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Depeșe telegrafice. 
  
 P a r i s ŭ  26 Septem. c. n. Ziurnalele „de Deba“ speréză că flotele vorŭ fi în stare 
să sugrume orĭ ce erumpere a fanatismuluĭ în Constantinopole. 
 C o n s t a n t i n o p o l e  19 Sep. Partida resbelică și cea de pace se parŭ că sʼarŭ fi 
înțelesŭ cam deodată. Lăpădarea Rusieĭ este cunoscută. Tendința porțiĭ încă dubiă. 
Pregătirile de resbelŭ se continue fără odihnă. 
 P a r i s ŭ  27 Sept. Monitorele înștiințéză: Patru fregate aŭ plecatŭ la 
Constantinopole la cererea ambasadorilorŭ englezescŭ și franțozescŭ și cu învoirea porțiĭ. 
 V e n e ț i a  27 Sept. Comendantele din Peșciera Baronele Stiurmerŭ a muritŭ.  

________________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ   21 Sentembre. Décă pănă acuma nu ne amŭ ocupatŭ multŭ cu trebile 
scólelorŭ, causa nu a fostŭ nepăsarea séŭ negrigea de scólele nóstre, căcĭ starea lorŭ este 
unŭ ce care ne ocupă cu totŭ dédinsulŭ necontenitŭ. Pripcipiulŭ însă ne este ca numaĭ aceea 
să pulbicămŭ, ce sʼa făcutŭ realitate. După tabelele statistice ale scólelorŭ poporalĭ greco-
respritene, ce pănă acuma le așternură DD. Inspectorĭ cercularĭ aĭ scólelorŭ vedemŭ cu 
bucuriă, că scólele nóstre greco-resăritene aŭ sporitŭ în tótă priviința întrʼunŭ modŭ 
înbucurătoriŭ. Cu acésta însă nu vedemŭ să zicemŭ că sʼa făcutŭ totŭ séŭ baremŭ multŭ în 
privința scólelorŭ, că toțĭ preoțiĭ ca directorĭ localĭ și toțĭ PP. Protopopĭ ca ispsctorĭ cercualĭ 
aĭ scólelorŭ poporalĭ, și tóte comunele nóstre și aŭ făcutŭ detoria sea în privința redicăriĭ și 
înzăstrăriĭ scólelorŭ, în priviința alegeriĭ învățetorilorŭ harnicĭ și îngrigireĭ pentru traiulŭ 
viețiĭ lorŭ, nu nicĭ decătŭ, ci vremŭ să zicemŭ, că după cele ce ne zacŭ înaintea ocilorŭ și 
amŭ iscusitŭ din tóte părțile, potemŭ adeveri fără nice o sfiială „ c ă  s c ó l e l e  n ó s t r e  
p r o p ă ș e s c ŭ  p e  o  c ă r a r e  d r é p t ă  c u  s p o r i ŭ  î n c e t i ș o r ŭ  d a r  
c u  a t ă t a  m a ĭ  d e  d o r i t ŭ“ și potemŭ nutri acea bună speranță, cumcă vorŭ spori și 
maĭ tare subt agida înalteĭ stăpănirĭ, carea totŭ acea favore înparte și scólelorŭ de 
confesiunea nóstră, ce și celora de alte confesiunĭ, totŭ acele drepturĭ în asemenea mesură 
dă acuma și scólelorŭ nóstre, de care nainte se bucuraŭ numai confesiunile favorite, ba ce e 
maĭ multŭ îndurarea Préiubituluĭ nostru Monarhŭ este pentru romănĭ atăta de mare, de lʼa 
făcutŭ să se abată dela principiŭ, după care fiește care comună bisericéscă are să îngrigéscă 
de ridicare și înzestrarea scóleĭ sele, și să enunciă pentru noĭ cele maĭ măngăióse cuvinte, că 
adecă acolo unde se va dovedi serăcia comunelorŭ romăne afară de tótă îndoiala, acolo se 
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vorŭ ajuta aceste în privința scóleĭ din cutia statuluĭ. Prețuindŭ dară acéste măngăióse și 
prégrațióse vorbe și milă a Pré înduratuluĭ nostru Monarhŭ, care la tóte ocasiunile le revarsă 
asupra credințioșilorŭ seĭ romănĭ, ne vomŭ folosi de ele acolo unde trebuința, însă luăndŭ în 
drépta băgare de sémă și celtuielile statuluĭ, vomŭ stăruĭ din tóte poterile, ca de acésta milă 
să ne folosimŭ numaĭ acolo, unde trebuința o cere ne încungiuratŭ. Îmbucurătórea propășire 
a scólelorŭ nóstre va prospera în viitoriŭ cu atăta maĭ tare, cu cătŭ prin neobosita stăruință a 
supremuluĭ inspectore a tuturorŭ scólelorŭ de confesiunea nóstră a Escelențiĭ Sele Părinteluĭ 
Episcopŭ Barone de Șaguna sʼa ridicatŭ și acele pedice din drumŭ, ce în unele comune 
mestecate întărziaŭ ba nu arare orĭ și nimicéŭ și cele maĭ bune tendințe ale creștinilorŭ ce le 
aveaŭ pentru înființarea scólelorŭ, se luă influința celorŭ neciemațĭ în trebile scólelorŭ și se 
mărginĭ activitatea celorŭ ce aŭ să lucre pentru buna lorŭ sporire. În privința acésta slobozi 
dară Escelenția Sea Părintele Episcopŭ Circulariŭ cu datŭ din 7 lé Septem. Nr. 858 către 
PP. Protopopĭ și Preoțĭ în care după ce arată a sea bucuriă pentru sporiulŭ ce sʼa făcutŭ în 
privința scolelorŭ în unele protopopiate și ʼșĭ esprimă a Sea înaltă recunoștĭnță către ceĭ ce 
sʼaŭ distinsŭ în sfera acésta pentru noĭ de așia mare însemnătate, și demustură pre ceĭ ce 
sʼaŭ arătatŭ maĭ recĭ și posomorățĭ la înplinirea acestorŭ sfinte detorințe înboldinduĭ spre o 
activitate maĭ seriósă, adauge următóriele cuvinte: 
 Adeveratŭ, de multe orĭ Părințiĭ Protopopĭ și Preoțĭ pre lăngă tótă bunăvoința și 
strădania, ce o aŭ pentru tréba școlare, nu potŭ spori din pricină, că crestiniĭ aducŭ înainte 
sărăcia, care ʼĭ împiedecă a putea ridica și înzestra cu cele trebuincióse o scólă; însă pre 
