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Depeșe telegrafice. 
  

C o n s t a n t i n o p o l e  1 Augustŭ c. n. Pórta a slobozitŭ unŭ manifestŭ către națiune, 
și se pregătea să trimită unŭ ultimatŭ Rusieĭ. Proiectulŭ de înpăciuire alŭ Franțieĭ sʼa refusatŭ, 
iară alŭ Austrieĭ primitŭ. Poșta ruséscă a refusatŭ a maĭ primi scrisorĭ. O poștă pe ascatŭ a 
rușilorŭ sʼa prinsŭ de turcĭ. Consulele împerătescŭ rusescŭ din Adrianopole a plecatŭ. Finanțiele 
porțiĭ săntŭ tare intețite, Aurulŭ sʼa suitŭ cu unŭ procentŭ. 

P a r i s ŭ  9 Augustŭ. Se eștéptă unŭ manifestŭ alŭ împeratuluĭ avisătoriŭ de politica ce 
sʼa păzitŭ din partea Franțieĭ în causa orientale. Patria asecuréză, că deșertarea principatelor, și 
plecarea flotelorŭ din Besica bai va urma totodată. Viena sʼa alesŭ de scaunulŭ conferințelorŭ  
înpăciuitórie, pentru că Austria este deosebitŭ interesată a susținea pe pórtă. 

P a r i s ŭ   9 Augustŭ. Se eștéptă unŭ manifestŭ alŭ împeratuluĭ avisătoriŭ de politica ce 
sʼa păzitŭ din partea Franțieĭ în causa orientale. Patria asecuréză, că deșertarea principatelor, și 
plecarea flotelorŭ din Besica bai va urma totodată. Viena sʼa alesŭ de scaunulŭ conferințelorŭ 
înpăciuitórie, pentru că Austria este deosebitŭ interesată a susținerea pe pórtă. 

L o n d o n ŭ  8 Aug. Lordulŭ Ion Rosel face mențiune în casa de giosŭ, cumcă arŭ fi 
ajunsŭ depeșe odihnitórie din Viena, dar însă nu arŭ fi potutŭ urma încă respunsulŭ la proiectulŭ 
ce sʼa trimisŭ la 1 Aug. din Viena la S. Petersburgŭ. În casa de susŭ deciară lordulŭ Clarenton, 
că nu este informatŭ cumcă Rusia arŭ fi înființatŭ în principate o nóă formă de regențiă, 
negoțiațiunile ținteŭ spre unŭ resultatŭ pacinicŭ, întrʼaltele stăpănirea britanică nu va da învoirea 
sea unuĭ proiectŭ, în care nu sʼarŭ cuprinde nemizlocita și totalea deșertare a principatelorŭ. 

P a r i s ŭ  10 Aug. Prin unŭ decretŭ împerătescŭ se decoréză ministrulŭ din afară cu 
crucea cea mare a legioneluĭ de onore pentru înplinitele serviție. În 14 va fi unŭ reviŭ mare a 
gardeĭ naționalĭ.   

P a r i s ŭ  11 Augustŭ. Constituționalulŭ ne încredințéză, că împeratuluĭ Nicolaŭ arŭ fi 
fostŭ cunoscutŭ proiectulŭ de înpăciuire după cuprinderea esențiale, și lorŭ fi aprobatŭ nainte de 
ce i sʼa trimisŭ oficiosŭ la S. Petersburgŭ.  

P a r i s ŭ  12 Augustŭ c. n. 8 óre séra. „Patria“ înștiințéză: Pórta a primitŭ proiectulŭ 
Vieneĭ fără modificațiune. Ambasadorele turcescŭ va merge după deșertarea principatelorŭ la S. 
Petersburgŭ.  

