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Depeșe telegrafice. 
 După o depeșă telegrafică din 17 Noem. c. n. din Constantinopole a sositŭ în Viena 
știrea, cumcă Rușiĭ a atacatŭ fortulŭ S. Nicolaŭ care lʼaŭ fostŭ perdutŭ în Asia pe uscatŭ și 
pe apă, și după repețita încercare érășĭ la ocupatŭ. O corabiă cu 1500 de soldațĭ a avutŭ 
nenorocirea a se lovi de malŭ, numaĭ 50 de feciorĭ aŭ scăpatŭ pe corabia egipténă Nilŭ, cariĭ 
aŭ fostŭ dușĭ la Constantinopole ca prisonerĭ. Noulŭ ambasadore franțozescŭ generalele 
Baragaĭ dʼ Hiliers a sositŭ comitatŭ de maĭ mulțĭ ofițerĭ și subt obicinuitele cerimonie în 
Constantinopole. Totŭ acésta știre asecurésă, că pănă atuncĭ nu a alergatŭ nicĭ o corabiă a 
flotelorŭ în Marea négră ― Fuad Efendi a fostŭ plecatŭ în cuartirulŭ de căpeteniă alŭ luĭ 
Omer Pașa; se vorbește despre înceerea unuĭ armistițiŭ. 
 B o m b a i ŭ  28 Octom. Începerea vrăjmășielorŭ din partea Birmanilorŭ se aștepta; 
între Mahomedanĭ domnește o ațițare religiósă. În statele Nițam sʼa întămplatŭ unŭ 
conflictŭ săngerosŭ între angliĭ și arabĭ. 
 În Hina pășește insurecțiunea nainte, predarea Amoiuluĭ și atacarea Cantonuluĭ se 
aștepta. 
 T r i e s t ŭ  26 Noem. Cafeoa avu căutare bună, sʼa suitŭ. Grăulŭ și untulŭ de lemnŭ 
a scăzutŭ. Fructele de sudŭ scimbărețe. Cănepa tare căutată. Spirtulŭ sʼa urcatŭ, întru totŭ 
izpravă puțină.  

________________ 
R e s b o i 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  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 .  

(continuare) 
Resboiulŭ ruso-turcescŭ dela anulŭ 1810 sʼa începutŭ a șia zicândŭ încă în anulŭ 

1807. În anulŭ 1808 sʼa întreruptŭ prin încercările luĭ Napoleone de a întremizloci, earʼ 
apoĭ în ambiĭ anĭ următorĭ sʼa urmatŭ înainte cu multă energiă de către generalele Caminsci. 
În anulŭ 1811 sʼa portatŭ de către generalele Cutusofŭ și maĭ tărziŭ sʼa înceiatŭ de către 
admiralele Ticiacofŭ. 

Pacea dela Iașĭ, care a smulsŭ din măna turcilorŭ tóte țerile ce zacŭ spre miază nópte 
dela marea neagră, începândŭ dela Crimŭ, pănă la Nistru, sʼa înceiatŭ la anulŭ 1792 după 
învingerea ce a repurtatʼo Suvarovŭ. Rusia a căștigatŭ prin aceea unŭ dreptŭ de protecțiune 
asupra principatelorŭ dela Dunăre încă și maĭ estinsŭ de cătŭ cela celŭ avé în urmarea paceĭ 
dela Cainargi. Domniĭ Moldavieĭ, și aĭ Romănieĭ, cariĭ acumŭ se acéseră supt influința 
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Rusieĭ, aŭ  fostŭ servĭ supușĭ aĭ acesteĭ poterĭ marĭ. Astfeliŭ stetéŭ trebele pe la începutulŭ 
véculuĭ acestuia. Franția avé pe timpulŭ acela în persóna generaleluĭ Sevastiani unŭ solŭ, a 
căruĭ misiune a remasŭ renumită în istoriă. 

Generalele Sebastiani, adĭutantele împeratuluĭ a vinitŭ la anulŭ 1806 în 
Constantinopole și a luatŭ însărcinare a se folosi de tóte împregiurările favoritórie numaĭ ca 
să pótă împleteci pe pórtă întruʼnŭ resboiŭ cu Rusia. După lovirea dela Austerlițŭ în anulŭ 
1805 împeratulŭ Rusieĭ Alecsandru nʼa voitŭ să înceie pace cu Franția, ci a urmatŭ cu 
bătaia înainte în aniĭ 1806 și 1807 ca aliatŭ alŭ Prusieĭ. Așa darʼ interesulŭ Franțieĭ cerea, 
ca prin Turcia săse facă o diversiune, spre a sili pe Alecsandru ca săʼșĭ împartă poterile. 

