săntŭ 
proiectate cu securitate și îndeplibite cu o îndreznire. Nice părăsirea Oltenițeĭ nu se póte 
altfeliŭ privi, de cătŭ ca o retragere, căcĭ nu a fostŭ siluită prin lupta contrariuluĭ, ci de voe 
bună fiindŭ că turciĭ avură timpŭ de ajunsŭ a ruina fortulŭ seŭ acolo, și a se retrage în 
răndŭ. Se numește de obște ca Șefulŭ stabuluĭ generale alŭ armateĭ turceștĭ dela Dunăre, 
generalele spaniolŭ Prim, fiindŭ că mișcările strategice lase a înceia la o maĭ înaltă 
conducere militare, și generalele Prim are renume de unŭ bărbatŭ cu esperiință și cunoștințe 
marĭ. 
 Ce se atinge de cămpulŭ resbeluluĭ din Asia noĭ nu ținemŭ știrile de biruințe ale 
buletinilorŭ turceștĭ de izvóre secure. Pe scena asiatică săntŭ publicațiunile turceștĭ totŭ în 
acelŭ folosŭ, cum săntŭ publicațiunile ruseștĭ la Dunărea de giosŭ“. În Europa au buletiniĭ 
din Bucureștĭ avantagiŭ naintea celorŭ turceștĭ, pentru teatrulŭ de resbelŭ din Asia are 
aprópe stătătoriulŭ Ziurnale de Constantinopole avantagiŭ naintea celora lalte foĭ europene. 
Décă buletiniĭ ruseștĭ se potŭ primi numaĭ cu reținere la ceĭ turceștĭ, ce totŭ deuna este de 
lipsă, căndŭ avemŭ știrile uneĭ partite luptătórie naintea nóstră, atuncĭ citirea buletinilorŭ 
turceștĭ cerŭ și maĭ mare precauțiune, fiindŭ că aci îngănfarea orientale mărește și maĭ tare 
înfățișarea părtinitóriă. 
 Ce noă se pare pe teatrulŭ de resboiŭ asiaticŭ de maĭ mare însemnătate, decătŭ 
lovirile mice între rușĭ și turcĭ, este pusețiunea ce o vorŭ lua corăbiele floteĭ anglo-
franțozeștĭ acolo. Noĭ nu ne îndoimŭ, cum că întrʼuna de zile nuʼmĭ vorŭ poté reținea angli 
curiositatea lorŭ a face o cercetare cu una séŭ doue corabie la Batumŭ, de arŭ fi și numaĭ 
pentru aceea, ca să ducă acolo vreunŭ reportătoriŭ alŭ Timesuluĭ. Unŭ astfeliŭ de toristŭ 
englezescŭ este la tótă întămplarea în marea négră o neplăcută arătare, care puținŭ aduce 
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spre înaintarea păciĭ. Pentru că unde a fostŭ odată englezulŭ acolo este obicinuitŭ a veni 
mai mulțĭ după olaltă, și prea mulțĭ astfeliŭ de ospețĭ în marea négră, ce nu e dedată cu 
astgeliŭ de arătărĭ nu va plăcea de bună sémă Rusieĭ. 
   Noĭ privimŭ la tóte faimele de întreprinderĭ resboióse, ce aŭ intențiune să facă 
ambele flote în marea négră, numaĭ de marfă gazetariă, așia precum nu dămŭ crezămăntŭ 
nice știreĭ, cumcă împeratulŭ Nicolaŭ arŭ fi deciaratŭ, că arătarea macărŭ numaĭ a uniceĭ 
corăbieĭ englezeștĭ aŭ franțozeștĭ în marea négră, se va privi de deciarațiune de resbelŭ. Noĭ 
cu multŭ maĭ tare cugetămŭ, cumcă marina ruséscă, décă arŭ întălnĭ o corabie singuratică 
englezéscă séŭ franțozéscă înotăndŭ pe marea négră, arŭ salutaʼo fără îndoială, séŭ arŭ 
respunde la salutarea aceleĭ, precum acésta este obicinuitŭ între flamurele înprietenite. 
 Cu tóte aceste punctulŭ acesta este unulŭ din cele maĭ ușorŭ de rănitŭ în tótă 
situațiunea europénă, pentru că elŭ dintrʼo parte este tocmaĭ așia de momitoriŭ pentru 
interesele englezeștĭ, cătŭ și ațițătoriŭ pentrŭ cele ruseștĭ. 
 Unde vine atătŭ la stăpănirea de sine, cătŭ și la moderațiune, acolo este pericululŭ, 
décă fitilulŭ este aprópe de vasulŭ cu érbă de pușcă, cu atătŭ maĭ primejdiosŭ décă stă unŭ 
parlamentŭ înderăptulŭ purtătoriuluĭ de fitilŭ șiĭ îlŭ mănă înainte. 
 V i e n a  21 Noem. c. n. Corespundința Austriacă are următórea știre: După 
înștiințărĭ din S. Petersburgŭ din 12 Noem. a sositŭ acolo unŭ curierŭ care a adusŭ știrea 
cum că vrăjmășiele saŭ descisŭ în Asia din partea turcilorŭ. Acestiĭ aŭ întratŭ în pașaliculŭ 
din Corsŭ între Gumri (Alecsandropole) și Acalcicŭ, și aŭ fostŭ reînpinșĭ după o luptă 
destulŭ de înfocată de corpulŭ de observațiune rusescŭ subt comanda Principeluĭ 
Buriatinsci cu o perdere de omie de ficiorĭ. Despre o lovire la Batumŭ și despre luarea 
fortuluĭ S. Nicolaŭ nu se știe nimicŭ în S. Petersburgŭ.  