______________ 
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Romănulŭ în privința musiceĭ. 
 Musica dela cuvântulŭ grecescŭ „musici,“ în înțelesulŭ celŭ maĭ de parte însemnéză 
măiestria muselorŭ. Se știe adecă, că greciĭ, și după eĭ romaniĭ în poterea mitologieĭ lorŭ ținé, că 
arŭ fi noue muse, în formă de zine, care subt președinția zeuluĭ Apolone, sʼarŭ coprinde și arŭ 
conduce tóte arțile și științele din lume. În înțelesŭ maĭ strictŭ prin musică înțelegemŭ 
concentrarea a maĭ multorŭ glasurĭ întrʼunulŭ de căpeteniă, care păzindŭ legile acesteĭ arte, 
producŭ o armoniă dulce și plăcută. Décă glasurile aceste se producŭ din gure omenștĭ, musica 
este vocale, séŭ a boceĭ; iarʼ décă acele provinŭ din sunarea pe unele instrumente, cum este de 
esemplu: viora (alăuta, cetera, dipla) gitara, clavirulŭ, forte-pianulŭ, aŭ din suflarea în 
înstrumente de esemplu în flaută, trimbiță, cornŭ, fagotŭ ș. a. musica se zice înstrumentale. 
Romănulŭ nostru pănă acum pe ambele aceste spițe de musică le a coprinsŭ subt numirea de 
căntare. Așia îlŭ auzi pe elŭ zicândŭ pănă în zioa de astăzĭ. Că cutare fetiță căntă frumosŭ, are 
versŭ blăndŭ, măngăiosŭ, cutare feciorŭ căntă dulce în fluerŭ (trișcă, tilincă), și earășĭ că cutare 
țiganŭ lăutariŭ aŭ ceterașŭ căntă aŭ zice bine cu vióra. Cumcă musica este o respicare a 
simțirilorŭ nóstre din năuntru, o espresiune a dispusețiuneĭ omuluĭ din partea inimeĭ, ce nu o 
potemŭ altfeliŭ vedé nice odată, amŭ zisʼo în vorbirea despre arțile séŭ măiestriele cele frumóse. 
Cumcă ea a fostŭ plăcută și căutată de tóte popórele din vecime, daŭ dovadă espresiunile cele 
mărețe, ce le aflămŭ în cărțile vecie despre musică și musicanțĭ. Așia citimŭ la grecĭ despre 
faimosulŭ Orfeŭ, căntărețŭ și lăutariŭ renumitŭ, că elŭ cu îngeresculŭ seŭ glasŭ și sunetele cele 
melodióse, ce le știe produce pe alŭ seŭ instrumentŭ, a înblănzitŭ férăle cele sălbatice. Așia 
vedemŭ pe unŭ poetŭ latinŭ scriindŭ despre Arionŭ, care earășĭ a trebuitŭ să fiă măiestru în 
sunarea instrumentuluĭ seŭ, că acesta, căzindŭ între tâlharĭ séŭ pirațĭ de mare, cariĭ se gătia acum 
alŭ despoea nu numaĭ de baniĭ, ceʼșĭ ia fostŭ căștigatŭ cu artea sea, ci totodată și de viață, și 
vezindŭ că altfeliŭ nu póte scăpa din mănele lorŭ, în cele de pe urmă îșĭ cerŭ frațiă, ca să maĭ 
reapuce odată instrumentulŭ seŭ și săʼșĭ cănte aria sea cea din urmă, lucru, ce nu iʼlŭ denegară 
nicĭ pirațiĭ. Însă ce să vezĭ ? la înteia căntare nu numaĭ că se maĭ muieră și hoțiĭ, darŭ unŭ citŭ 
din fundulŭ măriĭ veni deasupra apeĭ, ca să se îndulcéscă și elŭ de plăcuta armoniă a artistuluĭ. 
Decĭ sărindŭ Arionŭ în mare, cu scopŭ, póte ca să scape de torturile, ce iʼarŭ fi făcutŭ pirațiĭ, și 
săʼșĭ afle în undele eĭ o mórte maĭ blăndă, acelŭ citŭ îlŭ primește pe spatele sele șiʼlŭ scóte la 
limanŭ, în semnŭ de mulțămire pentru petrecerea ce iʼa făcutŭ. „Quod mare non novit, quae 
nescit Ariona tellus, Carmine currentes ille movebat aquas.“ Fiă aceste adeverurĭ, fiă numaĭ 
ficțiunĭ, destulŭ că ele dovedescŭ de ajunsŭ admirațiunea și încăntarea, de care aŭ fostŭ rănite 
popórele anticitățiĭ la glasulŭ aŭ sunetulŭ uneĭ musice, esecutate cu măiestriă. 
 Poporulŭ nostrŭ, de și încă în statulŭ natureĭ, în privința acésta cu nimicŭ a remasŭ 
îndărăptulŭ altorŭ popóre. Elŭ a prețuitŭ și prețuește acéstă arte dumnezeiască, de și nʼa avutŭ 
împregiurărĭ favoritorie, ca să o aducă la o perfecțiune. Acésta o dovedescŭ espresiunile din 
poesiele luĭ cele poporalĭ: „Căntățʼĭ, mândro, cănteculŭ, căʼmĭ é dragŭ ca sufletulĭ!“ „Eată, mări, 
eată, căʼncepe deodată, începe pe locŭ, a zice cu focŭ, începe ușorŭ, a zice cu dorŭ, unŭ căntecŭ 