Generalele Sevastiani, care avé deplină și acurată cu noștință despre tóte intrigele 
cele tainice ale domnilorŭ, lucra întrʼaceea, ca să mizlociască a lorŭ depunere. Sultanulŭ 
Selimŭ se afla încă de multă nemulțămitŭ cu eĭ, apoĭ și ministriĭ luĭ, cariĭ cu scimbarea 
domnilorŭ nădăjduia a primi sume însemnătórie, nu știaŭ ce să facă maĭ curăndŭ de cătŭ să 
rostiască depunerea ambilorŭ domnĭ. Însă domnulŭ Italinsci, colulŭ rusescŭ, spriginitŭ de 
către celŭ englezescŭ a știutŭ să zădărniciască prin amenințărĭ această hotărâre, și sultanulŭ 
a fostŭ silitŭ să reașeză în deregătoriele lorŭ pe ambiĭ domnĭ cu tóte că eraŭ dușmanĭ 
împerățieĭ luĭ. Cu tótă satisfacțiunea aceasta eclatante, se primi în Constantinopole 
neașteptata știre, cum că generalele muscălescŭ Mihelsen arŭ fi trecutŭ peste Nistru, 
blocândŭ fortărețele turceștĭ Hotinulŭ, Benderulŭ și Ismailulŭ și cuprinzândŭ Iașiĭ. De a ci 
îșĭ dată generalele muscălescŭ deciarațiunea, cum că campania sʼarŭ fi începutŭ. Pórta nu 
era pregătită de o bătaiă. Pașa dela Rușciucŭ adună cu graba o armată și pleacă cu aceea la 
granița romănească, acolo însă devine bătută și silitŭ ase retrage la Giurgiŭ. Prin urmare 
generalele Mihelsenŭ remăne în stăpânire nedisputată a celorŭ treĭ țeruțe turceștĭ, care în 
timpulŭ acesta se estindiaŭ între Nistru și Dunăre. Năvălirea aceasta a urmatŭ fără vreo 
înștiințare de resboiŭ. Solulŭ rusescŭ care nʼa fostŭ préînștiințatŭ despre mesura aceasta a 
guberniuluĭ seŭ, a vinitŭ în cea maĭ mare confusiune, neștiindŭ ce să respundă la împutările 
ce i se făceaŭ din partea ministrilrŭ turceștĭ. Poporulŭ turba de necasŭ asupra rușilorŭ, și 
domnulŭ Italinsci se afla în pericululŭ celŭ maĭ mare. Generalele Sebastiani se grăbi a tinde 
mănă de ajutoriŭ rivaluluĭ seŭ. Sultanulŭ Selimŭ era cu multŭ maĭ mărinimosŭ de cătŭ ca să 
înciză pe solulŭ muscălescŭ, după cum era datina, în unulŭ din cele „șepte turnurĭ“ și lăsă 
ca săʼlŭ pună pe o corabiă cu tótă liniștea în timpŭ de nópte. 

Solulŭ englezescŭ domnulŭ Arbutnot, ale căruĭ instrucțiunĭ sunaŭ ca să spriginiască 
în tóte pe Italinsci, amenință pórteĭ  cu ruptură din partea Engliterieĭ, dacă ea nu se va 
deciara în contra Franțieĭ. Strălucitele învingerĭ care tocma atuncĭ le reporta Napoleone în 
contra Austrieĭ și Prusieĭ dederă soluluĭ franțozescŭ o influință ne mărginită asupra 
sultanuluĭ și ministrilorŭ luĭ. 

