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Depeșe telegrafice. 
 

 C o n s t a n t i n o p o l e  3 Octom. c. n.  După scrisorĭ din gazeta de Triestŭ 
Divanulŭ a remasŭ cu statorniciă pe lăngă modificațiunile noteĭ, și unŭ consiliu maĭ înaltŭ 
alŭ porțiĭ a decisŭ, ca Omer Pașa să céră deșertarea principatelorŭ întrʼunŭ terminŭ de 15 
zile. Șeic-ul-islam a deciaratŭ că resboiulŭ nu arŭ fi în contra religiuneĭ. Sudițiĭ ruseștĭ se 
vorŭ subpune în eventualitatea subt scutință străină, amploiațiĭ rusești se vorŭ pofti să 
părăséscă Turcia. Se cugetă însă că la erumperea unuĭ resbelŭ va remănea Dunărea și Marea 
négră stégurilorŭ neutralĭ descise. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  5 Octom. 10 ore diminéța. Unŭ curierŭ turcescŭ aduce 
manifestulŭ porțiĭ, și o scrisóre, ce va îndrepta Omer Pașa către principele Gorceacof. 
Prociemățiunea către poporulŭ turcescŭ va urma. Manifestulŭ este o justificațiune a porțiĭ, 
în care se repețește, ce de atătea orĭ sʼa zisŭ. După scrisóre întră casulŭ resbeluluĭ 15 zile 
după primirea eĭ, décă nu se vorŭ deșerta principatele. Marea négră nu se va încide pentru 
comerciŭ, afară numaĭ pentru strégurile ruseștĭ. Pe corăbiele ruseștĭ nu se va pune embargo 
(nu se vorŭ confisca.) Amploiații ruseștĭ și consuliĭ se vorŭ provoca se părăséscă statele 
turceștĭ. ― Flota turcéscă va lua pusețiune în Balcicŭ. 

________________ 
Împerăția turcéscă. 

(Înceiere.) 
 Reformele aceste era menite să pună fundamentulŭ la renașterea împerățieĭ osmane. 
Pănă în minutulŭ de față însă încă nu sʼa vezutŭ lucrarea cea estraordinariă, ce se aștéptă cu 
atăta sete dela acele întocmirĭ. Ba din contră se vezură multe semne neînșelătorie, care 
arată, că acele reforme vorŭ remăné fără de ispravă. Causa pentru care încercările aceste 
nʼaŭ potutŭ produce resultatulŭ ce se aștepta, o vomŭ afla în următoria desfășurare. Cea maĭ 
dʼaprópe împregiurare împedecătoriă zace în amesteculŭ și diversitatea poporelorŭ, ce 
întipuescŭ acéstă împerățiă atătŭ în privința origineĭ limbeĭ, năravurilorŭ și religiuneĭ, cătŭ 
și maĭ vârtosŭ înprivința graduluĭ de cultură și a referințelorŭ de dreptŭ, în care staŭ între 
sine aceste popóre, și care prin reformele, ce se întreprinseră pănă acum, nu se vindecară de 
locŭ. Dintre cele douesprezece milióne locuitorĭ, ce se află în Turcia europénă, 8 milióne se 
ținŭ de religiunea greco-resăriténă, pe lângă care se maĭ află și puținĭ catolicĭ, protestanțĭ, 
evreĭ, țiganĭ ș. a. După origine patru milióne săntŭ turcĭ, treĭ milióne grecĭ; earʼ în țerele 
vasali Moldavo-Romănia, romănĭ, în Serbia sârbĭ; pe lângă acestia se maĭ află în Turcia 
tătarĭ, arnăuțĭ, armenĭ, evreĭ, țiganĭ și alțĭ europenĭ de tóte națiunele, cariĭ pe lângă limba 



  