duiosŭ, atătŭ de frumosŭ, că munțiĭ resună, șoimiĭ se adună, braziĭ se clătescŭ, frunzele 
șoptescŭ, stelele sclipescŭ, șiʼn cale sʼoprescu!“. „Earʼ la capŭ săʼmĭ puĭ: fluerașŭ de fagŭ multŭ 
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zice cu dragŭ; fluerașŭ de osŭ, multŭ zice doiosŭ; fluerașŭ de socŭ multŭ zice cu focŭ!“ „Șiʼn 
urmă vuește, codrulŭ se clătește, de unŭ măndrŭ cănticŭ, cănticŭ de voĭnicŭ; de unŭ glasŭ de 
cobuzŭ, dulce la auzŭ; de cobuzŭ de ocŭ, ce căntă frumosŭ!“ „Eară baciulŭ cum scăpa, mănaʼn 
sinŭ o și băga, buciumŭ de aurŭ căta, și din buciumŭ buciuma, văile se resuna, frunzele se 
clătina, valurile clocutia, peștiĭʼn fața lorŭ eșia ! „Óre potuse afla espresiunĭ maĭ dulcĭ, maĭ 
încăntătorie, maĭ respicătorie de lauda și mulțămita, ce o face romănulŭ ceʼlŭ neadăpatŭ în 
științe musiceĭ, de cătŭ aceste ce le înșiraiŭ eŭ aice, spre dovadă, că elŭ se încină la acéstă arte 
zeiască. 
 Cu tóte aceste romănulŭ pănă în minutulŭ de față atătŭ căntările din gură, cătŭ și cele din 
fluerŭ le a învățatŭ și le învăță numaĭ din deprindere, ear nu din scóla de musică. Cumcă elŭ are 
mare aplecare la căntărĭ, o arătarămŭ în numeriĭ trecuțĭ, unde vorbirămŭ despre a luĭ poesiă. 
Cumcă i place și musica instrumentale, ce i o face pănă acum țiganulŭ lăutariŭ, numaĭ acela va 
nega, care nu sʼa umilitŭ, vezĭ domne, a conversa cu țeranulŭ la mesele luĭ de ospețe. Apoĭ unde 
este talentŭ și aplecare, după principiulŭ pedagogilorŭ, resultatulŭ întreprindereĭ totdéuna este 
înbucurătoriŭ. 
 Despre musica instrumentale deocamdată ne mărginimŭ a zice numaĭ atăta, că dorimŭ 
din sufletŭ, ca romănulŭ nostru după ceʼĭ place a cănta, a judeca și a asculta pe celŭ ceʼĭ trage cu 
arculŭ pe vióră dela furca peptuluĭ, să desbrace odată acelŭ prejudițŭ, în urma căruia elŭ crede, 
că a te coprinde cu unŭ instrumentŭ de musică, bună óră cu cetera, flauta, clarinetulŭ, trimbița, 
fagotulŭ ș. a. l. din profesiune, adecă ca săʼșĭ căștigĭ pănea cu acele, este lucru cu rușine. Din 
causa acésta elŭ în patria sea pănă acum nicĭ că suferi, ca prunculŭ luĭ, tocma de arŭ fi și arătatŭ 
o viă înclinare către acele, că se deprindă în unulŭ séŭ altulŭ din aceste plăcute instrumente. În 
vreme ce în Moldavia și Romănia avurămŭ ocasiune a vedea feciorĭ de boerĭ esecutăndŭ cu cea 
maĭ mare precisiune arie romăneștĭ pe susŭ enumeratele instrumente. După părerea nóstră, nice 
unŭ mizlocŭ, prin care omulŭ îșĭ căștigă pănea de tóte zilele, pe cale cinstită, póte fi rușinătoriŭ. 
Rușine este a fura, a hoți, a înșela, a perde timpulŭ celŭ scumpŭ ca aurulŭ în lenevire, nelucrare, 
a căsca gura tótă zioa pe ulițele cetățiĭ, fără nicĭ o coprindere, séŭ cum zice totŭ romănulŭ, a tăié 
cănilorŭ frunze. Și apoĭ de unde și pănă unde ne făcurămŭ noĭ atătŭ de delicațĭ, cu gustŭ atătŭ de 
rafinatŭ și cu nările așia de subțirĭ, în cătŭ de cutare meseriă să nu ne apucămŭ, pentru că are de 
a face cu materie greŭ mirositórie, cu cutare arte frumósă să nu ne coprindemŭ, că e rușinătóriă 
și îngiositóriă, în vreme ce națiunile cele maĭ cultivate, de esemplu engleziĭ, franțeziĭ, germaniĭ 
să întrecŭ între sine cu silința de a esploata totă natura, de a se coprinde cu totŭ soilŭ de meserie, 
și a nu lăsa ne-căutată și necultivată pe nicĭ una din arțile cele frumóse    (va urma.) 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania.  
 S i b i i ŭ  4 Aug. Pe căndŭ depeșele telegrafice din părțile apusene aduceaŭ știrile cele 
maĭ alărmătorie de resbelŭ și se părea că tonulŭ celŭ posomărătŭ ce vinea din Constantinopole, 
arŭ fi tare însuflătoriŭ de grige, sosi odată vestea ce o arătarămŭ în numerulŭ trecutŭ despre 
primirea proiectuluĭ de înpăciuire alŭ cabinetuluĭ nostru din partea țaruluĭ. Acuma dară 



