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Depeșe telegrafice. 
 

 C r a c o v i a  3 Octom. c. n. Maiestatea Sea ce. r. apostolică a sositŭ astădiminéță 
la 9 ore 57 minute în Sțacova, și după o petrecere de 15 minute a continuatŭ préînalta 
călătoriă către Varșovia. 
 P a r i s ŭ   2 Oct.  După știrile din Londonŭ, a plecatŭ o parte a floteĭ canaluluĭ din 
Corc precum se zice către marea mediteraneă. 
 M a d r i d ŭ  27 Sept. Narvaeț este propusŭ de vice președinte.  

________________ 
Scimbățiunea Franțieĭ. 

 
Cine va fi cititŭ cu luare aminte pasagele din istoria Franțieĭ nu maĭ departe de cătŭ 

de șesezecĭ anĭ încóce; cine va fi băgatŭ de sémă pe căte popóre nefericite le aŭ adusŭ la 
marginea perireĭ acestĭ franțozĭ lăudăroșĭ cu făgăduințe și momele, că le vorŭ da mănă de 
ajutoriŭ în banĭ, în ostașĭ și în politică și apoĭ în minutulŭ căndŭ aveaŭ trebuință veaperată 
de unele ca acele, le lăsară în tină, acela nu se va scăndăli de locŭ în titululŭ de scimbățiune, 
ceʼlŭ dederămŭ noĭ franțozilorŭ în fruntea acestuĭ articulŭ. 

De șesezecĭ de anĭ încóce împregiurările Franțieĭ, de și luate din deosebite punte de 
vedere, după cum aŭ statŭ partidele acolo, întrʼo privință aŭ fostŭ judecate totŭ întrunŭ cipŭ 
de către tóte partidele, adecă în aceea sʼaŭ învoitŭ cu tótele, cumcă „trebele nu vorŭ remăné 
așia, după cum mergŭ ele astăzĭ“. Nimicŭ a fostŭ în stare a prinde rădecină în aceea țéră de 
cătŭ nestatornicia eĭ. Nimicŭ sʼa potutŭ întemeia acolo perturbătoriŭ, de cătŭ scimbarea și 
érășĭ scimbarea. Nimicŭ este populariŭ în Franția, de cătŭ ce este noŭ. Timpulŭ de față 
acolo nʼare viitoriŭ nice odată, și viitoriulŭ este în Franția numaĭ alŭ acelora, cariĭ nʼaŭ 
presente. Viiața unuĭ omŭ individuale, orĭ și cătŭ este ea de scurtă în asemănare cu alte 
lucrurĭ și așezăminte, ce se bucură de o viiață maĭ îndelungată, numaĭ în Franția se pare a fi 
fórte lungă. Și întrʼadeverŭ ea este nemărginitŭ de lungă, căcĭ ea în decursulŭ seŭ ajunge a 
vedé dinastie, republice, monarhiă subt deosebite forme: liberale, restrânsă, în urmă și 
absolută, ea ajunge a vedé lucrurĭ de acele, care în alte țere și pe la alte popóre se mesură cu 
vécurĭ și cu miĭ de anĭ. Nuʼĭ pasă franțuzuluĭ că va fi astăzĭ Napoleone pe tronŭ séŭ contele 
de Șamborŭ, aŭ contele de Parisŭ, elŭ știe că ceea ce este, nu va remăné, ciarŭ și numaĭ 
pentru aceea că este. 

Cu tóte aceste să nu cădemŭ în desperațiune nice în privința Franțieĭ, căcĭ póte cu 
timpŭ se va vindeca și ea de acésta slăbițiune. Istoria omenireĭ ne arată pilde învederate, 
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cumcă căte o țéră a fostŭ sguduită și cutrierată de către partide maĭ multe zecimĭ de anĭ, ca 
și căndŭ fundamentulŭ eĭ arŭ fi constatŭ totŭ din aceea materiă, ca și cela alŭ munțilorŭ 
vărsătorĭ de focŭ, earʼ la urmă ea totŭ îșĭ află multŭ dorita sea odihnă și liniște. 
Revoluțiunile nu se facŭ totŭ déuna prin revoluționarĭ, și simțemintele conservative nu 
priescŭ numaĭ în țerele care nʼaŭ fostŭ nice odată cutrierate de resculărĭ politice. 
Învățeturele cele acre despre o mărginire de sine și prin sine, despre păzirea cumpătuluĭ află 
trecere fórte bună, căndŭ nevoia cea aspră se face dăscăliță. Aplecarea către lucrurile și 
așezămintele cele statornice, antipatia către lucrurile cele scimbățióse se înrădăținéză maĭ 
adăncŭ în inimele aceleĭ generațiunĭ, aĭ căreĭ naintașĭ nemizlocițĭ avură a suferi grele daune 
și stricățiunĭ în turbata vâltóre a anarhieĭ. Franția de astăzĭ în urmarea deselorŭ resturnăture 
de statŭ acum sʼa alesŭ cu o partidă conservativă, care întrʼadeverŭ merită acestŭ nume. 
Partida acésta conservativă nu este o grupă pasivă, care dorește a păstra pacea și liniștea, 
însă nu pune umerulŭ spre păstrarea acelora, ci este o masă activă, resolută și inimósă, care 
are și potere și la timpŭ de trebuință ʼșĭ va pune și în lucrade acésta potere. 