lăngă tótă sărăcia totușĭ va aduce orĭ cine jertfă pentru șcólă, numaĭ décă PP. Protopopĭ și 
Preoțĭ se vorŭ nevoi a capacita pe Crestinĭ despre lipsa cea mare a șcólelorŭ, precum și 
despre folósele cele marĭ, care le aducŭ cu sine șcólele atătŭ pentru singuraticele persóne, 
cătŭ și pentru întréga națiune, ― décă le vorŭ pune înainte, cum alte popóre conlocuitóre 
aducŭ însemnate jertfe pentru șcóle, pătrunse fiindŭ despre aceea, că numaĭ șcólelorŭ aŭ să 
mulțămiască bună starea lorŭ, de care se bucură. Și așia jertfindŭ fie care din sărăcia sa 
puținŭ, se póte aduna cătŭ se cere pentru înființarea și susținerea uneĭ șcóle.“ 
 Apoĭ le dă inviațiunĭ, cum aŭ să urméze, acolo, unde comunele săntŭ mestecate în 
poterea celuĭ maĭ prospetŭ decretŭ guberniale, ce a eșitŭ în privința acésta, în următoriulŭ 
modŭ“ 
 „Fiind însă că în unele locurĭ Crestiniĭ nostriĭ se află amestecațĭ cu crestiniĭ de altă 
lege întrʼunŭ numerŭ așia de  micŭ, încătŭ nicĭ uniĭ nicĭ alțiĭ nu săntŭ în stare așĭ face 
singurĭ de sine șcólă confesionale, dreptŭ aceea adese orĭ se naște trebuința, de a se face 
abatere dela principiulŭ confesionale enunciatŭ de înalta Stăpănire și de a se înființa o șcólă 
comună, la care să contribuie amăndoue părțile. Însă ca acéstă abatere dela principiulŭ 
confesionale să nu se facă decătŭ numaĭ acolo, unde este neapărată lipsă pentru acésta, bine 
a voitŭ Înaltulŭ Gubernŭ a slobizi către mine unŭ decretŭ supt 6 Iuniŭ a. c. Nr. 6826/657, în  
privința scólelorŭ mestecate, care înaltŭ Decretŭ însă Înălția Sea Domnulŭ Principele 
Gubernatorŭ la umilita mea propunere și rugare sʼaŭ milostivitŭ prin ordinațiunea sa din 26. 
Augustŭ a. c. Nr. 198 c. d. alŭ desluci și maĭ deaprópe, și așia pentru asemenea întămplărĭ a 
statornici următórele norme: 
 1.) Unde Crestiniĭnostri forméză o parohiă de sine stătătóre, în care se ducŭ 
protocóle matriculare, acolo nu se póte face abatere dela principiulŭ confesionale, ci 
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Crestiniĭ nostri sântŭ datorĭ așĭ face șcólă și a o susținea cu puterile sale fără de a se 
amesteca cu crestinĭ de altă lege. Aflănduse în orașiulŭ orĭ sarulŭ acela crestinĭ de altă lege 
însă întrʼunŭ numerŭ așia de micŭ, încătŭ nu sântŭ în stare de aʼșĭ ridica șcólă propriă, 
atuncĭ acelorʼa le este slobodŭ aʼșĭ trimite copiĭ în șcóla nóstră, unde pre lăngă plata 
obicinuită vorŭ învăța învățăturile ce se predaŭ, afară de învățătura crestinéscă. 
 2.)  Unde din contră crestiniĭ nostri nu alcătuiescŭ o parohiă ci se află întrʼunŭ 
numerŭ așia de micŭ, încătŭ nu sântŭ în stare a întocmi și a susținea șcólă cu puterile sele, 
acolo să potŭ însoțĭ cu ceĭ de altă lege spre ridicarea uneĭ scóle. La asemenea întămplărĭ, 
unde trebuie să se facă abatere dela principiulŭ confesionale, și să se înființeze șcólă 
amestecată, datóre este respectiva dregătoriă politică a eșĭ în fața loculuĭ dimpreună cu 
respectiviĭ Parohĭ și Protopopĭ de ambele confesiunĭ și a cerceta, că este lipsă de a se face 
șcólă mestecată și de este lipsă, sub ce modalitățĭ să se facă acésta ? 
 Pentru asemenea șcóle mestecate hotărăște înaltulŭ decretŭ Guberniale din 6 iuniŭ a. 
c. Nr. 6826/657. următórele regule: 
 a.) Unde Crestiniĭ de deosebite religĭ sântŭ silițĭ a face șcólă la o laltă, să 
întocmiască între sine legătură saŭ contractŭ în scrisŭ, în care să se deslușiască cu 
deameruntulŭ dreptulŭ de proprietate în privința șcóleĭ alŭ fiecăreĭ părțĭ și să însemneze 
sumele, cu care se deoblégă fiecare parte atătŭ la zidirea cătŭ și la susținerea șcóleĭ; 
 b.) Învățătoriulŭ, carele se alege din partea întregeĭ comunitățĭ, are să fie de relegea 
părțiĭ ceĭ maĭ numeróse; prin urmare elŭ va sta sub inspecțiunea dregătorieĭ bisericeștĭ, de 
care se ține. Unde ambele părțĭ săntŭ la numerŭ do o potrivă, acolo pe unŭ timpŭ va fi 
învățetoriulŭ de legea uneĭ părțĭ și după aceea ʼĭ va urma altulŭ de legea celeĭlalte părțĭ, și 
așia și inspecțiunea școlare se va afla odată în mănele dregătorieĭ a uneĭ bisericĭ și ceialaltă 
sub dregătoria celeilalte bisericĭ. 
 g.) În asemenea șcóle mestecate nu trebuie să se vârască între objetele învățătureĭ 
materiĭ religióse; învățătura relegeĭ o va asculta fie care parte la respectivulŭ seŭ Parohŭ.“ 
 Aceste invitațiunĭ fundate în principiulŭ confesionale, ce este prescrisŭ și sprijinitŭ 
de înaltulŭ Ministeriŭ alŭ învățămăntuluĭ, susținutŭ de înalta stăpănire, și lăsatŭ pe 
decretulŭ guberniale emisŭ, ca să se pună stavilă orĭ cărorŭ din contra lucrărĭ, sperămŭ că 
vorŭ fi în stare a conduce pe ceĭ ce săntŭ însărcinațĭ cu trebile scolarĭ la împlinirea 
datorințelorŭ lorŭ fără nice o abatere și privință, la ceĭ ce sémănă vorbe, că acestŭ principiŭ 