Nepotândŭ solulŭ englezescŭ săʼșĭ căștige scopulŭ, părăsi Constantinopolea pe subt 
mănă și se retrase pe o corabiă a floteĭ englezeștĭ, care atuncĭ slobozie angira în portulŭ dela 
Besica. În luna luĭ Februariŭ 1807 admiralele englezŭ Ducvortŭ se arată cu o flotă stătătóriă 
din 14. Corăbie de bătaiă înaintea Dardanelelorŭ șiʼșĭ stórce cu sila trecerea prin acele, a 
cărorŭ apărare o lenevise Capudan-Pașa, măcarcă fortărețele eraŭ provezute cu ostațĭ și 
tunurĭ subt conducerea ofițerilorŭ franțozeștĭ. Bubuitulŭ tunurilorŭ din depărtare împrăștiă 
spaimă și întărâtățiune în Constantinopole. Înfățișarea acesteĭ flote, care era însoțită de 
căteva șalupe de bómbe a adusŭ seraiulŭ în cea maĭ mare turburare. Eunuhiĭ séŭ scobițiĭ, 
femeiele și întréga acésta poporățiune fricósă a seraiuluĭ a fostŭ coprinsă de o spaĭmă ca și 
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căndŭ bómbele și glonțele arŭ fi începutŭ a curge ca ploia. Însușĭ sultanulŭ se înfricoșase de 
țipetulŭ locuitorilorŭ ce se aflaŭ în palatulŭ luĭ. Admiralele floteĭ englezeștĭ, care se așezase 
în insula principilorŭ, în depărtare de doue mile dela Constantinopole a trămisŭ porteĭ 
următoriulŭ ultimatŭ: 
„1) Pórta ferbe întrʼo óră cu Englitera și Rusia, și deciară resboiŭ Franțieĭ. 2) Solulŭ 
franțozescŭ se scóte de locŭ din țéră. 3) P ó r t a  d ă  R u s i e ĭ  c e l e  t r e ĭ  ț e r e :  
B e s a r a b i a ,  M o l d a v i a  ș i  R o m ă n i a. 4) Flota turcéscă se va da ca unŭ zălogŭ 
în măna Englitereĭ pănă la înceierea și subtscrierea paceĭ. 5) În urmă fortărețele și castelele 
Dardanelelorŭ se vorŭ descide englezilorŭ dreptŭ zălogulŭ înteiŭ pentru împlinirea 
celorlalte îndetorirĭ.“ Ministrii turceștĭ în locŭ de a pune la cale mesure pentru apărarea 
cetateĭ, ʼșĭ perdură capitele și rogară pe generalele Sebastianĭ ca să părăsiască de bună voiă 
Constantinopolea. Solulŭ franțozescŭ deciară cu o statorniciă categorică cumcă elŭ numaĭ 
atuncĭ ʼșĭ va părăsi postulŭ seŭ, cănd va fi provocatŭ spre acésta prin unŭ fermanŭ subscrisŭ 
de însușĭ sultanulŭ, ca să pótă spune împeratuluĭ Napoleone, suveranuluĭ seŭ ce are acela să 
țină despre prietenia sultanuluĭ. Poporăciunea prin invasiunea ruséscă fără deciarare de 
resboiŭ precum și pri ataculŭ Engliterieĭ în timpŭ de pace sʼa amărâtŭ astfeliŭ în cătŭ se 
arătă hotărătă în gradulŭ celŭ maĭ ʼnaltŭ pentru de a se apăra. De acéstă dispusețiune a 
poporuluĭ se folosi generalele Sebastianĭ spre a însufla curagiŭ divanulŭ și alŭ înbărbăta ca 
sășĭ încórde poterile. 
 Generalele Sebastiani merge la sultanŭ șiʼĭ pune înainte unŭ planŭ de apărare, care 
dă dovadă despre curagiulŭ acestuĭ principe. Seraiulŭ se preface întrʼunŭ locŭ de arme, 
femeiele deșartă haremulŭ și se transpórtă întrʼunŭ altŭ palatŭ. În locurile aceste misterióse, 
prin care pănă acum nʼa călcatŭ piciorŭ europénŭ, sună acum pinteniĭ ofițerilorŭ franțozeștĭ 
și străbate strepitulŭ lucrătorilorŭ europenĭ. Pe zidurile Constantinopoleĭ se așéză tunurĭ, 
terasele grădineĭ se întocmescŭ cu baterie, în vreme ce totodată se provede și puntulŭ celŭ 
renumitŭ, care domnește peste întrarea în corpulŭ de aurŭ, cu unŭ șirŭ înfricoșatŭ de tunurĭ. 
Cu unŭ cuvântŭ prin înbărbătările și energia franțozilorŭ ese tréba la cale, în cătŭ 
Constantinopolea se pune în statre de apărare. Pe generalele Sebastiani îlŭ ajutară în 
întreprinsele sele maĭ mulțĭ ofițerĭ franțozeștĭ cu renume, precum și ca la vreo sută de 
franțozĭ, ce locuiaŭ în Constantinopole. În rătimpŭ de căteva zile generalele Sebastiani a 
deprinsŭ în Constantinopole o auctoritate așia zicândŭ nețermurită, cu care îlŭ înbrăcară 
turciĭ, ce avéŭ o încredere obștéscă în caracterele și talentele luĭ. 
 S i b i i ŭ  21 Noem. În numerulŭ din tăiŭ alŭ „Telegrafuluĭ Romanu“ amŭ arătatŭ 
cumcă datinele și obiceiurile unuĭ poporŭ săntŭ atmosfera ce elŭ însuflă în totŭ minutulŭ, 
săntŭ o parte din carnea și săngele luĭ, facŭ așia zicăndŭ ființa luĭ. Căntecele luĭ săntŭ 
manifestațiunea caracteruluĭ, săntŭ istoria viețiĭ luĭ, săntŭ oglinda trecutuluĭ luĭ. Dreptŭ 
aceea știindŭ noĭ cătă vistieriă, cătă istoriă, cătŭ caracterŭ eroicŭ se află în Colindele în 
Căntecele nostre poporalĭ, amŭ îndemnatŭ maĭ de multe orĭ în numeriĭ „Telegrafuluĭ 
Romanŭ“ pe tinăriĭ nostri a nu pregeta ostenele și a strănge acéstă avere naționale orĭ unde 
arŭ afla o resipită. Cu durere însă trebue să mărturisimŭ că pănă acuma nu amŭ vezutŭ în 
privința acésta nicĭ unŭ resultatŭ, uniculŭ amicŭ dela Aradŭ ne scrie că acolo săntŭ adunate 
unele din aceste căntece și le așteptămŭ cu nerăbdare. 
 Luăndŭ în dréptă considerațiune zgomotulŭ ce aŭ făcutŭ căntecele sărbeștĭ poporalĭ 
culese de Bucŭ Stefanovici-Caragigĭ în literatura străină; luăndŭ în cuvenită judecată cu ce 
zelŭ traduse madama Talvi aceste căntece în limba germană, și cu ce plăcere și entusiasmŭ 
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se primiră ele de publiculuĭ străinŭ, la care săntemŭ cunoscuțĭ numaĭ ca o cójă uscată din 
istoriă, vomŭ vedea, că nimicŭ nu e în stare a ne face lumeĭ cultivate cunoscuțĭ nu numaĭ 
cum ziserămŭ ca o cójă uscată, séŭ pe denafară, ci și ca unŭ sembure mezosŭ, și pe din 
nontru decătŭ aceste căntece, colinde, și orĭ ce, ce se ține de ele. Aŭ nu vezurămŭ în aniĭ  
trecuțĭ cu ce plăcere se primiră cele puține proverbie ale nóstre, ce le traduse D. Prof. Ioane 
Șulerŭ în limba germană, ele străbătură în inima Germanieĭ, și tóte recensiunile, ce se 
făcură asupra lorŭ, eșiră eclatante pentru ele, căcĭ secerară plăcerea celorŭ maĭ învățațĭ 
Germanĭ. Decĭ dănduise acuma cea mai bună ocasiune a face aceste căntece, colinde, 
proverbie ș. a. și în limba germană cunoscute, ne maĭ întorcemŭ odată către jiunimea, 
preoțiĭ și învățetoriĭ nostriĭ, și îĭ rugămŭ să lapede indiferentismulŭ amurțitoriŭ de 
naționalitate și se îngrigéscă pentru inflorirea eĭ, culegăndŭ și adunăndŭ la unŭ locŭ, ceea ce 
stă astăzĭ risipitŭ. Ca să vază cetotoriĭ cătŭ de bine se potŭ traduce căntecele nóstre, 
alăturămŭ în numerulŭ de astăzĭ unŭ căntecŭ tradusŭ în limba germană de D. P. Șuler. 

