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Depeșe telegrafice. 
 
 B e r l i n ŭ  8 Octom. c. n. Aséră a sositŭ aicea împeratulŭ Rusieĭ cu marele ducă 
clironomulŭ coroneĭ. Măne plécă către S. Petersburgŭ, călătoria către Cievŭ remăne. 
 G e n u a  3 Oct. Alaltăierĭ séra se arestară maĭ mulțĭ refugiațĭ politicĭ, se spune că 
pănă la 30 din pricinĭ pănă acuma necunoscute. 
 B e r l i n ŭ  10 Oct. Maiestatea Sea împeratulŭ Nicolaŭ a plecatŭ aséră către 
Petersburgŭ.   

________________ 
Împerăția turcéscă. 

(urmare). 
 De căndŭ Petru celŭ mare, împeratulŭ Rusieĭ ʼșĭ a pusŭ ociulŭ celŭ politicŭ pe 
țermiĭ măreĭ negre, aŭ smulsŭ rușiĭ o cetate după alta o provințiă după ceealaltă dela 
împerăția turcéscă. Așia urmă perderea Azovuluĭ, Oțacovuluĭ, Cinburnuluĭ. Subt Mustafa 
alŭ III Turcia a trebuitŭ să dee rușilorŭ Crimulŭ. Multŭ maĭ norocósă a fostŭ ea în resboiulŭ 
ceʼlʼa purtatŭ cu Austria; căcĭ în pacea dela Belgradŭ la anulŭ 1739 și a recăștigatŭ Serbia 
cu Belgradulŭ, Romănia mică și o parte din Borsnia. Sultanulŭ Selimŭ alŭ III, vezândŭ că 
slăbițiunea împerățieĭ turceștĭ crește pe zi ce merge, a începutŭ a pune la cale nește mesure, 
ce aveaŭ intențiune fórte buna, încă acele nʼa fostŭ în stare a împedeca perderile în afară și 
sălbătăcia în năuntru. În pacea dela Cudgiucŭ Cainargi ce sʼa înceeatŭ la 21 Iuliŭ 1774 pe 
lângă altele Turcia a fostŭ silită a da Rusieĭ cale descisă pentru corăbierea pe marea négră, 
maĭ multe fortărețe și ținuturĭ de pe țermiĭ aceleĭ mărĭ, și o înriurire în administrațiunea 
politică a principatelorŭ Moldavo-romănia, care astăzĭ a ajunsŭ la unŭ gradŭ însemnătoriŭ. 
Primeșdia sʼa apropiatŭ totŭ maĭ tare de turcĭ din minutulŭ, căndŭ împerătésa Ecaterina, 
întreprinzindŭ o călătoriă la Cersonŭ, ce atuncĭ se întemeésă din noŭ, a cititŭ pe o pórtă 
inscripțiunea: „Pe aicĭ merge calea la Constantinopole“. Turciĭ voindŭ a preîntimpina 
pericululŭ, ce le amenința din partea rușilorŭ, înștiințară bătae Rusieĭ, la care a luatŭ parte și 
Austria, ca aliata aceleoa; însă în pacea ce se înceie la Iașĭ în 11 Augustŭ 1791 și în 9 
Ianuariŭ 1792, Turcia a trebuitŭ să recunóscă Dnistrulŭ de margine între ea și Rusia. Cu 
Austria se împăciui Turcia maĭ ușorŭ; căcĭ în pacea dela Sistovŭ, ce sʼa înceiatŭ între 
Turcia și Austria în 4 Augustŭ 1791 acésta din urmă a reîntorsŭ Turcieĭ tóte provințiele 
ocupate. De asemenea înceerĭ de pace apoĭ se folosiaŭ dușmaniĭ reformelorŭ, ce voia a le 
întroduce Selimŭ, cu scopŭ ca săʼlŭ restórne. Luĭ Selimŭ urmă Mustafa alŭ IV, care însă 
domni fórte scurtŭ. La anulŭ 1808 se sui pe tronulŭ celŭ cutrieratŭ de furtune Mahomedŭ 
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alŭ II. Elŭ după sfatulŭ și propunerea mareluĭ vezirŭ Mustafa Bairactar, care a fostŭ unŭ 
bărbatŭ resolutŭ, renoi reformele încercate de sultanulŭ Selimŭ, înființândŭ maĭ nainte de 
tóte unŭ corpŭ de oștire regulatŭ. Acestŭ începutŭ de reforme nuʼĭ reeși la cale; căcĭ 
resculănduse ianiciariĭ, și omorândŭ pe marele vezirŭ, sultanulŭ a fostŭ silitŭ aʼșĭ revoca 
înoitura ce o întrodusese. De și unele scimbărĭ ca aceste maĭ tărziŭ se întroduseră, ele totŭ 
nʼaŭ fostŭ în stare a împedeca slăbițiunea împerăției, ce creștea din afară. Încă nu trecuseră 
mulțĭ anĭ de căndŭ Turcia perduse maĭ multe țeruțe, căndŭ eată, că în pacea dela 
Adrianopole maĭ perde altele și e silită a recunóște pe Grecia de statŭ nedependinte. 
Egiptulŭ cu țerele învecinate recunóște numaĭ unŭ feliŭ de suzeranitate a porțiĭ, Moldavia și 
Romănia staŭ către pórtă numaĭ ca niște vasalĭ, și devinŭ în pusețiunea a asculta maĭ multŭ 
de Rusia, de cătŭ de Turcia; Serbia asemene se scóte de subt despotismulŭ eĭ; dăndŭ numaĭ 
unŭ feliŭ de tributŭ neînsemnătoriŭ; Argirulŭ se face provințiă franțozéscă. Perderile aceste 
și anume cesiunea Sirieĭ, Adaneĭ și a altorŭ țeruțe aŭ trebuitŭ să vatăme întru atăta sumeția 
luĭ Mahmudŭ, în cătŭ cu scopŭ de aʼșĭ le poté recăștiga, sʼa hotărâtŭ a face reforme maĭ 
