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Depeșe telegrafice.  
 

 C o n s t a n t i n o p o l e  31 Maiŭ c. n.  D. Ozeof a plecatŭ în 26. Pregătirile de bătaiă se 
cuntinue. Unŭ memorandŭ sʼa datŭ din partea Porțiĭ ambasadorilorŭ străinĭ. Comerciulŭ 
stagnesă. Inimile săntŭ din afară liniștite. 
 F r a n c f o r t ŭ  6 Iuniu. „Ziurnalele de Francfortŭ“ a adusŭ unŭ articulŭ începătoriŭ 
spre dovadă, cumcă pentru Rusia în causa orientale nu zace casŭ de resbelŭ. 
 B e r n ŭ  4 Iuniu. Consiliulŭ de confederațiune deciară judecătoria marțiale din 
Fraiburgŭ de anticonstituționariă, și sentințele eĭ de nelegiuite. Condemnațiĭ săntŭ a se îndrepta 
la judecătoriele ordinarie, décă nu arŭ urma amnectiă pentru eĭ. Și împrumutările silite se 
deciară de anticonstituționarie. 
 V i e n a  8 Iuniu. Împerătésa Maria Ana a trecutŭ prin Grațŭ către Laibahŭ. 
 — Regele Bavarieĭ a sositŭ în Veneția. 
 După o depeșă privată dela Semlinŭ vaporele „Seceni,“ care a ajunsŭ în 7 Iuniu diminéța 
la 4 óre din Galațĭ, spune că pănă atuncĭ nu ajunsese corabia Loiduluĭ din Constantinopole în 
Galațĭ. 
 C a s e l a  6 Iuniu. Electorele a ridicatŭ pe soția sea contesa Șaumburgŭ, copiiĭ și 
succesoriĭ eĭ în statŭ principescŭ, și ia datŭ titlu Principésă de Hanaŭ. 
 A n c o n a  2 Iuniu. Escadra spanióla nu merge la Triestŭ și Veneția, ci la Malta. 
 Ț e f a l o n i a  1 Iuniu. Bóla vițelorŭ (de strugurĭ) domnește în o estindere mare în tótă 
insula. 

______________ 
Romănulŭ și poesia luĭ. 

(Înceiere.) 
 După a nóstră părere causa acestiĭ remănerĭ îndărăptŭ pe cămpulŭ poesieĭ romăne se 
mărginește mumaĭ pe lăngă aceea împregiurare, că la noĭ pănă în minutulŭ de față nu sʼa 
îngrigitŭ nime de unŭ studiŭ regulatŭ alŭ gramaticiĭ romăne în de obște, iar de osebĭ studiulŭ 
poesieĭ a fostŭ greșitŭ cu totulŭ. Tinerulŭ de peste carpațĭ abia a învățatŭ a citi și a scrie 
romănește, și cărticica cea dinteiă ceʼĭ cade în mănă, săntŭ poesiele unuĭ Eliade, Boliacŭ, 
Alesandrescu, Roseti, Bolintinianŭ ș. a. Totŭ așia merge treaba și în Moldavia, unde elŭ se 
deprinde încă de micŭ cu poesiele unuĭ Asaci, Negruțți, Alesandri, Sionŭ, Donici, Negri ș. a. 
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Adaogă, că tinerimea din ambele acele principate romăne se face cunoscută încă din scólele 
elemenrarĭ cu limba franceză și italiană, care acolo jócă aceeașĭ rolă, care la noĭ germana și 
magiara. Ceʼĭ trebue dar acolo tineruluĭ alta, de cătŭ să înceapă a citi căte pe unulŭ seŭ altulŭ din 
poețiĭ ceĭ maĭ popularĭ aĭ acelorŭ doue limbe, și vezăndŭ atăta afinătate între acele și limba 
nóstră, décă are numaĭ unŭ dramŭ de talentŭ poeticŭ, să înceapă de locŭ a traduce, și în 
momente fericite se va pomeni, că traduce versurĭ întregĭ din cuvăntŭ în cuvăntŭ; ca să tacŭ 
despre metrele acelorŭ limbe, care tóte se potŭ întrebui, și sʼaŭ întrebuitŭ și pănă acum în limba 
nóstră cu celŭ maĭ bunŭ succesu. Astfeliŭ propășindŭ tinerulŭ moldavo-romănŭ, nu e mirare 
décă elŭ la înteia încercare de a produce ceva dela sine în stilulŭ legatŭ, reesă cu bravură, și 
seceră aplausulŭ publiculuĭ cetitoriŭ. În timpulŭ acesta tinerulŭ nostru ardeleanŭ aŭ bănățénŭ, 
căruia pănă în minutulŭ de față nuʼĭ stă de îndemănă altă cărticică cu versurĭ în limba romănă, 
de cătŭ póte „patimele Domnuluĭ,“ se le a scrisŭ renumitulŭ bărbatŭ advocatulŭ Aarone, séŭ 
„Leonardŭ din Longobarda,“ „Argirŭ,“ „Piramŭ și Tisbe,“ ș. ce. l., care astăzĭ încă deveniră 
fórte rare, este silitŭ a se apuca de poețiĭ latinĭ, aŭ germanĭ, dintre cariĭ pe Virgiliu și Ovidiu încă 
totŭ îĭ maĭ înțelege, iar căndŭ vine la Orațiu, i se suie părulŭ măciucă. Darŭ să punemŭ, căʼĭ 
înțelege pe deplinŭ; ve întrebŭ, cu ce sʼa alesŭ din aceea citire, de cătŭ póte cu admirațiunea de 
ideele cele înalte, peste care dă în aceĭ poețĭ clasicĭ; căcĭ de se va încerca aʼĭ traduce în limba sea 
cu acelașŭ metru, se face de râsŭ; de va începe a face și elŭ ode în limba latină, cu acele nuʼșĭ 
maĭ căștigă păne ? — Décă metrele latine, împrumutate dela grecĭ, sʼarŭ fi potrivitŭ cu limbele 
romanice, între care loculŭ alŭ doile îlŭ ține a nóstră, óre potutŭ arŭ fi italieniĭ, franțoziĭ, 
portugaliĭ, și spanioliĭ atătŭ de nătărăĭ și idioțĭ, în cătŭ să nu le bage în sémă, să nu le adopteză 
pentru limbele lorŭ? Căcĭ despre unŭ Dante, Petrarca, Tasso, ș. a. nu ne este ertatŭ nicĭ măcarŭ a 
presupune, cu atătŭ maĭ puținŭ a zice, că nu aŭ cunoscutŭ cu deplinătate limba latină, și cu tóte 
aceste eĭ nu se legară ca orbulŭ de gardŭ de metriĭ latinĭ, ci remaseră cu toțĭ pe lângă cădințe séŭ 
rime, cu ritmulŭ poeticŭ. Pentru ce darŭ noĭ singurĭ să ne facemŭ de bajocură cu esametriĭ, 
pentametriĭ și versurĭ zafice, și încă aceste din urmă nu după metrulŭ celŭ adeveratŭ alŭ odeĭ 
zafice, ci după o ariă trită, pe care ne învăța piaristiĭ a cănta, căndŭ eramŭ gimnasistĭ, plăcuta 
odă zafică: „Integer vitae?“ 
 Pănă căndŭ dară tinerimea romănă va învăța a se precugeta în altă limbă străină; pănă 
căndŭ gramatica limbeĭ sele va fi întrodusă în scóle ca studiu regulatŭ, în cătŭ tinerulŭ să se 
deprindă după regulele eĭ a face construcțiunĭ, a căuta sinonime, a face variațiunĭ în o temă, a 
cunóște figurele retorice și poetice; pănă căndŭ retorica și poesia ce i se propunŭ în scólă, nu 
vorŭ fi adaptate după natura limbeĭ nóstre și după analogia limbelorŭ romanice, ce săntŭ sororĭ 
dulcĭ cu a nóstră; pănă căndŭ bărbațiĭ nostri literațĭ nu vorŭ veni la cunoștință, că limba nóstră 
nu e limbă grécă, nicĭ latină, care măimuți pe cea dinteiu, ca să o poțĭ strivi cu ezametriĭ, 
pentametriĭ, ode zafice ș. a. ca să zicĭ de voie aŭ nevoie, că în cuvântulŭ: „Pater,“ prima silabă 
dela natură este scurtă, și în cuvântulŭ: „Mater,“ aceeașĭ silabă dela natură lungă, lucrulŭ celŭ 
maĭ absurdŭ din lume: poesia nóstră literariă va remănea în scutece, și ceĭ ce se temŭ de poețĭ, 
potŭ dormi cu urecea liniștită, că maĭ curăndŭ se va mulțĭ numerulŭ ipocrițilorŭ, care îngitŭ 
cămila și strecură țânțariulŭ, în sinulŭ patrieĭ nóstre, de cătŭ alŭ poețilorŭ, după care arŭ poté eĭ 