pentru noĭ atăta de salutare, nu arŭ fi și alŭ stăpănireĭ. Cu tóte aceste ne ținemŭ îndetorațĭ a 
le spune și aceea, cumcă orĭ cine, care va vré să lucre în contra principiuluĭ acestuĭa, însă nu 
póte fi prétinulŭ nice alŭ națiuneĭ, nice alŭ religiuneĭ nóstre care astăzĭ mărire dăndŭ 
Domnuluĭ se bucură de acele drepturĭ în asemenea mesură, ca orĭ care altă confesiune 
creștinéscă din marea și poternica nóstră Monarhiă. 
 S i b i i ŭ  22 Sept. Astăzĭ se celebră aicea onomastica zioă a Maiestățiĭ Sele ce. r. 
apostolice în biserica rom. catolică cu o mică solene, la care a luatŭ parte Serenitatea Sea 
principele gubernatore cu înalta generalitate și corpulŭ ofițirescŭ, ce. r. guberniu, 
Judecătoria supremă, Direcțiunea finanțiariă, și tóte branșele militarĭ și civilĭ, Escelenția 
Sea Părintele Episcopŭ greco resăriténŭ cu clerulŭ seŭ, ș. a. ―  
 Înaltulŭ ministeriŭ de învățemăntŭ a hotărâtŭ, ca limba germană să se întroducă în 
tóte gimnasiele ca studiŭ oblegatŭ, și că de acuma înainte nu numaĭ în ginmasiele publice, 
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ci și în cele private, décă vreŭ să facă pretensiune la publicitate, aŭ să se ducă tote 
protocólele de conferință, și tóte relațiunile ce mergŭ la ministeriŭ în limba germană. Ba în 
a 8-a clasă gimnasiale are Istoria și Geografia să se predee în limba acésta. 
 A l b a  C a r o l i n a  21 Sept. Erĭ cuvântară P. P. Iesuițĭ și în cetatea nóstră de 
doue orĭ în biserica catedrale r. c. ― 
 Cu începutulŭ luĭ Oct. c. n. sʼŭ transmutatŭ deregătoria com. milit. districtuale de 
aicĭ la Orăștie. ― 
 Austria.  V i e n a  29 Septem. Bursa nóstră a primitŭ știrile telegrafice ce aŭ sositŭ 
aséră aicĭ din Londonŭ și Parisŭ cu mare bucuriă. Știrile că 4 fregate, și precum descrie maĭ 
pre largŭ Timesulŭ, doue corabie din amăndoue escadrele din Besica baĭ sʼaŭ ciămatŭ la 
Constantinopole spre scutința capitaleĭ află următória interpretațiune: Sultanulŭ și 
cabinetulŭ luĭ săntŭ aplecațĭ, ba póte mi hotărâțĭ să priméscă proiectele de înpăciuire ale 
poterilorŭ, și nota vieneză, însă selbaticele popóre și partida domestică de resbelŭ, carea 
dominéză Constantinopolea, facŭ ca să se témă de o răsculare. Acéstă resculare de sʼarŭ 
întempla se va sugruma prin corăbiele de resbelŭ, și pórta are mănile libere. 
 Acéstă interpretațiune este cu mintea potrivită, și noĭ poftimŭ ca să fie și cea dréptă. 
Întrʼaceea sʼa maĭ aflatŭ încă una, și asta rezonéză în modulŭ următoriŭ: Pórta este hotărâtă 
a se opune, însă ea se teme de fanatismulŭ, ce nu se póte încungiura în urmările unuĭ 
resbelŭ religiosŭ, și de aceea ea vrea să pună impoporațiunea creștinéscă subt scutulŭ 
frațilorŭ lorŭ de credință ca să nu i se facă cevașĭ imputărĭ. Nicĭ acestŭ rezonementŭ nu este 
nelogicŭ, și are încă și o adaogere polemică asupra rezonementuluĭ din teiŭ. 
 Ce potŭ folosi vreocăteva corabie de resboiŭ, décă órdele străine se bărbarĭ face o 
cetate bogată de teatrulŭ desfrânatelorŭ sele fapte? Ce le pasă lorŭ, décă acea cetate se va 
zdrobi în bucățĭ? Căndŭ arŭ face clasa de ómenĭ maĭ avută din Stambulŭ rescóla, atuncĭ 
focurile fregatelorŭ nu arŭ greși în argumentele sele. Căndŭ însă soldatesca, și proletariĭ 
vorŭ susținea rescóla, atuncea glónțele vrășmășeștĭ vorŭ contribui numaĭ spre aceea, ca și 
ceĭ avuțĭ să se fanatiseze asupra luĭ Abdulŭ Megidŭ și ministriĭ luĭ. Aceste săntŭ doue 
rezonemente, ce staŭ către olaltă. Amăndoue săntŭ conjuncture, filosofiă de bursă, ce 
trăiește de astăzĭ pe măne. Întrʼaceea este de observatŭ, că cursurile sʼaŭ suitŭ și în Berlinŭ, 
și ca să nu uitămŭ ce dă iarășĭ speranțelorŭ de pace nutrimentŭ, trebuie să pomenimŭ și 
despre faĭmele, ce circuléză, că adecă o personalitate înaltă a zisŭ către D. Rotșildŭ în 
Olomuțŭ: „Pentru pace săntŭ cele maĭ bune speranțe. ― 
 Moravia. Despre primirea Maiestățiĭ Sele împeratuluĭ Nicolaŭ, avemŭ din Olomuțŭ 
următóriele date: în 24 Sept. c. n. la 2 óre după amézĭ a mersŭ Maiestatea Sea împeratulŭ 
nostru pre unŭ ecstra trenŭ pănă la Preraŭ, ca se priméscă și să salute acolo pe împeratulŭ 
Rusieĭ. Înainte de 6 óre înștiință strigarea de treĭ orĭ la puște a soldațilorŭ dela pórta 
casteluluĭ sosirea înaltelorŭ Maiestățĭ, în trăsura din tăiă era dé drépta Maiestatea Sea 
împeratulŭ Rusieĭ în uniforma unuĭ generale austriacŭ, iară de stănga Maiestatea Sea 
împeratulŭ nostru în uniformă de generale rusescŭ. În adoa trăsură a fostŭ marele Ducă 
Nicolaŭ în uniforma de usarĭ aĭ regementuluĭ seŭ, și în celelalte trăsure eraŭ generaliĭ 
ruseștĭ și austriacĭ. Căndŭ ajunseră înalțiĭ domnitorĭ la reședința principeluĭ episcopŭ, unde 
eraŭ adunațĭ demnitariĭ ceĭ maĭ ʼnalțĭ și generalitatea, se ridică o strogare de bucuriă întinsă. 