________________ 
Întămplărĭ de zi. 

 Presa aduce știre cum că după cum se vorbește organisațiunea politică a 
Locuțiințelorŭ va întra încă în anulŭ acesta în a sea nouă activitate, în privința oficiolatelorŭ 
cercualĭ și ținutalŭ va începe activitatea cu începutulŭ anuluĭ 1854. 
 În adunarea Medicilorŭ din Viena a arătatŭ Drulŭ Seifert cum că elŭ prin țigarete 
cărora sʼa adogatŭ și foĭ de măsălăriță, a vindecatŭ cele maĭ rele tuse. 
 Cătŭ sʼa ridicatŭ consumația sugarelorŭ în Austria, se vede tabelele statistice, în 
anusŭ 1841 sʼa produsŭ 28 milione sugare, și acésta țifră a crescutŭ acuma la 800 milione. 
Și aci nu se numeră acele, ce se aducŭ din țere străine. Dar este altfeliŭ cu potință căndŭ toțĭ 
băloșiĭ și mucoșiĭ îmblă cu sugara în gură. 
 Se vorbește cum că regele Ferdinandŭ din Portugalia nu va lua regenția, ci va cere 
dela Cortes ca să enuncie maioritatea fiuluĭ seŭ de 17 anĭ a principeluĭ de coronă. 
 În maĭ multe locurĭ în Franția érășĭ saŭ făcutŭ arestărĭ politice. 
 În Fontanblo a zgănboiatŭ mulțĭ ociĭ vezură pe împeratulŭ Napoleone dăndŭ brațulŭ 
Dameĭ de Ciselef și petrecăndușĭ cu ea maĭ lungŭ timpŭ. 
 Clapca a ajunsŭ cu unŭ vasŭ franțozescŭ în Constantinopole; despre dorințele sele 
încă nu sʼa deciaratŭ. 
 O mare însemnătate se dă denominăriĭ a doĭ pașe pentru provincie, ce săntŭ subpuse 
încă rușilorŭ. Pórta le a datŭ cuvenitele fermane; ni se pare că vorŭ remănea cu ele. 
 O corespundință dela granița ruso-poloneză vré să deducă din împregiurarea că în 
castrele principeluĭ Gorceacof se află diplomatulŭ rusescŭ Coțebue, și că la Omer Pașa vine 
Fuad Efendi acea urmare, că acesta doue poterĭ se vorŭ înțelege între sine dédreptulŭ. 
 Fóea medicéscă de septemănă cuprinde érășĭ o corespundință dela Dunărea de giosŭ 
din 11 Noemvrie, carea vine dela unŭ medicŭ ce servește în armata turcéscă. Elŭ deliniaze o 
tristă icónă a armateĭ turceștĭ, carea flămăndă și gólă este atacată de totŭ feliulŭ de bóle, și 
are lipsa cea maĭ mare de medicamente. 
 Arhiducele Varolŭ Ferdinandŭ a sositŭ în 13 Noemvrie în Peșta. 
 Academia reformată din Debriținŭ este recunoscută ca unŭ institutŭ publicŭ. 