 

Pag. | 134

îmbla și astăzĭ cu fălinariulŭ aprinsŭ zioa pe la amézĭ, ca Diogene, pănă căndŭ să afle unulŭ de 
dómne ajută. 
 Limba nóstră este limba cădințeĭ séŭ a rimeĭ, căndŭ e vorba de poesiă; decĭ după acésta 
și după ritmulŭ poeticŭ are săʼșĭ bată capulŭ tinerulŭ diletante, care se simte ciămatŭ dela natură 
a se încerca în poesiă. În aniĭ trecuțĭ se desbătuce în Gazeta Transilvanieĭ maĭ pe largŭ ce este 
căndința, ce este ritmulŭ, ș. ce. l. Aceste căndŭ le arŭ fi cititŭ, séŭ le arŭ citi tineriĭ nostriĭ de 
astăzĭ, cariĭ săntŭ aplecațĭ spre a versifica, nʼarŭ comite atăte greșelĭ în rime; ci arŭ ști, c ă  
d e l a  v o c a l e a  a c c e n t u a t ă  p ă n ă  l a  c a p e t ŭ, t r e b u e  s ă  f i ă  t o t ŭ  
a c e l e ș ĭ  l i t e r e  l a  o  c ă d i n ț ă  p e r f e c t ă, pentru esemplu: mórte-sórte, păne-
măne; dreptate-resbate m. a. ș. a. Sʼarŭ cere unŭ tractatŭ deosebitŭ, căndŭ arŭ voi cineva a se 
slobozi în regulele versificațiuneĭ romăne, care apoĭ nicĭ că arŭ avé locŭ în colónele unuĭ 
ziurnale ca acestŭ. Deci totŭ ce se maĭ póte recomenda tinerimeĭ diletante pe lângă cele zise 
este, ca să citiască cu tótă luarea aminte poesiele ce se scriseră pănă acum în limba nóstră aicĭ și 
în principatele de peste Carpațĭ, maĭ încotro să se siliască a se face cunoscuțĭ măcarŭ cu una din 
limbele romanice vie. Pe lângă acésta să nu uite nicĭ odată aceea, ce a zisŭ poetulŭ latinŭ că 
„nonum prematur in annum“ Colónele acestuĭ ziurnale staŭ pururea descise pentru încercările 
tinerilorŭ nostri în artea poesieĭ, cu aceea observațiune, că cele ce nu respundŭ pe deplinŭ la 
regerințele rimeĭ, deocamdată se vorŭ îndrepta ca și maĭ nainte, fără a se supune la o critică în 
publicŭ. Iar pentru maĭ marea lorŭ îmbărbătare nu vomŭ lipsi din căndŭ în căndŭ a da și căte una 
din poesiele celorŭ maĭ bunĭ poețĭ din Moldavo-romănia, care ne staŭ de în demănă. 
 În urmă ce se atinge de culegerea poesielorŭ poporalĭ, a baladeloeŭ séŭ căntecelorŭ 
bătrăneștĭ, de care se află fórte multe în sinulŭ poporuluĭ nostru, fiindcă, tóte provocațiunile 
făcute pănă acum către înțeligință remaseră fără de resultatulŭ doritŭ, de astădată pe întórcemŭ 
cu provocațiunea către tinerimea scolastică maĭ naintată în vârstă, care și fără de aceea simte 
maĭ mare aplecare atâtŭ spre citirea, cătŭ și ciarŭ spre compunerea versuilorŭ, ca aceea, 
folosinduse de timpulŭ ceʼlŭ petrece pe acasă cu ocasiunea ferielorŭ scolastice, să nuʼșĭ pregete 
a culege acemene poesie și cu venirea sea pe la gimnasie aŭ academiă, să le împărtășască cu 
redacțiunea acestuĭ ziurnale, care pe de o parte va pune la cale, ca acele versurĭ să se îndrepte, 
unde vorŭ avea trebuință, prin unŭ bărbatŭ cunoscătoriŭ de acéstă arte, și apoĭ îndreptate să se 
dee la tipariŭ, iară pe de alta nu va lipsi a premia pe trămițătorĭ după cuviință, séŭ cu banĭ, séŭ 
cu esemplare tipărite. Terminulŭ din urmă pentru culegerea și trămiterea acestorŭ versurĭ se 
defige pănă la sfârșitulŭ luĭ Decembre 1853 după călindariulŭ veciŭ. 

