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Depeșe telegrafice.  
 V e n e ț i a  4 Septem. c. n. Tóte relațiunele conglăsuescŭ într’aceea, cumcă 
secerisulŭ orezuluĭ va fi unulŭ din cele maĭ bune. Negoțulŭ cu bucate a fostŭ la sfărșitulŭ 
luneĭ domolŭ, prețurile însă s’aŭ ținutŭ. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  27 August. Nicĭ o scimbare. Trimiterea trupelorŭ la Varna 
se continue. O flotilă olandeze se aștéptă în Smirna. 

________________ 
Întrebarea bisericéscă 

 Nouriĭ politicĭ, ce amenință cu vreme grea asupra orizonteluĭ anatolicŭ, încă nu se 
împreștiară deplinŭ, cănd uniĭ bărbațĭ neodihnițĭ se încearcă a produce o tempestate 
bisericească în atmosfera apuseană. Gazeta „universulŭ“ și partida cea bisericească, care are 
atăta influință, săntŭ aceĭa, cariĭ pășescŭ în pricina această ca curifeiĭ, cariĭ adună nuoriĭ 
pentru o nouă tempestate. Acestora nu le încape în capŭ, cumcă împeratulŭ Rusieĭ, nu cum 
credŭ alțĭ ómenĭ, este protectorele și patronulŭ bisericeĭ ruseștĭ, ci capulŭ eĭ, ba capulŭ 
întregeĭ biserice anatolice, pe care zicŭ că a subpus’o ca pe trupulŭ seŭ. Acesta Cesaro-
papismulŭ. Întruparea aceasta a unuĭ absolutistŭ biserico-lumescŭ, credŭ eĭ maĭ încolo, nu 
țintește într’acolo, a trănti pe semilună la pământŭ și a înlătura coranulŭ, ci a absorbi 
islamulŭ cu credința luĭ cu totŭ și prin aceea a rădica „hisma“ peste scaunulŭ sf. Petru. 
Reeșindŭ elŭ la cale cu planulŭ acesta îndresnețŭ, atuncĭ e pace de fericirea Europeĭ, pace 
de libertatea bisericeĭ sele, care este începutulŭ și sfărșitulŭ poteriĭ, onoreĭ și mărireĭ sele, 
atuncĭ o nouă varvariă se lățește peste lumea cea întunecată. De aceea numita gazetă și 
partida, ce se ascunde subt spatele aceleia provocă la luptă pe creștiniĭ apusenĭ pentru 
neatărnarea primatuluĭ romanŭ în contra bisericeĭ hismatice din resăritŭ și din nordŭ, care 
s’a tăiatŭ de către acela. În această nouă și rară espedițiune cruciată ele daŭ conducerea 
națiuneĭ franțoseștĭ și împeratuluĭ eĭ. Să fiă ceva din strigarea aceasta, să fiă aci vr’unŭ 
cugetŭ seriosŭ? Fără îndoeală că din aceasta maĭ la urmă earășĭ se va înoi hisma cea veciă, 
ce domnemte între aceste doue viserice de căpeteniă ale creștinismuluĭ, și subt ea zace 
ascunsă idéa séŭ așia zicândŭ speranța de unŭ resboiŭ religiosŭ alŭ apusuluĭ încontra 
resărituluĭ, de care noĭ însă n’avemŭ nice o temere. Unŭ P e t r u  I e r e m i t a; a potutŭ 
aduna sute de miĭ ostașĭ cu cuvântulŭ; „așia voiește Dumnezeu“ la espedițiunile cruciate, 
pentru că atuncĭ aveaĭ cu ce să scoțĭ ociĭ poporuluĭ celuĭ fanatisatŭ zicăndŭ, că mergĭ, ca să 
scapĭ mormântulŭ mântuitoriuluĭ din mănile păgânilorŭ; însă acum nu este nice o temere că 
nepotulŭ luĭ Napoleone celŭ mare, séŭ altŭ domnitoriŭ alŭ Franțieĭ va fi în stare a scóte o 
óste cruciată către Rusia, subt cuvântŭ, că este amenințatŭ primatulŭ Papeĭ. Apoĭ singură 
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aducerea aminte de cele ce aŭ pătimitŭ unciulŭ prin țerele Rusieĭ, încă e în stare a răci cătŭ 
de bine fantasia cea înferbântată de frigurĭ a patrieĭ bisericeștĭ din Franția, care jócă rola 
subt colónele numituluĭ ziurnale. 
 Celŭ ce este cătŭ de puținŭ cunoscutŭ cu istoriele bisericeștĭ din vecime, știe, cumcă 
biserica resăriténă nu s’a disputatŭ cu papa dela Roma, ca cu patriarhulŭ veceĭ căpitalĭ a 
împărățieĭ și ca cu patriarhulŭ eparhieĭ ceĭ marĭ apusene, pentru primatulŭ ce’lŭ avea acela 
peste aĭ seĭ episcopĭ, ci pentru pretensiunile cele făcea de a fi urmașulŭ luĭ Petru și pentru 
vicariatulŭ luĭ Hs aci pre pământŭ, zicăndŭ, că după vecile învățeturĭ bisericeștĭ numaĭ 
singurŭ Hs este capulŭ bisericeĭ sele și elŭ nu, șĭ a pusŭ pe nime vicariu pe pământŭ și că 
subt elŭ biserica creștină se ocărmuește prin episcopatŭ séŭ prin totalitatea episcopilorŭ, 
ear’ episcopatulŭ în a sea administrațiune se conduce de către spiritulŭ sfântŭ. Va să zică nu 
asupra primatuluĭ romanŭ, ci asupra estinderiĭ de drepturile aceluia, asupra redicăreĭ luĭ la 
rangŭ de vicariatŭ séŭ locuțiință s’aŭ învârtitŭ lungŭ timpŭ simburele de cértă, care cu atăta 
creștea maĭ tare, cu cătŭ pretensiunile latinilorŭ către grecĭ eraŭ maĭ încordate și maĭ 
lămurite. Cérta acésta, după cum se știe, pricinui maĭ în urmă desbinarea cunoscută subt 
numire de shismă, care a tăiatŭ pe o biserică de alta și a făcutŭ, ca să împróște una într’alta 
cu anateme. 
 Cine cunóște și pricepe semnele timpuluĭ, vede că nu în desbinarea acésta este 
pericululŭ, care amenință astăzĭ nu numaĭ bisericeĭ orientalĭ, ci totodată și celeĭ apusene, ba 
și celeĭ reformate. Acestŭ dușmanŭ periculosŭ alŭ tustrelelorŭ biserice este sprirtulŭ 
negațiuneĭ, este necredința, care lapădă misteriulŭ séŭ comerciulŭ cu cele suprapămăntene 
ca pe unŭ ce miticŭ, și știința omuluĭ în privința religiuneĭ o restringe la ceea ce se póte 
pricepe și coprinde prin mintea omenéscă, va să zică din știința teologică face o știință 