departe. La anulŭ 1826, după o luptă fórte săngerósă a nimicitŭ pe ianiciarĭ, cariĭ aŭ fostŭ 
celŭ din urmă mizlocŭ de ajutoriŭ în timpulŭ de bătae, și după aceea ʼșĭ începŭ înoirile sele 
cu străformarea armateĭ, pe care se sili a o aduce pe piciorŭ europénŭ, făcândŭ cu încetulŭ 
maĭ multe scimbărĭ și în administrațiunea de statŭ. Ideele aceste după pacea, ce o făcu la 
Coniah cu vice-regele Egiptuluĭ, începură a eși la lumină. De maĭ multe orĭ se încercă 
sultanulŭ aʼșĭ recăștiga țerele ce le a fostŭ concesŭ Egiptuluĭ. Însă o asemenea faĭmă 
totdeauna a pusŭ pe Europa în mișcare, fiindcă bărbațiĭ ceĭ înțelepțĭ apucaseră a se teme, 
cumcă o luptă în resăritŭ va ațița unŭ resboiŭ universale europénŭ. Rusia, care de cățiva anĭ 
se apropiese fórte tare de Turcia în tótă privința, prin tractatulŭ dela Hunciar-Scelesi, care 
lʼa înceeatŭ cu pórta îndată după pacea dela Coniahŭ, acum se simți îndetorată a da 
turcilorŭ mănă de ajutoriŭ la unŭ periculŭ, ce le arŭ amenința din afară; ea singură avea 
dreptŭ a da porțiĭ ajutoriŭ, cănd i sʼarŭ cere acela și a întra cu o flotă în Dardanele. 
Resboiulŭ între Turcia și Egiptŭ a proruptŭ după feliurite demustrățiuĭ; la 24 Iuniu 1839 se 
făcu lovirea la Nisibŭ, în care turciĭ aŭ fostŭ învinșĭ pe deplinŭ. Însă maĭ nainte de a sosi 
știrea acésta în Constantinopole, sultanulŭ  Mahmudŭ a muritŭ și a lăsatŭ tronulŭ celŭ 
sguduitŭ pănă în temelie fiiuluĭ seŭ celuĭ de 18 anĭ Abdulu-Megid care domnește pănă în 
minutulŭ de față. După aceste doue evineminte de tristă aducere aminte maĭ urmă și 
trecerea luĭ Capudanŭ-pașa cu întréga flotă turcéscă pe partea luĭ Mehmedŭ-Ali, vice regele 
Egiptuluĭ, care mergândŭ cu aceea la Alecsandria, acolo se aruncă în brațele vice-regeluĭ. 
 Diplomația europénă avu acuma trébă a aduce aceste întâmplărĭ de nenorocire în 
cumpănă dréptă; aicĭ să fie vezutŭ omulŭ, cătŭ de minunatŭ se încrucișaŭ interesele Rusieĭ, 
a le Franțieĭ și Engliterieĭ, în parte și ale Austrieĭ. Aŭ fostŭ și începutŭ ómeniĭ a se teme de 
unŭ resboiŭ europénŭ, căndŭ energia Engliterieĭ, ajutată de Austria și recunoscută de Rusia 
a reeșitŭ pe désupra, pe lângă tóte protestarea Franțieĭ, și a mijlocitŭ, ca Mehemed-Ali să 
dea Turcieĭ îndereptŭ Siria și Adana, fiindŭ că nʼa fostŭ în stare a se opune la poterea 
armată europénă, care o întrebui asupra luĭ Englitera. În modulŭ acesta pórta érășĭ se făcŭ 
stăpănă peste Siria și proprietatea eĭ se recunoscu prin o garanțiă europénă. Turcia întraceea 
urmă maĭ de parte cu ale sele reforme din lăntru, la care póte că a confăptuitŭ multŭ și 
alesulŭ bărbatŭ de statŭ alŭ Turcieĭ Reșidŭ-Pașa. Acesta după mórtea luĭ Mahmudŭ se 
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reîntórse din o călătoriă diplomatică, ce o făcuse în Europa și îndată căștigă o influință mare 
asupra tineruluĭ sultanŭ. La 3 Noembre 1839 se publică în hatișerifulŭ de Giulhane, cumcă 
sultanulŭ Abdul-Medgidŭ a datŭ poporuluĭ seŭ o constituțiune. În acésta se zicea simplu și 
curatŭ, cumcă vătămarea legilorŭ a adusŭ împerăția la slăbițiune și sărăciă, și că în contra 
acelora arŭ fi a se pune la cale următorele dispusețiunĭ: 1) a da garanțiă deplină, cumcă 
viiața, onorea și averea fiăcăruĭ subpusŭ va fi desevârșitŭ asecurată; 2) a defige o regulă 
formale pentru aruncarea și scóterea feliuritelorŭ contribuțiunĭ; 3) înrolarea ostașilorŭ și 
timpulŭ cătŭ are să țină servițiulŭ militare să se subpună érășĭ la o ordinațiune regulată. În 
privința acestorŭ punte hatișerifulŭ de Giulhane dedea deslucirĭ simple și categorice; elŭ 
ștergea tóte monopolele și veciulŭ abusŭ de a se vinde deregătoriele pe banĭ celuĭ ce dă maĭ 
multŭ; elŭ asecura, că pe viitoriŭ nevinovațiĭ moștenĭ ai unuĭ criminariŭ nu vorŭ fi despoiețĭ 
de drepturile lorŭ cele legiuite, că averea criminariulŭ nu se va maĭ confisca; elŭ dedea 
dispusețiunĭ fórte blănde în privința timpuluĭ cătŭ are feciorulŭ să serviască în milițiă, ți în 