______________ 
Monarhia Austiacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  30 Maiŭ. Știrea despre préînalta resoluțiune în privința întroducereĭ condiceĭ 
civilĭ austriace în Ardealŭ dela 1, Septembre a. c nu lipsește a produce pretutindenea cea maĭ 
viiă bucuriă. Dar maĭ vărtosŭ Romăniĭ nostri aŭ maĭ mare causă de a saluta cu bucuriă acestŭ 
evinemântŭ, de óre ce acum se smulgŭ din rădăcină și se desfiițéză legile antinarțialĭ, care ne aŭ 
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fostŭ nóă atătŭ de prejudițiose, căcĭ acelea aŭ fostŭ aduse numaĭ în favórea uneĭ minorități a 
inpoporățiuneĭ țereĭ, éră nu spre fericirea obștéscă. 
 Prin întroducerea condiceĭ acesteĭ, cuvăntulŭ celŭ sacratŭ alŭ Maiestățiĭ Sele despre 
asemenea îndreptățire a tuturorŭ supușilorŭ ceĭ înaintea legiĭ, se realiséză și se preface în carne, 
și romănulŭ de aci încolo va fi în acéstă țéră întru tóte asemenea cu celelalte popóre colăcuitórie. 
Acésta întroducere a condiceĭ civilĭ austriace a doritʼo romănulŭ îndată ce a începutŭ a se 
întroduce ordinea cea nóuă în acéstă țéră, și nʼa lipsitŭ dorulŭ acesta alŭ seŭ aʼlŭ descoperi 
înalteĭ Stăpăniri. Aci ne mărginimŭ a aduce nainte cuvintele, ce le a îndreptatŭ în puntulŭ acesta 
către Înaltulŭ Ministeriu Escelenția Sea D. Episcopŭ Barone de Șaguna întrʼunŭ memorialŭ 
voluminosŭ așternutŭ Înaltuluĭ Regimine cub 22 Iuliŭ 1850: „Însă pentru ca emolumintele, care 
vorŭ resări din despărțirea justițieĭ de administrațiunea politică, să se pótă revărsa peste 
împoporățiunea Transilvanieĭ întrʼo măsură cu atătŭ maĭ bogată, este de neapărată trebuință, ca 
condica austriacă civile și penale să se întroducă și în acésta țéră de corónă, pentru că numaĭ așia 
se va poté împiedeca, ca să nu se maĭ răpețéscă volniciele, care aŭ izvorătŭ din legislațiunea de 
maĭ nainte. Sântŭ încă și alte cause, care aŭ deșteătatŭ în Romănĭ oftarea după întroducerea 
condiceĭ austriace în Ardealŭ. Eĭ voiescŭ prin acésta să deviie întrʼo legătură maĭ strănsă cu 
întréga împerățiă; eĭ vreaŭ, ca prin întroducerea uneĭ și aceleiașĭ justițiĭ în tótă Monarhia să se 
întăriască poterea stăpănireĭ centralĭ, ca țéra de corónă Ardealulŭ, care pănă aci era legată de 
întregulŭ statŭ numaĭ prin niște legăture slabe, să se stringă de acesta așia de poternicu, cătŭ 
legătura acésta nicĭ căndŭ să nu se maĭ pótă slăbi.“ Patentulŭ va urma în numerulŭ viitoriŭ. 

C a ț a  24 Maiŭ. Astă nópte după 12 óre a fostŭ satulŭ acesta cercetatŭ de o nenorocire 
fórte mare. În casa unuĭ colocuitoriŭ sasŭ se ivi focŭ, care ajutatŭ fiindŭ de vântŭ prefăcu 6 case 
săseștĭ în cenușă, iară apoĭ trecăndŭ în partea satuluĭ locuită de romănĭ întrʼunŭ timpŭ de o óră 
mistui 106 case și șure romăneștĭ, lăsăndŭ după sine o nespusă calamitate. 

Însemnatele daune, ce sʼaŭ escatŭ prin focurĭ și întemplărĭ elementarie în Ardélŭ în 
anulŭ 1852 se vedŭ din următoriulŭ conspectŭ: În anulŭ trecutŭ sʼaŭ întemplatŭ 350 focurĭ, din 
care pe districtulŭ Sibiiuluĭ cadŭ 57, pe alŭ Bălgraduluĭ 52, pe alŭ Clujuluĭ 94, pe alŭ 
Odorheiuluĭ 88, pe alŭ Retéguluĭ 40. 