 

Pag. | 384

întrebarea iarășĭ sʼa strămutatŭ în Constantinopole, și este acésta: óre primiva și pórta acestŭ 
proiectŭ ? ― De vomŭ privi că tóte știrile din Stambulŭ sunară în zilele trecute întrʼunŭ spiritŭ 
resbelicosŭ, și că fanatismulŭ între Turcĭ și ura asupra creștinilorŭ pe óră ce totŭ mărește, 
atuncea arŭ trebui cu atătŭ să ne fie maĭ multŭ frică că turculŭ va refusa primirea proiectuluĭ, cu 
cătŭ după părerea multorŭ elŭ arŭ avea să se témă de o revoluțiune în mizloculŭ Turcieĭ căndŭ 
sarŭ subpune. Privindŭ însă maĭ cu démăruntulŭ tonulŭ gazetelorŭ străine, și anume: 
  A Gazetelorŭ franțozeștĭ care zicŭ: acésta știre nu va lipsi a face o apăsare bine plăcută, 
și a justifica programulŭ de pace a luĭ „Paisŭ“ precum a și deminți pe aceĭ ziurnalĭ ce predicaŭ 
resbelulŭ în gura mare. Diferința ruso-turcéscă este dintrʼo parte așezată, căcĭ nu maĭ încape 
îndoială cumcă diplomațiĭ vorŭ aduce pe Sultanulŭ se priméscă proiectulŭ, și ocuparea 
principatelorŭ să nu o privéscă de casŭ de resbelŭ. Gazetele englezeștĭ, a cărorŭ judecată despre 
știrile cele maĭ noue se aștepta cu încordare, ne spunŭ că aceste știrĭ aŭ arătatŭ cea maĭ bună 
influință în bursă, de și ele însușĭ a primito cu ceva recélă, fiindcă ele nu se încredŭ știrilorŭ 
acestorŭ, pănă nu vorŭ vedé deșertate principatele de oștirĭ, care lucru vezĭbine, că după 
pregătirile ce le aŭ făcutŭ rușiĭ acolo, nu ni se pare a fi pré ușiorŭ. Timesulŭ zice: Pănă căndŭ 
oștirile ruseștĭ vorŭ ținea ocupatŭ o parte a imperiuluĭ turcescŭ este vătămatŭ dreptulŭ de statŭ 
alŭ Europeĭ întrʼunŭ modŭ flagrante, și arangeamentulŭ noŭ trebue să ridice perfectŭ unŭ statŭ, 
ce stă totulŭ în contra păciĭ Europeĭ, și independințiĭ orientalĭ „Privindŭ din alta parte, cumcă în 
Constantinopole a slobozitŭ sultanulŭ în 10 Aug. c. n. unŭ manifestŭ care este îndreptatŭ către 
poporŭ fără osebire de religiune, ne însuflă speranță, că causa acésta se va complana cu atăta 
maĭ multŭ, cu cătŭ sultanulŭ după ce arată, că pașiulŭ Rusieĭ este o amenințare a independințeĭ 
și intregitateĭ Turcieĭ, provócă pe tóte popórele spre aplecarea eĭ, décă nu iʼarŭ succede a 
complana aceste diferințe. În vorbele aceste de pre urmă vorŭ ceĭ maĭ mulțĭ a privi că și pórta 
arŭ fi aplecată a se subpune, și în sfărșitŭ nicĭ că are alta ce face, căcĭ după ce poterile, care aŭ 
trecutŭ pe partea eĭ sʼaŭ învoitŭ cu proiectulŭ Austrieĭ, nu remăne alta nicĭ porțiĭ, decătŭ să 
muște în mărulŭ celŭ acru, de și îĭ va constrănge gura. Maĭ bine însă cu gura strinsă decătŭ cu 
capulŭ spartŭ. 
 B r a ș o v ŭ  9 Aug. c. n. Despre ființa de față a Serenitățiĭ Sele Gubernatoreluĭ 
militare și civile principeluĭ Șvarțenbergŭ în Timișŭ, sʼa trimisŭ „Mesageruluĭ sibianŭ” 
următórea știre: Persónele oficiolatelorŭ de graniță cu alțĭ DD. ofițerĭ și amploiațĭ din Brașovŭ 
sʼaŭ adunatŭ naintea casarmeĭ spre întimpinarea Serenitățiĭ Sele, către 4 óre sosi înaltulŭ óspe și 
fu primitŭ cu adăncă reverință. Serenitatea Sea observă, că dorește maĭ nainte a lua în vedere 
noulŭ drumŭ din predélŭ, apoĭ să cerceteze edificiele erarhialĭ, maĭ vărtosŭ întrebă principele de 
capelă, cărea vrea să facă cea din tăiă visită, în comitivă numeróse sui predélulŭ, și Serenitatea 
Sea mérsă pănă la puntulŭ de graniță la picetulŭ romănescŭ, unde amploiațiĭ Vămeĭ romăneștĭ 
avură onore a se representa principeluĭ. La întórcere luă Serenitatea sea noulŭ drumŭ cu 
deamăruntulŭ în vedere, și enuncie D. ce. r. ingineriŭ Gertner aʼsa îndestulire. Drumulŭ va fi 
îndecursulŭ acestorŭ doe lune cu totulŭ izprăvitŭ. 
 După ce serinitatea sea a coborătŭ predélulŭ, a fostŭ comitatŭ de preotulŭ Carantineĭ la 
capelă unde după dorulŭ principeluĭ i sʼa datŭ binecuvăntarea; sʼa făcutŭ o apăsare afundă în 
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tótă comunitatea, căndŭ a văzutŭ acésta pe Serenitatea sea îngenuncindŭ ca și ea, și adăncŭ 
aplecată a primi cu mare devoțiune binecuvăntarea și a da ecsemplu frumosŭ arătăndŭ cea maĭ 
mare devoțiune către S. taină.     
 De și timpulŭ era ploiosŭ totușĭ a cercetatŭ principele tóte localitățile cu atențiune și a 
izprăvitŭ acésta tréba dabea pela 8½ óre séra căndŭ apoĭ sʼa întorsŭ iarășĭ înderăptŭ la Brașovŭ. 