Partida acésta corservativă, care tocma în glotele poporuluĭ, în plasa cea maĭ 
numerósă a țeraniloro ʼșĭ afară aĭ seĭ apărătorĭ maĭ calzĭ, va readuce Franțieĭ pacea și 
liniștea publică, după care ea atăta însetéză. Însă cu carea din dinastiele ce pretindŭ astăzĭ 
tronulŭ Franțieĭ va ținea partida acésta conservativă, urma va alege. ― E de prisosŭ a face 
speculațiunĭ în privința acésta. Fiăcare din dinastiele franțozeștĭ ʼșĭ are propriele séle 
pretensiunĭ. Burboniĭ se razimă în vecimea vițeĭ lorŭ, în așia numita legitimitate, din care 
causă partida ce ține cu acestĭ se și numește pe scurtŭ legitimitică. Orleanistiĭ se razimă pe 
nedejdea, că în scurtŭ timpŭ ʼșĭ vorŭ căștiga eĭ acéstă legitimitate, și maĭ alesŭ pe partida 
cea mare din sinulŭ claseĭ de mizlocŭ séŭ a cetățenilorŭ, care este alipită de acéstă dinastiă. 
În urmă napoleoniziĭ se razimă în stăpănirea ce o aŭ la mănă și în faptele lorŭ, care aŭ datŭ 
Franțieĭ fisionomiade astăzĭ. 

Gepiulŭ celŭ mare alŭ napoleonizilórŭ a știutŭ misteriulŭ cum trebue săse întemeéză 
o dinastiă. Cine voiește să aibă viitoriŭ, trebue să se știe îngrigi pentru acela. Unŭ monarhŭ, 
care dorește a avé viitoriŭ pentru a sea familiă, trebue să sădéscă maslinĭ, să sémene stăjérĭ, 
ca némurile viitóre să pótă gusta din fructele acelora și să se pótă recori subt umbra 
stăjérilorŭ plăntațĭ de mănile luĭ. Nice o viță, din căte aŭ domnitŭ căndŭ va pe tronurĭ, se 
păré, că apune așia fără de speranță ca familia napoleonizilorŭ; însă și lumea nu sʼa înșelatŭ 
nice odată așia de cumplitŭ ca tocma cu familia acésta. Numaĭ după ce Napoleone de astăzĭ 
apucă cărma domnieĭ amănă, atuncĭ ʼșĭ veni lumea în fire și coprinse cum sʼa potutŭ 
întâmpla aceea minune. Franția întrégă ʼșĭ păstră fisionomia sea napoleonică dela 1815 
pănă la 1848. Legile, împărțirea țereĭ, organisațiunea civile, organisațiunea militare, ele 
remaseră tóte în colorea, în care le croise Napoleone celŭ mare. Semnulŭ care lʼa întipăritŭ 
acela odată pe unŭ lucru, nu sʼa maĭ potutŭ șterge nice odată. Dușmaniĭ luĭ se încercară alŭ 
falsifica pe acela, însă de nimicitŭ nuʼlŭ potură nimici nice odată. Eĭ potură zugrăvi o liliă 
în loculŭ, unde maĭ nainte se afla zugrăvită o albină, eĭ potură lua portretulŭ din ordinele 
luĭ, și în loculŭ acestuia a pune pe alŭ luĭ Enricŭ alŭ patrule, însă maĭ de parte nu se întinse 
poterea lorŭ. Orleaniĭ, unŭ ramŭ alŭ burbonilorŭ, nʼaŭ fostŭ în stare a păstra ordiniĭ 
întemeeațĭ de către burbonĭ, însă nice a minici ordinele fundatŭ de către Napoleone celŭ 
mare. Încă și la unŭ lucru de giosŭ, neînsemnătoriŭ, ce de obște se înființéză prin unŭ 
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singurŭ, cuvântŭ și prin unŭ asemene cuvântŭ se póte și desființa pentru totŭ déuna și pe 
care adeseorĭ îlŭ póte produce o mediocritate, unŭ talentŭ de răndŭ, ia știutŭ da Napoleone 
celŭ faimosŭ unŭ caractere de trăiniciă. 