La acésta daună cășiunată prin focŭ se însoțește și aceea, ce sʼa făcutŭ prin vărsarea 
apelorŭ, prin grindină, viforŭ și alte întemplărĭ elementarie. Aceste întemplărĭ elementarie aŭ 
cerutŭ 24 ómenĭ jertfă, și aŭ causatŭ o daună în valóre de 486,334 fl. m. c. Districtulŭ Sibiiuluĭ 
cu alŭ Făgărașiuluĭ a perdutŭ 7 ómenĭ, și aŭ avutŭ o daună de 188,840 f., alŭ Belgraduluĭ 6 
ómenĭ, și 26,791 f., alŭ Clujuluĭ 3 ómenĭ, și 89,052 f., alŭ Odorheiuluĭ cu 4 omenĭ, și151,086 f., 
alŭ Retéguluĭ cu 4 ómenĭ, și 30,564 f. Dela începutulŭ anuluĭ 1853 săntŭ cunoscute 58 focurĭ, 
din care maĭ multŭ de ziumetate cadŭ pe districtulŭ Sibiiluĭ. 

Bănatŭ. Gazeta Timișóreĭ ne aduce despre tărgulŭ trecutŭ de acolo următórea relațiune. 
Stagnarea deobște a trebilorŭ a lucratŭ și în tărgulŭ trecutŭ nefavorabile atătŭ prin 

apăsarea prețiurilorŭ, cătŭ și prin lipsa cumpărătorilorŭ. Nicĭ întrʼunŭ articulŭ nu sʼa făcutŭ 
vreʼo vindere însemnată, nicĭ nu a fostŭ o massă de vreo marfă la tărgŭ. 

Cele maĭ de căpeteniă resultate le notămŭ precumŭ urméză: 
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Peĭ de óie în mulțime ca la 10,100 de bucățĭ, care se vândură grabnicŭ cu 8½ ― 9 f. v. v. 
și sʼaŭ mai cerutŭ. 

Peile de mielŭ cu 80 f. v. v. suta de bucățĭ.  
Pieile de vite marĭ, și de caĭ nu sʼa căutatŭ. 
Slănină sʼa vindutŭ destulŭ de multă cu 58―60 f. v. v. de maja. 
Seulŭ sʼa căutatŭ și sʼa vindutŭ cu 48―50 f. v. v. de majă. 
Lănă a fostŭ puțină, din cea țigaiă sʼa vindutŭ maja cu 110―115 f. iară cea flocósă cu 

95―100 f. v. v. 
Mierea sʼa vindutŭ cu 45 f. v. v. de majă. 
Din spirtŭ a fostŭ provisiune mare, însă nu a aflatŭ cumpărătorĭ, sʼa cerutŭ de gradŭ 1 f. 

și 5 cr. v.v.  
Gogóșele din anulŭ trecutŭ sórtea din tăie sʼa vindutŭ cu 8½ ―9 f. m. c. de majă (120 

funțĭ.) 
Manufăpturele nu sʼaŭ căutatŭ nimica, din aceste sʼa vindutŭ maĭ bine marfa de ferŭ. 
Tărgulŭ vitelorŭ sʼa arătatŭ ceva maĭ bine. Saʼŭ vindutŭ 1370 de caĭ cu 100 f. m. c. 

părecia în prețŭ de mizlocŭ, boĭ 300 în prețiŭ de 130 f. de părece; vacĭ 667 cu 50 f. m. c. una. 
Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ prégrațiosŭ cu preînalta resoluțiune din 4 

Iuniu c. n. a. t. a denumi pe consiliariulŭ curțiĭ judecătoreștĭ de casațiune D. Dre. Ignațiu 
Simonovicĭ de președinte la suprema judecătoriă pentru Voivodina și Bănatŭ. 
 Austria. V i e n a  9 Iuniu. Erĭ după amézĭ la ¾5 óre sʼa escatŭ în birtulŭ din drumulŭ 
dela Șeonbrunŭ focŭ. Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa arătatŭ delocŭ după izbucniria foculuĭ 
acolo, și a însuflețitŭ cu Préînalta Sea presențiă poterile locuitorilorŭ de prin pregiurŭ, ce aŭ 
alergatŭ spre stăngerea foculuĭ, pănă la cele maĭ marĭ ostenele. Cu ajutoriulŭ unuĭ despărțemăntŭ 
de Infanteriă, și alŭ batalionuluĭ alŭ 7 le de vănătorĭ precum și alŭ căpitănieĭ și polițieĭ din 
Hițingŭ a succesŭ a ținea foculŭ dela tractulŭ din curtea din derăptŭ, unde se afla o provisiune 
maĭ mare de spirtŭ, și aʼlŭ restrănge la loculŭ origineĭ luĭ, dreptŭ aceea paguba nu a fostŭ mare. 
― Maiestatea Sea a esprimatŭ a Sea Préînaltă plăcere asupra activității, ce aŭ desvoltatŭ maĭ sus 
arătatele persóne la stăngerea foculuĭ, și numaĭ după ce sʼa stincŭ foculŭ de totŭ a plecatŭ de 
acolo între cele maĭ vie strigărĭ de vivate din partea poporuluĭ. 