Capela regimentulŭ de ciurasirĭ, care era așezatŭ acolo, intonă imnulŭ poporale rusescŭ. 
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După ce Garda de onore a regimentuluĭ de ciurasirĭ Nicolaŭ, ce consta din o ziumetate de 
escadronŭ se privi de proprietariulŭ seŭ Maiestatea sea împerătéscă ruséscă, și sta să 
defileze pe lăngă préînalțiĭ óspețĭ, Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ se pusă în fruntea 
escadronuluĭ și condusă trupele ce. r. salutăndŭ pe dinaintea Maiestateĭ Sele împeratuluĭ 
nostru. Asupra acesteĭ cortuzie se ridică unŭ aplausŭ fără sfărșitŭ. Séra a fostŭ teatrŭ pare și 
sʼa datŭ opera „Linda.“ Representația acésta teatrale a fostŭ onorată de înălția sea regéscă 
principele de Prusia, de înălția sea regéscă principele Carolŭ din Bavaria de înălția sea 
regéscă Ducele Ludvicŭ din Bavaria. De înălțiele sele regeștĭ Duciĭ de Parma și Modena, 
maĭ de toțĭ generaliĭ și ofițeriĭ de stabŭ străinĭ. Maiestățile Sele nu aŭ luatŭ parte. Cetatea a 
fostŭ strălucitŭ iluminată. ― Precum se vorbește Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ arŭ fi 
primitŭ în 14 Sept. întrʼo audiențiă privată pe ambasadorele englezescŭ Vestmoreland. Maĭ 
nainte de acésta a avutŭ lordulŭ o convorbire îndelungată cu contele Neselrode și cu 
Baronele Maiendorf. 
 O l o m u ț ŭ  27 Sep. c. n. Zilele cele frumóse dela Olomuțŭ vorŭ trece curăndŭ. 
Aicea vorŭ căuta tóte afară ca întrʼo casă după serbătórea nunțiĭ. Luminele de bucuriă vorŭ 
peri din ferestriĭ, și Olomuțulŭ se va întórce la obicinuitulŭ seŭ întunerecŭ. Braziĭ de pe 
lăngă case îmbracă colórea galbină, ca și frunzele și girlandele de podóbă. Și musica 
curăndŭ nu va maĭ suna, înbulziala ómenilorŭ, și strepitulŭ trăsurelorŭ va înceta, mi 
pușcăturele manevreĭ nu vorŭ maĭ zgudui aerulŭ ― în scurtŭ, Olomuțu va fi aceea, ce a 
fostŭ maĭ nainte, în locŭ de reședință a doĭ împerațĭ, tăcuta, seriósa, păvăzata, cu apă 
încungiurata fortăréță. 
 La toțĭ lʼi inima tomnatică. Ce vorŭ aduce zilele cele maĭ de aprópe ? Bătea séŭ pace 
? Ne tememŭ de bătae. 
 Marea seriositate, ba festivitatea, cu carea se arată aicea împeratulŭ Nicolaŭ, nu a 
scăpatʼo niminea din vedere. Cum că Monarhulŭ acesta nu va lăsa nice o literă din 
hotărârea sea, de aceea potemŭ fi convinșĭ. Cumcă conferințele se continuă aicea fără 
pregetŭ, este tocmaĭ așia cunoscutŭ, precum este știutŭ, că împeratulŭ Nicolaŭ a cerutŭ 
delocŭ relațiune despre negoțiațiunĭ, și în urmarea lorŭ nicĭ nu a cercetatŭ teatrulŭ séra. 
 Aceste tóte nu lasă locŭ bucurieĭ, care altfeliŭ este legată cu viața din lagăre. Cu tótă 
splendórea, și podóba spectaclele și esercițiele de arme nu a potutŭ să nu ese la ivélă fața 
cea seriósă din dosŭ a timpuluĭ. 
 Întrebarea este acuma: Ce este scopulŭ conferințeloru? De bună sémă numaĭ 
convorbirea despre eventualitatea la întămplare de bătae, alianția Austrieĭ cu a Rusieĭ? 
Conferințele se pórtă esclusivŭ numaĭ de representanțiĭ amendurorŭ împerațĭ, nu ea nicĭ unŭ 
diplomatŭ străinŭ parte la ea, nicĭ însușĭ Lordulŭ Vestmoreland, care aicea figuréză numaĭ 
ca generale. 
 Din partea nóstră însă afară de contele Buol-Șauenștein, se maĭ află încă aicĭ și 
ambasadoriĭ Austrieĭ din Francfurtŭ, și Berlinŭ Baronele Proceș și contele Tun. Cu contele 
Neselrode săntŭ din partea ruséscă Baronele Maiendorf D. Sacen, și Cudriafsci și cancelaria 
ruséscă diplomatică. Ambasadorele Franțieĭ D. Burcene nicĭ nu e aicĭ. Ce sʼa hotărâtŭ aci se 
va cunóște curăndŭ din pașiĭ ambelorŭ poterĭ. De séră aŭ să și plece împeratulŭ Rusieĭ și 
marele Ducă, iară Maiestatea Sea va pleca joĭ. 
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 Aséră sʼaŭ maĭ arătatŭ Monarșiĭ în lagărŭ, unde se esecută unŭ trivodŭ militărescŭ 
mare cu 33 de bande musicale, care căte odată tóte la olaltă, căte odată căntară singuratice 
unele piese. Imposante sʼa făcutŭ marșulŭ din „Profetulŭ,“ care fu esecutatŭ de toțĭ 900 de 
musicanțĭ. Întreita iluminațiune de lampe, de făcliĭ și de foculŭ bengalicŭ vănătŭ lumină 
totŭ ținutulŭ. După producțiunea musicale Stuverŭ aprinse focurile sele artificiose. Racetele 
se înălțară, șuieraŭ, și pocniaŭ, soriĭ învărtiaŭ rótele lorŭ de focŭ, globiĭ lucitorĭ înpreștiaŭ 
bucetele lorŭ din înălțime giosŭ, mi stelele căzetórie trăgiaŭ coloriĭ lorŭ încetŭ peste albele 
castre. O strigare de bucuriă din gura a 40,000 de soldațĭ resuna din depărtatulŭ lagerŭ. 
Înceierea se făcŭ prin o luptă de mare, în care timpŭ cărăbiele luĭ Stuver îșĭ lăpădară cele 
numaĭ cu potință glónțe luminóse. 
 După aceea plecară Maiestățile în cetate, și bandele musicalĭ se înpărțiră în tóte 
părțile. 