Trebue să recunóștemŭ, că o parte din acestŭ darŭ atătŭ de rarŭ remasŭ de 
proprietate în familia acésta. Împeratulŭ franțozilorŭ  de astăzĭ încă posede întăia recerință 
pentru a sea misiune, adecă credința în aceeea. Elŭ domnește, ca și căndu i sʼarŭ fi făcutŭ o 
descoperire supranaturale, cumcă elŭ și casa luĭ nu va domni peste Franția anĭ, ci vecuri 
întregĭ. Fiăcare zi a guberniuluĭ seŭ se deosebește prin vreo faptă, care trăindŭ maĭ multe 
generațiunĭ, va păstra a luĭ suvenire la poporŭ. Parisulŭ celŭ veciŭ astăzĭ se preface întrʼunŭ 
Parisŭ noŭ, Franția cea veciă primește în tótă zioa căte o impresiune din timulŭ celŭ noŭ, 
care va perdura. Drumurĭ, călĭ ferecate, porturĭ séŭ scele, clădirĭ de monumente se facŭ în 
tótă zioa o energiă demnă de admirațiune. Așezăminte, care prindŭ rădăcine adâncĭ, și 
esercéză o înfluință poternică asupra viiețeĭ economice a națiuneĭ franțozeștĭ, vedemŭ, că să 
rădică în tóte părțile. Décă Napoleone al treile, împeratulŭ franțozilorŭ de astăzĭ va fi 
încetatŭ odată de a domăi, atuncĭ, ― ciarŭ astăzĭ sʼarŭ întempla una ca aceea ― fiăcare 
despărțămăntŭ alŭ Franțieĭ încă și peste sute de anĭ totŭ va maĭ poté arăta vrʼunŭ semnŭ 
doveditoriŭ, că acela a domnitŭ căndva. Acesta este misteriulŭ séŭ taina urmărilorŭ 
dinastieĭ napoleonide, și în acele zace garanția pentru însemnătatea istorică a acesteĭ vițe 
subt tóte scimbățiunile noroculuĭ.        (după W. Loyd.) 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ   26 Sep. Poșta ne sosi tocmaĭ acuma și ne aduce următoria însemnată 
știre, cumcă adecă Divanulŭ arŭ fi svătuitŭ Sultanuluĭ să deciare Rusuluĭ resboiŭ. Acésta 
știre se repețește cu atătă precisiune, cătŭ avemŭ temeiŭ a nu ne îndoi maĭ multŭ despre 
adeverulŭ eĭ. Ziurnalele de Francfurtŭ face precum se vede din izvorŭ oficiosŭ următória 
înpărtășire: „Rusia nu va deșerta Principatele danubiane, pănă căndŭ se va afla o corabiă 
franțozéscă séŭ englezéscă la strajă naintea Bosforuluĭ. Însă noĭ săntemŭ comvinși că de 
locŭ cum se va primi proiectulŭ vienezŭ de înpăciuire, și cum vorŭ părăsi flotele aliate 
pusețiunea lorŭ despăgubireĭ cugetă maĭ vorŭ deșerta și principatele“. În priviința de 
acuma, de locŭ sesusŭ pomenitŭ ziurnale, că póte da siguranțiă, cumcă Rusia va cere dela 
Turcia numaĭ aceea, ce acésta póte înplini ușorŭ. Să póte dară ca împeratulŭ Nicolaŭ să nu 
céră banĭ ci active și energice mesure în contra emigranțilorŭ, cariĭ în Turcia află așia 
roditoriŭ pămăntŭ pentru năzuințele lorŭ. Corespundintele Timesuluĭ din Parisŭ ne 
încredințéză, că Franția și Anglia sʼa hotărătŭ să dee Turcieĭ unŭ ajutoriŭ energinŭ și că 
șiarŭ fi făcutŭ de problemă ca după învingerea greotățilorŭ de față să pună în lucrare unŭ 
tractatŭ, care să mărginéscă fiitoriele pretensiunĭ ale Rusieĭ. ― Creiț-țeitung din Berlinŭ, ne 
înpărtășește ca unŭ resultatŭ alŭ conferințelorŭ din Olomuțĭ, cumcă între cele treĭ poterĭ 
nordice marĭ domnește cea maĭ bună înțelegere, și că aceste sʼaŭ înțelesŭ de plinŭ atătŭ în 
priviința causeĭ orientalĭ, cătŭ și în alte cause din afară. Către internunciulŭ Austrieĭ a 
mersŭ dela Olomuțŭ unŭ curierŭ cu noue instrucțiunĭ, care de bună sémă sună în privința 
neprimireĭ noteĭ vieneze din partel sultanuluĭ. Ambasadorele turcescŭ din Viena, Arif 
Efendi a avutŭ în 1 Oc. c. n. o conferință cu ministrulŭ Austriacŭ Buol. Se cugetă că acesta 
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arŭ fi înpărtășitŭ aceluia maĭ multe lucrurĭ din Olomuțŭ. Arif Efendi să fie zisŭ, că pe lăngă 
haracterulŭ Sultanuluĭ celŭ iubitoriŭ de pace, maĭ că nu arŭ fi de cugetatŭ la bătae, și că la 
tótă întămlarea arŭ preferi sultanulŭ a sugruma fanatismulŭ supușilorŭ seĭ și cu însușĭ 
ajutoriulŭ flotelorŭ străine decătŭ acesta săʼlŭ întrebuințeze asupra rușilorŭ. 
 Austria. V i e n a  1 Oct. c. n. O. D. P. zice: Și împregiurarea aceea, cumcă 
împeratulŭ Nicolaŭ nu sʼa dusŭ la Odesa, ci la Varșovia, este unŭ semnŭ, cumcă 
conferințele în Olomuțŭ aŭ fostŭ împăciuitórie, și nu vorŭ avea nemizlocite urmărĭ 
resbelice. Ce se aude acuma în cercurile dilomatice despre Olomuțŭ, aceea arată întrʼacolo, 
cumcă Austria ʼșia pusŭ tótă influința, ca să împedece unŭ conflictŭ europénŭ. Spre acestŭ 
scopŭ întreruptele conferințe vieneze ale ambasadorilorŭ se vorŭ începe iarășĭ în altă formă. 
Austria a făcutŭ unŭ proiectŭ noŭ, ca să înpăciuiască îngrigirea porțiĭ în privința noteĭ 
vieneze. După acésta totușĭ va urma unŭ feliŭ de deciarațiune colectivă a celorŭ patru 
poterĭ, care precum se vorbește, se va întinde pănă acolo, ca din ocuparea de acuma a 
principatelorŭ să nu créscă nicĭ unŭ prejudițiŭ pe viitoriŭ. Precum se pare despre învoirea 
Franțieĭ la acésta, săntŭ diplomațiĭ maĭ securĭ decătŭ despre a Angleĭ, fiindcă este îndoială, 
că Aberdeen va remănea la cărmă.  
 Cumcă acestŭ planŭ sʼa proiectatŭ în Olomuțŭ înaintea ocilorŭ Țaruluĭ, este 
negreșitŭ o dovadă apriată, că nice Rusieĭ însășĭ nuʼĭ vine la socotélă, să se lepede pe ea și 
pe totă Europa în bătae. Rusia nu vrea, și nu maĭ póte a se lăsa de pretensiunea sea pentru 
perfecta primire a noteĭ vieneze, însă deciarațiunea, carea a datʼo contele Neselrode de maĭ 
deunăzĭ zice espresŭ, că trupele ruseștĭ vorŭ părăsi decloŭ principatele, cum va primi porta 
nota vieneză, și încopcetele negoțiațiunĭ din partea Austrieĭ, adeverescŭ de noŭ ceea ce sʼa 
zisŭ de atătea orĭ, că adecă Rusia bucurosŭ sʼarŭ lăsa de cugetele resboióse, décă arŭ potea 
numaĭ eșĭ din acestŭ conflictŭ cu îndestulire. Se nu uitămŭ că întrarea flotelorŭ aliate în 
Dardanele a fostŭ în Olomuțŭ cunoscută, fiindŭ încă împeratulŭ Nicolaŭ acolo, fără să se 
fie făcutŭ vreo hotărâre ofensivă, pentru acésta faptică stricare a tractatelorŭ. Negreșitŭ că 
Rasia va ști la timpulŭ seŭ a da valórea acesteĭ vătămărĭ de tractate, deocamdată se pare 
însă că va primi fapta neîntărâtată, Generalele franțozescŭ Goion, care a representatŭ miliția 
franțozéscă în Olomuțŭ, a fostŭ și de împeratulŭ Nicolaŭ cu distincțiune tractatŭ, și a 
căpătatŭ inviațiune a petrece pe Țarulŭ la Varșovia spre privirea oștirilorŭ ce săntŭ adunate 
acolo, ce a și primitŭ generalele cu mare plăcere, după ce ʼșia dobănditŭ maĭ nainte voe 
dela Parisŭ prin Telegrafŭ. 
 Deba succede, ca proiectulŭ din Olomuțŭ să se priméscă de tóte poterile, atuncea 
totușĭ póte că va fi cu potință o concesiune a porțiĭ. Scrisorile din Constantinopole aducŭ 
veștĭ pănă la 22 Sep. fără să se fie întămplatŭ pănă atuncĭ vreʼunŭ escesŭ acolo. Totŭ în 
acestŭ înțelesŭ vorbește și corespundința Austriacă. 
 