Pag. | 151 

turcéscă, ce este domnitoriă, vorbescŭ limbele lorŭ. În Turcia asiatică amesteculŭ de popóre 
este póte și maĭ mare, căcĭ acolo pe lângă unele din poporele ce le amŭ numeratŭ, se maĭ 
află: sirĭ, curzĭ, arabĭ, turcomanĭ, persianĭ și alte vițe caucasice. Religiunea domnitoriă în 
împerăția turcéscă este cea Mohomedană, alŭ căreĭ capŭ este marele M u f t i, séŭ căpetenia 
statuluĭ preoțescŭ. Creștiniĭ și evreiĭ săntŭ numaĭ suferițĭ, și plătescŭ din privința și întru 
recunoștința acésta o tacsaă de capŭ. Diversitatea staturilorŭ în poporŭ se află maĭ cu sémă 
în Moldavó-Romănia, unde boierimea face o preponderanță, fiindŭ că poporŭ cetățénŭ séŭ 
clase de mizlocŭ între boerime și țeranŭ este fórte puținŭ, apoĭ țeraniĭ partea cea maĭ mare 
trăiescŭ în atărnare dela proprietariĭ boerĭ. Poporățiunea turcéscă nu cunóște altă boeriă séŭ 
nobilitate de cătŭ pe cea de slușbă, a căreĭ influință nu este de moștenire și atărnă dela 
bunăplăcerea sultanuluĭ. Asemenea și în Serbia nu se pomenește boeriă, nicĭ reporturĭ 
urbarialĭ, ci toțĭ locuitoriĭ forméză numaĭ o clasă de ómenĭ liberĭ. Din privințe religióse în 
Turcia următoriĭ profetuluĭ precum și ceia aĭ veziruluĭ Ibraimŭ-Can-Oglu și Ahmedŭ 
Ciuperli se bucură de nesvari privilegie deosebite. 
 Starea cultureĭ și a perfecțiuneĭ științifice în împerăția turciéscă se află încă pe o 
tréptă fórte apusă, de și se află așezeminte de cultură de totŭ soiulŭ. Dintre poporele Turcieĭ 
săntŭ maĭ naintațĭ greciĭ și armeniĭ în cultură; pe turcĭ încă totŭ îĭ maĭ reține maĭ multŭ séŭ 
maĭ puținŭ coranulŭ dela înaintarea în cultură. Eĭ de prețuitŭ prețuiescŭ învățetura și pe 
ómeniĭ învățațĭ, și le descidŭ calea la tóte dregătoriele bisericeștĭ și de statŭ afară de cele 
militarĭ; darʼ cu tóte aceste eĭ se află încă în acelŭ gradŭ alŭ cultureĭ, în care îĭ lăsară arabiĭ, 
séŭ póte că și dela acela maĭ deviară. Cele maĭ multe așezăminte de cultură ale turcilorŭ 
staŭ în strânsă legătură cu moșeele séŭ cu bisericele, orĭ că suplinescŭ loculŭ acelora. Așia 
de esemplŭ în Constantinopole și în suburbiele eĭ se află 1653 de scóle elementarĭ séŭ 
începătórie, 515 colegie séŭ scóle maĭ înalte, maĭ multe scóle tradiționalĭ séŭ de cititŭ. În 
timpurile maĭ noue în urmarea reformelorŭ se croiseră și scóle militarĭ și de nautică, ba încă 
și una medicinale. Sultanulŭ maĭ trămise și cățĭ va tinerĭ turcĭ pe la deosebite căpitalĭ 
europene spre a se cultiva pe acolo de ajunsŭ, însă partida reacționariă știu afla maĭ multe 
pedece însemnătorie, încătŭ scopulŭ sultanuluĭ se zădărnici și tineriĭ trămișĭ se reciămară în 
patriă. 
 Ce se atinge de cultivarea pământuluĭ, puține provincie nordice se află unde se 
sémănă numaĭ secară, earʼ în celelalte peste totŭ grâŭ, urezŭ și mălaiŭ. Cele maĭ multe 
grânațe se scotŭ de pe țermiĭ măreĭ marmore și din Arhi-pelagŭ. În năuntrulŭ Turcieĭ se 
lenevescŭ hordele cu totulŭ, fiindŭ că grâulŭ din pricina greutățiĭ și a scumpeteĭ 
transportuluĭ nu află cumpărătorĭ de ajunsŭ. Apoĭ de îndreptarea și clădirea drumurilorŭ 
bune, de corăbierea pe apele cele marĭ cu vaporĭ și de înființarea drumurilorŭ de ferŭ Turcia 
pănă în minutulŭ de față a cugetatŭ fórte puținŭ. Mălaiulŭ și urezulŭ este productulŭ celŭ de 
căpeteniă în Turcia, care dacăʼlŭ are turculŭ de ajunsŭ, este mulțumitŭ. În Anatolia se află 
pădurĭ întregĭ de nucĭ, alŭ cărorŭ productŭ vine pănă și în părțile nóstre. Turciĭ cultivă în 
unele părțĭ ale împerățieĭ fórte tare maculŭ, din care apoĭ scotĭ opiumŭ séŭ afinulŭ, celŭ 
întrebuințéză prea multŭ la ciubucŭ. Tăbaculŭ încă este o plantă, care se cultivă în tótă 
Turcia, nu atăta pentru comerciŭ, cătŭ maĭ vârtosŭ pentru trebuința cea de tóte zilele, căcĭ 
turculŭ de ciubucŭ nu pățește nimicŭ. Tabaculŭ séŭ tutunulŭ celŭ maĭ bunŭ se produce în 
R u m e l i a. Bumbaculŭ șĭ mătasea încă se ținŭ de productele, cu care se coprindŭ turciĭ cu 
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deosebire. Cea maĭ bună mătasă se căștigă în cetatea Brusa, care coprinde alŭ doilea locŭ 