________________ 
Întămplări de zi. 

 La Candia domnește o nepăciuire și se aștépătă acolo mișcărĭ resculătórie. 
 Totŭ astfeliŭ de știrĭ se audŭ și dela granița Grecieĭ. O soțietate secretă este fórte 
activă a aduce banĭ pentru întemeierea imperiuluĭ bisantinŭ. 
 Scrisorĭ de S. Petersburgŭ în „morning hronicle“ spunŭ, cumcă în tótă Rusia 
resăriténă dela 1 luneĭ acesteia se recruteze trupe noue căte cu 7 dela o mie. 
 Față cu atătea faime, după care generalele insurgențilorŭ ungureștĭ Clapca acușĭ se 
află la oștirea turcéscă din Asia, acușĭ la cea dela Dunăre, se înștiințéză din Malta din 7 
Novr. c. n. cum că cu doue zile maĭ nainte arŭ fi trecutŭ Clapla pe acolo cu maĭ mulțĭ ofițirĭ 
insurgențĭ încălătoria către Constantinopole. 
 În Gazeta Triestuluĭ se spune, cum că sosirea trupelorŭ ajutătórie sʼarŭ fi înștiințatŭ 
porțiĭ de către concernințiĭ ambasadorĭ oficiosŭ. 

________________ 
Principatele dela Dunăre 

 Dela granița Serbieĭ se scrie în O. D. P. următóriele: De vreo căteva zile întețește 
Pașa din Belgradŭ îndepărtarea consuleluĭ rusescŭ din Serbia. Guberniulŭ sărbescŭ a 
năzuitŭ pănă acuma cu tótă seriositatea a remănea neutrale, pórta însă cércă a căștiga Serbia 
pe partea sea, și să o tragă în luptă asupra Rusieĭ, o cercare ce sa făcutŭ pănă acuma în maĭ 
multe forme de maĭ multe orĭ însă în zădarŭ. Acésta se cércă și acuma căndŭ oștirile turceștĭ 
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staŭ între Rusia și Serbia, și acésta așia a zice este isolată de către Rusia. Se zice că 
consulele franțozescŭ din Belgradŭ spriginește positiva pretensiune a Pașeĭ din Belgradŭ cu 
vioțiune. Se speréză, că așia se va compromite Serbia față cu Rusia, și va pune sfărșitŭ 
statuluĭ neutrale, însă pănă acuma se pare că consulele rusescŭ nu a datŭ nicĭ unŭ semnŭ, că 
va părăsi Serbia la cererea Pașeĭ, și așia se potŭ face și aicĭ niște complicațiunĭ noue și fórte 
grele, căcĭ nu e de crezutŭ, cumcă Rusia va espune Serbia, pe care o protege, voeĭ turcilorŭ. 
Póte dară lucrulŭ venĭ pănă acolo ca pórta să ea mesure siluitórie asupra stăpănireĭ Serbeștĭ, 
ce arŭ póte aduce pre ușiorŭ poporulŭ servianŭ asupra lorŭ. Căderea uneĭ lavine începe în 
micŭ, și apoĭ se întrinde fără să o poțĭ ținea. Posițiunea Serbieĭ a fostŭ totŭ déuna de 
influință la ținerea creștinilorŭ în Turcia. Cercările de resculare a bosnécilorŭ, bulgarilorŭ și 
montenegrinilorŭ nu sʼaŭ potutŭ lăți fără ajutoriulŭ Serbieĭ; de sʼarŭ sili acuma Serbia să 
lucre, atuncĭ nu este cu potință, ca ea să se lupte cu vrăjmașiĭ eĭ naționalĭ de sute de anĭ 
asupra dreptcredințiosuluĭ Țarŭ. Serbia arŭ trebui să se deciare pentru Rusia, și atuncĭ arŭ fi 
silită a aduce și pe ceialalțĭ de o semințiă cu ea vecinĭ, pe creștiniĭ slavĭ în cămpulŭ lupteĭ. 
De sarŭ întămpla însă acésta atuncĭ nu va potea nice o potere a pămăntuluĭ a scăpa turciĭ pe 
acésta peninsulă, o înfricoșată bătae de popóre arŭ începe, ca și pe timpiĭ luĭ Caragiorge, și 
operațiunile ofensive ale turcilorŭ de partea stăngă a Dunăriĭ arŭ veni în scurtŭ la încetare 
séŭ arŭ trebui trupe franțozeștĭ și englezeștĭ a descăleca parte în Montenegro, parte în 
Salonihi ca să elibereze spatele turcilorŭ. Precum staŭ lucrurile, se pare că Franția vré să 
facă resboiulŭ, după ce va erumpe odata, europénŭ, din contra Anglia vré să dee lupteĭ 
acesteĭ precătŭ se póte o direpțiune asiatică, ca să țină pe Rusia îndepărtată de India. 