urmă predica o suferință ne maĭ auzită pănă atuncĭ în cuvintele: „Aceste confesiunĭ 
împerăteștĭ aŭ să se estindă asupra tuturorŭ sudițilorŭ nostri fiă de ce religiune séŭ sectă 
vorŭ fi fără nice o deosebire“. În acestŭ fermanŭ vinŭ întrʼadeverŭ înainte multe zicerĭ fórte 
umane, precum de esemplu: „Fiindŭ că procesulŭ fiăcăruia are să se desbată în publicŭ 
după dreptŭ și lege, și pănă căndŭ nu va urma sentința nu este ieratatŭ aface ceva nimeruĭ, 
dreptŭ aceea dela vezirŭ pănă la păstoriŭ să se păziască fiăcare omŭ a nu se atinge cu fără 
de lege de viiața, averea, onórea și reputațiunea altuia.“ 
 Reformele aceste întimpinară îndată la începutŭ pedice felurite, și dacă ca urmări 
omuluĭ cu băgare de sémă tóte mahinațiunile căte se țesură de atuncĭ încóce în contra 
lucrurilorŭ acelora, atuncĭ va afla cuvântŭ de ajunsŭ a presupune, că ele nu se vorŭ poté 
identifica cu timpŭ în împerăția turcéscă astfeliŭ, în cătŭ să împedece încă la timpulŭ seŭ 
slăbițiunile aceleĭ împerățiĭ, și să formeză o resistință solidă în contra dușmanilorŭ din 
afară. Nime nu se contrariasă așia tare la reformele aceste ca ulemaniĭ séŭ preoțimea 
turcéscă, cariĭ privescŭ înoirile aceste ca o urmare a necredințeĭ și se silescŭ fin tóte poterile 
a le înlătura, crezăndŭ că din acele va urma resturnarea islamuluĭ. Cu tóte aceste împrotivirĭ 
sultanulŭ ʼșĭ urméză calea sea înainte. Lucrarea cea din teiă după publicarea hatișerifuluĭ a 
fostŭ ștergerea monopoluluĭ de cultivarea maculuĭ și a celuĭ pentru stringerea lipitorilorŭ. 
După acésta se ciămă luarea aminte asupra tuturorŭ ramilorŭ de administrațiune, 
înființănduse colegie deosecite în care hotărește mulțimea glasurilorŭ, spre a se pune stavilă 
volnicieĭ unora și spre a depinde dreptate, spre a înainta comerciulŭ și industria, spre a 
păstra starea cea bună a sănetățiĭ și spre a înbunătăți și desăvârși starea armateĭ. Între aceste 
colegie se află în ființă cele pentru „binele obștescŭ“. Scopulŭ acesteĭ deregătoriĭ este a 
nainta comerciulŭ, industria și economia cămpuluĭ, și acestuia are să mulțămiască împerăția 
redicarea de fabrice, esploatarea minelorŭ, ștergerea tuturorŭ monopolelorŭ, o postă de 
scrisorĭ  regulată, comnunerea unuĭ codice mercantile și dela anulŭ 1841 încóce încă și 
casarea joculuĭ de cărțĭ cu hasardŭ. Asemené este înființatŭ încă dela Mahmudŭ colegiulŭ 
superiore pentru resbelŭ, colegiulŭ pentru starea sănetățiĭ, prin care se regulară și în Turcia 
carantinele. De către sultanulŭ de astăzĭ sʼa înființatŭ colegiulŭ medicinale, alŭ căruĭ scopŭ 
este a împedeca și înlătura șarlatanismulŭ doctorilorŭ și alŭ apotecarilorŭ. Alŭ cincile este 
colegiulŭ înaltŭ alŭ justițieĭ, de la care a eșitŭ unŭ codice criminale, care în deosebite 
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întâmplărĭ a datŭ dovadă despre a sea nepărtinire și necoruptibilitate. În urmă săntŭ 
colegiele municipalĭ, prin care arŭ fi a se restringe și țermurĭ poterea pașilorŭ în deosebitele 
provinție. Afară de colegiele aceste se maĭ înfiĭnță la anulŭ 1840 o direcțiune de pădurăritŭ, 
pentru cultivarea și esploatarea frumóselorŭ și întinselorŭ pădurĭ ce le are Turcia. Totŭ 
atuncĭ se înființă și unŭ tribunale pentru compunerea diferințelorŭ comercialĭ între supușiĭ 
turcĭ și sudițiĭ străinĭ. Încă și de maĭ mare însemnătate a fostŭ ștergerea iltisamuluĭ séŭ a 
vindereĭ și licităriĭ derăgătorielorŭ de statŭ în totŭ anulŭ, precum și casarea caragiului séŭ a 
tacseĭ pe capŭ. Încoronarea reformelorŭ se făcu cu o compusețiune nouă de legĭ criminalĭ, 
de care Turcia avea cea maĭ mare trebuință. Codicele aceste se deosebește prin a sea 
precisiune și scurtare, căcĭ constă numaĭ din 13 capite rempărțite în maĭ mulțĭ paragrafĭ. 
Așia citimŭ pentru esemplu în capŭ 12 §. 2 următória dispusețiune: „Nu este iertatŭ a pune 
la încisóre, a pedepsi séŭ a trămite în esiliŭ pe nime fără cuvântulŭ, décă din desbatere nu se 
póte dovedi vina luĭ“. 