________________ 
Întămplări de zile. 

 Gazetele franțozeștĭ zicŭ că flotele vorŭ părăsi atătŭ de puținŭ bosforulŭ, ca și 
trupele ruseștĭ principatele, apoĭ adaogă „și noĭ vremŭ să avemŭ o garanțiă materiale pentru 
pace“. 
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 Heraldulŭ zice; Noĭ avemŭ temeiŭ a crede, cumcă ambasadorele Anglieĭ și alŭ 
franțieĭ aŭ fostŭ înpoternicițĭ a ciema flotele lorŭ la Constantinopole spre securitatea 
poporațiuneĭ creștine în casŭ de sʼarŭ rescula poporulŭ. 
 În 26 Sept. c. n. sʼa ținutŭ în Stafart o adunare de poporŭ, în care ministriĭ Anglieĭ 
sʼaŭ învinuitŭ de unealtele ruseștĭ, cariĭ înșélă poporulŭ englezescŭ, și sʼa cerutŭ, ca regina 
să facă întrebuințare de prerogativele sele și să scóță pe ministriĭ, cariĭ staŭ subt influința 
ruséscă și cariĭ aŭ perdutŭ totŭ caracterulŭ și onorea. 
 Presentănduse Lorduluĭ Palmerston diplomele unorŭ cetățĭ de cetățénŭ onorariŭ, 
ținu acesta maĭ multe cuvântărĭ către cetățenĭ; întrʼuna lăudă istețimea Lorduluĭ Clarendon, 
care posede aceea agerime a mințiĭ, ca să cunóscă interesele Anglieĭ și să o ducă la cele maĭ 
doritórie resultate, numaĭ să fie spriginitŭ de poporŭ. Pe Ruselŭ îlŭ numi de acelŭ bărbatŭ, 
alŭ căruĭ nume va remănea la poporŭ în mulțemitóriă aducere aminte. 
 Se spune că unŭ bancierŭ din Viena, care are multŭ a face cu pórta în priviința 
banilorŭ și are între ceĭ maĭ marĭ turcĭ aĭ seĭ prietinĭ ʼarŭ fi căpătatŭ pe subt mănă o 
admonițiune a fi cu mare băgare de sémă pentru viitoriŭ, și a căuta cătŭ póte maĭ îngrabă să 
se desfacă de trebile aceste. ― De aci vréŭ uniĭ să deducă, că partida resbelică arŭ fi 
căștigatŭ supremația în Constantinopole. 
 Din castrele dela Olomuțŭ se scrie unuĭ ziurnale următórea știre interesante: 
Mareșaluluĭ Niujan a fostŭ pe vremea castrelorŭ bolnavŭ; întrʼo zi vine unŭ colonelŭ cr. r. 
de ciurasirĭ la cuartirulŭ dănsuluĭ și provócă pe slugitoriulŭ, ca să ʼlŭ înștiinșeze. 