________________ 
Întămplări de zile. 

Se vorbește că Anglia și Franția vré să iaie la marea resăriténă o pusețiune ca și în 
Dardanele. 

Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ aŭ plecatŭ în 27 Sept. c. n. séra la 10 óre din 
Olomuțŭ. Maiestatea Sea împeratulŭ nostru lʼa petrecutŭ pănă la curtea drumuluĭ de ferŭ 
unde înbrețișinduse și sărutănduse se despărțiră. 

Între Carpiĭ și Modena a fostŭ adacată Poșta împerătéscă de hoțĭ, conductorele 
rănitŭ, și pasageriĭ despoiațĭ. 

În Timișóră aŭ spănzuratŭ în 30 Sept. c. n. o femeie anume Șapi Sabo pentru că a 
pusŭ focŭ. 

În 28 Sept. nóptea sʼa trimisŭ din porunca Maiestateĭ Sele împeratuluĭ rusescŭ dela 
Olomuțŭ unŭ curierŭ la S. Petersburgŭ, care a avutŭ așia grabă mare, de a întrebuințatŭ 
ecstra trenŭ. 

Lunĭ arseră maĭ multe case în vecinulŭ satŭ Gușterița. Serenitatea Sea principele 
gubernatore a eșitŭ în fața loculuĭ și a făcutŭ dispusețiunĭ cuviințióse. 

Foculŭ ce sʼa întămplatŭ în 11 Sep. în Rapoldulŭ mare a mistuitŭ 156 de case, 168 
șure 1715 gălete de grăŭ, 2412 cară de fănŭ, 8 vite, 32 porcĭ 2 muerĭ, și 4 copiĭ. 