filosofică, prefăcândŭ pre mântuitoriulŭ lumeĭ într’unŭ Socrate evreescŭ. Acestŭ demonŭ 
nu se scóte prin bajocurile, ce le va arunca o biserică asupra celeĭ lalte, nu prin dușmănirĭ 
împrumute, ci prin concordiă și armoniă, prin curata ținere a isvoruluĭ, din care resare 
credința. Isvorulŭ acesta nu se aperă prin cértă și dispute despre puncturĭ de controversiă, 
nu prin cercarea de aș’ĭ întinde domnirea peste celelalte confesiunĭ religióse, ci prin unele 
ca aceste maĭ vârtosŭ sécă și se înnădușă. O espedițiune cruciată cum o predică universulŭ 
și partida luĭ visericéscă lʼarŭ deseca pri prorumperea patimelorŭ sele și fanaticiĭ și zeloșiĭ 
fi ceĭ din teĭ, cariĭ arŭ cădea jertfă uneĭ asemenea cruciade. 
 Însă să ne întórcemŭ privirea la atacurile ce se facŭ în zilele nóstre bisericeĭ din 
Anatolia maĭ cu sémă din partea Franțieĭ și încă de către partida cea liberale, de cumva ne 
este iertatŭ a numera între liberalĭ pe S. M. Girardenŭ și pe ceĭ ce lucră la aceeașĭ gazetă cu 
dânsulŭ. Domnulŭ Girardenŭ șʼa datŭ în ziurnalele de Deba părerea asupra unei broșure, ce 
o compuse domnulŭ Bujula despre locurile cele sfinte, în care se zice, cumcă numaĭ prin 
domnirea bisericeĭ apusene resăritulŭ îșĭ póte recăștiga „onórea destinățiuneĭ sele religióse 
și drumulŭ, pe care umblăndu, va a afla tóte, căte îĭ săntŭ de trebuință, spre a se înălța earășĭ 
la mărirea sea,“‘ asecurăndulŭ, că: „Il est une nation que Dieu a faite pour servic a cette 
belle renovation: sʼest la nation française.“ Adecă, este o națiune, pe care Dumnezeŭ a 
făcutʼo ca să slujiască la acéstă frumósă renovațiune. Acésta arŭ fi fața cea netedă a 
agitațiuneĭ, a căreĭ față aspră și necioplită o vezurămŭ în gazeta „Universulŭ“. Multŭ ne 
mirămŭ, cum de unŭ Girardenŭ, care este unŭ publicistŭ și literatŭ cu renume, sʼa potutŭ 
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amăgi aʼșĭ da părerea sea pentru o asemenea fantasmă, care nice zice maĭ multŭ, nice maĭ 
puținŭ, de cătŭ că b i s e r i c a  r e s ă r i t é n ă  n u  e s t e  d e s t o i n i c ă  a ʼ ș ĭ  
î m p l i n i  c i e m a r e a  s e a  prin urmare că Europa este ciămată a o împlini acésta. 
Apoĭ ciămarea aceea arŭ fi „a lăți peste resăritŭ înfluința libertateĭ în cugetare și în 
așezemintele cele liberali“. Va să zică, drama acésta nouă arŭ fi a se pune în scenă așia: 
Prorocĭ în drépta, prorocĭ în stânga, earʼ în mizlocŭ, după zisa lui Gőthe, fiiulŭ lumeĭ.  
 Girardemŭ, care cu tótă procopsința luĭ, nu se sfiește a numi pe beserica resăriténă 
hismanică în desfășurarea părereĭ sele maĭ de departe zice că „acéstă biserică arŭ fi înecatŭ 
și maĭ multŭ spiritulŭ libertateĭ și alŭ discusiuneĭ de cătŭ biserica catolică, ea nʼarŭ fi 
despărțitŭ poterea luméscă de cea spirituale, ea recunóște de a sea căpeteniă pe rege, pe 
împeratŭ pe căpetenia luméscă, ea este dușmană catolicismuluĭ și protestantismuluĭ, 
dușmană înfricoșată, care amenință ciarŭ în estință pe celelalte doue biserice“. 
 Îndată ce ajunse desbaterea acésta din Franția la Atena în Grecia, și încă dintrʼo 
parte, de unde ómeniĭ eraŭ dedațĭ a aștepta pănă atuncĭ numaĭ dovezĭ de bună voință și de 
dreptate, se făcu de locŭ o mișcare sgomotósă. Căcĭ în Grecia se pune fórte mare temeiŭ pe 
tóte știrile ce vinŭ din Europa și privescŭ asupra întrebăreĭ anatolice maĭ alesŭ întrʼunŭ 
periodŭ de timpŭ ca acesta căndŭ se desbatŭ interese atătŭ de marĭ, care atărnă fórte multŭ 
dela părerea Europeĭ, și încremenirea a fostŭ cu atătŭ maĭ suprinzătóriă, cu cătŭ că ciarŭ 
acelŭ ziurnale alŭ Debatelorŭ, care în ociĭ grecilorŭ trece de espresiunea cea mai înaltă a tot 
ce produce presa periodică măreță și folositoriŭ, se făcu astădată organulŭ primitoriu de o 
învinovățire atătŭ de nedréptă. 
 Îndată eși în ziurnalele grecescŭ „Pandora“ care dă în tótă luna căte doue făscióre, și 
care are multă trecere în Grecia, unŭ articulŭ subt numire de: biserica ortodocsă resăriténă 
și celelalte dóe biserice marĭ creștine, care se traduce de locŭ în limba franțeză și se 
împreștie în formă de broșurică în Englitera, Franția și Germania. ― Cum? esprimă 
auctorele aceluĭ articulŭ întrʼunŭ focŭ nobile, de bărbați cu atăta renume în știință și cultură, 
cunoscuți prin iubirea lorŭ către Grecia, potŭ uita așia lesne istaria, dreptulŭ publicŭ și 
respectulŭ ce se cuvine religiuneĭ uneĭ așia marĭ împerățiĭ ? Cum potŭ eĭ redica o 
învinovățire, cumcă biserica creștină din Anatolia amenință la celelalte cu cotrupire, ea care 
din contră de atătea sute de anĭ, dela desbinarea bisericeĭ resăriténă de cea apusénă, departe 
de a lua pusețiunea de atacŭ și de amenințare, din contră a fostŭ țânta atacurilorŭ și a 
prigonirilorŭ de totu soiulŭ? Cum cutéză cineva aʼșĭ încipui, că viserica anatolică nu se póte 
împăca cu clenodiele cele maĭ prețióse ale cultureĭ de astăzĭ, care săntŭ libertatea de a 
cugeta și de a desbate, în vreme ce istoria și faptele staŭ înainte, care adeveréză cumcă 
libertatea desbaterilorŭ a fostŭ fundamentulŭ, și pétra cea din ungiŭ a acesteĭ biserice. 