(înceerea va urma) 

________________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  3 Octom. Înaltulŭ ministeriŭ de cultŭ și învățemăntŭ a denumitŭ pe D. 
Consiliariŭ de locuțință Contele Amadeĭ de președinte alŭ despărțemăntuluĭ statuluĭ de 
dreptŭ administrativŭ la comisiunea de esaminele de statŭ teoreticŭ în Sibiiŭ. ― Dela Iașĭ 
ni se face cunoscutŭ, că înălția sea principele stăpănitoriŭ Grigoriŭ Gica a cumpăratŭ 
manuscrisulŭ luĭ Șincaĭ „Hronica romănilorŭ“ și se tipărește în tipografia franțezo-romănă 
în treĭ tomurĭ pe artiă velină în 4-o cu prețŭ moderatŭ de 1½ galbenŭ. Cugetămŭ că fiește 
care romănŭ doritoriŭ aʼșĭ cunoște trecutulŭ seŭ va primi acestŭ opŭ cu cea maĭ mare 
căldură, DD. întreprinzătoriĭ să le înlescéscă însă trimiterea în țerile austriace locuite de 
romănĭ. Cu acésta ocasiune ne aflămŭ îndatorațĭ în numele prenumerațiunilorŭ la „Coliba 
luĭ Moșŭ Toma“ a aduce aminte D. Codrescŭ și compania, că aŭ trecutŭ Iuniŭ ba și 
Septembre și că arŭ fi timpulŭ să cugete odată și la trimiterea cărțilorŭ încóce cu atăta maĭ 
multŭ cu cătŭ i sa arătatŭ din partea nóstră și drumulŭ pe care are de a urma. O astŭ feliŭ de 
întărziere disgustă pe prenumerațĭ pentru totŭ déuna, și aduce întrʼo posețiune neplăcută pe 
culégătoriĭ lorŭ. Timpulŭ umblă la noĭ fórte bunŭ și priințiosŭ pentru strugurĭ, cariĭ însă 
săntŭ fără sémă scumpĭ. Feriele culegeriĭ vielorŭ aŭ începutŭ la gimnasie. La academiă sʼaŭ 
inmatriculatŭ mulțĭ romănĭ și ungurĭ. 
 Austria. V i e n a  8 Oct. c. n. Întrebarea orientale a pășitŭ înainte în decursulŭ 
septemăniĭ trecute întrʼatăta în desvoltarea sea, încătŭ în Europa sʼaŭ prégătitŭ binișorŭ 
ómeniĭ pentru acelŭ reŭ, care se temea unŭ timpŭ îndelungatŭ alŭ numi pe numele seŭ, 
adecă pentru rezboiŭ! Vezĭbile că numaĭ pentru unŭ războiŭ între Rusia și Turcia, pentru 
unŭ războiŭ țermuritŭ pe unŭ locale, precum unŭ corespundinte a aflatŭ pentru elŭ isteța 
espresiune. Atăta amŭ fi prégătițĭ. 
 Acuma însă vine întrebarea cea maĭ aprope: Décă pórta va deciara bătae, veniva 
curăndŭ la apucare? Foile prusiane basate pe rezonementulŭ unorŭ ofițerĭ cunoscătorĭ de 
mizlócele turceștĭ zicŭ, că acésta nu va fi nicĭ la o întemplare maĭ nainte de primăvéră, din 
contra foile englezeștĭ bazate pe relațiunile Agențilorŭ seĭ zicŭ, că bătaea va urma încă în 
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tómna acésta. Probabilitatea este pe partea foilorŭ prusiane. Décă zicerea acestora se va 
adeveri, atuncĭ nicĭ însașĭ deciarațiunea de resbelŭ nu are vrʼunŭ periculŭ înbulzitporiŭ. În 
decurgerea uneĭ iarne este timpŭ destulŭ pentru note și corespundințe diplomatice, timpŭ 
destulŭ ca să se maĭ recoréscă inimele. 
 De arŭ erumpe însă războiulŭ cu țermurirea locale peste tótă așteptarea încă în 
decursulŭ tómneĭ acesteia, atuncia întrebarea primejdieĭ este iarășĭ înnodată de partida, ce 
va învinge. De vorŭ pătimi Rușiĭ o șlapă, atuncia este témă pentru unŭ resbelŭ europénŭ, 
căcĭ în astfeliŭ de casŭ Rusia nu se va lăsa, și poterile apusene suprinse de eventualea 
dovadă a capacitățiĭ de resistință a Turcieĭ, vorŭ sprigini pe acésta cu atăta maĭ tare. De va 
fi însă pórta învinsă, atuncea în acela gradŭ, în care amețéla eĭ se dă pe față, se va strănge și 
părtinirea protectorilorŭ eĭ, și pentru Austria va fi iarășĭ ocasiune, a începe iarășĭ cu 
rezultatŭ rola eĭ de înpăciuire, carea acuma lovește înrʼatătea greutățĭ. O dorință de 
căpeteniă trebuie toțĭ amiciĭ păciĭ să și o țină naintea ocilorŭ, dorința adecă, ca bóla, carea a 
începutŭ a se arăta la marginea resăriténă a Europeĭ, să nu se înrăiască prin vre o întămplare 
de altă natură. Unŭ viforŭ, care sʼarŭ ridica în vre unŭ ungiŭ alŭ Europeĭ, arŭ ațița foculŭ în 
oriente la o ardere luméscă. Înțelepțiunea și cumpenirea, cu care Austria a luoatŭ causa 
refugiatuluĭ Costa, va afla negreșitŭ pretutindené plăcere. Despre causa acésta ne dă 
„Corespundința austriacă“ următória deslucire. În urmarea uneĭ înțelegerĭ, ce sʼa făcutŭ cu 
aplacidarea ce. r. stăpănirĭ între înerătesculŭ internunciŭ în Constantinopole, și între 
ministrulŭ reșezătoriŭ alŭ statelorŭ înpreunate totŭ de acolo, sʼa străportatŭ refugiatulŭ 
ungurescŭ Martinŭ Costa, care precum se știe, sʼa fostŭ datŭ în paza consuleluĭ generale 
franțozescŭ din Smirna, subt conducerea și priviegierea amăndurorŭ cosulate către statele 
împreunate. Corabia, carea primește pe Costa este îndatorată a face călătoria la loculŭ 
destinațiuneĭ sele dédreptulŭ, și a nu se abate în vre unŭ portŭ. Pasportulŭ americanŭ, care 
sʼa datŭ luĭ Casta, îĭ oprește esprese a lua altă rută, séŭ a părăsi carabia maĭ nainte de ce va 