Austria. V i e n a  10 Augustŭ c. n. Astăzĭ către séră la 6 óre sʼa sevărșitŭ în biserica 
casteluluĭ din Șenbrun cu o cerimoniă solemne cununia de procurațiune a D. Arhiduceseĭ Maria 
Henrieta cu principele Leopoldŭ din Belgiu, Duca de Brabantŭ. Maiestatea Sea împeratulŭ și 
preînaltele mădularie ale familieĭ sʼaŭ adunatŭ nainte de 6 óre în sala tronuluĭ, și la 6 óre 
purceseră la biserică subt premergerea statuluĭ de curte, ce era de plinŭ adunatŭ în gala mare, 
prin apartamente, unde gardele împerăteștĭ formară spalire. Maĭ nainte merseră toțĭ Arhiduciĭ, 
nemizlocitŭ după eĭ Maiestatea Sea însușĭ, de laturĭ generalele Adjutante M. C. L. Contele de 
Griune, și Supremulŭ Camerariu Contele Landscorovsci. Înălțata mirésă mersă după 
premergerea statuluĭ de curte alŭ seŭ încongiurată de tóte Arhiducesele ce se aflară atuncĭ în 
Viena, și urmărită de damele curțiĭ în servițiu. Garda împerătéscă servea de amăndóe părțile 
préînaltelorŭ persóne de comitivă accesoriă. Înaintea întrăreĭ bisericeĭ înpodobite serbătorește 
întimpină D. Principe Arhiepiscopŭ din Viena subt resunetulŭ trimbițilorŭ și alŭ timpanelorŭ în 
fruntea multorŭ preoțĭ préînalta curte. După ce Maiestatea Sea împeratulŭ sʼa așezatŭ subt 
baldahinŭ, aŭ pășitŭ D. Arhiducesa Maria Henrica, și Arhiduca Carolŭ Ludovicŭ ca 
procuratorele înălțatuluĭ mire la altariŭ, și celelalte persóne se așezară pe scaunele sele, în a 
cărorŭ frunte eraŭ acele a nunciuluĭ apostolicŭ, și a ambasadoreluĭ ecstraordinariŭ alŭ Belgiuluĭ. 
După sfintele cerimonie, ce le sevărși D. principe Arhiepiscopŭ, sʼa căntatŭ căntulŭ de laudă a 
luĭ Ambrosiu de capela de musică a curțiĭ, și după aceea sʼa datŭ binecuvântarea pontificale, 
apoĭ părăsiră préînaltele persóne subt resunetulŭ trimbițelorŭ și alŭ timpanelorŭ biserica, ca să se 
întórcă înderăptŭ în apartamente, iară batalionulŭ regementuluĭ principe de Șvarțenbergŭ, ce era 
așezatŭ în piața casteluluĭ, dedŭ treĭ salbe. După cununiă a fostŭ cercŭ în galărie, la care sʼaŭ 
adunatŭ tótă nobleța capace de curte și corpulŭ diplomaticŭ întregŭ. 
 V i e n a  12 Aug. Astăzĭ a sositŭ aicea unŭ curierŭ cu depeșe din S. Petrsburgŭ, elŭ a 
făcutŭ călătoria încocĭ cu curieriĭ cariĭ mergeŭ totodată la Parisŭ și Londra să ducă adeverința că 
împeratulŭ Nicolaŭ aprimitŭ proiectulŭ de înpăciuire, pre cum sʼa arătatŭ prin telegrafŭ. Auzimŭ 
că perfecta acceptare a aceluĭ proiectŭ de înpăciuire arŭ fi totdeodată și condițiunea uneĭ 
perfecte înțelegerĭ. 