Cumcă biserica acésta nice odată nu sʼa depărtatŭ de acestŭ temeiŭ, cumcă ea a trăitŭ și 
trăiește pănă în zioa de astăzĭ numaĭ prin acestŭ spiritŭ alŭ libertatei? Cum póte cineva a 
defăima o biserică, în tóte timpurile și în totŭ loculŭ unde esistă, fiă în libera Greciă, fiă în 
Turcia aŭ în Rusia sʼa portatŭ cu cea maĭ mare considerațiune către tóte celelalte biserice? 
Și ce punctŭ de vreme îșĭ alegŭ dușmaniĭ spre a îndrepta învinuirĭ atătŭ de nedrepte asupra 
bisericeĭ din Anatolia?  Minutulŭ, în care viitoriulŭ uneĭ naționalitățĭ, ce se ține de aceiașĭ 
biserică, este pusŭ subt întrebare maĭ multŭ de cătŭ orĭ căndŭ altă dată, viitoriulŭ națiuneĭ 
elenice ?   (va urma.)   
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________________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  În Dumineca trecută 30 Aug. se începură cuvântările Iesuițilorŭ în 
biserica parohiale rom. catolică de aicĭ. 
 Ilustritatea Sea D. Episcopŭ Dr. Ludovicŭ Haimald în persónă a vestitŭ poporuluĭ 
adunatŭ în biserică, că aŭ ciămatŭ pre P. P. Iesuițĭ, ca să propoveduiască cuvântulŭ luĭ 
Dumnezeŭ, și să întăréscă pe creștinĭ în împlinirea detorințelorŭ sele. ― 
 După ce P. P. Iesuițĭ primiră binecuvântarea arhierească la întreprinderea lorŭ, 
unulŭ numaĭ decâtŭ sʼa suitŭ pe catedră, a începutŭ învățetura creștinéscă, care se continuă 
Lunĭ și Marțĭ ș. m. d. de câte treĭ orĭ pe zi. P. P. Iesuițĭ în cuvântările lorŭ se țermurescŭ pre 
lângă desvoltarea învățetureĭ și Dogmelorŭ bisericeĭ catolice, fără a vătăma vreo altă 
confesiune. 
 ― Tărgulŭ de țéră care astăzĭ sʼa slobozitŭ sʼar părea după mulțimea de ómenĭ, ce 
sʼa adunatŭ la elŭ din tóte părțile, și privindŭ la timpulŭ celŭ maĭ frumosŭ, că arŭ da cele 
maĭ bune spreanțe, cumcă va să fie unulŭ din cele maĭ bune. Décă însă privimŭ din alta 
parte la mulțimea vinzătorilorŭ în pronorțiune la cumpărătorĭ, și la lipsa banilorŭ pe lăngă 
scumpetea ce domnește aicea, nu ne prévine a crede, că acestŭ tărgŭ va avea vreo 
însemnătate maĭ mare decătŭ ce cam avură și celelalte. 
 Austria. V i e n a  7 Septem. c. n. Corespundintele austriacŭ scrie: Tănguirea despre 
lipsa bucatelorŭ sʼa făcutŭ de unŭ timpŭ în cóce staționariă, și află resunetŭ maĭ în tóte 
părțile Europeĭ. Maĭ vărtosŭ în părțile dela amézĭ și apusŭ sʼa arătatŭ lipsa materialeluĭ de 
păne întrʼo mesură însemnată, și stăpănirile țerilorŭ, ce săntŭ lovite de acésta lipsă, aŭ 
îngrigitŭ pentru deosebite mesure de precauțiune. Cele maĭ multe, între care întăiulŭ locŭ 
cuprinde Franția, a ușioratŭ multŭ importarea cerealelorŭ, și acestŭ mizlocŭ décă altfeliŭ 
ajunge, este nugreșitŭ maĭ priinciosŭ, pentru că elŭ nu împedeca relațiunea comerciuluĭ 
obștescŭ, și caută a îndestuli lipsa prin o maĭ mare vioițiune a concurințeĭ. Cumcă tóte 
celelalte mizloce precum săntŭ p. e. oprirea esportăriĭ bucatelorŭ și alte țermurirĭ ale 
concurințeĭ libere săntŭ subpuse la o cugetare maĭ serióse, și aŭ să fie usitate numaĭ în 
casurele de trebuința cea maĭ mare, și întrebuințarea lorŭ are să se reguleze după propriele 
relațiunĭ a fiecărei țere, și după obșteștile recerințe a dreptățiĭ se înțelege de sine. Ce se 
atinge de causa lipseĭ cerealelorŭ, ce sʼa făcutŭ simțitóriă, ea nu zace numaĭ în statulŭ 
scimbătoriŭ alŭ tempestateĭ anuluĭ curgătoriŭ, ci multele legănăture, cărora a fostŭ și din 
parte este espusŭ și acuma însemnatulŭ negoțiŭ de bucate în părțile dunăreĭ de giosŭ, aŭ 
formatŭ fără nice o îndoială o cunjunctură stricățiósă, a căreĭ lucrare se va rădica numaĭ 
atuncĭ cu totulŭ, căndŭ va urma deslegarea acestorŭ diferință de plinŭ. Întru totŭ însă maĭ că 
nu este a se teme de unŭ anŭ cu lipsă. Décă secerișulŭ în Europa apusénă nu a fostŭ de 
ajunsŭ, atuncĭ prisosulŭ, ce este în părțile resăritene vorŭ suplini defectulŭ. Ce se atinge 
anume de statele împerăteștĭ austriace, sʼa vezutŭ din date secure, cumcă secerișulŭ în 
Boemia, Moravia, Silesia, Austria dela In, Cracovia, Bucovina, și din Ardélŭ nu se póte 
numi nefavoritoriŭ. Întru totŭ se știe acésta și dealte țere de corónă, de unde încă nu aŭ 
sositŭ arătările îndetaiŭ, și așia lipsa din lontru se arată a fi asecurată. 
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  Maĭ nefavoritoriŭ sună înștiințerile din părțile dela amiazĭ ale monarhieĭ, în a cărorŭ 
emporie de bucate sʼa arătatŭ prețulŭ maĭ legănătoriŭ. Ajunge însă spre împăciuire a auzi de 
acolo, cumcă este cea maĭ mare speranțiă pentru unŭ secerișŭ cualitativŭ și cuantitativŭ 
favoritoriŭ de orezŭ. În Lombardia dupe mesura de mizlocŭ se producŭ întrʼunŭ anŭ 
579,000 în ținutulŭ venețianŭ 248,000 mețĭ de orezŭ. Și fiindcă în anulŭ acesta nu sʼa 
arătatŭ nicĭ bóla cartofilorŭ învrʼo însemnată estindere, așia dară potemŭ de repețite orĭ 
enuncia, cumcă nu ni se pare că amŭ avea temeiŭ pentru îngrigirĭ serióse despre lipsa 
bucatelorŭ, ci din contră avemŭ maĭ multŭ a spera o scădere, decătŭ o urcare a prețurilorŭ 
bucatelorŭ în luna cea maĭ aprópe. 