după mătasa italiană. Cănepa și inulŭ încă se cultivă în unele părțĭ ale monarhieĭ, însă nu în 
aceea estindere, ca să pótă esporta și în alte țere străine. Prăsirea vitelorŭ este unŭ ramŭ de 
coprindere fórte însemnătoriŭ pentru unele popóre nomadice ale Turcieĭ. Caiĭ turceștĭ naŭ 
vreo precelință, vitele cornute săntŭ peste totŭ mărunte, numaĭ biboliĭ din Armenia aŭ o 
mărime înspăimăntătóriă. Asiniĭ, muliĭ și cămilele servescŭ parte mare pentru cărarea 
povarelorŭ; părulŭ acelorŭ din urmă se întrebuințéză și pentru țeserea unorŭ materie fórte 
delicate. Oĭ și capre se privescŭ fórte multe în Turcia, a cărorŭ carne o măncă musulmaniĭ, 
earʼ din lapte facŭ și eĭ cașŭ, peile le întrebuințéze pentru cojoce, și cele dubite pentru 
încălțăminte. Din lănă eĭ nu facŭ numaĭ pănure și covóre, cĭ și funiĭ și sacĭ. 
 Turcia este bogată de metale; însă apăsarea, ce are a o suferi poporulŭ din partea 
pașilorŭ turceștĭ, îlŭ reține dela cultivarea minelnrŭ, în cătŭ nu numaĭ că nu se silescŭ a săpa 
fodine noue, ci și pe cele vecie le astupă. 
 În timpiĭ maĭ vecĭ Europa trăgea o mulțime de materie prețióse din Turcia. Acum 
însă fabricele de acolo nu numai căʼșĭ perdură pe toțĭ cumpărătoriĭ din afară, ci și în 
mizloculŭ patrieĭ lorŭ daŭ în tóte părțile peste marfă străină, care este maĭ bună și mai eftină 
decătŭ productele patriotice. Din acéstă împregiurare urméză prefirește, ca să se împuțineză 
numerulŭ acelora. O fabrică din Constantinopole, care coprinde o miie de ómenĭ cu lucrarea 
funiilorŭ din cănepă îndestuleză cu articulŭ acesta pe întréga flotă turcéscă. Mărfile de 
mătasă, ce se lucra odată în Constantinopole, Brussa, Damascŭ, Alepo și Diarbecirŭ, afla 
mare trecere în țerele străine; astăzĭ și articolulŭ acesta se vede a fi datŭ îndereptŭ, căcĭ 
unde se aflaŭ maĭ nainte treĭ miĭ de resboie séŭ stative de țesutŭ, acum abia se află 350. 
Săbiĭ și pumnare se facŭ pănă astăzĭ în Turcia fórte bune, earʼ celelalte fabricale de oțelŭ nu 
potŭ suferi concurința cu cele din Europa apusénă. 
 Turcia ʼșĭ întreprinde comerciulŭ cu Europa prin patru porturĭ: Dela 
Constantinopole, Salonicŭ, Smirna, și Trapezuntŭ, pe lângă aceste maĭ are și alte porturĭ 
maĭ mice, ce nʼaŭ atăta însemnătate. ― Turcia are numeróse corăbie negoțetoreștĭ, însă pe 
de o parte structura cea slabă a acelora, earʼ pe de alta nepriceperea corăbierilorŭ nuʼĭ értă a 
se slobozi în amrea cea largă, apoĭ corăbierea pe margine măriĭ a suferitŭ forte multŭ prin 
perfecționarea vaporelorŭ. Comerciulŭ Europeĭ cu Turcia se află în mănele europenilorŭ, a 
grecilorŭ, maĭ alesŭ acelorŭ din insula Ciosŭ. Bancieriĭ și zarafiĭ Turcieĭ constaŭ mai cu 
sémă din armenĭ și grecĭ, cariĭ facŭ trebĭ însemnătórie. În Constantinopole și Smirna 
comeriulŭ se află regulatŭ pe piciorŭ europénŭ. Trebele cele maĭ multe de polițe se facŭ cu 
Viena, care este împreunată cu Constantinopolea prin o postă pe uscatŭ. Toțĭ creștiniĭ 
străinĭ, cariĭ petrecŭ în Turcia se numescŭ frăncĭ, precum și urmașii lorŭ, de cumva nu săntŭ 
făcuțĭ ca raiale, adecă pămăntenĭ. Nice unulŭ dintre acestia se află subt stăpânirea porțiĭ, ci 
subt ceea a patrieĭ sele, care se află representată prin unŭ solŭ, ce se află cu reședința în 
suburbiulŭ Pera din Constantinopole. Fiăcare frăncŭ sosindŭ acolo, se înștiințéză la 
cancelaria soluluĭ seŭ și din minutulŭ acela se află subt protecțiunea și jurisdicțiunea 
aceluia. 
 Împerăția turcéscă în privință politică se împarte în cialaturĭ séŭ provincie, earʼ 
aceste se subtîmpartŭ în districte séŭ pe turciă sandgiacurĭ. Căpitalea împerățieĭ este 
Constantinopolea, după ea urméză Adrianopolea, Saloniculŭ, Scutarĭ și Derațó. Cetățide pe 
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linia Dunăreĭ săntŭ: Varna cu 16,000 locuitorĭ, Vidinulŭ cu 25,000 l., Sistovulŭ cu 20,000 l. 
Rușciuculŭ cu 30000, Silistea cu 20,000. Dunărea pe zi ce merge căștigă totŭ maĭ mare 