______________ 
Întămplărĭ de zile.  

 În 8 Aug. c. n. a renunciatŭ Arhiducesa Maria Henrica în ființa de față a Maiestățiĭ sele 
împeratuluĭ, a înalteĭ curțĭ, și a multorŭ demnitarĭ din motivulŭ căsătorieĭ pretensiunelorŭ ce le 
are la tronulŭ austriacŭ. 
 Escelenția sea Ministrulŭ justițieĭ D. Barone Craus a căpătatŭ crucea cea mare a orduluĭ 
coróneĭ de ferŭ. Și D. Prof. Dr. Hie a căpătatŭ crucea de cavalerŭ a orduluĭ leopoldinŭ în 
recunoștința pentru compunerea condiceĭ penalĭ și ordineĭ de procedură. 
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 După scrisorĭ din Serbia se vorbește că influința Rusieĭ crește totŭ maĭ tare și acolo, căcĭ 
acésta iarășĭ șʼia ridicatŭ glasulŭ asupra amploiațilorŭ ce aŭ studiatŭ la Parisŭ, pre cariĭ vré săʼĭ 
vadă îndepărtațĭ din servițiu. 
 Gazeta universale zice: În Bulgaria și Serbia este témă că va izbucni în scurtŭ timpŭ 
revoluțiă, și ca acésta să nu se lățéscă și asupra vecinelorŭ provincie Moldavia și Romănia, vorŭ 
remănea oștirile muscăleștĭ în poterea tractatuluĭ din Balta-Limanŭ în acele provincie. 
 Independința zice, ca cesiunea provincieĭ persice Taurisŭ, ce vré să o căștige Rusia, a 
făcutŭ în lumea diplomatică din Parisŭ mare impresiune. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ a dăruitŭ Arhiduceseĭ Marieĭ dreptŭ darŭ de nuntă o diademă 
strălucitóriă de diamante, ce o va porta înalta mirésă în zioa cununieĭ sele. 
 Se vorbește că cabinetulŭ rusescŭ va face străbătătórie reforme în principate, și că va 
ciema și adunarea legislativă (obștéscă?) 
 În 28 Iuliu sʼa ținutŭ în Serailŭ o serbătóre mare, treĭ feciorĭ aĭ sultanuluĭ aŭ căpătatŭ 
testinoniŭ de maturitate, adecă că săntŭ cunoscătorĭ de coranŭ și de scriptură. 
 În Stambulŭ se vorbește, cumcă sultanulŭ arŭ fi trimisŭ țaruluĭ o scrisóre să scótă trupele 
din principate, căcĭ altfeliŭ după 14 zile se va socoti ocupate principatelorŭ de unŭ casŭ de 
resbelŭ. 
 În pregiurulŭ Neoplanteĭ a bătutŭ piatra în nevăzută mărime, se aflaŭ petre și de 
ziumetate de pundŭ, a cășunatŭ multă pagubă. 
 După foile publice din Peșta anulŭ scolasticŭ viitoriŭ îșĭ va lua începutulŭ în Ungaria și 
Bănatŭ cu 1 Octombre. 
 Ziurnalele de Francfortŭ zice că împeratulŭ Nicolaŭ va ocupa încă în anulŭ acesta 
Constantinopolea și va încorona pe fiiulŭ seŭ Constantinŭ în biserica S. Sofie de împeratŭ alŭ 
nouluĭ imperiu greco-slavicŭ. 
 În Gura-râuluĭ vinerĭ a pușcatŭ unŭ finanțiariŭ din nebăgare de sémă pe o muiere vrăndŭ 
a da după unŭ căne. 
 Doĭ géndarmĭ aŭ scosŭ la Hidalmaș pe doĭ ómenĭ cariĭ eraŭ să se înnece, cu primejdia 
viețiĭ sele din undele apeĭ, și întrebuințăndŭ mizlócele de trezire aŭ avutŭ bucuria aĭ aduce pe 
amăndoĭ iarășĭ în viață. 
 În 5 Aug. c. n. a sfințitŭ Măria sea D. episcopŭ romano-catolicŭ biserica din Dejŭ. 
 Depeșa telegrafică din 1 Augustŭ, cumcă adecă Rușiĭ arŭ fi întratŭ în Serbia, și că și 
Austria arŭ fi enunciatŭ o întrare eventuale, nu sʼa adeveritŭ. 
  Ŭnu polonŭ anume Ostrovsci care trăiește în Parisŭ a publicatŭ niște scrisorĭ, a cărorŭ 
ideă de căpeteniă este imperiulŭ panslavisticŭ în forma uneĭ confederațiunĭ, care se absórbă și 
imperiulŭ rusescŭ de acuma. 
 În zilele trecute sʼaŭ ținutŭ la Viena de repețite orĭ conferințe ministerialĭ, la care aŭ 
fostŭ față ambasadoriĭ celorŭ treĭ poterĭ marĭ. 
 Se asecuréză cum că recrutațiunea nóuă ce este rănduită în Rusia, va da armateĭ peste 
200,000 de feciorĭ. 
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 Spre aducerea aminte de fericita scăpare a fortărețeĭ Timișóreĭ de asedia de 101 de zile în 
anulŭ 1849 sʼa ținutŭ în 9 Aug. c. n. în biserica catedrale catolică servițiulŭ dumnezeescŭ de 
Présfinți Sea D. Episcopŭ Ceiagi, la care a luatŭ parte și clerulŭ greco-resăriténŭ cu D. Episcopŭ 
Mașirevicĭ în frunte, și tóte demnitățile militarĭ și civilĭ. ― Iară în 10 recviemŭ adecă parastasŭ 
pentru ceĭ căzuțĭ. 
 În 9 Aug. c. n. a lovitŭ în Timișóră fulgerulŭ în căsarma dela Pórta Artéluluĭ, și a lovitŭ o 
calfă de lăcătariŭ, care a remasŭ mortŭ. 
 Înainte de vreocăteva zile veni principele Miloșŭ Obrenovicĭ pe unŭ vapore din Romănia 
în Semlinŭ. Luntrea a statŭ numaĭ puținŭ timpŭ, și totușĭ veniră mulțĭ să cerceteze pe bătrânulŭ. 
În suita sea sʼa aflatŭ fostulŭ ministru dinafară Proticĭ, căndŭ a ajunsŭ momentulŭ de plecare 
bătrânulŭ aruncă o privire peste toțĭ, și zisă: ”Cu Dumnezeŭ frațilorŭ.“ 
 În Blajŭ sʼaŭ ținutŭ ecsameniĭ semestrialĭ din 15 pănă în 27 Iuliu. Succesulŭ a fostŭ 
bunŭ. ― Ecsaminile de maturitate lʼaŭ depusŭ 13 inșĭ, și aŭ trecutŭ toțĭ. 
 Gazetele englezeștĭ zicŭ: Décă va succede siluireĭ Europeĭ a goni rușiĭ peste Prutŭ, atuncĭ 
va remănea numele rușilorŭ în acele provincie în acelŭ bunŭ mirosŭ, în cătŭ nicĭ o partidă nu va 
maĭ cugeta despre o întrunare de bună voie a lorŭ cu Rusia. 
 Spunŭ că Țarulŭ sʼarŭ fi arătatŭ de multe orĭ aplecatŭ a concede nașterea unorŭ trupe de 
state greceștĭ și slave mice între Dunăre și granița Grecieĭ subt órecare înpregiurărĭ, însă totușĭ 
deodată șʼarŭ fi arătatŭ și hotărârea, a nu lăsa o potere mare, neatărnătóriă la granița dela amézĭ 
a imperiuluĭ seŭ. Acésta este fórte ușiorŭ de cuprinsŭ. Napoleone a stăpănitŭ Germania apusénă 
prin confederațiunea dela Rinŭ, și Constantinopolea arŭ fi în faptă a protectoreluĭ nordicŭ, orĭ 
cine arŭ fii cu numele de regente. 
 În grădina botanică din Șenbrunŭ a înfloritŭ Victoria regia, cea din tăiŭ, ce sʼa vezutu în 
vecinătatea Vieneĭ. 
 O parte a puștilorŭ noŭ cumpărate a sositŭ la Bălgradŭ. 
 Se zice că Serbia arŭ fi datŭ în comisiune să i se trimită 40,000 puște. 
 Cumcă pacea nu se va turbura deducŭ gazetele englezeștĭ și de acolo, căcĭ căndŭ a 
plecatŭ Marea principésă Olga fica împeratuluĭ Nicolaŭ în călătoriă la Londonŭ, ia zisŭ tatăʼseŭ: 
„Călătorește fără grige iubita mea fiă, că noĭ nu vomŭ avea resbelu.“ Acestŭ oraclu este maĭ cu 
certitudine ca tóte oraclele burselorŭ. 
 D. subsecretariŭ de statŭ în ministeriulŭ de justițiă cavalerŭ de Stelțhamer, și D. Șefulŭ 
de secțiune Lihtenfels aŭ căpătatŭ demnitatea de consiliarĭ intimĭ. 
 Din ordinațiunea ministruluĭ de comerciŭ sʼa făcutŭ dispusețiune, ca începândŭ din 12 
ale luneĭ curinte să se trimită în tótă vinerea cu vaporele iute, ce merge la Galațĭ, acolo și la Iașĭ 
și pacetulŭ cu scrisorĭ. Scrisorile ce se vorŭ trimite astfeliŭ trebue să fie predate joĭ pănă la 9 óre 
séra. 
 Escelenția Sea ce. r. Consiliariŭ de ambasadă rusescŭ Fonton a plecatŭ în 10 Aug. c. n. 
cu o misiune timporaniă către principele stăpănitoriŭ alŭ Serbieĭ. 
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 Din tóte părțile se împreștie faĭme, că locuitoriĭ Serbieĭ se prelucră pentru Rusia. Dar 
mulțĭ vréŭ să știe că eĭ nicĭ la părere nu vorŭ arăta Rușilorŭ atăta subpunere ca Moldoveniĭ și 
Romăniĭ la întămplare căndŭ arŭ întra acestia și în Serbia. 
 La 1 Aug. sʼa născutŭ în Mercurea nóptea la 1 óră focŭ, și aŭ arsŭ 11 șiure. 