________________ 
Întămplări de zile. 

 La judecătoria marțiale din Viena sʼa maĭ judecatŭ 5 individe între care și o femee 
pentru crimenea de lesa maiestate la robiă de maĭ mulțĭ anĭ. 
 După știrĭ dela Galațĭ gura Sulineĭ este atăta de nomolită de nu potŭ trece luntriĭ nicĭ 
cu sare, din care causă trupele turceștĭ aŭ lipsă de sare. 
  Gazetele pestane vestescŭ că Mihaile Paci sʼa osănditŭ la mórte pentru lotriĭ și 
ținerea armelorŭ, și că acésta osăndă sʼa și esecutatŭ prin fune în 31 Aug. c. n. 
 Între Țigledŭ și Felecehasa sa descisŭ drumulŭ de ferŭ. 
 În gimnasiulŭ evangelico-luteranŭ de aicea sa ținutŭ în 28 și 29 Aug. esaminele de 
maturitate. Respunsurile a fostŭ precise și aŭ doveditŭ, ce pașĭ potŭ face tineriĭ pe lăngă 
profesorĭ, cariĭ ʼșĭ cunoscŭ misiunea și detorința lorŭ, și aŭ cualitățile ce se cerŭ dela dănșiĭ. 
Între abituriențĭ aŭ fostŭ și doĭ romănĭ, cariĭ neaŭ făcutŭ onóre. 
 În Franția și Belgiu este îngrigire mare pentru pâne, cu tóte că secerișulŭ nu a 
fostŭ celŭ maĭ slabŭ. 
 Generalele Carolŭ Volenhover, cunoscutŭ și la noĭ, a muritŭ la 1 Septem. c. n. în 
Lințŭ, în vărstă de 63 anĭ. 
 Castrele dela Olomuțŭ săntŭ formate din treĭ corpurĭ de armată subt comanda 
generaleluĭ de cavaleriă conteluĭ Vratislav. 
 După cum se știe, Maiestatea Sea Împeratulŭ va fi pornitŭ erĭ la castrele dela 
Olomuțŭ petrecutŭ de Arhiduciĭ Carolŭ  Ludovicŭ, Leopoldŭ, Ernestŭ, Sigismundŭ, 
Rainerŭ, Albrehtŭ, Carolŭ Ferdinandŭ, Vilhelmŭ și Iosifŭ. 
 Colera face în provințiele ruseștĭ pașĭ tănguitorĭ. Și ciuma vitelorŭ sʼa escatŭ de noŭ 
în regatulŭ Polonieĭ în maĭ multe gubernemente. 
 În priviința ne ascultăriĭ sultanuluĭ zice „Timesulŭ“ Spre folosulŭ păciĭ și alŭ 
Turcieĭ este acum tocmaĭ așia de lipsă a reținea pe sultanulŭ dela resboiŭ asupra rușilorŭ, 
precum a fostŭ maĭ nainte a împedeca pe țarulŭ dela resboiŭ asupra turcilorŭ. Noe puținŭ ne 
pasă de acésta séŭ de aceea stăpănire, însă moralitatea, libertatea și pacea ne zace pe inimă, 
care nu aŭ nimicŭ a aștepta dela o învingere a unuia séŭ altuia. 