________________ 
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Principatele Danubiane. 
 

 Unŭ corespunndinte dela marginile Serbieĭ, arată cătŭ este de grea și înpletecită 
pusețiunea Serbieĭ în resbelulŭ de față turco-rusescŭ, și zice, că ținerea eĭ în timpulŭ bătăieĭ 
este cu atătŭ maĭ cumpănitoriŭ, cu cătŭ că prin ea, nu se condiționése óreșĭ cum numaĭ 
viitoriulŭ țereĭ, ci și resboiulŭ însușĭ se póte scimba în întinderea, însemnătatea și forma luĭ. 
Călătoria consiliariluluĭ de statŭ rusescŭ Fonton prin maĭ multe districte ale Serbieĭ aŭ 
avutŭ o însărcinare snețiale și de și nu este cunoscută dea măruntulŭ izprava ce a făcutʼo, 
atăta însă sʼa potutŭ pricepe că ea a avutŭ unŭ caracterŭ înpăciuitoriŭ. Findŭ că de atuncĭ aŭ 
amuțitŭ tóte partitele în țéră, subpușiĭ și regentulŭ aŭ căștigatŭ încredere, însă nicĭ 
înarmarea nu a încetatŭ, ci sʼa continuatŭ cu maĭ mare bărbățiă. Din alta parte știmŭ, cumcă 
reședintele Serbieĭ în Constantinopole a fostŭ de maĭ multe orĭ provocatŭ de pórtă, ca să se 
deciare, luava Serbia, ca sudită bună a Porțiĭ parte activă la resboiŭ, și numaĭ de unăzi adusă 
unŭ tătarŭ ordine Pașeĭ din Belgradŭ Muhasiț Ițet prin care se cere eșirea consuleluĭ 
generale muscălescŭ D. Muhin de acolo, și turciĭ cerŭ și acuma cu totŭ dédinsulŭ, ca sărbiĭ 
să iaie parte la resboiŭ și să îngădue trecerea trupelorŭ din Bosnia și Herțegovina, 
aducăndule aminte de făgăduințele dela 1842 ce le a datŭ Vucicĭ și Petronievicĭ. ― Apoĭ 
zice corespundintele: Serbia nu e ne atărnată, ci stă subt suzeranitatea sultanuluĭ și subt 
protecțiunea Rusieĭ. Serbia nu este tare destulŭ ca să se pótă înprotivi singură potereĭ 
suzerane séŭ protectrice, cele șese fortărețe în țéră săntŭ ocupate de turcĭ, ea este de treĭ 
părțĭ încungiurată de popore, care staŭ subt stăpănirea turcéscă, are puțină milițiă regulare, 
nu multe tunurĭ, și nicĭ o fortăréță. Ce e dară aci de făcutŭ și ce va face Serbia? De bună 
sémă nimicŭ alta, decătŭ ce a maĭ făcutŭ în asemene casurĭ, ce ia arătatŭ a face prudenția, 
recunoștința, alŭ seŭ bine înțelesŭ interesŭ ba și însașĭ nevoiea, ea adecă va păzi o 
neutralitate armată. 
 Cumcă Serbia ecsistă în faptă „zice maĭ departe corespundintele“ este ase adscrie 
maĭ cu sémă potereĭ jertvite din partea sărbilorŭ, cumcă ecsistă cu drepturĭ de popore, séŭ 
diplomatice, are să mulțăméscă numaĭ Rusieĭ, căcĭ întru adeverŭ fără art. VIII alŭ tractatulŭ 
din Bucureștĭ din 6/18 Maiŭ 1812, fără art. V. alŭ convențiuneĭ dela Acermanŭ din 25 Sept. 
1826 și în sfărșitŭ fără Art. VI alŭ tractatuluĭ dela Adrianopole din 2 Septem. 1829. și fără 
necontenita înbulzire a diplomațieĭ ruseștĭ în Constantinopole nu arŭ fi eșitŭ hatișerifiĭ din 
Sept. 1829, din Aug. 1830, din Noemv. 1833 din Sept. 1835, iară maĭ cu sémă hatișerifulŭ 
din Decem. 1838, care cuprinde statulŭ organicŭ alŭ Serbieĭ. ― Apoĭ după ce arată că 
sărbiĭ sʼaŭ luptatŭ în soțietatea rușilorŭ și că nicĭ odată nu aŭ lăsatŭ trecerea trupelorŭ 
turceștĭ prin țéra lorŭ înceie cu următoriele cuvinte: Sfărșitulŭ acesteĭ trebĭ va fi: că sărbiĭ 
nu vorŭ întreprinde nimicŭ asupra turcilorŭ pentru că acésta nu cere Rusia, și eĭ singurĭ nu 
aŭ cuvăntŭ la așia ceva; că eĭ nu vorŭ lua parte la resboiŭ asupra rușilorŭ, pentru că spre 
acésta nu săntŭ îndatorațĭ, nu aŭ aplecare, nu folosŭ, ci numaĭ pagubă; că eĭ nu vorŭ nicĭ 
aplacida nicĭ concede trecerea trupelorŭ, însă vorŭ sta pregătițĭ pentru tótă eventualitatea cu 
banĭ, ómenĭ, și arme. 
 Asupra articululuĭ acestuĭ se scólă unŭ corespundinte din Viena, și zice că 
motivarea, cumcă sărbiĭ aŭ să păzéscă o neutralitate armată, este istéță și décă se vorŭ lua în 
băgare de sémă numa relațiunĭle Serbieĭ către Rusia și prea nimerită, însă ea nu atinge 
relațiunile principeluĭ sărbescŭ către legiuitulŭ seŭ Domnŭ, pentru că corespundintele dela 
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mărginea Sărbieĭ a știutŭ, cumcă elŭ atuncĭ nu va potea nimicŭ aduce în favorea opiniuneĭ 
sele, și pentru că elŭ știe că sărbiĭ privescŭ violarea credințeĭ ca o culpă maĭ négră. 
 Sărbiĭ aŭ căștigatŭ independința sea cu scumpŭ săngele lorŭ „zice oponintele“. Este 
adeveratŭ că Rusia ia spriginitŭ aci, însă numaĭ pentru că a slăbitŭ pe turcĭ. Știŭ și mulțĭ 
dintre sărbĭ, cumcă nicĭ Rusia nu a fostŭ totŭ déuna cu ajutoriulŭ îndemănă, și pentru aceea 
Serbianiĭ în întețirea lorŭ cea maĭ mare, după ce eĭ aŭ trebuitŭ să sufere cele maĭ grele 
primejdie fără să căștige ajutoriŭ dela rușĭ, aŭ cugetatŭ, să se supună Austrieĭ și aŭ făcutŭ și 
înbiiere formale cu acésta. Noĭ nu știmŭ cum a primitŭ Austria acésta, însă este unŭ lucru 
făcutŭ, cumcă în acelŭ momentŭ Rusia, ca să întimpine acésta aplecare, a pășitŭ înaintea 
sărbianilorŭ înbiinduĭ cu ajutoriŭ, și în prociemățiunea, cu care supremulŭ comendante 
Caminsci a descisŭ resboiulŭ la a. 1810 a numitŭ pe sărbĭ frațiĭ rușilorŭ, totŭ de aceea 
semințiă și credință și le a făgăduitŭ ajutoriŭ. Cumcă sărbiĭ arŭ fi datorĭ cu mulțemire 
Rușilorŭ, nu este îndoială, décă însă prietenia Rusieĭ are să se cumpere cu violațiuneea unuĭ 
dreptŭ netăgăduitŭ, atuncĭ arŭ fi pré scumpŭ cumpărat. ― Apoĭ după ce zice, că principele 
Serbieĭ nu póte, nu cutéză a întreprinde ceva asupra suzeranuluĭ seŭ, fără să se facă 