Împeratulŭ Napoleone a moștenitŭ în Aiacio casa în care sʼa născutŭ unciulŭ seŭ. 
Cetatea Bulonea a celtuitŭ 100,000 francĭ pe florĭ și girlande pentru primirea 

împeratuluĭ. 
Dela Varna se înștiițéză că trupele asiatice, ce se transportară acolo, se pricepŭ pré 

bine la jafurĭ fără deosebire la creștinŭ și la Turcĭ. 
Maĭ tóte gazetele înștiințéză, cumcă 1300 redifĭ au fi trecutŭ Dunărea în vecinătatea 

satuluĭ Bancasa, și aru fi jăfuitŭ acestŭ satŭ fără săʼĭ fie prigonitŭ rușiĭ. 

________________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  25 Septem. c. n. Ziurnalele „de Deba“ întărește depeșa telegrafică din 
Constantinopole, ce nio aduce „Morning Post“ cumcă adecă 3 corabie din fieștecare flotă 
spre scutința Anglilorŭ și a Franțozilorŭ din Constantinopole aŭ trecutŭ Dardanelele, și că 
în momentulŭ acesta aŭ lăpădatŭ angirele naintea Constantinopoleĭ. Ziurnalele de Deba nu 
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pune multŭ prețŭ pe numerulŭ corăbielorŭ, care aŭ trecutŭ Dardanelele, mi cugetă, cumcă 
este totŭ atăta, séŭ că săntŭ 2 séŭ 3 corabie, căci la întămplare de lipsă se vorŭ ciăma și 
celelalte spre ajutoriŭ. Lucrulŭ de căpeteniă este, că corăbiele străine săntŭ în Bosforŭ, și că 
în urmarea acésta ordinea lucrurilorĭ ce sʼa întrodusŭ prin tractate este deslegată. Ziurnalele 
de Deba privește acestŭ actŭ, ca corespunzetoriŭ respunsŭ la marșulŭ rușilorŭ peste Prutŭ, 
și cugetă că tocmaĭ acuma se póte trăgăna multŭ lucrulŭ pentru că timpulŭ înaintatŭ, care 
nu îngăduie Rusieĭ săʼșĭ tragă trupele din principate va mișca flotele, ca să ierneze în 
Bosforŭ. Noĭ însă nu cugetămŭ „zice Deba maĭ departe“ cumcă îngrigirea burselorŭ este 
justificată. Pănă acuma nu a avutŭ întrarea în Dardanele a poterilorŭ aliate scopulŭ ca să 
întimpine o invasiune ruséscă, ci numaĭ acela ca să sugrume o insurecțiune turcéscă. 
Invasiunea șiʼa pusŭ dară de țăntă, a susținea pacea, pentrucă ea are să scutiască pe 
Sultanulŭ de o partidă, ce vrea săʼlŭ tragă la răsboiŭ. Ocuparea dară a Constantinopoleĭ, la 
întemplare ca evinemintele se o céră acésta, arŭ avea asemănare cu ocuparea Romeĭ prin 
Franțozĭ, în amăndoue casurile sʼa făcutŭ intervențiunea, ca să se susțină pacea și răndulŭ 
bunŭ, și ca stăpănireĭ să i se dee iarășĭ libertatea. 

De bună sémă că nu e nimicŭ în stare a dovedi voința tuturorŭ poterilorŭ, a trăi în 
pace, maĭ multŭ decătŭ acésta nepărtinitóriă scutință, ce totodată umbrește pe Sultanulŭ și 
pe Papa.  Cum nu se va maĭ afla Sultanulŭ subt apăsarea și tirania patimilorŭ poporuluĭ, 
delocŭ se vorŭ potea iarășĭ întreprinde negoțiațiunile cu norocŭ. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  24 Sept. c. n. Timesulŭ aduce următóriele doue ponderóse știrĭ: 
Înpreunatele florte în Besica baĭ aŭ fotsŭ silite la representarea Divanuluĭ a trămite căte 
doue corabie la Constantinopole spre scutirea Franțozilorŭ, ce locuiescŭ acolo. 
 A doua știre este, că Austria a deciaratŭ, cumcă ea dintrʼo parte nu se póte învoĭ cu 
conceptulŭ Franțieĭ și alŭ Anglieĭ în privința legănătórieĭ întrebărĭ de cértă ruso-turceștĭ. 
 Timesulŭ comentéză asupra acestorŭ doue știri în următoriulŭ modŭ: Este 
adeveratŭ, că guberniulŭ sultanuluĭ nu maĭ are auctoritate asupra trupelorŭ, și poporațiuneĭ 
capitaleĭ, și că spiritulŭ acesteĭ de pe urmă este atătŭ de resboiosŭ și fanaticŭ cătŭ cércă să o 
arunce peste capŭ întrʼo bătae nu numaĭ asupra vrăjmașilorŭ eĭ, ci și asupra acelora pe cariĭ 
ea îĭ privește ca prieteniĭ indiferințĭ. Acéstă poporațiune turcéscă nu are nicĭ o ideă despre 
aceea, că ea se scutește, ea gugetă să pórte o luptă sfăntă plină de învingerĭ pentru Semilună 
în contra cruceĭ, și se ține destulŭ de poternică și de însemnată, ca să reîntingă nu numaĭ pe 
ceĭ ce se înbulzescŭ cu arma în mănă, asupra eĭ ci și pe nenlăcuțiĭ ajutătorĭ. Turciĭ, ce staŭ 
astăzĭ în arme săntŭ atăta de sălbaticĭ și fanaticĭ, ca cum eraŭ odată numaĭ sudițiĭ luĭ 
Mahmed alŭ II. r. Din pustietățile asiatice ca lăcustele alergăndŭ aci, de acolo, unde nu a 
străbătutŭ nice o rază a reformeĭ, unde poterea barbarismuluĭ stă în cruzimea sea perfectă, 
sʼaŭ mestecatŭ eĭ în momentulŭ acesta cu aceea poporațiunea imperiuluĭ turcescŭ, care este 
ocupate cu rafinarea europénă, și așia sʼa născutŭ o compusețiune minunată însă totŭ odată 
și periculósă.  
 Ce se atinge de fapta pentru scisma opiniunilorŭ între Austria și amăndoue poterile 
maritime, nu póte să ne surprindă că în întrebarea acésta sʼa făcutŭ desbinare în întrebarea 
de căpeteniă, se învoescŭ perfectŭ tóte treĭ poterĭ, adecă însărcinarea cabinetelorŭ este, a 
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susținea pacea și a împedeca lățirea Rusieĭ în Europa. Privința Austrieĭ către Rusia este 
firește maĭ mare decătŭ a poterilorŭ apusene. Rusia încă are mare interesŭ în aceea, ca 
garanțiele de pace pentru pórtă să nu fie în viitoriŭ pré lăsătórie. Austria este în cugetulŭ de 
căpeteniă înțelésă cu celelalte poterĭ și nu vrea ca pentru grupele de vorbe și pentru forme 
să se strice pacea. 
 „Postu“ înștiințéză că nu patru ci șese corabie aŭ întratŭ în Dardanele, și se 
camrescocorește înpotriva Rusieĭ, și vrea să arate că prin acésta nu sʼa vătămatŭ tractatele. 