________________ 
Rusia. 

 Ziurnalele de Franc‒Fortŭ justifică guberniulŭ rusescŭ asupra imputăriĭ, cum că arŭ 
fi apelatŭ în manifestulŭ seŭ la patimile religióse. „Manifestulŭ rusescŭ“ scrie 
corespundintele vienezŭ „nu apeléze la simțulŭ religiosŭ alŭ rușilorŭ maĭ multŭ decătŭ ce 
este pentru unŭ actŭ de lipsă, ce este a se privi ca o consecuențiă naturale a deciarațiuneĭ de 
resboiŭ a turcilorŭ. Acestŭ actŭ pune accentŭ maĭ cu sémă pe nepolitica a Turcieĭ, și décă 
vorbește „de o órbă cerbicositate a turcilorŭ“ atuncĭ nu trebue să uĭtămŭ, că unŭ manifestŭ 
de resboiŭ, nu este o atestare de amicițiă, ci elŭ trebue să numéscă lucrurile cu numele lorŭ 
celŭ adeveratŭ. Tocmaĭ înpregiurarea, cum că acestŭ manifestŭ nu cércă a ațița simțirile 
religiose, și grăiește de spre o „sfăntă și dréptă causă“ iară nu despre „unŭ resboiŭ sfăntŭ“ 
ne dă cea maĭ bună garanțiă, cum că curtea din S. Petersburgŭ este hotărătă a nu se abate 
nicĭ întrʼo privință dela calea moderațiuneĭ, o garanțiă care și altfeliŭ zace în mărinimosulŭ 
caracterŭ și în înalta înțelepțiune a Maiestățiĭ sele înperatuluĭ. Asecurareace a datŭ 
cabinetulŭ rusescŭ cabinetuluĭ austriacŭ căndŭ a sositŭ știrea despre deciarațiunea 
resboiuluĭ adecă că Rusia nu va purcéde agresivŭ, de și ea arŭ fi tocmaĭ așia pregătită a 
reîntórce agresiunea turcilorŭ, ca și a primi dela eĭ proiecte de înpăciuire, custă și acuma în 
tótă poterea eĭ. Dea dreptulŭ dela pórtă aŭ să vină acuma tóte proiectele. Acésta 
înpregiurare hegată cu desciderea vrăjmășielorŭ îngustă vezĭ bine rola de mizlocitoriŭ a 
Austrieĭ, însă nu o înpedecă a continua silințele sele în Constantinopole a convinge pe pórtă 
despre lipsa a înceia cătŭ se póte maĭ curăndŭ pace cu Rusia. Cele maĭ marĭ pedece se parŭ 
în privința acésta a fi în Constantinopole. După cels ce scriŭ ceĭ maĭ demnĭ de credință 
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ómenĭ a apucatŭ pe popórele turceștĭ o mișcare  gigantică, ele se parŭ a fi amețite de o 
nebuniă resboiosă, ca să mérgă cu tóte la țermiĭ Dunăriĭ. Décă sultanulŭ se va pune în 
adeverŭ precum se zice în fruntea oștirilorŭ, ce ca prin treacătŭ a pomeni, nu sʼa întemplatŭ 
de 200 anĭ, arŭ ajunge fanitismulŭ turcescŭ celŭ maĭ mare gradŭ și décă turciĭ, de care să ne 
apere Dumnezeŭ, arŭ căștiga și vreunŭ folosŭ asupra rușilorŭ, atuncĭ arŭ fi cu nepotință a 
prevedea încătrʼo arŭ duce acéste mare mișcare în Turcia. În mizloculŭ acesteĭ speranță 
despre o restaurare curăndŭ a păciĭ, să nu uĭtămŭ a lua în considerațiune și ferberea lumeĭ 
musulmane și atuncĭ, décă acéste arŭ fi trăssăriturele cele maĭ de pre urmă ale eĭ. 