vinovatŭ de feloniă (călcătoriŭ de lege vasale) și să pérdă stima lumeĭ, arată că principele 
de acuma alŭ Serbieĭ Alecsandru Cara-Giorgevici nu mulțemește suirea sea la acéstă 
demnitate faptelorŭ sele și că pretensiunea luĭ este bazată numaĭ pre o reminiscențiă. 
Dreptulŭ luĭ este departe de alŭ luĭ Obrenovicĭ, și că înalta pórtă arŭ fi luatŭ la întărirea luĭ 
acésta împregiurare în deosebită considerațiune, căcĭ împeratulŭ luĭ i sa spusŭ seriosŭ și de 
repețite orĭ să se arate subpusŭ porțiĭ și să păzéscă ustavulŭ. Pórta dară are dreptulŭ a cere 
servianĭ, ca să se lupte cu ea împrotiva rușilorŭ. Însă ea acésta nu o va face pentru că nu 
vrea să vateme simțulŭ și simpatia religiósă a Sărbilorŭ, și să ațițe patimele. Ea are dreptŭ 
să privegeze ca Serbia să nu devină pe măna Rusieĭ, și pentru aceea ea nu cere alta dela 
Serbia decătŭ păzirea tractatelrŭ. Dreptŭ aceea sărbiĭ vorŭ face numaĭ aceea ce le 
poruncește detoria și susținerea independințeĭ lorŭ. 
 Despre îndepărtarea consuleluĭ rusescŭ zice unŭ corespundinte dela Semlinŭ, cumcă 
acesta cum a eșitŭ din cetatea Belgradu luĭ în Orașŭ a fostŭ pe pământŭ neutrale și Pașa nu 
a maĭ avutŭ dreptŭ săʼlŭ scótă de acolo, ci trebuea să céră îndepărtarea luĭ dela stăpănirea 
Sărbieĭ. Cu tóte aceste însă D. Muhin sʼa subpusŭ și ascultatŭ cererea Pașeĭ, cum se crede 
ca să nu aducă Sărbia în vreo perplecsitate, și moderațiunea acésta face diplomațieĭ ruseștĭ 
onore. 
 În 2 Noem. a ajunsŭ în Galațĭ dela Renĭ 4 batalione ruseștĭ cu 20 tunurĭ marĭ căte cu 
6 caĭ, o caravană de munițiune și bogaje, ofițerĭ mulțĭ și treĭ generalĭ, și pe altă zi se 
așteptaŭ alte 4 batalione. Generalele Liuders încă a trecutŭ pe acolo către Romănia. 
 Din cămpulŭ bătălieĭ nu se maĭ aude nimica, acésta a peritŭ dintrʼo dată de pe fața 
pămăntuluĭ, și așia se póte lua, că partea din tăiă a resboiuluĭ turco-rusescŭ este înceiată cu 
deșertarea principatelorŭ din partea turcilorŭ. Spre orientarea cititorilorŭ recapitulămŭ 
evinemintele acesteĭ campanie în răndŭ hronolugicŭ și adecă: 
 În 22 Sept. a slobozitŭ pórta manifestulŭ eĭ de resboiŭ în contra Rusieĭ. 
 În 26 Sept. a îndreptatŭ Omer Pșa către principele Gorceacof provocarea ca să 
deșerte în 14 zile principatele. 
 În 28 Sept. respunde Gorceacof și refusă cererea. 
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 În 5 Octom. facŭ turciĭ întăia mișcare înainte și ocupa insula între Vidinŭ și 
Calafatŭ. 
 În 8 Octom. să fie lovitŭ Selim-Pașa în Asia la Cioracŭ întrʼunŭ corpŭ rusescŭ, unde 
sʼa escatŭ o luptă, în carea să fie remasŭ turciĭ învingătorĭ. Acésta știre însă nu este pusă 
afară de îndoială. 
 În 11 Oct. afera dela Isaccia. Turciĭ pușcă asupra uneĭ flotile ruseștĭ ce trece în susŭ. 
Din partea rușilorŭ cade unŭ căpitanŭ și 6 soldațĭ, și se rănescŭ 46 soldațĭ, Isaccia se 
aprinde de tunurile ruseștĭ. 
 În 14 Oc. se pune Romănia în statŭ de asediă. 
 În 15 urmeză asemenea deciarațiune de statulŭ resboiuluĭ în Moldavia și scóterea 
tuturorŭ turcilorŭ de acolo. 
 Totŭ în acéstă zi trecŭ turciĭ în Romănia și ocupă Calafatulŭ fără nicĭ o luptă. 
 În 16 Octom. Se cuprinde fortulŭ rusescŭ Șefcetilŭ séŭ a S. Nicolaŭ. Fortulŭ a fostŭ 
ocupatŭ de 2 batalione infanteriă 3 companie cozacĭ, și o companiă artilăriă. Puterea 
turcilorŭ atăcătorĭ nu e bine cunoscută, numaĭ atăta este securŭ că pe lăngă trupele 
neregularĭ sʼa luptatŭ și unŭ batalionŭ din garda împerătéscă. 
 După relațiunile turceștĭ a perdutŭ rușiĭ aci 1000 de morțĭ, și 100 prisonerĭ, perderea 
turcilorŭ nu e cunoscută. 
 În 17 Octom. Părăsește principele Știrbeiŭ Romănia iară în 18 principele Gica 
Moldavia. Amăndoĭ depunŭ regenția în mănele sfatuluĭ administrativŭ ecstraordinariŭ. În 
ziumetatea a doua a luneĭ luĭ Octom. se întămplară maĭ multe lovirĭ de forposturĭ în ținutulŭ 
Calafatuluĭ fără să se știe ceva securŭ de resultatulŭ lorŭ.  
 În 20 și 21 Octom. Cércă turciĭ trecerea Dunăreĭ la Rușciucŭ și pușcă Giurgiŭ, însă 
fără resultatŭ. 
 Totŭ în aceste doue zile trecŭ eĭ Dunărea la Turtucaia, ocupă Oltenița și se întărescŭ 
acolo.  
 În 22 Octom. a eșitŭ în S. Petersburgŭ manifestulŭ de resboiŭ rusescŭ. 
 În 23 Octom. cércă iarășĭ turciĭ atacărĭ asupra Giurgiuluĭ. 
 Totŭ în acea zi se mișcă rușiĭ subt generalele Danenbergŭ asupra șanțurilorŭ turceștĭ 
la Oltenița. După buletinulŭ oficiale alŭ luĭ Gorceacof aŭ avutŭ rușiĭ 1 brigadă de infanteriă, 
2 baterie, 6 escadrone de ulanĭ, și 300 cozacĭ. Turciĭ sʼaŭ înpotrivitŭ tare. Eĭ aŭ fostŭ 
lăpădațĭ din șanțurile lorŭ, sʼaŭ ținutŭ însă pe malulŭ stăngŭ alŭ Dunăreĭ. Despre perderea 
ambelorŭ părțĭ nu e încă nimicŭ cu securitate cunoscutŭ. 
 În 24, 25 și 26. Octom se facŭ lovirĭ maĭ mice la Giurgiŭ, și Oltenița. 
 În 27 Octom ocupă turciĭ insula Mocanulŭ între Rușciucŭ și Giurgiŭ, în zioa 
următóriă însă iarășĭ îĭ scóte de acolo Generalele Saimonof. Știrĭ maĭ aprópe descpre tóte 
aceste afere dela 24 Octom. în cóce nu săntŭ cu acea securitate arătate ca să merite vreo 
credință. 
 În 28 érășĭ a fostŭ lovirĭ la Oltenița. 
 În 31 mișcarea rușilorŭ spre Oltenița subt Gorceacof, în urmarea căreĭ se tragŭ peste 
Dunăre. Și de atuncĭ numaĭ avemŭ deosebire știrĭ, de cătŭ că eĭ arŭ fi părăsitŭ acuma cu 
totulŭ Romănia. 

