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Depeșe telegrafice. 
  

C o n s t a n t i n o p o l e  19 Decem. Pănă în zioa de astăzĭ flotele combinate nu aŭ 
părăsitŭ Bosforulŭ. Întru totŭ domnește pacea, scumpetea totŭ crește, Ambasadorele 
britanicŭ să fie érășĭ încopceatŭ legătura diplomatică cu Persia. Capudan Pașa este depusŭ, 
și în loculŭ luĭ Rița Pașa, Abdi Pașa sʼaŭ îndepărtatŭ dela comandă, Ahmetu Pașa sʼa 
designatŭ de urmașulŭ luĭ. Halil Pașa este ciematŭ în consiliulŭ ministeriale. O corabiă de 
resboiŭ ruséscă sʼa derăpănatŭ în Bosforŭ prin furtună. Flota englezéscă a căpătatŭ întărire 
(știrĭ maĭ prospete vréŭ să știe că flotele combinate arŭ fi întratŭ în marea négră, și de aceea 
cursele sʼaŭ urcatŭ așia de tare. 
 Din cămpulŭ resboiuluĭ asiaticŭ se aude, cum că ținutulŭ rusescŭ este de totŭ 
curățitŭ de turcĭ, și că trupele ruseștĭ se apropie de Carsŭ. Verbuarea voluntarilorŭ în Asia 
sʼa opritŭ din partea turcéscă. 
 P a r i s ŭ  30 Decem. „Monitorele“ înștiințéză, că după știrile din Constantinopole, 
divanulŭ sʼarŭ fi deciaratŭ pentru înceierea de pace. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  26 Decem. Liniștea sʼaŭ restauratŭ cu totulŭ. Dimisiunea 
luĭ Reșid Pașa nu sʼa primitŭ. 
 Cele de pre urmă știri din Constantinopole din 26 Decem. c. n. încă nu pomesescŭ 
nimicŭ despre întrarea flotelorŭ în marea négră. Serascierulŭ care este semnatŭ de capulŭ 
partiteĭ oposiționarĭ, și Ministrulŭ de resboiŭ nu aŭ depusŭ portfoiĭ, așijderea și Reșid Pașa, 
a căruĭ dimisiune nu sa primitu de sultanulŭ. Pórta să fie semnatŭ între condițiunele ce le a 
pusŭ pentru înceierea păciĭ și întărirea privilegiilorŭ ale tuturorŭ corporațiunelorŭ creștine. 
Liniștea nu sʼa turburatŭ dela mișcările Softilorŭ, (însă icĭ cole se ivescŭ semnele 
ienicerilorŭ).  
 Știrĭ din Teheranŭ zicŭ cumcă guberniulŭ Persianŭ arŭ fi semnatŭ începutele 
pregătirĭ de resboiŭ de lipsă pentru tóte evenimentele și că D. Canicof sʼarŭ afla pe drumŭ 
întrʼo misiune diplomatică către Teheranu. 

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

( î n c e i e r e ). 
 