Întămplărĭ de zile. 
 Între uniĭ ziurnalĭ franțozeștĭ și ruseștĭ sʼa escatŭ o încordare fórte mare, și se trectéză 
reciproce cu bucate greŭ de mistuitŭ. 
 În 4 Iuniu c. n. a primitŭ D. Ciselef ambasadorele rusescŭ în Parisŭ o depeșe ce trebue se 
fie fostŭ de natură importante și grabnică, căcĭ ambasadorele se dusă de locŭ la ministrulŭ 
dinafară, unde se ținŭ o conferință, și după amézĭ se ținu consiliu ministeriale. 
 Ambasadorele rusescŭ la curtea împerătéscă Barone Maiendorf a avutŭ delocŭ după 
sosirea sea la Viena conferință cu ministrulŭ trebilorŭ dinafară. 
 Se zice că gubernulŭ franțozescŭ sʼarŭ fi îmbiatŭ ca mizlocitoriŭ între Elveția și Austria, 
însă acésta nu este maĭ multŭ de lipsă, căcĭ neînțelegerea se va complana în scurt timpŭ. 
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 Fiindŭ maĭ deunăzĭ vorba de resbelŭ se zice, că generalele franțozescŭ afară de activitate 
Caveniacŭ arŭ fi respunŭ „în casulŭ acesta nu mʼașĭ găndi nimica de a îmbia stăpănirea cu sabia 
mea. Eŭ vreŭ maĭ bine a servi subt unŭ bărbatŭ pe care eŭ îlŭ urăscŭ, cum elŭ apără onórea 
patrieĭ mele, decătŭ se jocŭ róla unuĭ trădătoriŭ alŭ patriei mele, ne apărânduo în contra 
apucăturilorŭ dinafară.“ 
 Fostulŭ ministru din lontru contele Stadion este reŭ bolnavŭ. 
 Contele Stefanŭ Zici, care a fostŭ maĭ dedemultŭ ambasadore în S. Petersburgŭ, a muritŭ 
în noaptea de 8 Iuniŭ c. n. în vărstă de 73 anĭ. 
 În Tainițulŭ mare în Moravia sʼaŭ bolnăvitŭ la o nuntă maĭ bine de ziumătate de óspețĭ, 
adecă 18 persóne, după ce aŭ prănzitŭ, la care sʼaŭ arătatŭ simptome de înveninare. Încă nu se 
știe cine a fostŭ sevărșitoriulŭ acesteĭ fapte drăceștĭ. 
 Diregătoriele scolarie disrtictualĭ în Ungaria aŭ căpătatŭ dela Ministeriulŭ Cultuluĭ și 
învățămăntuluĭ însărcinare să trimită planele de învățetură pentru vitoriulŭ anŭ scolasticŭ pănă la 
sfărșitulŭ luĭ Iuniŭ. 
 Generalele franțosescŭ Jomini zice în zilele aceste către unŭ politicŭ care îlŭ întrebă, óre 
întravorŭ rușiĭ în Turcia? Rusia va face ce a făcutŭ Franția la an. 1831 în Ancoca. După acésta 
înceindŭ, Rusia arŭ ocupa principatele, însă din acésta ocupare încă nu sʼarŭ naște bătaiă. 

Locuitoriĭ orașuluĭ Ploeștĭ din Romania aŭ contribuitŭ 50,990 leĭ pentru clădirea uneĭ 
scóle de féte, și ca să se maĭ măréscă și scóla publică de băiețĭ. ― În 4 Maiŭ sʼa pusŭ temelia la 
acésta fericitoriă zidire cu care ocasiune D. Profesore Circulescu aŭ rostitŭ unŭ cuvăntu pré 
potrivitŭ cu însemnătatea întreprindereĭ. 

„Gazeta Transilvanieĭ“ ne aduce știrea, cumcă duminecă în 27 Maiŭ diletanțiĭ romănĭ din 
Brașovŭ a maĭ datŭ doue bucățĭ teatralĭ maĭ mice, dintre care „Nunta țerenéscă“ piesă originale 
lucrată de D. Vasiliŭ Alesandri, a aflatŭ multŭ aplausŭ înaintea publiculuĭ. 

Duca de Țenua, care petrecu maĭ multŭ timpŭ în Parisŭ, a ajunsŭ în 31 Maiŭ c. n. în 
Londra petrecutŭ de ambasadorele sardinianŭ, și a abutŭ la 1 Iuniu 3 óre după amézĭ audiențiă la 
regina. 

La Viliamsburgŭ în Nord-America trăiește póte cea maĭ bătrănă muiere în lume D. 
Singleton, carea numeră 131 anĭ, și încă este vione, tréză și sănetosă. A perdutŭ însă vezutulŭ 
prin o bólă de vărsatŭ măruntŭ. Ea are numaĭ o srănepótă ce este de 60 anĭ. 

După știrile din Satmare Înălția Sea împerătéscă Arhiducele Albrehtŭ a părăsitŭ încă în 6 
Iuniŭ patulŭ, și se află sănetosŭ. 

În 28 Maiŭ sʼa umplutŭ 150 anĭ dela întemeierea S. Petersburguluĭ prin Petru celŭ mare. 
În 8 Iuniu a muritŭ în Viena Contele Franțiscŭ Stadion în vărstă de 47 de anĭ și după o 

lungă patimă nervósă. Contele Stadion a fostŭ unulŭ din aceĭ bărbațĭ, care a luatŭ parte eminente 
la evinemintele memorabileĭ epoce noe a Austrieĭ. Fieĭ țărâna ușióră. 

Pentru ocuparea poesturilorŭ de comitatŭ în despărțemăntulŭ Locuțiențieĭ din Cașovia 
sʼa descisŭ concursŭ totŭ în modulŭ acela, și subt condițiunele acele, precum amŭ vezutŭ la 
Despărțemăntulŭ Oradieĭ marĭ. Terminulŭ este pănă la 15 Iuniu 1853 c. n.  
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Scrisorĭ din Iașĭ adeverescŭ, cumcă vinderea bucatelorŭ în Moldavia și Romănia a luatŭ 
unŭ zborŭ însemnatŭ, și că sʼar fi transportatŭ multe peste graniță pentru îndestulirea oștilorŭ 
ruseștĭ. 