Slugitoriulŭ respunse, că nu póte să o facă acésta, de óre ce marșalulŭ ca bolnavŭ nu 
priimește visite. Atuncĭ colonelulŭ ceru o fóiă de artiă ca să ʼșĭ scrie pe dănsa numele, și 
scrisă pe ea vorbele: „Nicolaŭ, ce. r. Colonelŭ și proprietariŭ alŭ regimentuluĭ 5 de 
Ciurasirĭ“. Slugitoriulŭ ʼĭ dusă acum marșaluluĭ țedula, carele nu puținŭ fu surprinsŭ 
văzăndŭ că împeratulŭ rusescŭ a fostŭ la dănsulŭ, decĭ îndată a trimisŭ pe adjutantele seŭ la 
Maiestatea Sea ca să ʼĭ mulțămiască pentru acésta grațiă și sălŭ róge de iertare. Totodată a 
făcutŭ mareșalulŭ dispusețiune, ca acésta artiă cu iscălitura împeratului Rusieĭ să se 
păstreze spre vecinică aducere aminte pentru familia sea. 
 Se scrie din Constantinopole, cumcă administratorele cancelarieĭ ruseștĭ de acolo 
arŭ fi căpătatŭ pe subt mănă inviațiune să se învoiască cu ministriĭ porțiĭ asupra unorŭ 
puncte de cértă întrʼunŭ modŭ familiare. 
 În Constantinopole încă totŭ se maĭ aștéptă întrarea flotelorŭ întregĭ. 
 Ambasadorele Anglieĭ și alŭ Franțieĭ aŭ avutŭ o conferință de doue ore cu Reșid 
Pașa, în care sʼa consultatŭ despre unŭ manifestŭ, pe care săʼlŭ publice sultanulŭ nainte de 
întrarea flotelorŭ aliate în Bosforŭ. Cu acestŭ manifestŭ vré sultanulŭ să ajungă doue 
scopurĭ, unulŭ ca să arete la ceĭ ce aŭ bănuială, că elŭ în faptă vrea să pășéscă asupra Rusieĭ 
cu tótă energia, altulŭ, ca înspăinântațilorŭ creștinĭ să se dee încredințarea, cum că eĭ săntŭ 
scutițĭ în contra orĭ cărorŭ atacărĭ. 
 Se spune că ministeriulŭ porțiĭ arŭ fi îngrigitŭ, pentru că internunciulŭ austriacŭ arŭ 
fi căpătatŭ instrucțiunĭ noue, care sună cu totulŭ categorice în contra porțiĭ. 
 După ce nicĭ însușĭ Reșid Pașa nu maĭ crede, că în împregiurările de față se vorŭ 
potea izprăvi diferințele pe calea diplomatică, a trimisŭ curierĭ la Hauranŭ, și la Damascŭ, 
că să ducă Pașelorŭ ordinațiunĭ a aduna cătŭ potŭ maĭ mulțĭ soldațĭ. 
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 Aba Pașa din Egiptŭ a căpătatŭ poruncă să trimită de locŭ 10,000 de trupe la 
Constantinopole. 
 Ca să scape Șeic-ul-islam de ulemaniĭ ceĭ turbațĭ, a ciematŭ pe ceĭ maĭ însemnațĭ la 
sine, și lăudăndule zelulŭ ia îndemnatŭ a trimite pe alŭ zecelea dintre eĭ în deosebire 
provincie, ca să iscuséscă glasulŭ poporuluĭ, ceĭ maĭ mulțĭ aŭ și plecatŭ. 
 Se spune că o deputațiune de creștinĭ din ținutulŭ Sofieĭ arŭ fi venitŭ la Omer Pașa, 
și lʼarŭ fi înbiatŭ cu servițiulŭ lorŭ, décă le va erta sultanulŭ restanțele de contribuțiune din 
anulŭ trecutŭ. Mușirulŭ a scobozitŭ dela sine acésta deputațiune prietinește, dar nu a 
primitŭ înbierea eĭ. 
 După știrile din Bucureștĭ, turciĭ, cariĭ aŭ fostŭ trecutŭ pe pămăntulŭ romănescŭ, aŭ 
fostŭ luațĭ în gónă de rușĭ. 
 Se aude că în Galațĭ sʼarŭ fi prinsŭ din partea ruséscă maĭ multe corabie turceștĭ 
neguțetoreștĭ. 
 Se vorbește de sigurŭ că Maiestatea Sea împeratulŭ va întreprinde curăndŭ o 
călătoriă către Varșovia, ca să facă Maiestățiĭ sele împeratuluĭ Nicolaŭ o contravisită. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ delocŭ după sosirea sea în Viena în 30 Sep. c. n. a 
primitŭ nópté pe D. Ministru Buol. 
 Ambasadorele de confederațiune Baronele Proceș-Osten a mersŭ la 1 Oc. c. n. la 
Viena și a avutŭ o conferință maĭ îndelungată cu contele Buol. 

________________ 
Franția. 

 Pănă ce gazetele oficióse la începutŭ arătară întrarea flotelorŭ aliate în Dardanele ca 
unŭ evinementŭ fără deosebită însemnătate, acuma după ce se făcu cunoscutŭ că arŭ fi 
întratŭ unŭ numerŭ maĭ mare de corabie, începură de odată aceste gazete a striga, și ase 
rescocori. Așia „Pais” zice: Intervențiunea Franțieĭ, și a Anglieĭ să fie de ajunsŭ a arăta 
Lumeĭ, cumcă Turcia nu se póte dărăma și independința sultanuluĭ nu se póte scurta. Ele 
trebue săʼșĭ îndeplinéscă însărcinarea sea pănă la consecuenția cea maĭ de pe urmă, și décă 
va urma o positivă dedeciarațiune de resboiŭ între Turcia și Rusia, atuncĭ după părerea 
nóstră nu se va potea niminé mira, décă flotele vorŭ trece dardanelele, ca să arunce în 
cumpăna evinemintelorŭ tótă influința Anglieĭ și a Franției, și așia să fie pregătite pentru 
tóte eventualitățile. Casualistica neutralitatea, care o impusără împregiurările Anglieĭ și 
Franțieĭ nu póte merge așia departe ca să se îngădue uneĭ poterĭ a ocupa o parte a Turcieĭ, 
așĭ usurpa drepturile legitimuluĭ Suveranŭ, și așia a turbura normalele ecuilibriŭ alu 
Europeĭ. ― Totŭ așia vorbește și „Deba“ și zicea: „Din puntulŭ celŭ simplŭ de vedere alŭ 
dreptuluĭ căutatŭ, Europa nu se maĭ  află în statŭ de pace“. ―  
 „Constituționalulŭ“ zice: Atăta este evidentŭ, cumcă acuma tractatulŭ dela 1841 este 
anulatŭ, însă nicĭ maĭ puținŭ evidentŭ estte și aceea, cumcă tractatulŭ dela Adrianopole este 
vătămatŭ, maĭ nainte de cătŭ ce sultanulŭ a subscrisŭ fermanulŭ, în poterea căruĭ fregatele 
din Besica baĭ merseră în Dardanele, în zioa în care Țarulŭ a pășitŭ cu trupele sele peste 
Prutŭ, a datŭ elŭ dreptulŭ sultanuluĭ a ciema corăbiele Anglieĭ și ale Franțieĭ în portulŭ din 
Constantinopole. 