________________ 
Rusia. 

 Din Moscva se înștiințéză următoriele: în 14 Sept. la 10 ore diminéța a pelegrinatŭ a 
Sea împerătéscă Maiestate Précucerniculŭ Domnŭ și împeratŭ cu feceorulŭ seŭ, 
dreptcredințiosulŭ Domnŭ Nicolaŭ Nicolaevici suptŭ resunetulŭ clopotelorŭ în mizloculŭ 
poporuluĭ îndesatŭ prin Cremelŭ la uspensi-soborŭ (biserica catedrale) După ce a fostŭ 
primitŭ clerulŭ celŭ maĭ înaltŭ Mitropolitulŭ Moscvi Filaretŭ lʼa salutatŭ cu următorea 
cuvăntare: Précucernice împerate ! Tóte aŭ subt ceriŭ timpulŭ seŭ, zice celŭ maĭ înțeleptŭ. 
Dreptcredințiósa biserică a avutŭ în Tine totŭ déuna apărătoriulŭ eĭ, dar cu deosebire Te 
vede presentulŭ în acésta ciămare. Pentru sfințenia luĭ în Oriente, pentru securitatea și 
odihna coreligionarilorŭ Teʼaĭ făgăduitŭ cu sabia, carea este poternică prin cuvăntulŭ 
împerătescŭ; fricósa îngrigire, ce sʼa lățitŭ prin acésta în statele ce săntŭ locuite de alte 
popore ne înștiințéză cumcă cuvăntulŭ Teŭ va învinge asupra protivnicilorŭ ca și armele 
Tele. Sufletulŭ nostru pătrunsŭ de simpatiă pentru cugetele Tele, se rógă pentru Tine la 
Măntuitoriulŭ: Dómne cu poterea Tea dă Țaruluĭ bucuriă „După aceea sărută împeratulŭ 
crucea și fu stropitŭ cu apă sfințită, apoĭ se ținu servițiulŭ dumnezeescŭ, și urmă sărutarea 
SS. Icóne și a Móștelorŭ. În sfărșitŭ eșiră préînaltele persone portăndulise Crucea înainte 
din biserică în căntărĭ de bucuriă, ce se revărsʼaŭ la ceriŭ pentru buna sosire a Monarhuluĭ. 

________________ 
Turcia. 

 După știrile din Constantinopole din 19 Sept. se adeverește faima cumcă întărătarea 
partideĭ resbelice a ajunsŭ celŭ maĭ înnultŭ gradŭ. La 60,000 de ulemanĭ și softa din 
Constantinopole și de prin pregiurŭ să se fie oblegatŭ prin subscriere, ca săʼșĭ pună tóte 
poterile numaĭ ca să susțină opusețiunea asupra Rusieĭ. Din provincie vinŭ necontenitŭ 
regruțiĭ la stégurĭ ― Pregătirile de resboiŭ se facŭ fără odihnă, și fiindŭ că holera a eruptŭ 
în Odesa, și a străbătutŭ pănă la principatele Danubiane, așia dară sʼa hotărătŭ în o ședință a 
comisiuneĭ sanitare, ce sʼa ținutŭ în 17, ca corăbiele, ce vinŭ dela Odesa, să se subpună la o 
carantină de 5 zile, și să se tragă unŭ cordonŭ dela Vidinŭ pănă la Sulina. Amăndoe 
hotărările sʼaŭ și pusŭ în lucrare. Și de către Persia sʼaŭ ridicatŭ carantine totŭ din pricina 
holeriĭ.  

 
26. 

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: : 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Orăștieĭ: fl. cr. 

 Din Comunitatea T u r m a ș ĭ. Din lada bisericeĭ 1 f. dela P.   
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Petru Muntian Paroh 30 c. I. Viseresc crâsnic 20 c. Din lada bisericeĭ 
din comunitatea Mărtineștĭ 2 f. Crăsniculŭ de aicĭ Adam Oimulesc 20 
c.                   Suma  

 
 

4 

 
 
10 

 Din Comunitatea D u n c ș o r ŭ. Dela Dav. Suci Paroh 2 f. P. 
Țilea 1 f. I. Cujdriă 1 f. P. Todoresc 1 f.           Suma 