sosi acésta în America. Sʼa spusŭ maĭ departe cu știrea și învoirea D. ministru reședinte alŭ 
statelorŭ înpreunate din Constantinopole, cumcă ce. r. stăpănire amesuratŭ cu dreptulŭ, ce 
îlŭ are, va păși asara luĭ la întămplare, ca Costeĭ săʼĭ trécă prin capŭ a merge iarășĭ în 
Turcia. 
 Ce. r. stăpănire avea prépuțină lipsă a ținea pe acestŭ individŭ în prinsórea sea, ci 
tendința eĭ mergea înrʼacolo aʼlŭ îndepărta din ținutulŭ, în care presenția luĭ servia la 
înlesnirea scopurilorŭ spurcate. După ce acuma prin făcuta convențiune, neînsemnata 
persónă sʼa despărțitŭ de întrebarea de dreptulŭ popórelorŭ ce sʼa fostŭ escatŭ în urmarea 
prindereĭ luĭ, este speranță că și stăpănirea statelorŭ înpreunate nu va pregeta a recunóște 
principiile universalĭ ale dreptuluĭ internaționale, cu atăta maĭ puținŭ, cu cătŭ întréga 
Europă principiile de dreptulŭ popórelorŭ, la care Austria reclamă din întemplarea causeĭ 
luĭ Costa, le gine tăriă. Principiile care săntŭ fundate atăta în dreptulŭ mințeĭ, cătŭ și în 
îndelunga învoire a tuturorŭ statelorŭ, dela care nu se póte retrage nicĭ o națiune, fără aʼșĭ 
desgoli cele maĭ însemnate interese proprie pentru cele maĭ critice eventualitățĭ ale 
fiitórelorŭ evineminte. 
 Despre petrecerea Maiestățiĭ Sele împeratuluĭ în Varșovia aduce „Curierulŭ 
Varșovieĭ“ următóriele: în 4 Oct. de diminéță la 11 ore a eșitŭ Maiestatea Sea împeratulŭ 
Nicolaŭ la cămpulŭ Povaneci, unde colónele de infanteriă, cavaleriă, și artileriă ale corpuluĭ 
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alŭ doilé de armată eraŭ așezate, și așteptă decoratŭ cu cordonulŭ orduluĭ S. Stefanŭ în suită 
numerósă sosirea Maiestățilorŭ Sele ale împeratului Austrieĭ și regeluĭ Borusieĭ, cariĭ eraŭ 
îmbrăcațĭ în uniformă ruséscă, și portaŭ decorațiunile orduluĭ S. Andreiŭ. Împerătésca Sea 
înălție Arhiducele autriacŭ Carolŭ Ludovicŭ porta uniforma de colonelŭ a regimentuluĭ de 
uscarĭ ce isʼaŭ concesŭ. După inspecțiunea trupelorŭ a începutŭ defilarea lorŭ, care aŭ fostŭ 
condusă de Maiestatea Sea înperatulŭ Rusieĭ de doue orĭ naintea înalțilorŭ seĭ óspețĭ. Căndŭ 
trecu regimetulŭ de usarĭ alŭ Arhiduceluĭ Carolŭ Ludovicŭ, se puse în fruntea luĭ 
Arhiducele Carolŭ Ludovicŭ ca proprietariŭ și îlŭ conduce pe dinaintea Maiestățilorŭ Sele. 
Subt resunetulŭ musiceĭ, ce cănta imnulŭ poporale austriacŭ părăsiră préînaltele persóne 
loculŭ reviuluĭ. La 4 ore a fostŭ în palatulŭ Lațienci unŭ prănzŭ mare, la care sʼaŭ făcutŭ și 
cerimoniele de representarea stăndartelorŭ a regimetuluĭ de usarĭ la înălția Sea împerătéscă 
Arhiducele Carolŭ Ludovicŭ. După sevărșire aŭ inspecționatŭ Maiestățile Sele naintea 
palatuluĭ unŭ despărțemăntŭ din corpulŭ cadețilorŭ, ce tocmaĭ atuncĭ sosi acolo. La 7 ore se 
arătară Maiestățile Sele în teatru, unde se presentă baletulŭ „Asmodeŭ.“  Maiestățile Sele 
înperatulŭ Austrieĭ, și regele Borusieĭ aŭ fostŭ în uniforme de colonelĭ ale acelorŭ 
regimente de grenadirĭ, ale cărorŭ proprietarĭ săntŭ Maiestățile Sele, din contră împeratulŭ 
Rusieĭ în uniformă de colonelŭ alŭ regimentuluĭ austriacŭ de ciurasirĭ. După representare se 
reîntórseră Maiestățile Sele în palatŭ care deodată ca prin o fermecătură se strămută în 
flacăre. Ca la 300,000 lampe de deosebițĭ colorĭ și diferite mărimĭ, maĭ multe de 100 
gerandóne, și ca la 500 de candelabre vărsaŭ o mare de lumină în cele maĭ variabilĭ nuanțe 
ale colorilorŭ. Terasele ce se află naintea palatuluĭ, și doue alee, ce mergŭ de acolo, și din 
care unulŭ se sfărșĭ cu unŭ porticŭ în stilŭ bisantinŭ, ce strălucea de razele lumineĭ, iară 
celalaltŭ cu unŭ parode hinezescŭ alcătuitŭ din lampe, și ambe pline de mulțimea 
ómenilorŭ, ce se mișcaŭ prin ele, arătaŭ o priveliște fermecătóriă. În mizlocŭ la punctulŭ de 
înbinare alŭ ambelorŭ alee sta unŭ palatŭ micŭ arzăndŭ în focŭ de cristalŭ, afară de aceste 
aŭ fostŭ tóte celelalte alee parte cu columne alcătuite de numeróse și cu feliurițĭ colorĭ 
provezute lampe, parte cu arcade matritune, piramide, ciosci, arcurĭ de triumfŭ ș. a. 
înpodobite care tóte ardeŭ strălucitŭ. După teatru, căndŭ aŭ călcatŭ Maiestățile Sele estrada 
palatuluĭ fulgerară ca la 500 racete în aerŭ, care era semnalulŭ la începutulŭ unuĭ focŭ 
artificiosŭ, în care formară culmea cea maĭ strălucită țifrele de nume ale Maiestățilorŭ Sele 
împeratului Austrieĭ, și regeluĭ Borusieĭ, embleme corespunzătórie de arme, și erumperea 
Bezuvuluĭ, cu care se izprăvi foculŭ. Unŭ focŭ bengalicŭ care scimbă nóptea în zioă, făcu 
înceierea drameĭ acesteĭ atrăgătóriă, carea a strănsŭ maĭ tótă Varșovia pe lăngă palatŭ.   