________________ 
Turcia. 

 Gazeteĭ din Triestŭ se scrie din Constantinopole: O cerimoniă serbătoréscă de 
însemnătate istorică pentru Turcia și pentru sultanulŭ stăpănitoriŭ acuma sʼa făcutŭ în 4 
Noemvr. în moșea sultanŭ Mahmudŭ. Aci saŭ adunatŭ toțĭ ceĭ maĭ înalțĭ preoțĭ turceștĭ, și 
sʼa cititŭ în presenția sultanuluĭ de Șeic-ul-islam o fetvă (rugățiune de sfințeniă), iară 
sultanuluĭ sʼa datŭ sărvătorește cum numele de Gagi“ (învingătoriŭ) pentru tóte timpurile. 
La turcĭ este obiceiulŭ, și pentru fieștecare regente turcescŭ cea maĭ mare demnitate, cum 
descide sultanulŭ unŭ resboiŭ norocosŭ asupra necredințioșilorŭ, aĭ da acestŭ nume. Turciĭ 
ce eraŭ în numerŭ mare adunațĭ aŭ fostŭ după acésta deciarațiune serbătoréscă apucațĭ de 
celŭ maĭ mare entusiasmŭ. Tinărŭ și bătrănŭ să înbulzea în moșee, și aceasta sʼa făcutŭ și în 
celelalte moșee în care totŭ în acelŭ timpŭ sʼa ținutŭ rugățiunea și sfințirea. Dela acestŭ 
minutŭ cugetă fieștecare turcŭ, cum că patria luĭ trebue să iase învingătóriă din resbelulŭ ceĭ 
stă înainte. Toțĭ vréŭ să apuce armele și se jură că vréŭ maĭ nainte să móră de cătŭ să nușĭ 
căștige semne de biruințe. ― La acésta ocasiune merită mențiune și modulŭ cum se înșiră 
soldațiĭ. Fiește care ofițirŭ orĭ de ce rangŭ, capătă o foe, pe care săntŭ însemnate detorințele, 
ce are elŭ să le îndeplinéscă pentru patria sea, și anume porunca maĭ nainte se móră, decătŭ 
să întindă armele și să părăséscă stégulŭ. După ce citește să întrébă de ministeriulŭ de 
resboiŭ: Vreĭ tu se împli acésta detorie ecsactŭ, și să morĭ pentru sultanulŭ Islam, séŭ nu ? 
― Décă zice vréŭ, atuncĭ elŭ se face soldatŭ, de nu arŭ avea însă elŭ destulă potere, ce încă 
pănă acuma nu sʼa întămplatŭ, să urméză acesteĭ sfinte ciemărĭ, atuncĭ sarŭ slobozi să 
mérgă în pace la casa sea. Soldatuluĭ de răndŭ se citește rugățiunea de Imanŭ, și décă zice 
așia, atuncĭ sare peste o sabiă, ce stă pe pămăntŭ scósă din técă, și acésta formulă face 
legătuința nedeslegată. Maĭ nainte de ce părăsește soldatulŭ loculŭ unde se face acésta, 
strigă încă și Serascirulŭ ceteĭ care merge la luptă: Copiiĭ sultanuluĭ, tragețĭ la bătae, 
învingere séŭ mórte, dar nu rușinătóriă retragere-cine părăsește stégulŭ perde prin sabia 