 În vreme ce masa poporuluĭ grecescu ʼșĭ aștepta mântuirea sea dela Rusia, clasele 
cele maĭ înalte încă de pe la sfărșitulŭ véculuĭ trecutŭ începură aʼșĭ îndrepta luarea aminte 
asupra Europeĭ apusene, și a nume asupra Italiei, Franțieĭ și Germanieĭ și în civilisațiunea 
ce domnia acolo aʼșĭ căuta mizlóce spiritualĭ de scăpare de subt jugulŭ turcescŭ. Familiele, 
care se înavuțiseră prin comerciŭ ʼșĭ trămiteaŭ acum pe fiiĭ seĭ pe la universitățile italiene, 
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pe la Parisŭ și maĭ tărziŭ și prin Germania, apoĭ generațiunea acésta tineră după ce se 
reîntórcé a casă lăția în patriă cultura ceʼșĭ a căștigatʼo în afară. Împilarea ce o suferia 
întréga poporațiune grecéscă dela turcĭ a apropiatŭ fórte tare pe staturĭ unulŭ de altulŭ, apoĭ 
prin împregiurarea acésta sʼa datŭ cămpŭ unorŭ bărbațĭ maĭ cu spiritŭ a deprinde o lucrare 
neîndatinată asupra patrioțilorŭ seĭ. Nădejdile grecilorŭ crescură, vezândŭ că împerăția 
turcéscă slăbește din zi în zi totŭ maĭ tare, că după fiăcare resboiŭ ceʼlŭ avé cu Rusia totŭ 
maĭ perde căte unŭ petecŭ de pămăntŭ, că pașiĭ turceștĭ se rescólă unulŭ după altulŭ, și că 
Europa cea creștină și civilisată pe zi ce merge ʼșĭ întréptă totŭ maĭ multŭ luarea aminte 
asupra patrieĭ celeĭ vecie a cultureĭ elenice. Rescóla grecilorŭ ce se începu la anulŭ 1821 
asupra împilătorilorŭ seĭ care a provenitŭ din isvorulŭ celŭ maĭ adeveratŭ și maĭ puternicŭ, 
din convingere religiósă, din simțŭ naționale de sine și din năsuința după o cultură maĭ 
înaltă, le descise calea, după o bătăliă purtată cu rară statorniciă, la formarea unuĭ statŭ 
grecescŭ neaternatŭ. 
 Însă regatulŭ de astăzĭ alŭ Grecieĭ a fostŭ în părerea patrioțilorŭ greceștĭ numaĭ 
întăia treaptă pentru căștigarea unuĭ scopŭ maĭ înaltŭ, ce țintéză la scăparea întregeĭ 
naționalități greceștĭ de subt domnia turcéscă. Prin potere fisică acésta nu era cu potință a o 
căștiga. Fiiĭ luĭ Osmanŭ, de și la numerŭ maĭ puținĭ de cătŭ strănepoțiĭ elinilorŭ, pe lângă 
acelŭ folosŭ, că se află în stăpânirea guberniuluĭ și a tuturorŭ mizlócelorŭ de lovire și 
apărare, sʼaŭ așezatŭ în unele provincie și anume în cea maĭ însemnătoriă dintre tóte în 
Rumelia, unde se află Constantinopolea, întruʼnŭ numerŭ atătŭ de precumpătoriŭ, încătŭ o 
resculare a grecilorŭ în contra acelora în acestŭ centru alŭ împerățieĭ este afară de tótă 
potința. Scăparea Grecieĭ se ascrie maĭ cu sémă numaĭ la aceea împregiurare, că acolo turciĭ 
eraŭ numaĭ presărațĭ icĭ colea căte unulŭ, în vreme ce elementulŭ grecescŭ era așia zicândŭ 
compactŭ maĭ peste totŭ cuprinsulŭ eĭ. 
 De și partea poporuluĭ grecescŭ, careʼșĭ căștigase libertatea, prin multe silințe și 
devastărĭ ce avu a suferi în resboiulŭ celŭ îndelungatŭ, careʼlŭ purtă cu Turcia, sʼa fostŭ 
storsŭ cu totulŭ și pe lângă aceea unŭ timpŭ îndelungatŭ a fostŭ dărăvăită prin certele de 
partite, cu tóte aceste în acestŭ poporŭ nu sʼa stânsŭ așteptarea pentru obștésca 
emancipațiune a întregeĭ națiunĭ, și restaurarea uneĭ împerățiĭ greceștĭ. Prin influința 
universitateĭ ce sʼa întemeiatŭ în Atena, prin literatură, și scripte periodice se lăți între toțĭ 
greciĭ nădejdea, care la eĭ nʼa adormitŭ nice odată, cum că precum a remasŭ 
Constantinopolea centrulŭ în privința religiuneĭ lorŭ, așia de acolo va urma odată și 
renașterea politică a națiuneĭ lorŭ. Eĭ îșĭ întemeiară nădejdea lorŭ pe încetŭ căzânda 
împărățiă osmană, de care Grecia sʼa ruptŭ cu totulŭ, earʼ Moldavia, Romănia, Serbia și 
Egiptulŭ remaseră întrʼo referință maĭ slăbănógă în privința atărnăreĭ, pe unŭ resboiŭ între 
Rusia și pórtă, care acum eată că a proruptŭ, și pe convingerea ce o presupunéŭ în poterile 
cele marĭ din Europa, cum că statulŭ turcescŭ, fiindŭ bătrânŭ și putregŭ, maĭ curândŭ aŭ 
maĭ tărziŭ va trebui să se suplinéscă prin o creațiune politică maĭ tineră și maĭ puternică. 
Spre scopulŭ acesta credeaŭ greciĭ, că se află elementele numaĭ în națiunalitatea grecéscă. 
 Sprijóna ce o află astăzĭ pórta la Englitera și Franția, și începutulŭ resboiuluĭ, care 
pentru armele ruseștĭ nu a fostŭ favoritoriŭ, nʼaŭ produsŭ nicĭ o scimbare în nădejdile 
patrioțilorŭ greceștĭ. Eĭ nicĭ că credŭ, cum că simpatiele, ce le arată către Turcia acum 
cabinetele celorŭ doue poterĭ apusene, vorŭ ținé îndelungŭ, nice că Turcia va fi în stare a se 
opune îndată ce lupta va lua o formă maĭ măréță, cu atătŭ maĭ puținŭ se împacă eĭ cu 
părerea, cum că împerăția turcéscă sʼar potea regenera întrʼadeverŭ. Greciĭ se ținŭ tare de 
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convingerea, cum că civilisațiunea europénă, pe lângă tóte încercările făcute de Abdulŭ-
Megidŭ și de tatălŭ seŭ, Mahmudŭ, nu se póte împăca cu legea turcéscă, și că principele din 
lăuntru ale cădereĭ Turcieĭ remănŭ totŭ acele, care aŭ fostŭ maĭ nainte. Pregătirile cele marĭ 
de resboiŭ care se facŭ din partea porțiĭ, — după părerea grecilorŭ săntŭ încordarea cea din 
urmă a poteriĭ ce o a desvoltatŭ căndva seminția turcéscă, care în scurtŭ timpŭ se va 