________________ 
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Anglia. 
 L o n d o n ŭ  22 Noemv. c. n. Aicea sʼaŭ préprețuitŭ poterile resboinice ale luĭ 
Omer Pașa și pentru aceea nu potŭ engleziĭ pricepe, de ce elŭ în locŭ să mérgă spre 
Bucureștĭ sʼa întorsŭ înderăptŭ. Acéstă operațiune dictată de prudențiă și de lipsă a venitŭ 
fórte ne potrivitŭ stimatorilorŭ luĭ Omer Pașa și de aceea eĭ aŭ începutŭ a se îndoi tare 
despre talentulŭ luĭ de beliduce, Timesulŭ, care era pe aci să se înprietenéscă cu turciĭ, află 
acuma că Omer Pașa nu arŭ fi acela beliduce, de care sʼa ținutŭ. Căcĭ décă elŭ a avutŭ 
80―100,000 trupe spre disposițiunea sea precum este de crezutŭ, atuncĭ vine întrebarea ce 
sʼa retrasŭ elŭ din tóte punctele, căndŭ principele Gorceacof sʼa pusŭ înaintea luĭ cu 40000 
între Oltenița și Bucureștĭ. Întrebarea de căpeteniŭ, pentru care se lucră acuma cugetă 
Timesulŭ a fi „fostaŭ poterea Rusieĭ pré prețuită și a Turcieĭ subtprețuită „fiindŭ că tocmaĭ 
respunderea la acésta întrebare trebue să dee pentru politica cabinetelorŭ unŭ mesurătoriŭ. 
Timesulŭ vrea acésta întrebare de o camdată a o privi ca descisă, cugetă însă că décă 
principele Gorceacof căștigă astfeliŭ de resultate cu 50,000, atuncea elŭ cum îĭ va sosi 
ajutoriŭ, va avea ocasiuune a arăta superioritatea poterilorŭ resboinice ale rușilorŭ. În 
timpulŭ din urmă aŭ fostŭ ómeniĭ atătŭ de tare ocupațĭ cu causa orientale în cătŭ nu sʼa 
potutŭ privegia asupra apucăturilorŭ luĭ Mațini. Timesulŭ află de lipsă a ciăma luarea 
aminte a lumeĭ asupra faptelorŭ acestuĭ omŭ, și citéze unŭ șirŭ lungŭ dintrʼo instrucțiune, 
care se află la arestările de deunăzĭ în Italia la unulŭ din agențiĭ luĭ Mețini: „Pumpariulŭ că 
lovește neașteptatŭ“ învață Mațini. Face bune serviție și suplinește mușceta. Cine între 
trupele insurecțiuneĭ vré să lățéscă învățetură falsă, se va prinde și în decursŭ de 12 óre se 
va înpușca. „Timesulŭ deduce din acésta superbundanță a partiteĭ revoluționarĭ 
consecuenția, cumcă pumnariulŭ în măna ucigașuluĭ séŭ spada în măna unuĭ fanaticŭ fără 
consciință nu a înaintatŭ nicĭ odată o causă. 