Știrile din Berlinŭ adeveréză că diferința ruso-turcéscă se va deslega prin unŭ congresŭ 
alŭ poterilorŭ celorŭ marĭ și că așia acésta arŭ fi întratŭ acuma în altŭ stadiu. 

Se vorbește că generalele Grőben va merge în o misiune estraordinariă dela Berlinŭ la S. 
Petersburgŭ, care să aibă de motivŭ causa orientale. 

Timesulŭ zice că neprimirea ultimatuluĭ din partea porțiĭ arŭ fi înfocatŭ multŭ pe 
împeratulŭ Nicolaŭ, și că sʼarŭ fi esprimatŭ că nu va concede minica. 

În anulŭ trecutŭ saŭ ucisŭ în Transilvania 69 urșĭ, și 379 lupĭ, din cariĭ pe districtulŭ 
Sibiiuluĭ vinŭ 15 urșĭ și 57 lupĭ, pe alŭ Belgraduluĭ 4 urșĭ și 78 lupĭ; pe alŭ Clujuluĭ 78 lupĭ, pe 
alŭ Bistrițiĭ 27 urșĭ și 97 lupĭ, pe alŭ Maroșoșorheiuluĭ 23 urșĭ și 69 lupĭ.  

______________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  4 Iuniu. Décă me întrebați dataŭ Guberniulŭ frănțuzescŭ floteĭ sele dela 
Salamisŭ poruncă, ca să plutéscă în Dardanele? atuuncĭ eŭ ve respundŭ cu altă întrebre, întrtaŭ 
armata ruséscă în principate, și plecataŭ flota ruséscă din Sevastiopole? Franțoziĭ nu vorŭ 
aștepta pănă va cădea Constantinopolea în mănile muscalilorŭ, ca să scutéscă cetatea. 
Admiralele Susse are instrucțiunele sele, care tomaĭ așia săntŭ de tainice, ca și ale admiraleluĭ 
englezescŭ Dundas, eŭ nu așĭ fi atinsŭ acestŭ punctŭ, décă nu așĭ fi cititŭ icĭ colé în gazetele 
germane, că Franția nu arŭ fi datŭ încă nicĭ o poruncă floteĭ sele, orĭ cătŭ săntŭ de repede 
comunicațiunile, totuși nu se póte lăsa trimiterea instrucțiunelorŭ pănă la momentulŭ din urmă. 
 Óreșicare partidă încă totŭ speréză că Anglia se va retrage în momentulŭ din urmă, și 
acésta se baséză pe deciarațiunea Timesuluĭ care zice: „Anglia nu se va desbina de Rusia nicĭ 
odată pentru protectoratŭ,“ după opiniunea acesteĭ partide Rușiĭ staŭ gata de lovire délungulŭ 
Prutuluĭ. 
 În 2 Iuniu a fostŭ începutŭ a se sui artiele la bursă și în 3 iarășĭ aŭ scăzutŭ, causa suireĭ a 
fostŭ faima, cumcă Contele Ciselafŭ arŭ fi plecatŭ la Constantinopole, iară a scăderiĭ, cumcă 
muscaliĭ aŭ pornitŭ cu tótă poterea asupra turcilorŭ. ― 

______________ 
Rusia. 

 C a l i ș  6 Iuniu c. n. Evenimentele în Polonia se îmbulzescŭ, și seriósa natură a loreŭ nu 
se maĭ póte ascunde subt împregiurările de față. Șefulŭ stabuluĭ generale alŭ tuturorŭ trupelorŭ 
de armata activă adjutantele generale principele Garceacof este ciematŭ din Varșovia la S. 
Petersburgŭ în cea maĭ mare grabă și elŭ a părăsitŭ Varșovia în 4 Iuniu. Maĭ totŭ în acestŭ 
momentŭ a sositŭ în Varșovia și ministrulŭ împeratuluĭ Rusieĭ la Maiestatea Sea apostolică 
consiliariulŭ intimŭ Barone Petru de Maiendorf, care acuma se află în Viena. Șefulŭ corpuluĭ alŭ 
doilea de infanteriă generale locuțiinte Paniutin a părăsitŭ așișderea pe unŭ timpŭ Varșovia ca să 
mérgă în funcțiunea sea în ținutulŭ Buguluĭ și la Liublin. Se pare că după întórcerea sea la 
Varșovia va porni cu tóte oștirile ale corpuluĭ alŭ doilea de infanteriă, și că Polonia va primi o 
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garnisónă nóă dela nordŭ. Și generalele maiestru campestre de provinciune alŭ armateĭ active 
generalele maiorŭ Satler sʼa dusŭ la trupa mobile în Padolia. Șefulŭ inginerilorŭ alŭ armateĭ 
active generalele locuțiitoriŭ Șilder dabea sʼa întorsŭ din ținutulŭ decătre amézăzi, și iarășĭ a 
trebuitŭ să mérgă în gubernementulŭ Liublin, de unde are maĭ cu sémă să se țină legătura cu 
trupele, ce căntŭ așezate în Volhinia și Polonia. Trecăndŭ dară cu vederea faimele, din care 
unele săntŭ și esagerate, arată destulŭ pregătirile aceste, cumcă pertractatele cause din partea 
Rusieĭ prin plecarea principeluĭ Mencicof săntŭ numaĭ amănate pe unŭ timpŭ scurtŭ, iară nu 
așezate.  