înfrănge; earʼ împărtășirea ce o ie Englitera și Franția pentru Turcia va peri de securŭm 
făcândŭ locŭ altorŭ combinațiunĭ, îndată ce Rusia va fi demonstratŭ Europeĭ, că ea nu 
voiește a se mări pe spesele sultanuluĭ. 
 Fără a voi să ne slobozimŭ întrʼo cercetare maĭ dʼaprópe a acesteĭ părerĭ despre 
nedestoinicia viețiĭ împerăteștĭ turceștĭ și despre probabilea emancipațiune a întregeĭ 
naționalitățĭ greceștĭ, problema nóstră este a înfățișa temeiurile cu care îșĭ apără greciĭ 
nădejdile lorŭ. Celŭ din teiŭ este, că eĭ săntŭ convinșĭ despre numerositatea viețeĭ lorŭ în 
cuprinsulŭ împerățieĭ turceștĭ, și că viața acésta în timpurile maĭ nouă a datŭ feliurite dovezĭ 
de potere și capacitate. 
 Căderea împerățieĭ turceștĭ maĭ curândŭ aŭ maĭ tărziŭ, fiă acésta prin o cucerire din 
afară, aŭ prin decompunerea din lăuntru arŭ aduce cu sine, după părerea grecilorŭ, 
înființarea unuĭ statŭ grecescŭ neatărnatŭ, fiindcă altfeliŭ nu potŭ prevedé cum să se pótă 
restaura turburatulŭ ecuilibrŭ alŭ Europeĭ. O împărțire a Turcieĭ europene între poterile cele 
marĭ nʼarŭ fi cu svatŭ, fiindcă poterea, căreia arŭ obvini Constantinopolea, tocma prin aceea 
împregiurare arŭ căștiga o preponderență peste celelalte poterĭ. La o astfeliŭ de situațiune é 
probabile, că Rusia pentru apropierea și pentu vecile sele legăture, ce le are cu greciĭ, arŭ 
deveni în stăpânirea căpitaleĭ osmanilorŭ. Apoĭ ajungândŭ o potere înțeléptă și tare în o 
astfeliŭ de proprietate, ea negreșitŭ că șʼarŭ bârâ nasulŭ în Grecia, în țermiĭ Asieĭ mice și în 
insulele Arhi-pelaguluĭ. Coprinderea Egiptuluĭ din partea Englitereĭ, și a Sirieĭ din partea 
Franțieĭ, arŭ fi nimicŭ pe lângă stăpânirea Constantinopoleĭ din partea Rusieĭ. 
 Prin urmare împărțirea împerățieĭ turceștĭ arŭ fi unŭ ce greșitŭ, și o combinațiune 
politică plină de primejdie pentru ecuilibrulŭ europénŭ. 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 
 Sibiiŭ 30 Dece. 1853. Sântŭ unele momente în vieața omenéscă, care vrăndŭ 
nevrăndŭ Te silescŭ aʼțĭ trage socotéla cu trecutulŭ, și a privi cu ociŭ calculătoriŭ în 
viitoriŭ. Unŭ asemenea momentŭ este și înceierea anuluĭ veciŭ și începerea celuĭ noŭ. Decĭ 
nice noĭ nu potemŭ înceié numerulŭ celŭ de pe urmă alŭ fóeĭ nóstre din anulŭ acesta, fără 
de a ne uita îndărăptŭ preste cele maĭ însemnate evineminte ale anuluĭ, a cărorŭ discuțiune a 
fostŭ materia foilorŭ acestora. Anulŭ acesta, din care stămŭ gata a păși afară, a începutŭ 
subt auspiție destulŭ de bune, orizontulŭ politicŭ alŭ Europeĭ a fostŭ destulŭ de curatŭ, căcĭ 
poriĭ ceĭ subțirĭ, pe cariĭ ʼĭ cășiunase diferința turco-montenegrină, nu însuflaŭ vrʼo 
neodihnă mare, și curăndŭ prin energiósa întrevenire a Guberniuluĭ nostru austriacŭ se și 
împrăștiară. Ce însă ne făcéŭ maĭ îngrijițĭ, a fostŭ mișcarea patrieĭ răsturnătóriă, care 
curăndŭ după aceea începŭ a se manifesta icĭ colo. Cravalulŭ din Milanŭ 25 Ianuariŭ — 6 
Fevruariŭ — 
unde niște fanaticĭ se aruncară cu cuțite asupra soldațilorŭ nearmațĭ a fostŭ productulŭ 
acesteĭ partite, care nu se înfioréză de nicĭ unŭ mijlocŭ, prin care să ʼșĭ pótă realisa planurile 
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sele. Însă și îngrijirea acésta nʼa urmatŭ de acolo, că dóră arŭ fi crezutŭ cineva, cumcă 
aceea partită arŭ poté reusa, căcĭ față cu simțulŭ celŭ iubitoriŭ de pace și de ordine alŭ 
popórelorŭ și cu încordata privegiere și tăriă a Gubernielorŭ era de prevezutŭ, că asemené 
încercărĭ vorŭ remănea fără resultatŭ. Însă ceea ce le însufla grige era neodihna, ce se 
semăna prin asemené întreprinderĭ în duhurile ómenilorŭ, și de aci urmănda stagnațiune în 
comerciŭ și industriă și pătimirea multorŭ nevinovațĭ, precum se întămplă totdeuna la 
asemene mișcărĭ din lăuntru. O urmare a acestorŭ pornirĭ nenorocóse a fostŭ înfiorătória și 
în istoria patrieĭ nóstre ne maĭ auzita faptă din 18/6 Fevruariŭ, care cu iuțéla fulgeruluĭ a 
umplutŭ inimile tuturorŭ popórelorŭ din acésta patriă cu gróză și cu cutremurŭ. Însă totŭ 
acésta faptă négră a doveditŭ în celŭ maĭ clateante cipŭ, cătŭ de afundŭ sântŭ înplăntate în 
Austria rădecinele credințeĭ și alipireĭ către tronŭ. Și așia acésta faptă a servitŭ spre aceea, 
ca să dee dovadă, că legăturele, care légă pre popórele austriace de legitimulŭ lorŭ 
Monarhŭ, prin evinemintele anilorŭ din urmă, în locŭ de a slăbĭ, maĭ tare sʼaŭ întăritŭ. 
 Ceea ce a întunecatŭ orizontulŭ Europeĭ fórte tare, este diferința ruso-turcéscă. La 
începutulŭ criseĭ se păré, că lumea nu pune mare însemnătate pe misiunea principeluĭ 
Mencicof, și mulțĭ credéŭ, că acésta diferință va luoa sfărșitŭ cu o desavuare a acestuĭ 
diplomatŭ și cu o reteradă diplomatică din partea cabinetuluĭ rusescŭ. Însă în locŭ de acésta 
urmară niște evineminte, care dovediră, că misiunea luĭ Mencicof a fostŭ basată pe niște 
planurĭ maĭ afundŭ pătrunzetórie. Retragerea luĭ Mencicof a trasŭ după sine ocuparea 
principatelorŭ danubiane, și acesteĭ ʼĭ a urmatŭ pe piciorŭ deciararea de resboiŭ între Rusia 
și Turcia. Acestŭ resboiŭ, care și pănă acum a constatŭ atătea victime e cu atătŭ maĭ 