însemnătate în privință neguțetorească. Ea a căștigatŭ multŭ și prin aceea împregiurare, că 
din partea Austrieĭ sʼaŭ luatŭ mesure bune pentru regularea corăbiereĭ cu vaporĭ, dela 
Presburgŭ pănă la Gălațĭ în Moldova, și de acolo pănă la Constantinopole; însă Dunărea 
numaĭ atuncĭ ʼșĭ va ajumge scopulŭ seŭ celŭ mare, careʼlŭ are de a împreuna în privința 
comeriale orientale cu Europa mizlociă, căndŭ râulŭ acesta se va deciara de neutrale și 
totodată liberŭ pentru corăbiele tuturorŭ poporelorŭ din Europa, fără așĭ bate jocŭ de elŭ 
unulŭ séŭ altulŭ din statele cele marĭ, lăsândulŭ să se nomoliască și prin aceea să cășune 
daune însemnătorie comerciuluĭ europénŭ.  
 Așezământulŭ de statŭ alŭ Turcieĭ are o formă asiatică-despotică; căcĭ acele puține 
restringerĭ, care se croiră prin hatișerifulŭ de Giulhane, se află maĭ multŭ pe hărtiă de cătŭ 
aplecate în viiață. Sultanulŭ séŭ padișahulŭ, care împreună la sine poterea mirénă și 
eclesiastică, este despotŭ nețermuitŭ peste viiața și averea supușilorŭ seĭ. Elŭ pune și 
depune pe deregătoriĭ de statŭ după a sea volniciă, gratifică și osând ește la mórte iartă séŭ 
confiscă averile celorŭ osândițĭ. Sultanulŭ se trage din familia luĭ Osmanŭ, în a căruĭ liniă 
bărbătéscă este tronulŭ de moștenire; la întronare elŭ se încinge cu sabia luĭ Osmanŭ. 
Statulŭ curțeĭ luĭ constă din 10,000 persóne, în care este computatŭ și haremulĭ luĭ. 
Venitulŭ statuluĭ după calculațiunile cele maĭ noue suie pe anŭ la 75 milióne talerĭ de 
argintŭ. Trebele bisericeștĭ le conduce-cu voia sultanuluĭ-marele mufti. În provincie poterea 
militare și civile se află în măna unuĭ pașă séŭ generale. Miliția regulată a Turcieĭ face ca la 
75 miĭ feciorĭ afară de flotă. 
 Décă Turcia cu aceste poterĭ și așezăminte, cu reformele, ce le atinserămŭ pe scurtŭ, 
va fi în stare a reeșĭ cu bravură din o colisiune seriósă, ce tocma acum i amenință cu una din 
cele maĭ tarĭ poterĭ ale Europeĭ, séŭ décă diplomația va maĭ afla cu cale a susținea cu poterĭ 
împreunate pe acéstă împerățiă dărăgăită, viitoriulŭ va alege.        (după Gutenbergŭ). 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania 
 S i b i i ŭ  5 Octom. Erĭ la 9 óre înainte de amézĭ, după ce sa sfințitŭ maĭ nainte casa 
seminariale, ținŭ Escelenția Sea D. Episcopŭ Barone de Șaguna în biserica grecéscă din 
cetatea acésta liturgiă cu rugățiune pentru ciemarea s. duhŭ preste institutulŭ pedagogico-
teologicŭ diecesanŭ, carele astăzĭ érășĭ sʼa deșcisŭ. De astă dată începutulŭ anuluĭ 
scolasticŭ urmă sub cele maĭ plăcute și maĭ favorabilĭ auspice, căcĭ deșertănduse casa 
cumpărată pe séma Seminariuluĭ de spitalulŭ, ce a fostŭ în trănsa și adaptănduse spre 
scopulŭ eĭ prefiptŭ, nu numaĭ că se căștigară cuviințiósele auzitórie, dară totŭ deodată și 
încăperĭ pentru vrʼo 40 de clericĭ. Aci socotimŭ, că nu va fi de prisosŭ a împărtăși și 
împărțirea órelorŭ și a studiilorŭ, care se predaŭ întrʼacestŭ institutŭ, că din acésta maĭ bine 
va cunóște și va judeca orĭ cine, că óre desvóltăse din partea scaunuluĭ arhierescŭ grije de 
ajunsŭ pentru creșterea și luminarea cleruluĭ tinerŭ și pentru pregătirea învățetorilorŭ 
descóle. 
 Cursulŭ se împarte în doĭ anĭ, dintre care în celŭ dintăiŭ se predaŭ: Aritmetica, 
Geografia, Dréptascriere, Pedagogia, Gramatica, Metodica, Istoria bisericéscă Fisica 
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populare și Economia rale, éră în anulŭ alŭ doilea: Teologia dogmatică, morale, pastorala, 
dreptulŭ canonicŭ, retorica bisericéscă teoretică și practică și esegetica. Aceste studie se 
predaŭ de treĭ profesorĭ, lăngă care mai este și alŭ patrulea profesore pentru deprinderea 
clericilorŭ în tipiculuĭ și căntările bisericeștĭ. 
 Cine ʼșĭ aduce aminte, cum pănă înainte cu cățiva anĭ cursulŭ preoțieĭ era țărmuitŭ 
numaĭ prelăngă șese lune și pre lăngă doue-treĭ studiĭ, cine cansideră maĭ departe, că totŭ 
numaĭ acele mizlóce din fondurile eparhieĭ staŭ astăzĭ spre dispusețiunea scaunuluĭ 