______________ 
Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e  23 Maiŭ. Principele Mencicof a plecatŭ, și va fi ajunsŭ 
pănʼacuma la Odesa. Tótă lumea întrébă, ce să urmeze după acésta? Pre lăngă tótă refusarea 
Pórteĭ de a nu împlini pretensiunile Rusieĭ, dănsa totușĭ va trebui în sfărșitŭ să se învoiască la 
tóte, de cumva nu o vorŭ sprigini Anglia și Franția, și anumitŭ cu óste pe uscatŭ, căcĭ de altŭ 
mintrea și părerea publică, dară și ciarŭ ministriĭ Sultanuluĭ știŭ pré bine, că cu o flotă pe mare 
nu se va poté împiedeca o catastrofă grandiósă, adecă coprinderea Constantinopoleĭ și a 
Dardanelelorŭ prin muscalĭ. Despre flota englezéscă și franțăzéscă nu se știe apriatŭ, că unde 
sântŭ staționate în momentulŭ de față. Opinia publică crede, că ele arŭ fi așezate la întrarea 
Elespoltuluĭ, și că măne poimăne vorŭ arunca angira pe vărfulŭ Bosforuluĭ. Feliurite sântŭ 
părerile despre măsurele, pe care le va luoa Rusia. Pregătirile de resbelŭ din partea Turcilorŭ de 
la plecarea luĭ Mencicof încóce aŭ începutŭ a se face cu maĭ multă râvnă. Turciĭʼșĭ facŭ ilusiunĭ, 
că la vreme de nevoiă vorŭ poté pune în picióre sute de miĭ de feciorĭ precum vezurămŭ în Nr. 
trecutŭ. Încă cine cunóște cu deamăruntulŭ giurstările, știe că pre lăngă tóte opintiala lorŭ eĭ nu 
vorŭ poté întrʼunŭ puntŭ concentra maĭ multŭ de 60-80000 ostașĭ, și și acestia vorŭ fi de acelŭ 
feliŭ, încătŭ de abia ʼĭ vorŭ poté întrebuința la aripele trupelorŭ europene, ce arŭ veni Turcieĭ 
întrʼajutoriŭ. Décă însă cumnănimŭ antipatia, ce o aŭ cabinetele din Europa apusénă către 
resbelŭ, atuncĭ ne vine a crede, că negoțiațiunile întretupte între Rusia și Pórta se vorŭ lua iarășĭ 
înainte undeva întrʼaltŭ locŭ, bună óră în Londonŭ orĭ în St. Petersburgŭ. Celŭ puținŭ coniectura 
acésta e consonă cu o știre, ce se aude, că Divanulŭ arŭ cugeta să trimită unŭ diplomatŭ la Viena 
séŭ la Varșovia. În privința ultimatuluĭ principeluĭ Mencicof are „Presa“ o corespundință cu datŭ 
din Viena în 8 Iuniu care sună așia: După înpărtășirea, ce o primirămŭ, este învederatŭ că 
ultimatulŭ luĭ Mencicof încă nu e judecatŭ după cuprinsulŭ seŭ autenticŭ, de aceea nu e mirare 
că uniĭ îĭ daŭ altŭ înțelesŭ și îlŭ pricepŭ falsŭ. Așia între alțiĭ ziurnaleluĭ „Tmeisŭ,“ ʼi vine lucru 
ciudatŭ, de ce cezășuirea privilegiilorŭ bisericeĭ greceștĭ se cere din parte Rusieĭ în numele 
Grecilorŭ, și nu de vreunŭ grecŭ din Turcia în persónă, precum și aceea că greciĭ turceștĭ, cariĭ 
se află în stare bună și cultură dorită nicĭ nu aŭ cerutŭ protecțiunea Rusieĭ, dară nicĭ nu arŭ avea 
aplecarea să se supună eĭ. ― Acésta însă nu arată alta nimica decătŭ, că cariĭ judecă așia nu 
cunoscŭ relațiunele, ce staŭ între poporulŭ de acolo apăsatŭ prin clerŭ, și între Preoțime, precum 
și întrʼacésta și între stăpănirea turcéscă. 
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 Nicăirĭ póte că nu se facŭ atătea abusurĭ, și se arată atătea volniciĭ în privința ocupărilorŭ 
posturilorŭ bisericeștĭ marĭ și bănóse, nicărĭ nu are mituirea maĭ largŭ cămpŭ în privința acésta, 
nicăirĭ nu este resipireĭ avuțieĭ bisericeștĭ maĭ tare descisă pórta și ușia, nicăirĭ nu e poporulŭ de 
răndŭ, care în analisa de pe urmă trebue săʼșĭ dé pelea, maĭ multŭ înșelatŭ și înpilatŭ de cătŭ 
tovmaĭ aicĭ. Ce este dară maĭ firescŭ decăt, ca aceia, cărorŭ nu le vine la interesŭ, ca să se pună 
stavilă unuĭ astfeliŭ de abusŭ, pentru o reformare ca acésta să nu arate deosebită simpatiă, ci din 
contră să se siléscă din resputerĭ, ca să se țină și maĭ de parte putredulŭ statusŭ cvo.? Să privimŭ 
de esemplu la mica și puținŭ impoporata Bulgariă, și Rumeliă, unde nu săntŭ maĭ puținĭ ca 17 
episcopĭ; ce cămpŭ descisŭ este aci pentru simoniă!... Acela dară sʼarŭ înșela fórte tare, care arŭ 
ținé zisa unora de basată, cumcă poporulŭ de confesiunea grecéscă în Turcia nu arŭ avea 
simpatiă pentru acésta dorită reformațiune. Subt acesté relațiunĭ vomŭ pricepe ușiorŭ și 
cunoscuta și multŭ vorbita deciarățiune a Patriarhuluĭ din Constantinopole, ce a fostŭ de așia 
mare însemnătate la refusarea ultimatuluĭ, și cuvintele deputațiuneĭ greceștĭ ce știu să facă atătea 
vorbe pentru loialitatea către sultanulŭ. Știmŭ cine forméză astfeliŭ de deputațiunĭ, și din ce 
ómenĭ constaŭ ele. Precum sʼa lățitŭ faima, sʼar fi făcutŭ tocmaĭ în privința acésta în Smirnaa o 
demostrațiune, carea dă dovada cea maĭ lovitoriă pentru cele arătate. 
 În direpțiunea acésta vré împeratulŭ Nicolaŭ ca protectorele maĭ naltŭ, și ca persóna din 
tăie a bisericeĭ greceștĭ a reduce în acésta biserică și în organele eĭ din Turcia disciplină, răndŭ, 
lege și dreptŭ. 
 Dintrʼo împărtășire a respunsuluĭ ministeriuluĭ turcescŭ către principele Mencicof în zioa 
nainte de plecarea luĭ se vede tocmaĭ contrariulŭ, din cele ce ziserămŭ maĭ susŭ, acolo se zice 
cum că Patriarhulŭ grecescŭ va căpăta dela Sultanulŭ unŭ fermanŭ, în care vorŭ fi întărite și 
asecurate tóte privilegiele bisericeĭ greceștĭ, ce săntŭ date dela predecesoriĭ înălțieĭ sele, și că se 
va da ambasadeĭ ruseștĭ o copiă din acestŭ fermanŭ, și că Pórta sʼarŭ oblega maĭ departe să nu 
scimbe statutulŭ vro în Ierusalimĭ fără învoirea Franțieĭ și Rusieĭ, și să dee bisericeĭ greceștĭ tóte 
concesiunile, ce se vorŭ da și altorŭ comune creștine în viitoriŭ. Principele a refusatŭ acésta 
împărtășire, și înainte cu o óră de plecarea sea a scrisŭ luĭ Reșid Pașa. O pasage a acesteĭ scrisorĭ 
este plină de însemnătate. Între motivele ce le aduce pentru întemeierea refusăreĭ sele, pune 
principele unŭ deosebitŭ accentŭ pe aceea frasă, în care Reșid Pașa vorbește numaĭ despre 
întărirea priviliegielorŭ bisericeștĭ, fără să fie slobozitŭ vreo vorbă și despre alte drepturĭ și 
libertățĭ, ce sʼaŭ datŭ grecilorŭ subt stăpănirea de maĭ nainte. Elŭ vestește că décă acestuĭ 
proiectŭ se va face destulŭ, atuncĭ Rusia va privi în elŭ o vătămare a bisericeĭ greceștĭ, și la 
acésta adaogă ziurnalele „Deba“ că acele dreprurĭ libertățĭ, de care vorbește principele rusescŭ, 
se ciamă administrațiune civile, ce în poterea tuturorŭ concesiunelorŭ dela Sultanĭ sʼa esercitatŭ 
de Patriarșĭ asupra creștinilorŭ comunelorŭ lorŭ, și care după reformele, ce sʼaŭ întrodusŭ de 
Mahmud, sʼaŭ datŭ cu totulŭ uităriĭ. În intențiunea de a șterge diferințele între singuraticele 
secte, și a pune supușiĭ creștinĭ cu turciĭ pe o asemenea tréptă, luânduse dela guberniulŭ lorŭ 
caracterulŭ bisericescŭ, ca să se constitueze după baza gubernielorŭ apusene ale Europeĭ, a 
făcutŭ tansimatulŭ aceea veciă jurisdicțiune a Patriarșilorŭ fără scopŭ, și a redicatʼo maĭ cu 
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totulŭ; acésta jurisdicțiune, are încă în convențiune să se recieme iarăși la viață, și să se 
reantiveze vecea putere a Patriarșilorŭ. 
       