________________ 
Întămplări de zile. 

 „Fóea medicéscă de septemănă„ ne face atențĭ spre aceea, cumcă după esperința ce 
sʼa făcutŭ pănă acuma, colera sare maĭ multe provincie și se arată acumŭ icĭ acumŭ colo, și 
că la noĭ (în Viena) arŭ fi maĭ multe momente, precum p. e. o mulțime de póme, scimbarea 
atmosfereĭ repede, căderea și suirea barometruluĭ dintrʼodată, locuirea caselorŭ îndesată, 
care arătarea acesteĭ bóle o face cu potință, și trebuie să avemŭ grige de ea. Fóia medicéscă 
cugetă dară că nu va greși décă va face pe ómenĭ atențĭ la împregiurările aceste, și îĭ va 
demustra să grigéscă de sine. 
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 O relațiune consulare din Galațĭ arată, cum că deosebite corabie, care nainte aveŭ 
flamura grecéscă și turcéscă acuma vinŭ dela Constantinopole în Sulina cu flamură 
romănéscă. 
 Patentulŭ de loteriă din anulŭ 1813 se va pune în lucrare cu 1 Noemvre în Ungaria, 
Transilvania, Croația, Slavonia, Voivodina și Bănatŭ. 
 În Tirolŭ sʼaŭ prinsŭ patru emisarĭ de aĭ luĭ Mațini căndŭ împărțéŭ proclamațiunĭ și 
banĭ. 
 Gazeta din Pojunŭ se vaietă asupra lipseĭ de scole poporalĭ, și asupra lefilorĭ mice 
ale învățetorilorŭ. 
 Despre denumirea înălțieĭ Sele împeratuluĭ Arhiduceluĭ Carolŭ Ludovicŭ de 
gubernatore generale alŭ Galițieĭ, zice o gazetă oficiale: Maiestatea Sea ce. r. din préînalta 
amóre către fratele seŭ maĭ tinărŭ Carolŭ Ludovicŭ, sʼa înduratŭ a concede, ca acesta 
pașulŭ celŭ dinteiŭ, ceʼlŭ face în lumea acésta plină de greutățĭ și lucru, pașulŭ celŭ dinteiŭ 
ceʼlŭ face în viața publică, săʼlŭ sărbeză în Galiția, și la administrațiunea țereĭ nóstre să se 
prégătéscă prin observarea datinelorŭ și năravurilorŭ poporuluĭ nostru spre acele marĭ fapte, 
la care este ciematŭ ca conmedulariŭ alŭ înalteĭ case împerătești după rănduiala luĭ 
Dumnezeŭ a le pune în lucrare. 
 Înălția Sea împerătéscă Arhiducele Carolŭ Ludovicŭ se va duce cu sfărșitulŭ luĭ Oct. 
la Lembergŭ. 
 Spre înțelegerea actuluĭ alŭ scótereĭ stéguluĭ luĭ Mohamedŭ în Constantinopole póte 
să fie următórea înpărtășire nu fără interesŭ. Stégulŭ luĭ Mohamedŭ (stégulŭ săngeluĭ) se 
atărnă în Mușea Sofieĭ, elŭ ciamă după coranŭ la luptă săngerósă stărpitóriă de 
necredințioșĭ (creștinĭ), fieștecare capace de arme bărbatŭ este îndatoratŭ să mergă la luptă. 
Omorărea unuĭ creștinŭ este dela acestŭ momentŭ unŭ lucru sfăntŭ. După o înștiințare ce 
sʼa făcutŭ la o ambasadă „Mufti va publica în tóte moșeele, cumcă stégulŭ poporuluĭ ciamă 
numaĭ la luptă asupra necredințioșilorŭ rușĭ“. Acésta mesură a fostŭ de lipsă pentru 
păstrarea aliațilorŭ turceștĭ. După știrĭ din Constantinopole se credea că stégulŭ se va scóte 
pănă la 30 Sept. Vaporele de resboiŭ ce se află în portulŭ din Constantinopole are 
destinațiune a primi pe cudițiĭ austriacĭ și aĭ duce în securitate. 
  Și Coșutŭ cu aseclele luĭ sʼa pusŭ în mișcare prin știrile de pe urmă din 
Constantinopole, și pune iarășĭ mare speranță pe o „eliberare obștéscă a poporelorŭ“ cu 
ajutoriulŭ semiluneĭ! Întrʼaceea poloniĭ arată puțină aplecare a se maĭ amesteca cu Unguriĭ. 
 La Brașovŭ a fostŭ focŭ în 29 Sept. în suburbiulŭ Brașovŭ veciŭ și a mistuitŭ 10 
case și 46 de șiure cu alte clădirĭ de economiă. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  5 Oct. c. n. O minunată consonanță domnește astăzĭ între tóte foile 
publice orĭ de ce colóre. Décă zicemŭ că Timesulŭ aprobéză deciarațiunea de resbelŭ a 
Turcieĭ, și lovește cu măna de sabiă, atuncĭ amŭ zisŭ totŭ. Ca să avemŭ însă credință trebue 
să aducemŭ vreocăteva pasage din articoliĭ luĭ antirusești din cuvântŭ în cuvântŭ. ― 
 „Este lucru tare de tânguitŭ, cumcă stăpănitoriĭ imperiuluĭ otomanŭ nu aŭ amănatŭ 
hotărârea asupra unuĭ punctŭ atăta de însemnatŭ pănă atuncĭ, pănă arŭ fi căpătatŭ învoirea 
de bună voie a acelorŭ poterĭ, pe a cărorŭ ajutoriŭ trebuie eĭ să se spriginéscă la vreo 
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eventualitate, însă trecăndŭ cu vederea acésta greșélă, nu ne potemŭ plănge despre pașulŭ 
porțĭ. Deciarăndŭ Sultanulŭ bătaea, elŭ face numaĭ aceea, ce era îndreptățitŭ a face nainte 
de treĭ lune, și de și noĭ amŭ condurea cumcă astfeliŭ de hotărâre sʼa determinatŭ dela unŭ 
guberniŭ atărnătoriŭ întrʼunŭ modŭ neatărnătoriŭ, totușĭ nu potemŭ zice, că elŭ prin acésta
  arŭ fi perdutŭ pretensiunile sele pentru ajutoriulŭ nostru Stăpănirile din Franția și 
Anglia nu vorŭ retrage firește Sultanuluĭ ajutoriulŭ seŭ, fiindŭ că elŭ face unŭ pasŭ, a căruia 
îndreptățire aŭ recunoscutʼo aceste.“ ― Fiindŭ că Timesulŭ tocmaĭ contrariulŭ nu odată, ci 
de dóezecĭ de orĭ a doveditŭ, așia dară potemŭ lua, că elŭ trebue să aibă temeiurĭ oficialĭ 
pentru încărnirea de acuma. Elŭ face însă acésta cu atăta maĭ fără grige, cu cătŭ Anglia încă 
este departe de pușcătură. Numaĭ deciarațiunea resbeluluĭ scimbă prénuținŭ statulŭ 
lucrurilorŭ, décă nuʼĭ va urma nemizlocitŭ vrăjmășiele pe călcăiŭ. Și fiindŭ că lata Dunăre 
perge între amăndóe armate,  ― va maĭ ținea acésta încă unŭ timpŭ bunŭ. 