La acésta espresiune a timesuluĭ face unŭ corespundinte băgărĭ de sémă și zice: 
După o astfeliŭ de limbă, ce nu se vede a sta singuratică, să nu ne minunămŭ décă faima îșĭ 
ridică capulŭ dintrodată, cumcă flotele aliate arŭ fi întratŭ în Dardanele, însă nu ca să 
întórcă gura tunurilorŭ lorŭ asupra Sebastopoleĭ, ci ca să pună capulŭ turcilorŭ la locŭ. 
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Scrisorĭ din Varșovia înștiințéză, că Maiestatea Sea Împeratulŭ Nicolaŭ va cerceta 
castrele dela Olomuțŭ. 

Independanța belgică zice pe teșeiulŭ înștiințerilorŭ, ce le a primitŭ din 
Constantinopole, că nu arŭ fi fără potință, ca să cază ministeriulŭ de acuma turcescŭ și să 
vină la cărmă partida ruséscă. 

Pentru Bănatŭ și Voivodina sa descisŭ concursŭ spre ocuparea posturilorŭ la tóte 
judecătoriele ale acesteĭ țere. 

După cum vedemŭ din Buletinulŭ oficiale din Bucureștĭ sʼa escrisŭ concursŭ pentru 
o liferațiune noă de naturalĭ și victualĭ pentru oștirile ruseștĭ din principate dela 1 Octombre 
înainte. Dela 1 Maiŭ pănă la sfărșitulŭ luĭ Iuniu aŭ fostŭ în Monarhia nóstră 925 de focurĭ. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 Causa principilorŭ din aceste principate se vede a se întórce spre înpăciuire. Pórta a 
primitŭ respresentațiunea, ce i sʼa făcutŭ din partea acestora și din alte părțĭ întrʼatăta, în 
cătŭ ea se îndestuléză cu protestulŭ, ce lʼa datŭ în privința principatelorŭ, spre apărarea 
drepturilorŭ sele, însă nu remăne maĭ de parte nice pe lăngă reciemarea principilorŭ, nice pe 
lăngă scóterea lorŭ din domniă, fiindcă după cum se vede, prin complanarea difințerelorŭ 
turco-ruseștĭ ocupațiunea principatelorŭ danubiane și apăsarea din afară, ce zace asupra 
principatelorŭ îșĭ va lua curăndŭ sfărșitŭ, dăndŭ și acestĭ cea maĭ serbătoréscă asecurare, 
cum că eĭ cu sfărșitulŭ fapticeĭ lorŭ legărĭ vorŭ întra iarășĭ în relațiunele de maĭ nainte cu 
pórta. Și pórta se póte lăsa pe acésta promisiune cu atăta maĭ multŭ, cu cătŭ ea și altfeliŭ are 
causădestulă a crede, cumcă de o cădere a acestorŭ provincie dela ea, séŭ despre o 
deciarațiune de independință nu are a se teme. 
 În Serbia se arată în micŭ, ce are să se efectueze în Constantinopole în mare. 
Pusețiunea, ce a luatŭ Austria față cu Serbia a țintitŭ întracolo, ca să se pună pedecă orĭ la 
ce scimbare a statuluĭ cvo, care arŭ poté turbura pe Austria, ce se află în a sea mare 
organisațiune din lontru și în care ea nu sʼarŭ lăsa a fi înpedecată. 
 Nu este adeverată faima cumcă partida ruséscă arŭ lucra aci la vreo scimbare, séŭ că 
arŭ fi invitatŭ pe principe la vreo rumpere a relațiunelorŭ cu pórta. Ci din contra misiunea 
de deunăzĭ a Rusieĭ în Serbia are de scopŭ a încredința pe prĭncipe, că stăpănirea ruséscă 
nice decum nu dorește readucerea familieĭ Obrenoviciane, precum póte că vreuniĭ 
neciemațĭ vréŭ să facă pe ómenĭ a crede. Turburătoriĭ în Serbia purcedŭ dela o potere 
apusénă, și săntŭ de natură curatŭ democratică. Acestŭ izvorŭ la cunoscutŭ acuma și pórta, 
și vezăndŭ și pericolulŭ ce crește pentru ea din acesta, a începutŭ se privéscă deciarățiunea 
Austrieĭ din o parte maĭ luminósă, și vine totŭ maĭ tare la convingere că Austria este cu tótă 
seriositate îngrigită a susținea statulŭ cvo și în propriulŭ séŭ interesŭ. 