episcopescŭ, care aŭ stăturŭ și maĭ nainte, acela nl póte să nu recunóscă zelulŭ, strădania și 
sacrificiile arhipăstoriuluĭ, carele a știutŭ să aducă institutulŭ acesta la trépta și la starea cea 
înbucurătóriă, în care ʼlŭ vedemŭ întrʼadeverŭ, că se află. 
 Totodată cu ciemarea S. Duhŭ sʼaŭ cititŭ de D. Episcopŭ și rugățiunĭ din genuncie 
pentru aceia, cariĭ aŭ contribuitŭ la cumpărarea caseĭ seminariale. 
 Austria.  V i e n a   12 Octom. c. n. Corespundința austriacă scrie: Tocmaĭ acuma 
ne sosi încă o depeșă telegrafică din Triestŭ de astă diminéță, care întărește depeșa din 
Constantinopole din 5 Oct. în partea eĭ esențiale. În ea se zice, că luĭ Omer Pașa sʼa datŭ 
atăta timpŭ de amănare, cătŭ este de lipsă ca să se céră și să soséscă respunsulŭ din S. 
Petersburgŭ. La întemplarea ca principele Gorceacof se lapede cererea Turcilorŭ din 
înpoternicirea Sea, atuncĭ se vorŭ începe de locŭ vrăjmășiele, fără să trécă subt relațiunile 
de față Dunărea. Divanulŭ poftește întrarea flotelorŭ, și ajutoriulŭ morale, ba în casŭ de 
lipsă și materiale alŭ poterilorŭ apusene. Aci face o corespundință din Viena în „Presă“ 
fórte potrivită întrebarea, căndŭ zice, că nu e de priceputŭ cum să încépă între oștirile 
turceștĭ și ruseștĭ vrăjmășiele, décă va sta fieștecare pe malulŭ Dunăreĭ în partea sea. 
 V i e n a  13 Octom. Corespundința austriacă scrie: Maiestatea Sea ce, r. sa înduratŭ 
a răndui o însemnată reducțiune a armateĭ și acésta préînaltă voe sʼa pusŭ în lucrare de 
suprema comandă a armateĭ prin circulariŭ către tóte diregătoriele militarĭ. Noĭ însemnămŭ 
aicea numaĭ esenția circulariuluĭ. La corpulŭ de armată 1, 2, 4, 10, și 11, la divisiunea 
Rosbah, principele Hohenloe, de Castiglione dela alŭ 3lé Corpŭ, și la regimentele de 
infanteriă, ce se ținu de Croația și Voivodina se reduce statulŭ locale la companiele de 
infanteriă la 60, iară la cele de vănătorĭ la 30 de capete. Maĭ de parte se dă concediă la tote 
aceste trupe feciorilorŭ, și la ziumetate din Șarșele ale diviziunilorŭ din mizlocŭ la 
bătalionele a 3lé și 4lé. La batalionele de rezervă ale granicerilorŭ, care săntŭ cu fecioriĭi și 
șarșele slobozite cu concediă, se maĭ reduce ziumetate din ofițeriĭ de companiă și se vorŭ 
numera și ofițeriĭ graniciarĭ de artileriă la prescrisulŭ statŭ locale de companiă. La cavaleriă 
aŭ să se reducă căpitaniĭ aĭ doilea. 
 La trupele de geniă aŭ să se reducă tóte companiele de geniă la 120 de feciorĭ, 
statulŭ companielorŭ de pionirĭ se ficsez la 148 de feciorĭ. La artileriŭ se desolvă trăsurele 
acelorŭ șese baterie a tunurilorŭ de reservă la 1 armată. Ziumetate din artileristiĭ acestorŭ 
baterie, ce remănŭ ne înhamate, se slobóde cu concediă, iară ziumetate se dă baterielorŭ 
dela a 3 armată. A treia companiă de resergă dela corpulŭ de racete se desolvă, și 
companiele de reservă ale regimentuluĭ alŭ doilea de artileriă se punŭ la statŭ de pace. 
Acésta însemnată reducțiune în timpulŭ de față este o faptă așia de vorbitóriă, încătŭ trebue 
să amuțéscă organele străine, care încă icĭ colea se îndoeaŭ despre descisa și pacinica 
politică a Austrieĭ. 
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 V i e n a  13 Oc. c. n. Statulŭ de față alŭ conflictuluĭ ruso-turcescŭ, a mișcatŭ pe 
Corespundința Austriacă la următoarea deslucire. 
 În vreocăteva zile póte să se facă bătae formale între Rusia și Turcia, înalta pórtă nu 
a vrutŭ a lua în considerațiune representarea tuturorŭ poterilorŭ europene, și nimica nu va 
poté seriosŭ cugeta, cumcă supremulŭ comandante alŭ trupelorŭ împerăteștĭ ruseștĭ în 
principate va asculta de pretensiunile luĭ Omer Pașa, a da poruncă la cererea generaleluĭ 
turcescŭ spre deșertarea Moldavieĭ și a Romănieĭ. Pe lăngă îndepărtarea mare între 
Constantinopole și Petersburgŭ, Londonŭ și Parisŭ dabé este de așteptatŭ, ca unŭ proiectŭ 
noŭ de înpăciuire să capete învoirea tuturorŭ. 
 Relațiunea resbeluluĭ ce ne stă înainte este atăta de deosebită natură, încătŭ cea maĭ 