________________ 
Franția. 

 În „Constituționalŭ“ se citescŭ următóriele: În vreo căteva zile se va descide capela 
provisoriă a cultuluĭ greco-ortodocsŭ în Parisŭ. La cererea ambasadoreluĭ turcescŭ din 
Parisŭ a îngăduitŭ guberniulŭ clădirea acesteĭ capele pentru toțĭ sudițiĭ porțiĭ, cariĭ se ținŭ 
de‘ritulŭ acesta. Delocŭ se adunară creștiniĭ bisericeĭ orientalĭ ― Moldovenĭ, Romănĭ, 
Sărbĭ, Bulgarĭ, ca să acopere costulŭ cultuluĭ și alŭ capeleĭ.  Beli Pașa vrea să stea în fruntea 
întreprindereĭ, și o numerósă deputațiune din sudițiĭ creștinĭ aĭ Sultanuluĭ sʼa dusŭ la 
dănsulŭ, ca să mulțeméscă pentru acésta protecțiune stăpănireĭ otomanice.  

________________ 
Turcia. 

 După știri din Bucureștĭ din 2 Octom. c. n. se aștepta acolo în tóte zilele înștiințarea, 
cumcă sʼaŭ făcutŭ escesurĭ în Constantinopole, care să lovéscă pănă în oștirile dela Dunăre. 
După o corespundință în Gazeta Brașovuluĭ din Bucureștĭ resboiulŭ este deciaratŭ, și se 
zice că sʼarŭ fi dusŭ cererea către Rusia, în 15 zile să deșerte principatele, căcĭ în casulŭ 
contrariŭ vorŭ fi trupele ruseștĭ silite la acésta prin poterea armelorŭ. Se zice maĭ departe 
acolo că marea négră remăne de ocamdată descisă pentru tóte corăbiele afară de cele 
ruseștĭ, și că toțĭ consuliĭ și agențiĭ ruseștĭ aŭ căpătatŭ ordine să părăséscă Turcia. Știrea 
acésta a ridicatŭ prețulŭ mărfilorŭ colonialĭ cu 30―40 percentŭ. Între trupele ruseștĭ 
domnește o mare mișcare. Principele Mencicof se aștéptă în Bucureștĭ, ca să priméscă 
gubernarea țereĭ ca gubernatore generale. 
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 11. Octom. Calend. noŭ. 
Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 116 

Argintulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒     111 ½ 

 
29.  

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Borgouluĭ fl. cr. 

 Din Comunitatea G a l a ț , în valut. Nicolae Brici Paroh 2 f. 30   
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c. G. Corcian curator prim. 2 f. 30 c. S. Raita cant. 2 f. 30 c. P. Coman 
2 f. 30 c. M. Brici 2 f. C. Blind 2 f. 30 c. iară Onucu Corciau, M. 
Pușcaș, N. Cozma, I. Rus, G. Cozma, T. Maerén, T. Pascŭ, I. Pascŭ, I. 
Mureșan, N. Opșitarĭ, T. Dipșan, I. Jidican, G. Rus, I. Arman, T. 
Magerușan, N. Sunfelén, N. Comnodian, N. Maierén, I. Vermejan, I. 
Robŭ, I. Nusfelén, G. Ciuzan, N. Cozma, M. Lecințan, I. Muroșan, I. 
Muroșan, N. Muroșan, N. Roncan, N. Pascŭ, I. Runcon, A. Robu, N. 
Runcan, T. Lorinț, S. Magerușan, P. Raita, I. Raita, S. Petrarĭ, I. Teutu, 
M. Sunfelén, I. Lenușan, N. Corcén, M. Lupșor, G. Nicolae, G. Blind, 
M. Cozma, I. Moldovan, M. Ferezan, I. Magerușan, I. Moldovan, R. 
Teutu, F. Hordoan, P. Arcelén, R. Cozma, P. Coprén, P. Nusfelén, M. 
Arcolén, S. Cozma, T. Dinșan, A. Runcan, S. David, I. Copén, A. 
Robu, P. Ciorén, A. Ferezan, M. Rus, S. Cozma, M. Murășan, N. 
Coprén, I. Cotoc, G. Raita și P. Rus toțĭ căte 30 c. valută,  Din lada S. 
bisericeĭ 30 f.    în arg. face                   Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 