________________ 
Anglia. 

 Timesulŭ are o corespundință minunată din Parisŭ care sună așia: Eŭ tare me temŭ 
că simpatia, ce se arăta pănă acuma în deobște Turcilorŭ, a slăbitŭ multŭ. Pănă ce a statŭ o 
stăpănire slabă în fața unuĭ poternicŭ vrăjmașiŭ, sʼaŭ simțitŭ óre care indignațiune asupra 
triumfuluĭ, ce se vedé căʼlŭ va porta ceʼlŭ maĭ poternicŭ asupra celuĭ maĭ slabŭ. Cerereĭ 
pentru ajutoriŭ și scutință sʼa făcutŭ destulŭ cu o mărinimie, și cu o grabă, ce dedu favóreĭ o 
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noă ponderositate. Tămăndarea divanuluĭ, întărzierea, ce se face prin proiecte, deslucirĭ, și 
dubietăți de puțină însemnătate, a produsŭ nimicŭ maĭ puținŭ, ca unŭ efectŭ bunŭ, și mulțĭ 
din ceĭ maĭ neinteresanțĭ și sincerĭ amicĭ aĭ porțiĭ sʼaŭ făcutŭ maĭ puținŭ entusiastĭ pentru 
causa eĭ decăndŭ a primitŭ ea nota vieneze numaĭ cu condițiunĭ. Căndŭ a fostŭ Turcia maĭ 
întăiŭ amenințată, ia fostŭ tendința cea maĭ sinceră, așĭ căștiga simpatia, și sprijona morale 
a Franțieĭ și Anglieĭ. Ea dorea atuncĭ a se lăpăda cu totulŭ în brațele lorŭ și se părea că arŭ 
simți pré puținŭ scrupulŭ despre modulŭ, cum să i se dee ajutoriulŭ cerutŭ, și maĭ puținŭ era 
ea atuncĭ dispusă a dicta cumva condițiunile, subt care ea arŭ primi acestŭ ajutoriŭ. Rugarea 
eĭ de ajutoriŭ, și deca eĭ provocare la poterile apusene dovedescŭ, cumcă ea se afla în unŭ 
statŭ relativŭ fără ajutoriŭ. 
 Atătŭ o națiune cătŭ și unŭ individŭ, căndŭ este tare intețitŭ trebue să fie îndestulitŭ 
a fi ajutoratŭ întrʼunŭ modŭ, care este plăcutŭ partideĭ, ceʼĭ dă ajutoriŭ. Acésta modŭ de 
ajutoriŭ póte fi maĭ preurmă ne plăcutŭ Turcieĭ, însă fiindŭ că ea nu a fostŭ în stare a se 
scăpa singură, așia dară nu ia remasŭ alta alegere, decătŭ a fi scósă din nevoe întrʼunŭ 
modŭ, ce se părea aliațilorŭ eĭ maĭ potrivitŭ. Acuma este dară unŭ lucrŭ cu totulŭ minunatŭ 
că Franția, Anglia și Austria aŭ maĭ mare ostenélă a mișca pe Turcia la primirea 
condițiunelorŭ cele a fostŭ primitŭ înainte cu vreocăteva lune fără nice o reservare, decătŭ 
ce aŭ avutŭ a mișca pe Rusia, a concede aceste condițiunĭ. Turcia se pare a fi uitatŭ, cumcă 
norocósa intervențiune a Franțieĭ și Anglieĭ nu sʼa întreprinsŭ spre acelŭ scopŭ, ca să încépă 
cu ea la olaltă resbelŭ asupra Rusieĭ, ci ca să încungiure unŭ resbelŭ. Aceste poterĭ 
dinpreună cu Austria, aŭ avutŭ dară unŭ dreptu, a primi conducerea mizlócelorŭ, prin care 
se țintește o deslegarea înpăciuitoriă; însă spre nenorocire lucrulŭ a venitŭ acolo, ca cu cătŭ 
pórta se crede maĭ tare în posesiunea mizlócelorŭ de aperare și de securitate, cu atăta săʼĭ 
fie maĭ neplăcută sprijona, de care ea la începutŭ se ruga. 
 Pórta nu a făcutŭ multŭ, barem nu totŭ la începutŭ, ce ia statŭ prin potință, ca să 
curețe din drumŭ pedecele uneĭ deslegărĭ pacinice, séŭ uneĭ îndelungate temăndărĭ. 
Divanulŭ arŭ fi potutŭ a sprigini maĭ multŭ pe aliațiĭ seĭ, decătŭ ce a făcutŭ, și décă odată 
pentru crisa ministeriale în Constantinopole era să se întretumpă tóte relațiunele, vina nu a 
fostŭ a representațilorŭ aĭ poterilorŭ aliate. 
 După ce conferințele din Viena după atăta perdere de timpŭ aŭ primitŭ proiectele, 
care aŭ înlăturatŭ cele maĭ urăte puncte ale ultimatuluĭ, nu a potutŭ niminea visa, cumcă 
obiecțiunele asupra acestuĭ arangementŭ vorŭ veni din partea porțiĭ, ba din contră 
aplacidarea cu care întimpină Rusia aceste candițiunĭ, cășună o obștéscă surprindere, și nu 
potea fi îndoială cum că poterea, carea prin acésta scăpă de perițiune, nu va da a eĭ învoire. 
 Multe neînțelese și sece vorbe sʼa făcutŭ, că adecă poterile marĭ arŭ fi ațițatŭ nainte 
pe pórtă la resistință, apoĭ arŭ fi lăsatʼo sorțiĭ sele. Acésta nu sʼa făcutŭ. Turcieĭ sʼa lăsatŭ 
voe liberă, precum tótă lumea știe, să priméscă séŭ nu ultimatulŭ principeluĭ Mencicof, 
fiindŭ că poterile aŭ refusatŭ a se mesteca întrʼo întrebare, la care a fostŭ părtașă onóre 
porțiĭ, și numaĭ după ce a refusatŭ primirea ultimatuluĭ, a cerutŭ porta ajutoriulŭ lorŭ. 
Poterile a făcutŭ destulŭ cerereĭ acesteĭ, și acuma vine lucrulŭ greŭ, décă pórta ține subt 
demnitatea eĭ a primi aceea, ce ea nu a potŭ privi ca negloriosŭ a le recomenda. O astfeliŭ 
de încredere, décă pórta va remănea pe lăngă ea, arŭ duce la înceere, cumcă pórta este 
convinsă, că acele treĭ poterĭ vorŭ înpedeca pe Rusia a trece Dunărea, séŭ a merge spre 
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Constantinopole, însă acésta arŭ fi unŭ jocŭ primejdiosŭ, fiindŭ că nicĭ una din aceste poterĭ 
arŭ pote cu arma în mănă să opréscă pe Rusia, a lua aceea, ce ele însușĭ iaŭ recomendatŭ. 
Fie însă acésta cum va fi, eŭ maĭ repețescŭ odată, că nice ceĭ maĭ sincerĭ amicĭ aĭ porțiĭ nu 
se arată mulțumițĭ cu ea. Ba se și povestește, că Împeratulŭ Franțosescŭ arŭ fi arătatŭ, că nu 
arŭ fi înțelesŭ cu aceea, ca pórta se modifice condițiunele, care lea propusŭ elŭ. În cercurile 
politice se zice, cumcă flota franțoséscă arŭ fi căpătatŭ ordine a trece Dardanelele, însă nu 
cumva ca să amenință vreuneĭ partide, ci ca să aibe locŭ securŭ de scutință ținăndŭ 
vănturile de tómnă, însă pentru faima acésta nu vréŭ să fiŭ respunzătoriŭ.    