mare parte a publiculuĭ îșĭ póte face anevoe o ideă ciară despre înpregiurările deosebite, ce 
vinŭ aci înainte. De aci urméză și o îngrigire prémare din tóte părțile, ce ținemŭ de detorință 
a o lua în băgare de sémă, și a o desluci, fiindŭ că ea are rădecina sea în drépta și bine 
întemeiata dorință a tuturorŭ națiunilorŭ pentru susținerea păceĭ lumei, și binecuvăntarea eĭ. 
 Statulŭ de resbelŭ între Turcia și Rusia va trebui să remănă maĭ îndelungatŭ 
restrănsŭ între granițele europene ale amăndurorŭ imperie și linie de operațiune. În 
provinciele neumblate atătŭ dé drépta cătŭ și deé stănga Dunăreĭde giosŭ, este portarea 
resbeluluĭ întro mărime maĭ întinsă întimpulŭ de față, și pănă la lunele de primăvéră cu 
nepotință. Décă acésta pedecă timpuraneă oprește tóte operațiunile deresbelŭ pe partea 
europénă, décă este enunciatŭ tendința atătŭ a Rusieĭ cătŭ și a Turcieĭ a nu lăsa cam deodată 
trecerea armatelorŭ sele peste Dunăre, atuncea poteriile cele patru pe lăngă bunavoință a 
lorŭ vorŭ întrebuința lunele aceste spre aceea, a aduce o deslegare pacinică, fiindŭ că noĭ pe 
lăngă aprobatulŭ zelŭ a poterilorŭ apusene trebue să presubpunemŭ, cumcă părtinirea, ce o 
arată ele Turcieĭ, nu periclitéză pusețiunea lorŭ diplomatică, și mizlocitóriă. De vorŭ 
întrebuința curțile din Londonŭ și Parisŭ influința lorŭ, care prin urmările celorŭ maĭ noue 
evineminte sʼaŭ măritŭ în Constantinopole, spre readucerea păceĭ între Rusia și Pórtă, 
precum sperămŭ și ne încredințămŭ, și décă vorŭ remăné în pusețiune a lua parte la 
ostenelele necontenite ale cabinetuluĭ ce. r. atuncea se póte pe lăngă marinimósa tendință, 
ce a arătatŭ împeratulŭ Nicolaŭ, și pe lăngă caracterulŭ iubitoriŭ de pace alŭ Sultanuluĭ, în 
acelŭ momentŭ, în care arŭ fi să se scóță sabia din técă, maĭ ușorŭ a se aduce la sfărșitŭ 
decătŭ cum sʼarŭ părea. De multe orĭ sʼa pusŭ întrebarea, carea arŭ fi în întrebarea de față 
pusețiunea, ce arŭ lua Austria. Ea ni se arată ciară și simplă, o strinsă urmare și consecuință 
a nestremutatŭ ținuteĭ linie a politiceĭ nostre din afară. Condusă peste totŭ de principie 
conservative este și remăne susținerea paceĭ Europeĭ, séŭ restatornicirea eĭ, décă se va 
turbura în vreunŭ punctŭ, cea maĭ dintăiă și maĭ sfăntă însărcinare a stăpănireĭ 
împerătesculuĭ nostru Domnŭ. O ansă pentru împărtășirea la resbelŭ, séŭ numaĭ pentru vreo 
pășire eventuale maĭ tărziŭ între Rusia și Turcia pentru a cuma nu e de prevezutŭ. Décă 
Austria este aci întratăta interesată, ca teritoriulŭ eĭ de către resăritŭ să nu pătiméscă vreo 
scimbare atuncĭ pentru susținerea luĭ ne dă o deplină garanțiă cuvăntulŭ celŭ înălțatŭ a 
priatenuluĭ aliatŭ cu împeratulŭ nostru, carea nu are linsă dn vreo întărire prin 
demonstrațiunile altorŭ poterĭ pentru asemené scopŭ. 
 Cumcă din alta parte nu numaĭ proprietatea teritoriale ci și mărimea Rusieĭ se va 
ridica din resboiulŭ porțiĭ asupra poterniculuĭ imperĭŭ de nordŭ, cumcă Rusia îșĭ este cu 
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totulŭ de ajunsŭ spre apărarea pusețiuneĭ potereĭ sele, acesta nu este de lipsă să se 
dovedéscă. 
 Neutralea pusețiune a Austrieĭ în resbelulŭ dintră Rusia și pórtă este așia învederată, 
încătŭ din partea nóstră nu e nicĭ decum de lipsă a lua vreo mesură militare, ba încă și 
hotărăta reducțiune a armateĭ se va pune în lucrare cătŭ maĭ curăndŭ. Décă porta tocmaĭ 
acuma sʼa hotărătŭ spre o apucătură atătŭ de seriósă, să se păzéscă barem, în posițiunea, ce 
ea a luatŭ acuma, de păstrarea prieteniei acelora ómenĭ, cariĭ săntŭ scoșĭ din obștea 
continentaleĭ Europe, cariĭ se silescŭ a să folosi de religiósa ațițare în oriente pentru scopurĭ 
revoluționarĭ asupra statelorŭ creștine. Noĭ așteptămŭ vă în consiliulŭ Sultanuluĭ va domni 
trebuințiosa prudențiă și privire, că ea cu tótă preponderența întru totŭ și în singurariŭ va 
refusa unŭ ajutoriŭ, ce arŭ deonesta statulŭ, care larŭ primi, și arŭ trebui se periclitéze 
critica pusețiune a Turcieĭ prin o complicațiune maĭ departe. 