 ______________ 
B e l g i ŭ .  

 
 B r u s e l a  8 Augustŭ. Erĭ a vestitŭ consulele din Brusela în cualitatea sea ca ofițirŭ 
alŭ statuluĭ civile conformŭ cu normele legiuite la pórta de căpeteniă a caseĭ sfatuluĭ în presenția 
uneĭ nenumerate mulțimĭ de poporŭ, ce sʼa înșiratŭ pe lăngă treptele de căpeteniă a caseĭ 
sfatuluĭ, căsătoria Duceluĭ de Brabantŭ cu Arhiducesa Maria Henrica. Ea sună așia: În anulŭ o 
miă optŭ sute cincĭ zecĭ și treĭ, în a șeptea zi a luneĭ Augustŭ la 10 óre diminéța noĭ Carolŭ 
Maria Iosifŭ Gislain de Broucere comendatore alŭ Ordinuluĭ Leopoldinŭ conformŭ cu legile 
amŭ cititŭ la pórta de căpeteniă a caseĭ sfatuluĭ întăia vestire a căsătorieĭ, ce se va serba: 
 Între înălțimea Sea regéscă Leopoldŭ Ludovicŭ Filipŭ Maria, Victorŭ Duca de Brabantŭ 
ș. ce. l. născutŭ și locuitoriŭ în Brusela fiiŭ minorene alŭ Maiestateĭ Sele Leopoldŭ regeluĭ alŭ 
Belgiuluĭ locuitoriŭ în Brusela, și alŭ Maiestățiĭ Sele fericiteĭ  D. Luisa, Maria, Isabela de 
Orleans regina belgiuluĭ dintrʼo parte; și între ce. r. Sea înălțime D. Maria Henrica, Ana 
Arhiducesa de Austria, născută în Buda (Ungaria) locuitóriă în Viena (Austria) fia minorenă a 
înnălțimeĭ Sele înperăteștĭ a fericituluĭ D. Iosifŭ, Antoniŭ, Ioane moștenitoriulŭ principe alŭ 
Ungarieĭ și Boemieĭ, Arhiduca Austrieĭ, Palatinŭ, Generale Locuțininte, și generale căpitanŭ de 
Ungaria, și a ce. r. sele înălțimĭ D. Maria Dorotea, Carolina Arhiducesa Austrieĭ născută 
principésă din Virtembergŭ, locuitoriă în Viena din alta parte. Vistirea acésta sʼa făcutŭ și în 10 
Augustŭ în biserica S. Godula.   