acésta viața. Așia vrea Dumnezeŭ și profetulŭ luĭ. (Pentru norocósă descidere a resboiuluĭ 
asupra celorŭ necredințioșĭ adecă asupra creștinilorŭ ce sariră ajutată de creștinĭ! ―) 
 Creștiniĭ de aicĭ a tuturorŭ confesiunilorŭ daŭ uniĭ după alțiĭ petițiunĭ pentru a 
căpăta licență, ca să se înpărtășéscă la luptă în partea porțiĭ. Acésta se mulțemește, însă nu 
dă respunsŭ decisivŭ! ― Semnŭ că se încrede creștinilorŭ. Impoporațiunea grecéscă din 
capitale a datŭ după ecsempulŭ celeĭ armeneștĭ porțiĭ o adresă de subpunere și credință. 
Tocmaĭ așia a înpărtășitŭ patriarhulŭ celŭ noŭ circulariulŭ, ce la emisŭ către toțĭ episcopiĭ și 
tóte comunele imperiuluĭ. 
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 Ce se atinge de adresa comunitățiĭ greceștĭ, se ținea despre ea nice maĭ multŭ nice 
maĭ puținŭ, decătŭ despre cea armenéscă. Ambe saŭ presentatŭ la deosebita dorire, denuțĭ 
place a zice maĭ bine la deosebita poruncă a porțiĭ. Și noulŭ patriarhŭ este o creatură a 
ministeriuluĭ turcescŭ. Nu este adeveratŭ, că elŭ șia căștigatŭ postulŭ seŭ cu 600,000 
piastriĭ, maĭ nainte era acésta sistemă de cumpărare suferită de pórtă, la alegerea de pre 
urmă însă sʼa cerutŭ maĭ cu sémă a vedea la postulŭ acesta unŭ omŭ pe care să se pótă lăsa, 
și care să fie adictŭ porțiĭ. 
 Tineriĭ din Alepo ardŭ de dorŭ a merge la luptă asupra rușilorŭ. Șeiciĭ predică 
resboiulŭ sfăntŭ, doĭ din ceĭ maĭ cu vază vréu să comite pe voluntariĭ, pe cariĭ eĭ îĭ înbracă 
și arméze. Ca ductore a acestorŭ voluntarĭ sʼa denumitŭ de Pașa serbătorește în moșee după 
rugățiunea de amézĭ unŭ tinărŭ frumosŭ Ali-Nec, Șerif Zade, carele fu încinsŭ cu o sabiă 
scumpă. Șeicul mare bine cuvăntă stégulŭ, apoĭ Ali-Nec fu petrecutŭ cu alaiŭ acasă. 
Denumirea acestuĭ tinărŭ bărbatŭ a făcutŭ impresiune bună între poporațiunea creștină, 
pentru că ea este convinsă cum că elŭ va ști înfrunta orĭ ce fanatismŭ, și va ști ținea în frăŭ 
pe entusiaștiĭ ceĭ mulțĭ. Erĭ căpătă gubernatorele invitațiune a aduna cătŭ póte maĭ multe 
trupe neregulate, care aŭ să forméză din o parte garnisonulŭ de aicĭ, iară din alta să stea 
înaintea poporelorŭ muntene. Întrʼalte ne bucurămŭ aicĭ de pace. 