________________ 
Turcia. 

 Înainte cu doe septemăne a fostŭ nu maĭ o întrebare, ce a ocupatŭ lumea, cum se 
vorbea de oriente: Eșivorŭ rușiĭ din principate décă pórta va primi proiectulŭ Vienezŭ? 
Astăzĭ săntŭ iarășĭ doe întrebărĭ, adecă: învoiseva Rusia cu modificațiunele porțiĭ? Și décă 
se vaînvoi eșivorŭ rușiĭ din Romănia și Moldavia? Tréba e acuma maĭ complicată. Prin o 
simplă primire a proiectelorŭ vieneze, arŭ fi luatŭ pórta Rusieĭ orĭ ce pretecstŭ a uneĭ 
ocupațiunĭ maĭ de parte a principatelorŭ, prin modificațiunea eĭ însă póte că ia datŭ unŭ 
motivŭ bine venitŭ în mănă. Și întru adeverŭ orĭ cătŭ se parŭ aceste modificațiunĭ de ne 
însemnate, totușĭ zace în ele întregulŭ principiŭ pe lăngă care se învărte cérta. 
 Modificațiunele care lea făcutŭ Pórta vréŭ să zică cu alte cuvinte: Împerațiĭ ruseștĭ 
aŭ dreptulŭ a se interesa pentru libertatea bisericeĭ greceștĭ, însă eĭ nu aŭ dreptulŭ a privegia 
asupra ei. Împerațiĭ turceștĭ vorŭ întărĭ totŭ déuna privilegiele bisericești ale grecilorŭ, însă 
eĭ facŭ acésta în poterea unuĭ dreptŭ liberŭ de suveranitate, nu în poterea uneĭ sile. Acésta 
este istoria veciă ! Arŭ fi unŭ lucru mare și demnŭ de recunoștiință décă Rusia arŭ trece cu 
vederea aceste modificațiunĭ, ― însă noĭ trebue să fimŭ pregătițĭ că Rusia nu va face nicĭ o 
concesiune maĭ multŭ. 
 Ziurnale din Constantinopole din 24 Augustŭ înștințeze, cum că guberniulŭ turcescŭ 
arŭ cugeta a concentra lăngă Sofia 24,000 soldațĭ în castre. Dela Varna se înștiințéză: Aicea 
domnește necontenitŭ pacea. Lucrările la fortărețe se continue. Trecerile de trupe sʼaŭ 
micșoratŭ ceva, în decursulŭ septemăneĭ trecute a sositŭ aicĭ numaĭ 700 de feciorĭ. 
 Din Smirna se scrie în 17 Augustŭ, cumcă consulele rusescŭ de acolo aru fi căpătatŭ 
poruncă să se pregătéscă de plecare. Greciĭ ceĭ bogațĭ aĭ cetățiĭ negoțiaze în secretŭ cu 
căpetenia de hoțĭ Iani Catargi ca sălŭ pună în fruntea policarilorŭ, pre cariĭ iarŭ potea greciĭ 
ciema întru ajutoriŭ, la întămplarea décă fanaticiĭ turciĭ arŭ face semne să renoiască scenele 
din anulŭ 1823. Flotele Anglo-franțoseștĭ se vorŭ duce la Smirna, décă de întrarea lorŭ în 
Dardanele nu se va alege nimica. 

 

 S i b i i ŭ . Aŭ eșitŭ de sub teascŭ în Tipografia diecesană Calendariulŭ pe 
anulŭ 1854 și costisește 14 cr. arg. legatŭ, eară nelegatŭ 12 cr. arg. ― 
 Se află de vânzare în Cancelaria Episcopéscă. Calendariulŭ acesta ésă acuma în al 
treilea annŭ, și precum în acestĭ doĭ annĭ trecuțĭ Redacțiunea luĭ sʼaŭ nevoitŭ a împărtăți 
lucrurĭ folositórie pentru poporulŭ nostru, și cu deosebire Economia, așia și pe annulŭ 
acesta aŭ continuatŭ ținta sʼa, și dorimŭ, ca ostenéla Redacțiuneĭ să afle doritulŭ seŭ 
sfărșitŭ, adecă îmbrățișarea din partea Poporuluĭ nostru, și folosul seŭ. 



  

Pag. | 13 

 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 9. Septembre. Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 115 ½ 
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒     9 ¼ 

 
 

20.  
Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Francțscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Turdeĭ. fl. cr. 

 Din Comunitatea C r i s t i ș u l u ĭ . Dela Vasile Rusŭ Paroh 
locale 2 f. 2 c. Vas. Nemeșŭ Teol. absolut g. cat. din Poiana 1 f. Ioan 
Popa 1 f. Pav. Crimanŭ 1 f. Sim. Crimanŭ 20 c. Cir. Beianŭ 10 c. Ioan 
Marișŭ 10 c. Iosif Moldovan 20 c. V. Rusŭ 30 c. Docie Crișan 8 c. 
Parasc. Rusŭ 4 c. Andr. Crișan 7 c. Ioan Apahideanŭ 8 c.   