________________ 
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Anglia. 
 N. P. Ț. înștiințéză din Londonŭ. „Diplomația în castrele revoluționarilorŭ în 
privința încurcăturilorŭ din Oriente de vreo doue zile încóce sʼa scimbatŭ cu totulŭ. Îțĭ 
scrisesemŭ maĭ dăunăzĭ, cumcă masa cea maĭ mare a refugiațilorŭ, între cariĭ germaniĭ, și 
aceia, cariĭ forméză „Centralisațiunea poloneză,“ nu vrea să știe de vreo activitate spre 
înființarea legiunilorŭ în fabórea Turcieĭ, căcĭ după privința lorŭ unŭ resbelŭ turco-rusescŭ 
arŭ fi numaĭ unŭ conflictu gubernamentale fără păgubitore urmărĭ pentru democreția 
europénă. De vreo doue zile însă aŭ aceste cu totulŭ alte privințe. Se încredințéze cumcă arŭ 
fi venitŭ unŭ emigrantŭ din Parisŭ la Londra în celŭ maĭ strănsŭ incognito, și arŭ fi făcutŭ 
emigranțilorŭ astfeliŭ de descoperirĭ în privința calamitateĭ turco-ruseștĭ, încătŭ acestia în 
contrazicere cu hotărârea de maĭ nainte delocŭ se hotărâră a da Turcilorŭ ajutoriŭ. În Parisŭ 
sʼa căștigatŭ tóte fracțiunile ale emigrațiuneĭi poloneze pentru Turcĭ, și acuma se urmărește 
și în Londra totŭ acela scopŭ. Ce se atinge de mișcarea între emigrațiunea din Parisŭ, Te 
potŭ asecura, cumcă Miroslavsci încă din septemăna trecută sʼa dusŭ cu maĭ mulțĭ tovareșĭ 
de aĭ seĭ către Constantinopole, ca acolo să traducă fiesco luĭ badenezŭ și posenezŭ pe 
turciă, vré să zică să o ia la sănătósa cum a luato în Badenŭ, și Posenŭ. 
 Și Visoțci care de vreo 3 zile a venitŭ în Londra sʼa făscutŭ deodată nevezutŭ, și 
precum se zice, sʼa dusŭ și elŭ în Turcia. În sfărșitŭ se pregătește și Dembinsci, care de 
comitetulŭ de intervențiune din Parisŭ este denumitŭ de generale supremŭ alŭ tuturorŭ 
legiónelorŭ poloneze, se mérgă în Turcia. ― Numai de nu arŭ fi intervepțiunea și ajutoriulŭ 
acesta atătŭ de lăudatŭ maĭ multŭ spre stricarea decătŭ spre folosulŭ Turcieĭ. 

________________ 
Rusia. 

 Dela marginea Pulonieĭ se scriŭ următóriele. Cele maĭ prospete evineminte în 
Constantinopole săntŭ dovadă, cumcă numaĭ rușiĭ singurĭ aŭ cunoscutŭ pusețiunea 
lucrurilorŭ în Turcia și lea judecatŭ dreptŭ. Mesurea lorŭ sʼaŭ luatŭ dară astfeliŭ, încătŭ să 
fie pregătițĭ, orĭ ce versiune vorŭ lua lucrurile. Acuma numaĭ se arată de ce miliția ruséscă 
pe lăngă tóte trăsurele diplomatice avea cea maĭ bună speranță că va prorumpe bătaea, ea 
era convinsă, că sultanulŭ nu se maĭ póte abate dela ceea, ce a întreprinsŭ și că atacarea nu 
va veni dela rușĭ, ci dela turcĭ. Pentru aceea provisiunea pentru trupe se udune necontenitŭ 
și atuncĭ, căndŭ tóte gazetela vorbeaŭ despre eșirea lorŭ din principate și la întregulŭ corpŭ 
alŭ doilea săntŭ tóte pregătirile atătŭ de perfecte, încătŭ trupele în celŭ maĭ scurtŭ timpŭ se 
potŭ pune în marșŭ. Cumcă nu se va deșerta tótă Polonia de trupe se înțelege de sine, însă 
pe lăngă sunanța poporuluĭ de acuma în Polonia, săntŭ de ajunsŭ vreo căteva regimente de 
gardă spre paza eĭ. Precum se vedŭ dară lucrurile acuma lupta se pare ne încungiurabile. 