 
38.  

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 
 M.     C. 

 fl. cr. 

 Dela Înălția Sa, Domnulŭ Principele Miloș Obrenovici 10 
galbenĭ a 5 f. 20 c. 

 
53 

 
20 

 „ Avraam Zaharie din Țebea  ‒ ‒ 5 ― 

 „ Ioann Mețian din Zereneștĭ  ‒ ‒ ‒ 5 ― 

 „ Ioann Popa din Arpașu de sus  ‒ ‒ 5 ― 

 „ Unŭ Anonimŭ din Sas-Sebeș ‒ ‒ 5 ― 

 „ Dimitrie Marcan din Zollan ‒ ‒ 5 ― 

Suma 78 20 

Din Protopopiatul Sas-Sebeșiuluĭ  

 Din Comunitatea Ș i b i ș e l  în valută. Dela Ilie Hința Paroh 2 
f. 30 c. A. Duvlea 2 f. 30 c. T. Stănuș 50 c. iară S. Morariŭ, I. Duvlea, 
I. Zămora Diacon, G. Oancea și T. Lascu căte 25 c. F. Mișu, T. Pârvu, 
T. Zămara și I. Roman căte 15 c. Din lada bisericeĭ 5 f. 5 c. în arg. face 

    Suma 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
36 

 Din Comunitatea D r â m b a r i ŭ, în valută. Dela I. Stanciŭ 
Paroh 2 f. 30 c. C. Văsiĭ cant. 22 c. G. Josan 7 c. iară T. Mărginén, N. 
Petrasă, I. Stanciŭ, D. Magda, I. C. Magda, D. Hilla, I. Muntian, C. 
Magda, I. Magda bărdaș, I. Iancu, I. Văsiĭ, L. Magda, T. Magda, M. 
Văsiĭ, P. Văsiĭ, I. David, N. Magda, I. Petrasc I. L. Petrașc văd. și T. 
Mărgineanŭ căte 15 c. în arg. face                                       Suma 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
12 

 Dela Comunitatea C i o a r a   ‒ ‒ ‒ 6 ― 
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 „ Biserica din P e t r i f a l ă ŭ   ‒ ‒ 1 ― 

 „ Nicolae Radu Preotulŭ de aci ‒ ‒ 6 ― 

 „  I Tipeĭ Protopopŭ    ‒   ‒  ‒ ‒ 5 ― 

Suma 18 8 

Suma  105 8 

La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  5845 18 

Suma totală 5950 26 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 22. Noemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ    ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 122½    
Argintulŭ      ‒  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒          1157/8    

  

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