________________ 
Întămplarĭ de zile. 

 Despre călătoria Maiestățiĭ Sele a împeratuluĭ se scrie din Monahŭ: Poĭmăne 
așteptămŭ sosirea Maierstățiĭ Sele a împeratuluĭ Austrieĭ. Maiestatea Sea va zăbovi în zioa 
acésta numai vreocăteva ore aicĭ, fiindŭ bă înalta logodnică a Maiestățiĭ Sele, și strălucițiĭ eĭ 
părințĭ petrecŭ acuma în frumosulŭ lorŭ castelŭ dela Vurmsee. La sfărșitulŭ septemăneĭ 
acesteia iarășĭ va veni Maiestatea Sea aicea, și va remănea maĭ multe zile. În reședința 
regéscă sʼaŭ pregătitŭ așia numitele odăĭ împerăteștĭ pentru Maiestatea Sea, și regimentulŭ 
alŭ 13-lé de infanteriă, a căruia înaltŭ Șefŭ este împeratulŭ, a căpătatŭ ordine, ca să vină din 
cetatea sea de garnisónă Bairutŭ aicea. 
 Știrea, cumcă flota turcéscă se va duce la Balcicŭ este de mare inportanță. Acestŭ 
locŭ zace la partea Rumelieĭ a măreĭ negre vreocăteva milurĭ spre nordŭ dela Varna, și nu 
departe de Șumla, așia cătŭ așezarea floteĭ turceștĭ la punctulŭ acesta arŭ avea întreitŭ 
scopŭ, adecă a sprigini operațiunile luĭ Omer Pașa, a înpedeca pe rușĭ, ca nu cumva să 
descalece în spatele armateĭ turceștĭ, și a înpedeca aprovisionarea rușilorŭ în principate pe 
mare. 
 Toțĭ consuliĭ ruseștĭ din Turcia se pregătéŭ aʼșĭ părăsi posturile, și așia sʼa ruptŭ și 
firulŭ celŭ maĭ depre urmă, cu care maĭ era legată Turcia de Rusia. 
 În Parisŭ a făcutŭ rarŭ vreo întemplare acela zgomotŭ, ce a făcutŭ  cercetarea 
Țaruluĭ în Berlinŭ. 
 La 1 Oct. sʼa dusŭ Șeic-ul-islam cu 60 de ulemanĭ în Aia Sofieĭ, și aŭ petrecutŭ tótă 
nóptea acolo, nu se știe de aŭ petrecutŭ acestia acolo în rugățiunĭ, séŭ că, precum sʼa lățitŭ 
vestea, arŭ fi făcutŭ pregătirĭ pentru scóterea stéguluĭ luĭ Mahomed. ― Faima de pre urmă, 
subt înpregiurările de față, póte fi adeverată, și are pentru sine și aceea împregiurare, că 
stégulŭ se păstréză acolo. 
 După cele maĭ noue știrĭ ruseștĭ, la Șumla sʼarŭ afla 16.000 oștirĭ turceștĭ, din care 
500 în spitale; în Turcia, Măcinŭ, Hărsova, Rasova, Silistria, Turtucaia, Rușciucŭ, Sistovŭ, 
Rahova, și Vidinŭ staŭ 60,000, a cărorŭ reservă se află în Carașŭ, Varna, Tărnava ș. a. 
 Se zice, că Abdel-Cader, care pănă acuma a trăitŭ în tăcere în Brusa, arŭ fi invitatŭ 
de Divanŭ să iaie comanda preste unŭ corpŭ de trupe iregularie. 
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 Medulariĭ conferințeĭ vieneze spre așezarea diferințelorŭ turco-ruseștĭ pe calea 
păceĭ, aŭ ținutŭ în mercurea și joia trecută convorbiri. 
 Ambasadorele englezescŭ din Viena, Lordulŭ Vestmoreland a așteptatŭ o notă a 
cabinetuluĭ englezescŭ, în care arată motivele, pentru ce nu sʼaŭ primitŭ proiectele din 
Olomuțŭ. 
 D. Consiliariŭ de legațiune Vais de Starcenfelsŭ se află încă în Viena, însă în 
vreocăteva zile plécă la Constantinopole. 
 În nóptea din 12 Octom. la 12 óre a ajunsŭ în Viena curierulŭ turcescŭ de cabinetŭ 
Ahmet Efendi cu depeșe din 5 Oct. către ambasadorele turcescŭ. Și ambasadoriĭ englezescŭ 
și franțozescŭ aŭ căpătatŭ totŭ atincĭ depeșe din Constantinopole. 
 Ofițiriĭ armateĭ nóstre săntŭ cu numerulŭ 15082, și se împărțescŭ așia: 20 arhiducĭ, 
5 Ducĭ, 2 Landgrafĭ, 24 principĭ de dinastiă, 46 principĭ, 586 conțĭ, 908 baronĭ, 568 
cavalerĭ, 2712 nobilĭ, 10210 cetățenĭ. 
 La poștele din monarhia Austriacă sʼaŭ datŭ în luna luĭ Aug. anuluĭ acestuia 
3,690,800 scrisorĭ, iară în a. trecutŭ 3,226,500, așia dară cu 464,300 maĭ multe ca anŭ. 
 Rebeliĭ din Cina căștigă totŭ maĭ mare terenŭ, se spune că arŭ fi luatŭ Pecingŭ, 
capitalea imperiuluĭ, și dinastia Manciu se privește ca stănsă. 
 Unŭ articulŭ în gazeta universale de Augsburgŭ ne arată a cunóște pupctulŭ de 
stațiune, dela care ministeriulŭ din afară purcede la întrebarea pentru întrarea flotelorŭ 
aliate în Bosforŭ și frăngerea tractatuluĭ dela 1841. 
 În Franția și Anglia sună de bătae tóte foile publice și cele ale stăpănireĭ. 
 Patriarhulŭ greco-resăritén alŭ Constantinopoleĭ Germanŭ a muritŭ în 16 Sept. 
Mórtea luĭ a datŭ ansă la multe faime. 
 Se zice că turciĭ vreŭ se încépă rezboiu la granița Asieĭ, ca săʼlŭ pótă deriva în 
Caucasia, unde este partea cea slabă a Rusieĭ.  
 Se vorbește că  sultanulŭ arŭ fi întrebatŭ pe Reșidŭ Pașa săʼĭ spună cugetulŭ seŭ în 
privința modificațiunilorŭ noteĭ, la care arŭ fi respunsŭ Reșid, că ele săntŭ ne apăratŭ din 
lipsă, apoĭ întrebăndulŭ iarășĭ sultanulŭ, ce arŭ face elŭ căndŭ arŭ fi acuma padișahŭ, 
Reșidŭ să fie respunsŭ: Décă înbulzitŭ a și trebui să subscriŭ pretensiunile ruseștĭ, a și băga 
după aceea vinovata mănă în focŭ ca să o pedepsescŭ și curățŭ,“ 
 În Ungaria este opritŭ a face raciu din bucate, și acésta priințiósă mesură a fostŭ de 
obște primită cu cea maĭ mare bucuriă. 
 După știrĭ din Varșovia este și alŭ 6-lé corpŭ de armată activă pregătitŭ de marșŭ. 
 După știrĭ din Galațĭ aŭ ajunsŭ la Sevastopole 4 goaelete de resboiŭ, și 8 Șalupe de 
tunirĭ.  
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 15. Octom. Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 117 

Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒    112¼  

 
30.  

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Vașarheliuluĭ. fl. cr. 
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 D. Adiunctŭ de Pretură Nicolae Barbu  ‒  ‒ ‒ 34 ― 

 Sf. Sea Stefan Iacibicĭ Paroh la Legieșfalbŭ  ‒ ‒ ‒ 4 ― 

 Ce. Comunitate din Megiefalbŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ 13 2 

 Ce. Comunitatea din Erdő Sz. Győtgy  ‒ ‒ ‒ 3 10 

Suma 54 12 

 Din Brașovŭ dela D. Neguțet. și ctitorŭ Vasiliu Lacea 100 ― 

 Sf. Sea Ioacim Caliman Paroh la Mermezeŭ 20 f. și pe doĭ ani 
căte 10 f. m. c.  ‒ ‒ ‒ ‒ 

 
20 

 
― 

 Simeon Pisoiŭ din Mohu  ‒ ‒ ‒ ‒ 2 ― 

Suma 122 ― 

Din Protopopiatulŭ Turziĭ.  