amenințătoriŭ, cu cătŭ e aprópe de a luoa unŭ caracterŭ generale. Noĭ cariĭ sântemŭ maĭ 
aprópe de elŭ maĭ vărtosŭ neguțetoriĭ și economiĭ nostri, ʼlŭ simțimŭ maĭ tare. 
 Singura măngăiere, ce o maĭ avemŭ, este că dóră pășirea cea energiósă și înțeléptă a 
celora lalte patru poterĭ va și afla unŭ mizlocŭ, prin care undele cele eșite preste țermurĭ să 
le reducă în albiulŭ lorŭ. 
 Evinemintele aceste nʼaŭ împiedecatŭ pe înalta nóstră stăpănire de e continua și în 
acestŭ anŭ opulŭ seŭ, adecă regenerarea împeriuluĭ pe basa unitățiĭ, și așia avemŭ speranță 
de a vedé și în Ardélulŭ nostru preste puținŭ pusă în lucrare organisarea de finitivă a țereĭ 
atătŭ politică cătŭ și judecătoréscă. 
 Acum să lăsămŭ cercurile aceste maĭ estinse, și să ne pogorămŭ la noĭ înșine, să ne 
tragemŭ și noĭ romăniĭ puțintelŭ socotéla pentru anulŭ trecutŭ. Aci potemŭ zice, fără de a 
ne poté cineva împuta o prețuire pré mare de noĭ înșine, că nʼam statŭ cu mănele în sinŭ, că 
ne amŭ folositŭ de timpŭ. În decurgerea acestuĭ apŭ, și adecă la rugarea deputațiuneĭ gr. 
resăritene, care a felicitatŭ pe Monarhŭ pentru scăparea din primejdia vieneĭ, sʼa 
încuviințatŭ și sʼa înființatŭ fundațiunea Franțiscŭ-Iosifiană, care precum vedemŭ din 
publicările eșite din zi în zi se mărește totŭ maĭ tare și măne poimăne va întinde măna de 
ajutoriŭ studențilorŭ săracĭ. — În decurgerea acestuĭ anŭ gimnasiulŭ micŭ dela Brașiovŭ 
dobăndi înalta aprobațiune ministeriale și se descisă cu cuvenite cerimonie de însușĭ 
Escelenția Sea Părintele episcopŭ Barone de Șaguna, din care se vede ce însemnătate póte 
avea acestŭ gimnasiŭ pentru noĭ, cu atătŭ mai multŭ cu cătŭ aceste ceremonie căpătară și 
complăcére înaltuluĭ ce. r. ministeriŭ de cultŭ și învățemăntŭ. 
 Zidirea cea imposantă menită pentru acésta scólă prin stăruința bunilorŭ sei patronĭ 
a venitŭ sub coperișŭ. — Pentru Abrudŭ a resolvatŭ Maiestatea Sea o scólă normale cu 
doue clase realĭ de confesiunea gr. resăriténă, care resoluțiune părintéscă publicănd-o 
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Escelenția Sea D. Episcopŭ Barone de Șaguna fiilorŭ seĭ sufleteștĭ de acolo în persónă și 
provocănduĭ, ca și dănșiĭ să contribue după poterĭ laacésta întreprindere, cuvintele 
Escelențieĭ Sele aŭ căzutŭ pe celŭ maĭ roditoriŭ pămăntŭ, căcĭ numaĭ decătŭ sʼa deșcisŭ o 
colectă, care îndată la începutŭ arătă unŭ resultatŭ frumosŭ și totdeodată comuna 
orășenéscă votă niște resoluțiunĭ, prin care se asigurară încăperile trebuincióse pe séma 
numiteĭ scóle. — Totŭ în acestŭ anŭ sʼa deșcisŭ în Sibiiŭ prin neobosita stăruință a 
lăudatuluĭ Arhipăstoriŭ în casele de curăndŭ cumpărate seminariulŭ pentru 40 de tinerĭ și 
cursulŭ pedagogico-teologicŭ de doĭ anĭ cu patru profesorĭ. Prin care sʼa făcutŭ îngrigire 
pentru o creștere mai bună atătŭ a învățetorilorŭ săteștĭ cătŭ și a candidațilorŭ de preoțiă.  
 În anulŭ acesta sʼaŭ întrodusŭ în Biserica nóstră căntările armonice după artă, în 
care vedemŭ cu bucuriă, că tinerimea scolariă face pașĭ frumoșĭ și are o ocupațiune nobile, 
și trăzitóriă de gustŭ sublime. Tipografia diecesană a începutŭ unŭ opŭ giganticŭ cu 
tinărirea mineelorŭ de care Bisericile nóstre aŭ mare lipsă și învingândŭ tóte greutățile 
pășește înainte cu producte atătŭ de frumóse cătŭ și solide. — „Telegrafulŭ Romanŭ“ a 
vezutŭ în anulŭ acesta lumina în acésta tipografiă, și spriginitŭ de ceĭ ce cunoscŭ solida luĭ 
tendință îșĭ continuă viața maĭ de parte. În reședița episcopéscă și la casa în care este 
așezată tipografia saŭ făcutŭ multe îmbunătățirĭ. — Décă privimŭ maĭ departe, cum în 
deobște răvna poporuluĭ pentru scólă din zi în zi crește totŭ maĭ multŭ, cum comunele 
nóstre îmbrățișindŭ sfaturile maĭ marilorŭ seĭ aŭ începutŭ a clădi zidirĭ de scólă și a face lefĭ 
bunișóre pentru învățetori, nu potemŭ a nu simți o bucuriă din lăuntru și a privi cu speranță 
în viitoriŭ nostru. 
 Să călcămŭ dară pe pragulŭ anuluĭ celuĭ noŭ cu propusŭ firmŭ de a lucra și în acestŭ 
anŭ, cu acelașĭ zelŭ și neobosire pe cămpulŭ bineluĭ și aʼlŭ fericireĭ poporuluĭ nostru. 
 Din B ă n a t ŭ  22 Decemvre. În Nr. 93 alŭ Gazetei Transilvanieĭ din semestrulŭ ce 
acum se sfârșește se află unŭ articulŭ publicatŭ de unŭ călătoriŭ órecare cu datŭ din 
Lugoșiŭ 19 Noemvre a. c. unde acesta zice, că îmblândŭ dânsulŭ prin târgulŭ Lugoșiuluĭ cu 
dorința, — cum se esprimă Dluĭ, — de a da preste vreunŭ monumentŭ, ce arŭ caracterisa 
însemnătatea locuitorilorŭ, a datŭ preste crucea, ce e redicată în mijloculŭ piațeĭ, și 
apropiânduse de ea îlŭ frapă fórte inspirațiunea aceleia cu litere romane. — „Se póte“ zice 
călătoriulŭ“ ca romaniĭ pe aicĭ se fiă devenitŭ la cunoștința adeveruluĭ neștirbatŭ, care tóte 
națiunile, ce merită vreo considerațiune laŭ observatŭ cu tótă sănțenia ș. a. „Se póte“ zice 
maĭ de parte „ca Logoșianiĭ să reése cu păstrarea Literelorŭ romane față cu asprele mandate 
serbeștĭ, ce anatemisară séŭ opriră literele și literatura nóstră, pentru ca să le maĭ păstrămŭ 
pre bucile lorŭ, și să nu maĭ încetămŭ a le fi hamaliĭ lorŭ ș. a. ș. a.“ 