Înștiințare de prenumerațiune La T e l e g r a f u l ŭ  R o m a n ŭ  
pentru semestrulŭ alŭ doilea anulŭ 1853. 

 Cu sfărșitulŭ luneĭ acesteĭ se izprăvește terminulŭ de prenumerațiune la aceia DD. 
prenumerațĭ, cariĭ aŭ prenumeratŭ numaĭ pe ziumetate de anŭ. Scumpetea ce domnește, maĭ cu 
sémă a artieĭ, și intențiunea direcțiuneĭ tipografieĭ diecesane de a vinde productele sele, cu 
prețiurĭ cătŭ se póte maĭ moderate după împregiurărĭ, nu îngăduescŭ a tipări maĭ multe 
esemplare, decătŭ ce va fi numerulŭ prenumerațilorŭ, decĭ ca acesta să se pótă defige cu 
acurateță, și că nu venimŭ earășĭ în neplăcuta pusețiune de a nu pote servi cu numeriĭ complețĭ 
aĭ esemplarelorŭ, ne vedemŭ silițĭ a provoca maĭ timpuriu pe doritoriĭ de a avea și a sprigini 
acestŭ ziurnale și în viitoriŭ, ca să grăbéscă cu prenumerațiunea întrʼatăta, ca acésta să ajungă 
aicĭ multŭ pănă la sfărșitulŭ luneĭ acetseĭ. 
 Telegrafulŭ romanŭ va eși ca și pănă acuma de doe orĭ pe septămănă mercurea și 
sămbăta totŭ cu prețulŭ de maĭ nainte, adecă: 3 f. 30 cr. pentru Sibiiŭ, 4 f. pentru celelalte părțĭ 
ale Ardéluluĭ și Monarhie Austriece și 6 f. m. c. pentru țere străine pe unŭ semetru. 
Prenumerațiunea se face la ce. r. deregătorie postalĭ, și la DD. cariĭ și în Semestrulŭ întăiŭ aŭ 
binevoitŭ a se însărcina cu culegerea și trimiterea banilorŭ, fără banĭ gata nu se vorŭ trimite la 
niminé esemplare. Despre tendința solidă a acestuĭ ziurnale daŭ dovezĭ învederate scrisorile ce 
le primirămŭ din tóte părțile, pe care însă nu ne îngădui modestia a le publica. 
 Sibiiŭ 1 Iuniu 1853. Editura și tipariulŭ Tipografiei diecesane. 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 8. Iuniŭ Calend. noŭ. 
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