________________ 
Turcia. 

 Despre înfățișarea ulemanilorŭ în divanŭ scrie Timesulŭ următóriele: în 10 Sept. aŭ 
venitŭ vreo 40 de sofe înaintea consiliuluĭ ministeriale, și aŭ așternutŭ o petițiune cu multe 
subsripțiunĭ pentru bătae asupra Rusieĭ. Petițiunea, care este scrisă întrunŭ tonŭ cutezătoriŭ, 
consta dintrʼo parte din sentințe scóse din Caranŭ, din alta parte din amenințărĭ ascunse 
revoluționarie. Uniĭ din Ministriĭ sʼaŭ încercatŭ a rezona asupra deputațiuneĭ, aŭ căpătatŭ 
însă scurte și loviturie respunsurĭ. Décă săntețĭ voĭ musulmanĭ, atuncĭ ve este detoria a ve 
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subpune lorŭ. Voĭ aplecațĭ acuma urmele vóstre către străiniĭ și necredințioșiĭ solĭ, cariĭ sănt 
vrăjmașiĭ credinței; noĭ săntemŭ copiiĭ proroculuĭ, noĭ avemŭ o armată, și acésta strigă cu 
noĭ după bătae, ca să răsplătéscă urgia care aŭ încărcatŭ geauriĭ pe noĭ La tótă cercarea a 
duce pre fanatizațĭ la cunoștiință, aŭ respunsŭ eĭ „Așia vorbește coranulŭ“ Ministri săntŭ în 
mare frică și neodihnă, fiindŭ că eĭ întămplarea acésta nepomenită în Turcia o vedŭ de 
începutulŭ uneĭ revoluțiunĭ. 
 Ziurnalele „de DSeba“ ne dă următória descidere despre ființa și însemnătatea 
ulemanilorŭ, cariĭ în momentulŭ de față esercésă tocmaĭ atăta influință asupra poporuluĭ 
fanaticŭ din Stambulŭ, ca și în timpiĭ Sultanuluĭ Solimanŭ celuĭ mare. Mohamedŭ nu a 
așezatŭ preoțĭ, fieștecare muselmanŭ este capace a preceti rugățiunea. Fiindŭ însă că 
coranulŭ este scrisŭ arăbește, și ca să nu se facă profanațiune, nu este slobodŭ a se traduce, 
ci sʼa formatŭ o corporațiune de învățațĭ, cariĭ pricepŭ arăbește, și precitescŭ rugățiunile în 
Moșee, ca să servéscă de conducătorii credințioșilorŭ, cariĭ se încină întro limbă pe carea eĭ 
o pricepŭ séŭ nimicŭ séŭ puținŭ. Acestĭ învățațĭ se numescu U l e m a n ĭ , și aceia cariĭ 
vréŭ să fie se numescŭ S o f t a. Ulemaniĭ însă nu se țermurescŭ la aceea ca să reciteze 
rugățiunĭ, și se esplice coranulŭ, ci eĭ îlŭ și interpretéze, și fiindŭ că la muselmani condica 
religiósă și civile este una și aceea, așia ulemaniĭ îșĭ daŭ titlu de interpretatoriĭ legilorŭ. 
Marele Mufti este căpetenia legilorŭ însă propriulŭ șefŭ alŭ ulemanilorŭ care esercésă 
acésta potere și pórtă titlŭ de Șeic-ul-islam este după dreptŭ Ministrulŭ justițieĭ. 
 Subt Șeic-ul-islam stă în proviincie unŭ ulemanŭ superiore, numitŭ carascierŭ, ca 
căpetenia justițieĭ. Toțĭ carascieriĭ locuescŭ în Constantinopole și formeze la olaltă cu Șeic-
ul-islam unŭ consiliŭ, dela care în casurĭ ecstraordinarĭ Sultanulŭ cere unŭ fetva, adecă o 
deciarațiune, cumcă mesurele rănduite nu săntŭ în contrazicere cu coranulŭ. Șeih-ul-islam 
le pune întrebările concernințĭ înainte, la care eĭ, ca jurațiĭ respundŭ numaĭ cu „așia“ séŭ 
„ba.“ A lorŭ hotărăre se așterne după aceea sultanuluĭ. Corporațiunea ulemanilorŭ constă în 
tótă țéra din 30,000 de individe. Ulemanulŭ are ca Softă să studiese multŭ studiĭ religióse, 
care totŭ odată cuprindŭ în sine știința condiceĭ civilĭ criminale. Ulemaniĭ se recruteze din 
clasele maĭ serace ale poporuluĭ, și săntŭ partea cea mai mare în științele ce se ținŭ de eĭ 
bine pregătițĭ. 
 Tinerulŭ Softa, care vré să se înalță la unŭ gradŭ maĭ naltŭ ale conductoreluĭ la 
treptele ierarhice, trebue să învețe multŭ, și grele studiĭ, căcĭ teologia și legile 
musulmanilorŭ săntŭ cu multŭ maĭ încălcite decătŭ ale nóstre, eĭ aŭ o sofistică și subtile 
scolastică. Numaĭ după unŭ timpŭ de 30 anĭ, și după multe neajunsurĭ póte spera Softa că 
va căștiga gradulŭ unuĭ „Moderi“ adecă învățetoriŭ, din care elŭ maĭ tărziŭ se póte înălța la 
posturile de onore politico-religióse maĭ înalte. 
 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 7. Octom. Calend. noŭ. 

Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1165/8 
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1125/8 

 

 



  

Pag. | 115 

27.  
Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Borgouluĭ. fl. cr. 