 Cum că obiecțiunile Dluĭ călătoriŭ cântŭ fără de temeiŭ, se póte ver și cine convinge 
din următóriele. 1. e știutŭ aceea, că săntŭ națiunĭ în Europa — cunoscute și fără a le numi 
eŭ, — care aŭ naintatŭ în cultură, și pentru acésta aŭ agiunsŭ a fi învrednicite de privirea 
celorlalte maĭ renumite, cu tóte că nu bagă în sémă „ad e v e r u l ŭ  n e ș t i r b a t ŭ“ alŭ 
Dluĭ călătoriŭ, căcĭ aŭ literatura bisericéscă deosebită de cea cetățénă. Apoĭ nu me 
îndoiescŭ, că va ști D. călătoriŭ ca romănŭ și aceea, cum că literatura Bisericeĭ greco-
resăritene în tótă romănimea ce constă din maĭ multe minióne se păzește nestrămutată, și ca 
o sfințeniă. 
 Pricina acesteia Dle ! se desfășiură maĭ giosŭ prin scuturarea înfruntăreĭ a 2. cum că: 
„Mandatele serbeștĭ anatemisară literatura romană, pentru ca să maĭ păstreze romăniĭ p r e  
b u c i l e  s e r b e ș t ĭ.“  
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 Cela ce cugetă, cum că literatura Bisericeĭ nóstre greco-resăritene, séŭ întroducerea 
slovelorŭ cirilice întrânsa e o născocitură a serbilorŭ, orĭ și a slovenilorŭ, acela fórte se 
înșélă și descopere neștiința sa de istoria bisericéscă și de literatura cirilică. Arŭ fi prea 
mare aroganță dela serbĭ, căndŭ eĭ șiarŭ însușĭ sieșĭ constituțiunea Alfabetuluĭ azbucicescŭ. 
Nu eĭ, nici Sloveniĭ, cariĭ peatuncĭ se numeaŭ barbarĭ, și avéŭ încă ca păgănĭ alŭ seŭ (firește 
atuncĭ încă fórte simplu) modŭ de scriere, ci greciĭ pre căndŭ eraŭ dânșiĭ maĭ înțelepțĭ și 
maĭ istețĭ, lucrăndŭ întru întórcerea popórălorŭ păgăne la creștinătate, aŭ înființatŭ acestŭ 
modŭ de scriere pentru tóte popórăle păgăne. De atuncĭ eĭ nu aŭ vrutŭ să împună 
popórălorŭ alfabetul seŭ, fiindŭ acesta și pănă astă-zĭ cu scăderĭ, ci aŭ compusŭ cu 
ajutoriulŭ P. Cirilŭ pre celŭ acum numitŭ cirilicŭ, și dăndŭ fieșĭ căruia sunetŭ de graiŭ câte 
unŭ semnŭ séŭ literă, laŭ adaptatŭ astfeliŭ ca tóte limbile să se pótă șerbi cu elŭ. Din acésta 
pricină sloveniĭ după ce sʼaŭ încreștinatŭ, modulŭ seŭ celŭ defectuosŭ de scriere laŭ 
scimbatŭ cu acelŭ alŭ luĭ Cirilŭ, Apostolulŭ lorŭ. Și acestŭ alfabetŭ după ce sʼa făcutŭ maĭ 
bine cunoscutŭ și întrʼalte părțĭ, aŭ fostŭ adoptatŭ și înbrățișatŭ de maĭ multe popóră în maĭ 
multe vécurĭ, și nainte și după desfacerea Bisericilorŭ (apusénă și resăriténă) ciar și în 
Ierarhia Papeĭ dela Roma, — Iară pela începutulŭ véculuĭ alŭ 19 a fostŭ lăudatŭ de franțosĭ, 
că e celŭ maĭ bunŭ și maĭ perfectŭ. 
 Eŭ nu voiŭ cu vorbele aceste de laudă, — care nu sântŭ ale mele, ci străine — să 
căștigŭ literatureĭ cirilice locŭ întru inimile romănilorŭ acelora, unde ea nicĭ pănă acuma nu 
e înrădăcinată, fără numaĭ zicŭ, că feliulŭ acesta de scriere dela P. Cirilŭ încóce e 
prototipulŭ și condițiunea ființeĭ bisericeĭ nóstre Ortodocso-resăriténe, pentru că e 
caracterulŭ și forma acesteia, iară forma dat esse rei. Eată o pildă ce maĭ póte face forma: 
Pune numaĭ pre unŭ Preotŭ de aĭ nostri să facă Liturgia îmbrăcatŭ în vestminte civilĭ verĭ și 
de cele cuviincióse numaĭ Preoțilorŭ de altă credință și îndată veĭ vedé, ce acum nu vreĭ să 
vezĭ. 
 Apoĭ zicŭ și aceea, că a scimba acéstă formă cu alta și a întroduce în biserică noutățĭ 
numaĭ din caprițŭ separatisticŭ, este a semăna disarmoniă și a turbura pacea din lăuntru a 
bisericeĭ, care nu numaĭ, că nu o potŭ aplacida căpeteniile bisericeștĭ, pre care le 
învinovățește, D. Călătoriŭ, ci ele sântŭ încă datóre în puterea oblegațiuneĭ sele, (care este 
legată și cu interesele statuluĭ) a opri astfeliŭ de lucrurĭ și a comănda credințiósa alipire și 
păstrare a tradițiunelorŭ și obiceiurilorŭ bisericeĭ, pe care avândule ea din vécurĭ sʼaŭ 
prefăcutŭ în lege. 
 Spre înfruntulŭ al 3. „cum că toțĭ cariĭ desmântă pre romănĭ dela întrebuințarea 
literilorŭ latine sântŭ purĭ rusolatri, vânzătorĭ de interesele tronuluĭ ș. ce. a“ urméză de sine 
însușĭ respunsulŭ: cum că décă ceĭ ce se ținŭ de literile cirilice, și maĭ voiescŭ pre acesté de 
câtŭ pre cele latine, sântŭ rusolatri, numaĭ din causă că și Rușiĭ aŭ literile luĭ Cirilŭ: așia 
totŭ din acelŭ cuvântŭ și argumentŭ alŭ călătoriuluĭ dela Lugoșiŭ arŭ urma, — ce noĭ nu 
vremŭ a zice, — cum că ceĭ ce ținŭ și preferescŭ literile latine sântŭ toțĭ M a ț ț i n o -
l a t r i , pentru că aceste litere sântŭ și aluĭ Mațțini. 
 Încâtŭ pentru aceea, că ceĭ ce preferescŭ literele luĭ Cirilŭ sântŭ vânzătorĭ de 
interesele Guberniuluĭ, — acesta e o încriminățiune preacutezată, care arŭ merita a se căuta 
ceva maĭ de parte. Este de comunŭ știutŭ Domnulŭ mieŭ ! cum că și maĭ nainte, dar maĭ 
vârtosŭ în timpulŭ ce abé trecu ciriliștiĭ nu numaĭ că nu aŭ fostŭ vânzătorĭ aĭ tronuluó, — 
cum născocești și incriminezi Dta, — ci din contră eĭ aŭ fostŭ ceĭ maĭ credincioșĭ luptătorĭ 
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și apărătorĭ aĭ tronuluĭ asupra vrăjmașilorŭ séŭ cum maĭ voieștĭ Dta a vânzătorilorŭ, cariĭ aŭ 
fostŭ numaĭ latiniștĭ. — 
 Ajungă aceste, care nu cu altŭ scopŭ, de câtŭ cu dorința păceĭ celeĭ din lăuntru a 
bisericeĭ le dă în publicŭ. 