  Suma 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

59 

 Din Comunitatea V a i d a s e g u l u ĭ , în banĭ valutalĭ. Din 
lada bisericiĭ 2 f. 30 c. dela Teodor Iuonuțŭ Paroh locale 2 f. 30 c. 
Pavel Horpotianŭ curator. prim. 50 c. Pav. Dumitru 25 c. Toma 
Horpotianŭ 50 c. Georgie Ogneanŭ 15 c. Grig. Boldor 15 c. Grig. 
Stoica 1 f. Vas. Popa sen. 5 c. Crăciun Grindianŭ 10 c. Nic. Ciocan 7 
c. Nic. Botezanŭ 8 c. Ioan Tiecar 5 c. Iacob Horpotianŭ 15 c. Maria 
Iuonuțŭ 15 c. Florica Horpotianŭ 5 c. Vas. Popa iun. 5 c. Stef. Nemeș 
6 c. Bas. Murășanŭ 15 c. Petru Horpotianŭ 25 c. Daniil Horpotianŭ 25 
c. Stef. Ciorianŭ 5 c. Iac. Șerban cant. 50 c. Tan. Horpotian 50 c. în 
arg. face                                   Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 Din Comunitatea M. C e ț a , în banĭ valutarĭ. Grigorie German 
Parohŭ 2 f. 30 c. Ioan Lung Curatorŭ 2 f. 30 c. Gligor Selcudian 30 c. 
George Dan 30 c. Ilie Mohan 30 c. Georgie Ocnianŭ 30 c. Ioan 
Selcudian 15 c. Teodor Ciș 15 c.     în arg. face                   Suma 

 
 
 

3 

 
 
 

― 

 Din Comunitatea G. C r i s t u r u l u ĭ, în bani valutarĭ. Din 
lada bisericiĭ 2 f. 30 c. Grigorie Bolog Paroh 2 f. 24 c.        în arg. face    

Suma  

 
 

1 

 
 
58 

Din Protopopiatulŭ Brașovuluĭ III.  

 Din Comunitatea G i m b a v u l u ĭ , în valută. Dela Nicolae 
Pop Paroh 50 c. Georgie Pop învățetoriŭ 15 c. Georg. Cerstocea G. 15 
c. Georg. Dregicĭ 6 c. Ioan Domnișorŭ 15 c. Ioan Dregicĭ 12 c. Ioan 
Lațcu 2 c. Georgie Cațan 6 c. Ioan Spătaru 6 c. Dim. Tohănan 3 c. Ioan 
Poenar 6 c. Ioan Brendoșan 4 c. Ioan Comenar 6 c. Ioan Resnovan 13 
c. Toma Pădurice 15 c. Georg. Bodénu 6 c. Stoica Iancu 15 c. Lazar 
Tohănan 3 c. Stoica Tohănan 6 c. I. Cătăniță 6 c. Ana Cătăniță văd. 9 
c. Geor. Resnovan 9 c. Georg. Pivodă 6 c. Din lada biseiciĭ 2 f. 30 c.   
în arg. face                     Suma  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
34 
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 Din Comunitatea V l ă d e n ĭ. Dela Iac. Balceș Preot 1 f. 
Georg. Dragoș Preot 1 f. Iacov Petricanŭ cant. 6 c. Ioan Marincă 
curatorŭ 20 c. Georgie Popŭ jude 20 c. Ioan Balceș notareț 20 c. 
văduva Parasciva Nistor  Blaceș 6 c. Nistor N. Balceș 6. c. Nicolaie 
Nistorŭ Balceș 6 c. Ioan Ticușanu 6 c.                                         Suma 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
30 

 Din Comunitatea A l h i u l u ĭ, în valută. Dela Alecsandru 
Pascu Paroh 1 f. 15 c. Georg. Simtion învățetoriŭ 1 f. Irim. Iacob 6 c. 
Ioan Georg. Iacov 6 c. Acim Iacov 6 c. Ioan I. Iacov 4 c. Geor. Rădoi 
15 c. Pet. Scurtu G. 30 c. Acim Crangă 30 c. Geor. Munténu 5 c. Pav. 
Mic 6 c. Zosim Pav. 5 c. Angel Cuisăbșanŭ 3 c. Pat. Praviț 15 c. Nic. 
Mușat 5 c. Geor. Rodénu 15 c. Geor. Soci 6 c. Ioan Crangă 12 c. Pav. 
Crangă 6 c. Ioan Șincan 6 c. G. Olarĭ 6 c. I. Olarĭ 15 c. I. Iacov 10 c. I. 
Lațcu 6 c. I. Lungu 9 c. Vas. Presmerénŭ 15 c.     în arg. face         

Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
31 

 Din Comunitatea C ă r s t i a n ŭ, în valut. Dela Ioan Popovicĭ 
Paroh 2 f. 30 c. Dim. Din 1 f. Buc. Popa 50 c. Crâstia Crețŭ 50 c. Dim. 
Popa 30 c. I. Sârbŭ 25 c. Vas. Șușŭ 25 c. Avr. Popovici 25 c. I. Sârbu 
Filip 25 c. Micu Găină 30 c. Marin Cizicu 50 c.     în arg. face     Suma 

 
 
 

3 

 
 
 
28 

 Din Comunitatea Orașiuluĭ C o t l e a , în valută. Dela Petru 
Vlad s. Paroh 2 f. 15 c: Petru Vlad iun. capelan 2 f. 15 c. I. Illea cont. 
15 c. I. Laz Gociman 3 c. Irim. Tecusanu 7 c. I. Teodor 5 c. Georg 
Lazar 7 c. Irim. Vigeci 3 c. Bucur Iacob 3 c. Ios. Illea 6 c. G. 
Cerstolovan 5 c. G. Surdŭ 6 c. Marina Rogozi 3 c. Ios. Todoran 3 c. 
Nic. Sillea 3 c. G. Bucnarŭ 4 c. I. Lupŭ 3 c. în arg. face:              Suma  

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
18 

       Suma 29 26 

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

4010 22 

      Suma totală 4039 48 
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