 
5 

 
― 

 Din Comunitatea T ă m ă ș a s a. Dela S. Iovescu 6 c. M. 
Cocrénu 6 c. Z. Cădariŭ 6 c. N. Cădariŭ 6 c. N. Costescu 6 c. A. 
Dânescu 6 c. L. Iovescu 6 c. I. Cocrénu 6 c. M. Cocrénu 6 c. A. 
Cocrénu 6 c. I. Iovescu 6 c. T. Iovescu 6 c. N. Iovésca 6 c. I. Iovescu 6 
c. N. Cocrénu 6 c. P. Iovescu 6 c. P. Birescu 6 c. I. Dâncescu 6 c. P. 
Dâncescu 6 c. I. Dâncescu 6 c. D. Costescu 6 c. N. Cocrécu 6 c. D. 
Cocrénu 6 c. I. Licescu 12 c. I. Licescu 6 c. A Licescu 6 c. A. Licescu 
6 c. D. Licescu 6 c. I. Birescu 6 c. T. Dâncescu 6 c. T. Cocrénu 6 c. V. 
Costescu 6 c. P. Licescu 6 c. D. Licescu 6 c. Ș. Licescu 6 c. N. 
Costescu S. Popésca 6 c. V. Cădariŭ 6 c. S. Cădariŭ 13 c. D. Cădariŭ 6 
c. I. Budiu 6 c. L. Bâltacu 6 c. F. Cocrénu 6 c. C. Lăudatu 6 c. A. 
Lăudatu 6 c. D. Budiu 6 c. P. Bâltacu 6 c. I. Costescu 9 c. I. Crestescu 
9 c. I. Costescu 9 c. A. Costescu 9 c. T. Costescu 9 c. M. Dâncescu 9 
c. I. Dâncescu 9 c. S. Dâncescu 9 c. M. Dâncescu 9 c. S. Dâncescu 9 c. 
S. Iovescu 9 c. P. Iovescu 6 c. M. Dâncescŭ 6 c. D. Dâncescu 6 c. V. 
Cădariŭ 6 c. A. Popa 6 c. N. Bâltacu 6 c. P. Bâltacu 6 c. I. Licescu 4 c. 
A. Onescu 4 c. A. Onescu 4 c. D. Bâltacu 4 c. P. Dâncescu 4 c. C. 
Iovescu 4 c. S. Licescu 3 c. I. Dâncescu Preotŭ 1 f.               Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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 Din Comunitatea S i m e r i a. T. Dadoeați I. Cismasi P. 
Păpucŭ, G. Luca, T. Ioja, M. Dinșorén, G. Căndroiĭ. I. Cismași, A. 
Stoianŭ, L. Căndraiĭ, A. Dănșoian, A. Monor, A. Naina, A. Dănșorian, 
I. Lăcătași C. Jiga, I. Celmic, A. Neguesc, I. Naina, P. Pecuc, I. 
Dănesc, M. Onesc, A. Comșa, A. Onesc, I. Văsiĭ, L. Turmășan, S. 
Brițesc, S. Rusta, A. Gligoresc, I. Gligoresc, G. Rusta, A. Rusta, G. 
Ocomșon, G. Gruesc. I. Suciŭ, N. Gruesc. M. Cantor, I. Gligor, A. 
Gligor, T. Gruesc, I. Faor, D. Grusesc, A. Solomonesc, I. Teodor, I. 
Filipesc, M. Onesc, V. Gridan, A. Igna, S. Șandru și M. Pădurian totŭ 
insulu a datŭ căte 24 c. valutalĭ, cariĭ în arg. facŭ              Suma      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 

 Dela Filia R e p a ș ĭ   ‒ ‒ ‒ ‒ 2 36 

 „    Satulŭ P e t r e n ĭ   ‒ ‒ ‒ ‒ 4 ― 

           „       „     T o l t i a  mare și mică  ‒ ‒ 3 ― 

           „       „     O r ă ș t i ó r a  de josŭ.  ‒ ‒ 3 ― 

     „   Filia B u c i u m ĭ   ‒ ‒ ‒ ‒ 3 ― 

     „   Parohulŭ Ilie Popovicĭ  ‒ ‒ ‒ 2 ― 

     „   Satulŭ O r ă ș t i a  b é c u l u ĭ   ‒ ‒ ‒ 4 ― 

     „   Parohulŭ Avram Hanciu ‒ ‒ ‒ 1 ― 

     „   Satulŭ L u d e ș t ĭ   ‒ ‒ ‒ 3 ― 

     „   Filia C o s t e ș t ĭ   ‒ ‒ ‒ ‒ 3 ― 
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     „   Parohulŭ Ioan Popovicĭ   ‒ ‒ ‒ 1 ― 

Suma 37 36 

Din Protopopiatulŭ Borgouluĭ   

 Din Comunitatea B o r g o  - S u s e n ĭ. Din lada biserici. 1 f. 
Simion Flămândŭ Paroh 1 f. G. Moldovan 10 c. G. Someșan 6 c. I. 
Bellan 4 c. P. Pavelian 6 c. I. Acsentie 10 c. S. Turșa 6 c. A. Pop 8 c. I. 
Cracana 4 c. I. Buff 4 c. L. Buff 6 c. I. Bruș 6 c. I. Bruș 4 c. B. Dann 
12 c. C. Flămând 10 c. I. Dan 3 c. T. Lipan 4 c. C. Bulen 4 c. G. 
Sărățan 6 c. A. Bălan 10 c. G. Turșa 4 c. P. Tănasie 6 c. T. Ușeriĭ 10 c. 
C. Dan 20 c. M. Purice 4 c. V. Andreșel 8 c. C. Dania 10 c. I. Bruș 6 c. 
D. Bondriș 10 c. A. Bondriș 4 c.                              Suma 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
25 

Suma 56 17 

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

4518 59 

Suma totală 4575 16 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 1. Octom. Calend. noŭ. 
Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 115  

Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒    1101/8  
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