Unŭ Fiiŭ alŭ biser, Ort. resăriténe.  
 (Ne învoimŭ cu părere D. Corespundinte, și ne pare bine, că bănățeniĭ știŭ deosebi 
ce este a bisericeĭ, și ce e a literatureĭ nóstre. Nu a fostŭ intențiunea călătoriuluĭ prin Lugoșŭ 
inavuțirea literatureĭ nóstre, ci alta, carea în decursulŭ anuluĭ acestuĭ se manifestă de atătea 
orĭ subt masca naționalitățĭ). 

________________ 
Întămplări de zi. 

 Se scrie din Monahŭ, că Maiestatea Sea împeratulŭ a petrecutŭ serbătóriele nașteriĭ 
Domnuluĭ în cerculŭ familieĭ Deceluĭ de Bavaria. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ sʼa întorsŭ din Monahŭ în 2 Ianuariŭ c. n. érăși la Viena. 
 După conspectulŭ gazeteloru, și alŭ foilorŭ periodice, care iese în anulŭ 1854 în 
Austria săntu 72 gazete politice, și adecă 41 în limba germană, 9 în cea slavă, 16 în italiană 
2 în limba unguréscă, 2 în romănéscă, 1 în limba arménă, și 183 foĭ ne politice. 
 În austria se află acuma 2663 de institute postalĭ și adecă 94 oficiolate 1390 
oficiolate și stațiunĭ de poștă, 191 stațiunĭ de poștă singure, 811 espedițiunĭ de poștă. Maĭ 
săntŭ încă și 56 oficiolate telegrafice. 

După Gazeta Timișóreĭ aŭ fostŭ spănzurațĭ în Vărșețŭ în 8 Decem. Lazar Iacov și 
George Suclia pentru tălhăriĭ. 

Rescóla din Constantinopole se adeverește, și arŭ fi potutŭ fi fórte primejdiósă. 
Însemnătatea eĭ se vede și de acolo căcĭ sultanulŭ a slobozitŭ prociemățiune către poporŭ, și 
ia făgăduitŭ maĭ multŭ decătŭ ce va poté ținé. 