 Din Comunitatea B o r g o‒Bi s t r i ț a. Dela Vasilie Pavel 
Paroh 1 f. I. Monda cant. 24 c. P. Zaba 24 c. I. Zaba 10 c. G. Zigăroĭ 
10 c. A. Stef. 4 c. G. Ispravă 10 c. I. V. Sniaga 6 c. N. Spumă 4 c. I. 
Dragon 2 c. M. Pavel 12 c. T. Rusŭ 10 c. T. Curia 2 c. B. Hangan 10 c. 
I. Beleiĭ 6 c. I. T. Gizan 4 c. A. Frișcan 5 c. M. Coșofrez 5 c. I. Minta 6 
c. I. Nica 3 c. P. Rusŭ 6 c. I. Găină 2 c. Sim. Șoinac 2 c. A. Țigăroĭ 5 c. 
P. Orban 2 c. C. Ceónea 6 c. V. Ceónea 12 c. S. Dragon 2 c. G. Bonău 
1 c. I. Niamț 2 c. S. Badiul 4 c. T. Cerceșa 6 c. I. Ture 6 c. V. P. Pasere 
3 c. T. Georța 4 c. A. Buta 6 c. D. Buta 2 c. I. Cot. 2 c. M. Sniaga 5 c. 
A. Cot 2 c. V Cot 4 c. T. Ceonca 2 c. V. Cocirță 6 c. G. Spăn 6 c. A. 
Sălăjan 4 c. M. Halostă 4 c. P. Ispravă 6 c. Z. Covacĭ 3 c. V. David 1 c. 
V. Retund 6 c. T. Beșa 6 c. G. Rătund 8 c. T. rVășmașŭ 2 c. T. Griga 6 
c. V. Ciuria 6 c. I. Curia 7 c. N. Zabra 2 c. I. Spăn 2 c. L. Morariŭ 6 c. 
Z. Flória 6 c. F. Spumă 6 c. N. Pavel 6 c. S. Moldovan 6 c. T. Pasere 6 
c. C. Georța 6 c. I. Ceuria 6 c. D. Pasăre 3 c. I. Șauca 6 c. I. Gaină 6 c. 
S. Orban 4 c.    Din lada bisericeĭ 3 f.                    Suma   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 Din Comunitatea B o r g o‒P r u n d ŭ. Dela P. Tóder Cimpian 
Paroh 1 f. D. Morar învățet. 1 f. Mah. Cafea căpit 30 c. S. Rusŭ 
învățet. 10 c. C. Cohul posta. 30 c. N. Beșan adiunct 1 ŭ. M. Custer 30 
c. F. Crausŭ 30 c. I. Andreica cantor 30 c. E. T. Albulŭ 30 c. N. Rop 
20 c. Z. Daibocat 10 c. I. Catona 10 c. E. Cisil ovreŭ 8 c. E. Bodașca 8 
c. Z. Buleŭ 6 c. C. Sandul 6 c. C. Buleu 6 c. I. Vrășmașŭ 6 c. G. A. 
Dania 6 c. I. Sucila 5 c. I. A. Tivan 4 c. G. Givan 4 c. F. Cust 4 c. M. 
Dania 2 c. G. Bruș 5 c. S. Gița 6 c. S. Moisan jude 12 c. iară  S. 
Curtian, T. Rusŭ, T. Flămând.. A. Flămând, P. Silisceu. G. Moisan, D, 
Albul, V. Hangan, T. Bodașca, C. Așeri, T. Așeri, M. Așeri, S. Așeri, 
A. Bugnari, D. Bugnari, G. Sepelia, I. A. Sucila, G. Așeri, A. Așeri, V. 
Girlia. L. Sucila, I. Oțelia, D. C. Andreica, I. L. Andreica, M. Buleu, P. 
Forfota, T. Ce. Forfota, S. Pop, C. Pop, P. Burbulea, V. Oțelia, F. 
Vrășmaș, I. Vrășmaș, I. S. Dania, M. Dania, I. L. Stefanuț, P. Stefanuț, 
D. Stefanuț, S. Stefanuț, A. Vrășmaș, L. Vrășmaș, P. Holbura, I. 
Holbura, N. Sviscia, G. Pop, I. P. Stefanuț, C. Vrășmaș, I. Oțelia, I. A. 
Vlad, P. Givan, S. Vlad, A. Beșa, I. Beșa, L. Beșa, V. Vlad, T. Vlad, 
C. Balan, M. G. Vlad, M. Sucila, G. Munzat, C. Giva, I. Givan, I. 
Givan, C. Givan, I. Givan, N. Givan, M. Givan, S. Albul, I. G. Albu, 
A. Albu, T. Albul, A. Albu, Ce. Albu, S. Albul, L. Albu, G. Balan, Z. 
Balan, V. Balan, S. Balan, P. Brus, I. P. Brus, I. Balan, L. Moldovan, 
N. Maricuș, M. Maricuș, P. Brus, C. Brus, G. Brus, G. Taloĭ, M. 
Bodașca, V. Gârlia, M. Brus, S. Brus, P. Brus, I. Asente, G. Gița, A. 
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Gița, M. Galbin, L. Așeri, S. Așeri, M. Pop, I. Pop, I. Guguluț, I. 
Flămând, L. Bența, I. Badi, I. Andreica, G. Forfota, S. Bența, L. Badi, 
I. Balan, I. Frișan, S. Moișan, I. Bugnarĭ, P. Caaler, P. Bugnarĭ, C. 
Albu, P. Rus, N. Albu, S. Girlia, C. Condria, I. Condria, S. Buleu, G. 
Bugnrĭ, V. Curtian, I. Curtian, S. Graedi. T. Goria, G. Halosta, G. 
Halosta. M. Halosta, T. Brus, M. Brus, P. Alecsa, N. Forfota, N. 
Holbura, V. Monda, D. Andreica, T. Andreica, M. Tanea, Ce. Vlad. I. 
Vlad. I. Așeri, A. Beșa, I. Buleŭ, I. Halosta, I. P. Brus, V. Lazaruț, I. 
Hangan, S. Lazaruț, F. Griab, A. Balan, I. Dablia, S. Gița, și P. Gița 
toțĭ căte 3 c. arg.    Din lada S. bisericĭ 3 f.                    Suma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 

 Din Comunitatea C u ș m a, în valută. Dela G. Griga 9 c. I. 
Muntian 6 c. P. Griga 14 c. T. Friga 2 c. I. Lazar 25 c. I. Iaican 8 c. P. 
Griga 3 c. I. Budușan 6 c. N. Tontian 5 c. P. Tontian 6 c. I. Gindian 5 
c. N. Orheian 5 c. D. Griga 6 c. T. Griga 7 c. L. Lazar 6 c. N. 
Bresfeleón cur. 6 c. I. Tontian jude 6 c. I. Zăgrian bătr. 6 c. N. 
Sirlincan 6 c. P. Lazar 6 c. I. Hasmaș Paroh 30 c. I. Hasmaș cant. 10 c.       
în arg. face              Suma 
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13 

Suma 30 20 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒ 4575 16 

Suma totală 4605 36 
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