 
    S ó c r a  r e a .  

 
Tineră me măritaiŭ, 
Și rea sócrăʼmĭ căpetaiŭ; 
Căndŭ dăʼn câne, 
Dă șiʼn mine,  
Șiʼn câne dă de treĭ orĭ,  
În mine de nóue orĭ 
 
Dacă vezuiŭ, ce vezuiŭ, 
Luaiŭ secerea din cuiŭ, 
Luaiŭ secerea ʼntrʼo mână,  
Me duseiŭ la holde bune; 
Seceraiŭ, cătŭ seceraiŭ, 
Capuʼn susŭ îlŭ redicaiŭ, 
Și pe cămpurĭ me uĭtaiŭ; 
Tóte sócrele vinea, 
Cu prănzulŭ nurorilorŭ, 

     B ö s e  S c h w i e g e r m u t t e r .  
 
Habe mich sehr jung vermählt. 
Eine böse Schwiegermutter mir gewählt; – 
Schlägt den Hund sie, prügelt sie auch mich, 
Auf den Haushund schlägt sie dreimahl; 
Aber auf mich schägt sie neunmahl. 
 
Wie ich sah nun was ich sah, 
Nahm die Sichel ich zur Hand, 
Ging hinaus aufs Ackerland 
Schnitt, so viel’s beliebte, da 
Hob den Kopf dann auf und sah 
Mich im Feld umher und ach, 
Schwiegern kamen überall 
Zu den Töchtern mit dem Mahl; 
Nur die meine blieb zu Haus; 
Schickte mir auch nichts hinaus. 
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Muma-a mea nu maĭ vinea, 
Și nicĭ că miʼlŭ trămitea. 
 
Dacă vezuĭ, ce vezuiŭ,  
Țipaiŭ secerea-întrʼo claie, 
Me făcuiŭ o păserea, 
Me duseiŭ la maica mea, 
Și me puseiŭ în fereastră, 
Șiʼĭ căntaiŭ, cătŭ îĭ căntaiŭ;  
Maica afarăʼmĭ eșea, 
„Fugĭ pasere dʼacolea, 
Că nu eștĭ tu fiĭa mea; 
Amŭ avutŭ o fiĭăʼn lume, 
Și nuʼĭ maĭ audŭ de nume.“ 
 
Me luaiŭ și me duseiŭ, 
Me duseiŭ la nașa mea, 
Și me puseiŭ în fereastră, 
Șiʼĭ căntaiŭ, cătŭ îĭ căntaiŭ, 
Nașa afarăʼmĭ eșea, 
„Fugi pasere dʼacolea,  
Că nu eștĭ tu fina mea, 
Cʼamŭ avutŭ o finăʼn lume, 
Și nuʼiŭ maĭ audŭ de nune“ 
„ „Nașă, nașă, draga mea, 
De ʼțĭ arŭ fi secatŭ măna. 
Căndŭ mi aĭ ținutŭ lumina!“ “  
 
„O finuță draga mea, 
Lumina a fostŭ la mine, 
Darʼ doĭ ocĭ aŭ fostŭ la tine, 
Săʼțĭ fi luatŭ seama bine! “ 

 
Wie ich sah nun was ich sah, 
Warf die Sichel ich ins Korn, 
Machte mich zum Vögelein, 
Flog hinweg zur Mutter mein, 
Setzte mich auf’s Fenster dort, 
Sang und sang in einem fort, 
Mutter tritt heraus und spricht: 
Fliege mir aus dem Gesicht, 
Eine Tochter hatt’ ich wohl,  doch hör’ 
Ihren Namen ich nicht mehr. 
Fort von dannen ich nun zog, 
Und zu meiner Gode flog, 
Setzte mich auf’s Fenster dort, 
 
Sang und sang in einem fort, 
Gode tritt heraus und spricht: 
Fliege mir aus dem Gesicht; 
Meine Godel bist du nicht. 
Eine Godel hatt’ ich wohl,  doch hör’ 
Ihren Namen ich nicht mehr. 
Gode, liebe Gode du! 
Wäre dir verdorrt die Hand, 
Als die Kerze du uns hielst! 
„Ach, mein liebes Godelein! 
Freilich war die Kerze mein; 
Doch zwei Augen waren dein, 
Warum sahen sie nicht rein?“ 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 26. Noemvre Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1211/4  

Argintulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒    115½  
  

 

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