________________ 
Din cămpulŭ resboiuluĭ. 

 Cugetămŭ că nu va fi fără interesŭ pentru cetitoriĭ noștriĭ ale împărtăși cele ce se 
scriŭ despre tăria și pusețiunea armatelorŭ vrăjmășeștĭ. Cuartirulŭ de căpeteniă alŭ luĭ Omer 
Pașa se află acuma întregŭ în Rușciucŭ unde sʼa concentratŭ tótă armata turcéscă. Știrĭ de 
acolo spunŭ că Omer Pașa locuește în casa comendanteluĭ de fortăréță Said Pașa care 
dispune peste o potere de 3400 feciorĭ; în cuprinsulŭ tunurilorŭ fortărețeĭ de către partea 
dela amézĭ se află subt comanda luĭ Mahmudŭ Pașa unŭ lagărŭ întăritŭ dela începutulŭ cu 
corturĭ și 5000 de feciorĭ, care însă acuma sʼa învuțitŭ cu 2000 de redifĭ. Nemizlocitŭ lăngă 
lagărŭ staŭ subtcomanda luĭ Selim Pașa 4000 arnauțĭ. Cavaleria subt comanda luĭ Soliman 
Pașa are pusețiunea sea pe lăngă drumulŭ ce duce dela Rușciucu la Hesargardŭ. În cetatea 
de pe urmă stă reserva centruluĭ alŭ armateĭ danubiane turceștĭ care este tare de 29000. 
Înaintea fortărețeĭ în portulŭ Dunăriĭ zace o flotilă de Dunăre bine armată. 
 Beliducele turcescŭ stă în necuntenită negoțiațiune cu cancelaria de detaiŭ în 
Constantinopole. Curieriĭ umblă acestŭ drumŭ în patru zile. Și cu cialalțĭ comendanțĭ aĭ 
armateĭ danubiane este negoțiațiunea permanente. Cetarulŭ maĭ susŭ însemnatŭ stă subt 
comanda luĭ Mustafa Pașa elŭ a trasŭ în zilele trecute unŭ parcŭ eminente de artileriă, la 
care se află și doue baterie căte de 66ponzĭ, și trupele luĭ săntŭ binișorŭ constitute. Aripa 
cea maĭ din afară stăngă în Vidinŭ Calafat o comandă unŭ altŭ Selim Pașa (cu comendante 
fortărețeĭ din Rușciucŭ): Posețiunea acésta se întărește fără ostenélă; legătuința cu insula 
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Dunăriĭ este susținută; aceea însă cu Vidinulŭ este intreruptă din pricina sloilorŭ. Selim 
Pașa comăndŭ în Vidinŭ, Calafatŭ, și împregiurŭ 36000 de feciorĭ între cariĭ se află mulțĭ 
asiațĭ. În Lomŭ Rahova și Nicopole staŭ alte 18000 feciorĭ, din care ziumetate săntŭ 
bolnavĭ. Aripa dréptă o comăndă Halil Pașa, acolo staŭ dela Silistria pănă la Măcinŭ 45000 
feciorĭ. Cuartirulŭ de căpeteniă este în Razova. Șanțurile luĭ Traianŭ dela Dunăre pănă la 
marea négră le apără Ismailŭ Pașa. 
 Tăria turcilorŭ în departe întinsa liniă danubiană face dară 123000 faciorĭ fără 
reserva ce este așezată lăngă și în Șumla. Omer Pașa nu póte descide o campaniă ofensivă 
de érnă, operațiunele luĭ săntŭ cu totulŭ îndreptate numaĭ la defensivă. Armata ruséscă dela 
Dunăre este cu puținŭ maĭ slabă, principele Gorșacof însă este stăpănulŭ situațiuneĭ și 
contracțiuneĭ, și se póte maĭ repede mișca. Aripeĭ drepte, ce stă subt Halil Pașa se 
înprotivește generalele Liders; elŭ dispune peste 32000 feciorĭ, și despre unŭ materiale de 
resboiŭ eminente. Cuartirulŭ luĭ de căpeteniă este în Brăila. Centrulŭ rusescŭ este tare de 
45000 cu cuartirulŭ de căpeteniă în Bucureștĭ, stă subt nemizlocita comandă a principeluĭ 
Gorșacof. Aripa stăngă a armateĭ rusești cu divisiunele generaleluĭ Fișbah, și Danenberg o 
comăndă Generalele Locuțiinte Anrep, elŭ este în cuartirulŭ de căpeteniă Craiova. 
 Din cămpulŭ resboiuluĭ înțelegemŭ că trupele turceștĭ la Calafatŭ aŭ lipsă de 
mizlócele viețiĭ și de lemne, și că săntŭ reŭ înbrăcate. Comendantele rusescu se pare că vré 
să se foloséscă de acésta împregiurare, căcĭ tóte trupele ruseștĭ din Romănia mică aŭ plecatŭ 
înainte spre Calafatŭ unde se vorŭ așeza în unŭ semicercŭ. Trupele aceste să sue pănă la 
30000, și nu este îndoială că vomŭ vedé în scurtŭ timpŭ întămplărĭ marĭ. Beliducele 
Gorșacof precum se aude îșĭ va muta cuartirulŭ de căpeteniă la Poiana lăngă Dunăre. Dela 
lovirea lăngă Cetate ce sʼa întămplatŭ în 19 Decem. și la care rușiĭ aŭ luatŭ parte numaĭ cu 
unŭ batalionŭ infanteriă și cu 2 tunurĭ, se întămplă în tóte zilele lovirĭ maĭ mice de 
forposturĭ. 

________________ 
Franția. 

 După știrile ce aŭ sositŭ aicea din Constantinopole, consiliulŭ celŭ mare, care era să 
se țină acolo în 20 Decem. sʼa ținutŭ în 18, în acestŭ consiliŭ după desbaterĭ infuriate sʼa 
hotărătŭ, ca să se priméscă proiectele vieneze întratăta, că adecă porta să învoește a trimite 
unŭ plenipotinte la congresulŭ ce are să se țină, și nu cere ca o condițiune fără carea nu, 
deșărtarea principatelorŭ danubiane înainte, fiindŭ că ea se razimă pe garanția poterilorŭ, 
cum că acésta deșărtare va urma încă naintea arangémentuluĭ. Totŭ de odată a cerutŭ pórta, 
ca tractatele ce staŭ între ea, și Rusia fiindŭ că prin resboiulŭ de față sʼaŭ ruptŭ, să se 
anuleze, și la negoțiațiunile, ce se vorŭ încopcea maĭ departe, să nu se maĭ ieie în 
considerațiune, ci aceste noue negoțiațiunĭ să se facă pe o bază cu totulŭ nouă. 
Ambasadoriĭ, cariĭ asupra punctuluĭ acestuĭ nu aŭ căpătatŭ concesiunĭ dela Sultanulŭ, aŭ 
trimisŭ respunsulŭ porțiĭ la stăpănirile sele. Fi va respunsulŭ acesta pace séŭ resboĭŭ? Știmŭ 
că în protocolulŭ, care este promisŭ în nota subscrisă în 5 Decem. de ambasadoriĭ celorŭ 
patru poterĭ marĭ și representată Divanuluĭ érășĭ de representanțiĭ poterilorŭ marĭ, se zice 
apriatŭ, cum că tractatele ce ecsistă între pórtă și Rusia se remănă în vigórea sea, divanulŭ 
dară refusă una din acele condițiunĭ care sʼaŭ așezatŭ în Viena, divanulŭ maĭ cere încă între 
altele și aceea, ca Viena să nu fie scaunulŭ congresuluĭ, ce are să se țină, elŭ însă se 
învoește în doue puncte însemnate în trimiterea adecă a unuĭ plenipotinte la congresŭ, și în 
nedeșărtarea principatelorŭ. 
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________________ 
Anglia. 