 Din Comunitatea S i m i h a i u r ĭ. Dela P. Vas. Moldovan 
Paroh 2 f. 20 c. S. Gerendi învățet. 1 f. T. Maiestru de móră 24 c. I. 
Pintea v. curat. 24 c. I. Muntian cur. 20 c. G. Suci cur. 14 c. I. Palia 
cur. prim. 10 c. M. Pintia crâsnic 10 c. I. Palia tin. cur. 10 c. I. Ciș tim. 
cur. 10 c. P. Rus T. 10 c. V. Ota 10 c. P. Crișan 12 c. Susana Nistor 10 
c. S. I. Ciș cur. 10 c. V. Jucan 10 c. I. Șerban 10 c. V. Moldovan P. 6 c. 
V. Sas 10 c. I. Pintia 10 c. P. Suci 10 c. L. Nan 6 c. V. Sintin 6 c. I. 
Nuț 6 c. P. Oltian 6 c. I. Suci bătr. cur. 6 c. T. Sas 6 c. I. Lup. G. tin. 6 
c. T. Moldovan 6 c. I. Suci 6 c. I. Suci crâsnic din filia 6 c. T. Nan 6 c. 
I. Lup 6 c. T. Rus 6 c. P. Bedelén 6 c. G. Lup 6 c. I. Ciorian 6 c. G. 
Nan 10 c. Nast. Cinteoan 6 c. V. Pap T. 6 c. A. Poap 6 c. M. Șimoca 6 
c. N. Șerani 6 c. I. Lup Hășmășén 6 c. G. Haidar 6 c. V. Benedec 6 c. 
V. Nan 6 c. N. Suci 6 c. I. Moldovan P. 6 c. I. Ciș 6 c. C. Aruncutian 5 
c. I. Vaida 5 c. V. Pintia 4 c. F. Pintia 5 c. M. Șimoca 4 c. M. Jana 2 c. 
I. Jana 2 c.  Din lada bisericeĭ 1 f.  Din lada Simihaiuluĭ de susŭ 1 f.             

Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 

 Din Comunitatea H ă r a s t ă ș i ŭ , în valută.  Dela P. Stefan 
Dembian Paroh 3 f. 10 c. G. Muntian 2 f. 30 c. C. Murășén 50 c. I. 
Buha 30 c. I. Sălăjan 40 c. Z. Buha 25 c. V. Muntian 40 c. V. Buha 30 
c. P. Racolța 25 c.  M. Pas 10 c. A. Muntian 25 c. G. Raț 20 c. S. 
Racolța25 c. în arg. face                                        Suma  

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
18 

 Din Comunitatea C e a g z , în valut. Dela P. Daniil Silagi 
Paroh 2 f. 30 c. S. Dial curat. prim. 15 c. I. Crișan crâsnic 18 c. G. 
Gârbovian 15 c. M. Maer 5 c. S. Bidiguț 5 c. M. Raș 15 c.   în arg. face           

Suma 

 
 
 

1 

 
 
 
29 

 Din Comunitatea H i d i ș ŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ 3 56 

 Din Comunitatea D e c i a  ‒ ‒ ‒ ‒ 1 22 

 Din Comunitatea C â r c e d i a   ‒ ‒ ‒ 2 ― 

Suma 25 40 

Din Protopopiatulŭ Zaranduluĭ  

 Din Comunitatea Vaca. Dela P. Ioan Manea Paroh 1 f. I. Bârna 
10 c. A. Golda Ș. 10 c. T. Trifa V. 6 c. A. Bârna I. 10 c. P. Golda 
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crâsnic 7 c. D. Mane 6 c. G. Cor O. 16 c. N. Cor. bătr. 6 c. M. Lazar S. 
6 c. P. Trifa V. 6 c. F. Lup văd. 6 c. G. Andreĭ 12 c. I. Pârva D. 10 c. 
A. Lup C. 6 c. A. Bârna T. 6 c. I. Tulea Ș. 6 c. N. Bârna G. 6 c. N. Rus 
T. 6 c. T. Cor bătr. 10 c. A. Popovicĭ 4 c. I. Lazar N. 6 c. M. Brana 2 c. 
P. Rus T. 6 c. T. Tulea învățet. 12 c. P. Cor I. 25 c. N. Cor M. 6 c. N. 
Golda N. 6 c. C. Rus T. 6 c. N. Pârva S. 5 c. P. Avram I. 6 c. I. Bârna 
G. 6 c. G. Lupe M. 8 c. I. Pârva S. 6 c. I. Néga N. 6 c. A. Ioja N. 6 c. 
Ș. Popovicĭ J. 6 c. V. Nița văd. 6 c. T. Lazar N. 6 c. G. Avram S. 6 c. 
L. Golda J. 6 c. Ș. Cor T. 10 c. S. Golda V. 2 c. T. Cor tin. 6 c. P. 
Golda C. 6 c. S. Tulea Preotésa luĭ Nic. 16 c. P. Golda B. 6 c. N. Rus 
P. 10 c. P. Bârna T. 10 c. I. Bârna S. 6 c. I. Lazar tin. 6 c. N. Golda N. 
6 c. Tulea I. T. 6 c. I. Golda O. 6 c. N. Néga P. 10 c. V. Avram M. 4 c. 
T. Néga N. 6 c. T. Golda O. 6 c. P. Bârna M. 6 c. N. Avram jude 10 c. 
T. Drăgan 6 c. P. Bârna O. 6 c. P. Lupea not. 10 c. I. Manea 10 c.         

Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 

 Din Comunitatea H ă r ț i g a n i, Din leda S. bisericĭ 8 f. Dela 
Nicolae Matéș Parohh 1 f. Iosif Popovicĭ Paroh 1 f.                      Suma 

 
10 

 
― 

Suma 220 39 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de  ‒
 ‒ ‒ ‒ ‒ 

4712 51 

      Suma totală 4933 30 
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