 Din comunitatea C e n t e l e c , în valută.  Dela N. Rus Paroh 
40 c. T. Dan curator  20 c. N. Suci 20 c. A  Merica 20 c. S. Merica 20 
c. G. Arcelén 15 c. V. Merica 15 c. I. Tirgovețĭ 12 c. T. Pop 12 c. I. 
Merica 12 c. T. Babe 10 c. S. Marcuș 10 c. I. Babe 10 c. V. Muntie 8 
c. I. Bufu 6 c. I. Pop 6 c. D. Megerușan 6 c. T. Runcanŭ 6 c. Ce. Dan 6 
c. G. Maier 6 c. F. Maier 15 c. N. Merica 15 c. F. Maier 10 c. I. Babe 
10 c. A. Cailén 8 c. V. Selején 8 c. I. Babe 9 c. I. Osanŭ 15 c. I. Duca 
12 c. C. Cailén 12 c. I. Fiscutén 6 c. I. Sebestén 6 c. G. Merica 10 c. Z. 
Muntie 9 c. V. Factŭ 8 c. D. Pop 6 c. T. Babe 9 c. I. Măgieruș 10 c. G. 
Suci 6 c. I. Dan 6 c.     în arg. face               Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 

 Din Comunitatea C a i l a . Dela I. Sigmirian Paroh 1 f. G. 
Sigmirian cant. 20 c. V. Babă crâsnic 10 c. V. Teoaș curat. prim. 10 c. 
P. Boizeșan cur. 6 c. I. Teoaș cur. 6 c. G. Babă cur. 6 c. I. Leuștian cur. 
6 c. S. Todoran 6 c. I. Ciș 6 c. P. Bocsa 8 c. I. Girasim 6 c. D. Teoaș 2 
c. P. Gaurian 4 c. I. Ciocan 6 c. I. Blesfaloan 6 c. S. Blesfaloan 4 c. C. 
Felecan 6 c. T. Buf 2 c. T. Carole 6 c. N. Moreșan 4 c. I. Pleșca 6 c. L. 
Cifa 6 c. G. Ciocan 4 c. G. Blesfaloan 6 c. V. Butuc 6 c. Z. Bosor 6 c. 
M. Bosor 4 c. V. Babă 6 c. T. Babă 4 c. I. Călugăr 6 c. I. Babă 2 c. I. 
Bocsă 6 c. G. Ciș 6 c. V. Felecan 6 c. G. Sigmirian 6 c. G. Plesca 6 c. 
A. Bosor 6 c. S. Bosor 6 c. T. Bosca 6 c.   Din lada S. biserici 1 f.                  

Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 

 Din Comunitatea B r a ș f a l ă u  d e  j o s, Dela I. Cifa Par. 1 
f. S. biserică 4 f. T. Cifa învăț. 1 f. G. Cifa cant. 15 c. I. Spătarĭ crâsnic 
30 c. P. Ciuzan curat. prim. 10 c. S. Țibócă 6 c. I. Boldicerĭ 12 c. I. 
Spătarĭ 6 c. M. Urian 8 c. I. Lupșa 10 c. I. Gavrilaș 6 c. N. Spătarĭ 6 c. 
I. Cirleșan 6 c. F. Boldiserĭ 6 c. M. Morușan 6 c. P. Cirleșan 10 c. G. 
Sumfelén 10 c. M. Piunén 10 c. P. Budéșca 6 c. C. Runcan 6 c. V. 
Runcan 6 c. M. Brendea 10 c. P. Spătarĭ 6 c. M. Spătarĭ 6 c. O. 
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Cirleșan 10 c. N. Cifa 10 c. I. Curoitorĭ 6 c. S. Cifa 10 c. D. C. Pop 
arendat 1 f. G. Zagrian 6 c. T. Terpian 10 c. I. Moroșan 8 c. L. Vânca 
10 c. P. Spătarĭ 6 c. V. Spătarĭ 6 c. I. Cirleșan 10 c. I. Cifa 8 c. G. 
Răbrian 10 c. C. Mare 3 c. A. Moroșan 10 c. I. Boldiseri 6 c. I. Telcian 
6 c. I. Baci 6 c. T. Leuștén 6 c. A. Olarĭ 6 c. P. Sămărgitan 6 c. S. 
Zăgrian curat. 8 c. I. Tărpian 9 c. G. Todoran jude 6 c. M. Vânca 6 c. 
N. Odorhean 6 c. G. Moroșan contras 8 c. F. Runcan 6 c. A. Spătarĭ 10 
c. D. Sumfălian 12 c. I. Ciuzan 10 c. S. Martén 10 c.                    Suma 

 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
24 

 Din Comunitatea B l a ș f a l ă u  d e  s u s ŭ, în valută. Dela 
V. Ropovicĭ 2 f. 30 c. N. Balan 2 f. G. Balan 50 c. N. Balan 50 c. I. 
Petrișorian 50 c. P. Balan 15 c. I. Cifa 5 c. I. Petrișorian 5 c. T. 
Belegan 5 c. L. Feleian 3 c. I. Moldovan 30 c. V. Leustian 7 c. N. 
Campan 15 c. T. Țibaca 10 c. G. Mititén 3 c. C. Bob 5 c. I. Ginerete 5 
c. S. Mintén 9 c. M. Țiboca 8 c. I. Stratulatŭ 15 c.   Din lada bisericeĭ 4 
f.  în arg. face                         Suma   

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
20 

 Suma 60 6 

La care adăogănduse  suma publicată în numeiĭ trecuțĭ de  4652 45 

Suma totală 4712 51 

 

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

 
 
 