 Corespundintele persianŭ alu Timesuluĭ scrie: Décă Rusia va sta pe pretensiunile 
sele, și va continua ostilitățile ca la Sinope, atuncĭ poterile marĭ vorŭ lua fără perdere de 
timpŭ o ținere energică, care întrʼo limbă maĭ puținŭ diplomatică arŭ însemna atăta, cătŭ, că 
ele vorŭ deciara resboiŭ. Între Anglia și Franția numaĭ constă nice cea maĭ mică urmă de 
vreo neînțelegere. Declaravorŭ însă în casŭ de lipsă aceste doue poterĭ singure Rusieĭ 
resboiŭ, séŭ acestŭ pașŭ eventuale se va face din partea tuturorŭ poterilorŭ marĭ, despre 
acésta nu este nimicŭ hotărătŭ. — Timesulŭ maĭ publică și o depeșe telegrafică din Parisŭ, 
în carea se zice că Anglia și Franția aŭ așia puțină speranță despre o deslegare înpăciuitoriă 
a întrebăreĭ turceștĭ, încătŭ nu numaĭ că facŭ pregătirĭ, ca să ajute pe Turcia în marea négră, 
ci ca în primăvéră să întreprindă o espedițiune în marea baltică. 

________________ 
Rusia. 

 Știrile din S. Petersburgŭ sună maĭ puținŭ împăciuitoriŭ. Sʼa hotărătŭ o mișcare de 
obște a milițieĭ în tótă Rusia, despre carea se scrie în modulŭ următoriŭ. Sʼa făcutŭ unŭ 
pașŭ hotărătoriŭ din aceea parte, dela care în de obște se aștepta pașĭ hotărătorĭ. Acuma va 
cunóște Anglia și Franția, cumcă Rusieĭ nʼuĭ pasă nicĭ de uniunea Anglieĭ nicĭ de 
pavilonulŭ de tricolorĭ alŭ Franțieĭ măcar de larŭ ridica însușĭ Lordulŭ Nelsonŭ séŭ Baili de 
Sufren, ci în consciința drepteĭ sele cause, pășește pe acele călĭ care séŭ peste Balcanŭ seŭ 
peste mare maĭ în urmă totŭ ducŭ la Constantinopole. Noĭ nu vremŭ a nega potința despre 
păstrarea păciĭ, însă credința nóstră în acésta este mică. Dreptatea împeratuluĭ Rusieĭ — 
despre acésta săntemŭ convinșĭ nu va prescrie nicĭ acuma în a unsprezecele oră, celorŭ ce 
umblă sincerŭ după pace, alte condițiunĭ însă înderătnicia este pré mare și pré de obște. 
 Împeratulŭ Rusiei a scrisŭ către Beliducele armateĭ caucasice principele Voronțov 
următórea scrisóre. Principe Mihaile Semenovici! Tendințele vrăjmășeștĭ ale porțiĭ 
otomanice asupra ținutuluĭ ce este încredințatŭ Dtale sʼaŭ manifestatŭ încă în decursulŭ 
véreĭ trecute prin contragerĭ însemnate de trupe la granița transcaucasică și prin cercărĭ a 
înpreștia rescóle între popórele muntene. Subt astfeliŭ de împregiurare eraŭ și Dta datoriŭ 
totŭ odată a lua mesure a scurta vrăjmașulŭ din afară, și a dumeri pe vrăjmașiĭ din lontru. 
Acésta gre problemă aĭ îndeplinitʼo cu succesŭ perfectŭ. După îndrerptarea Dtale vitejele 
trupe caucasice, nu numaĭ că aŭ nimicitŭ îndresnețele cercărĭ ale luĭ Șamilŭ la linia lesgică 
ci străbătăndŭ și în inima țereĭ a popórelorŭ transcubanice ele saŭ retrasŭ a face negoțiŭ 
comunŭ cu turciĭ. La granița Asieĭ dispusețiunele ce arată la esperința Dtale, săntŭ 
încoronate de unŭ șirŭ de victorie strălucite. Plina de rumóre luptă la Satulŭ Baicadarŭ în 2 
Noembre a fostŭ pro drumulŭ cutropireĭ, ce sʼa făcutŭ armateĭ turceștĭ în 6 Noembr. la 
Ațhurŭ, în 14 nainte de Acalțicŭ, și în 19 în malulŭ dreptŭ alŭ Arpaciaiuluĭ. 37 de tunurĭ, 
stégurĭ, armature, doue castre, și însemnate provisiunĭ de proviantŭ, și de munițiune de 
artilăriă, ce sʼa luatŭ dela vrpjmașŭ, arată destulŭ vitejia trupelorŭ, ce staŭ subt poruncile 
Dtale atătŭ alŭ corpuluĭ separatŭ caucasicŭ, și alŭ divisiuneĭ a 13-lé de infantriă, cătŭ și a 
cozacilorŭ și militarilorŭ. Acestŭ atătŭ de înbucurătoriŭ începutŭ alŭ operațiunelorŭ militarĭ 
le mulțămescŭ nemizlocitŭ esperiențeĭ Dtale, și Simțuluĭ neclintitŭ, cu care Dta însuflețeștĭ 
trupele, cețĭ săntŭ încredințate. Te rogŭ cu acésta ocasiune, ca să spunĭ trupelorŭ sincera 
mea recunoștință și încredințarea că ele în operațiunele cele aștéptă cu ajutoriulŭ luĭ 
Dumnezeŭ vorŭ acoperi cu gloriă nouă pe sine, pe Dta și armele ruseștĭ. Eŭ îți remănŭ 
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pentru totŭ déuna nescimbatŭ de bine voitoriŭ (și în originale a adausŭ împeratulŭ) „și 
mulțămitoriŭ.“ 
 Acésta scrisóre ne dă totŭ de odată și deslucirĭ despre cele ce sʼaŭ întămplatŭ în 
cămpulŭ resboiuluĭ din Asia. 
 

 Cu numerulŭ acesta înceiemŭ prenumerațiunea anuluĭ 1853 și poftimŭ pre 
doritoriĭ de a avea Telegrafulŭ și pe anulŭ viitoriŭ să grăbéscă cu trimiterea 
banilorŭ de prenumerațiune. 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 5. Ianuarie Calend. noŭ. 
Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒      122 ½  

Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  17  
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