______________ 
Franția.  

 
 P a r i s ŭ  5 Augustŭ. c. n. unŭ corespundinte descrie consunanța poporuluĭ din oriente 
în următoriulŭ modŭ „În Europa nu cunoscŭ ómeniĭ ecsaltatele privirĭ a sectelorŭ religióse 
turceșltĭ. În Brusa, Damascŭ și în tótă Siria statŭ creștiniĭ pregătițĭ a să poté opune erumpereĭ 
fanatismuluĭ turcescŭ, ce se aștéptă în totŭ minutulŭ. Mănăsterile întărite din Livanŭ săntŭ pline 
de creștinĭ, ce aŭ fugitŭ din Damascŭ, și din pașaliculŭ Ierusalimuluĭ. Din alta parte însă visesă 
și greciĭ despre o resculare obștéscă și despre triumfulŭ causeĭ lorŭ. Eŭ aicĭ nu cugetŭ Greciĭ din 
Grecia, ci sudițiĭ greceștĭ, cariĭ săntŭ înpreștiațĭ prin Turcia, eĭ toțĭ aștéptă numaĭ la unŭ semnalŭ 
din S. Petersburgŭ. După tradițiune se află  în cetatea acésta icona S. Fecioare curate, carea în 
vremea căndŭ a arsŭ biserica dela S. Sofia a scăpatŭ la S. Petersburgŭ. Décă Țarulŭ va arăta 
acésta sfințeniă poporelorŭ orientalĭ, décă elŭ o va trimite „zicŭ greciĭ“ în cvartirŭ de căpeteniă, 
pe cum a făgăduitŭ, atuncĭ delocŭ vorŭ în unda riurĭ de sănge pe turcĭ. Diplomația în 
Constantinopole cunóște acestŭ pericolŭ, și unŭ medulariŭ a corpuluĭ diplomaticŭ să fie scrisŭ 
unuĭ senatorŭ din Parisŭ, că de va ținea statulŭ acestŭ de dubietate maĭ îndelungatŭ, arŭ fi 
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periclinată și securitatea lorŭ personale. Se spune „zice maĭ de parte corespundintele“ décă se va 
primi în S. Petersburgŭ basa noteĭ ce a eșitŭ din Viena, va poté privi diplomația opulŭ seŭ numaĭ 
atuncĭ de izprăvitŭ, căndŭ va fi regulată întrebarea orientale întru unŭ modŭ definitivŭ, ce sʼarŭ 
face prin reasumarea unuĭ planŭ alŭ principeluĭ Meternic, care în aniĭ 1839 și 1840 a vrutŭ să 
ridice tractatulŭ dela Unciar-scelesi, și se pună independința imperiuluĭ otomanŭ subt garanția 
Europeĭ. Principele Meternicŭ a purcesŭ din aceea priviință, cum că Împeratulŭ Rusieĭ se va 
retrage dela o cértă cu tóte cabinetele, și se va învoi la formarea unuĭ congresŭ în Londonŭ, seŭ 
Viena, ca să protegéză Turcia cu o protecțiune permanente. Atuncĭ însă deciară Rusia, cum că ea 
nu va atărna nicĭ natura, nicĭ destinațiunea relațiunelorŭ sele către Turcia de unŭ congresŭ. 
Contele Ficelmont care representa în acelŭ timpŭ pe principele Meternicŭ provisariŭ fiindŭ 
acesta dusŭ la Boemia, a potea în privința acésta înpărtăși înteresanțĭ detaiurĭ, entru că elŭ a 
fostŭ celŭ din tăiŭ, care a vezutŭ nepotința uneĭ înțelegerĭ în acésta întrebare. 
 P a r i s ŭ  6. Augustŭ. c. n. „Constituțiunalulŭ“ citeze astăzĭ fără nicĭ o maĭ departe 
băgare de sémă, următórea pasage dintrʼo soliă, ce a îndreptatŭ împeratulŭ Napoleone 1 în anulŭ 
1808 către senatŭ: „Noĭ potemŭ calcula ținerea resbeluluĭ, și numerulŭ campanelorŭ, ce vrorŭ 
trebui să se întreprinde întrʼuna de zile, ca să se facă iarășĭ bună nenorocirea, ce arŭ resulta din 
perderea Constantinopoleĭ, décă meticulosa omóre de odihnă, și plăcerile mariĭ cetățĭ arŭ porta 
învingere asupra consultărilorŭ uneĭ înțelepte precauțiunĭ ? 
 Noĭ amŭ erezĭ urmașilorŭ nostriĭ o îndelungată moștenire de resbelŭ și nenorocirĭ, décă 
tiera grecéscă arŭ fi sumeță și triumfătorie dela marea baltică pănă la cea mediteraneă, atuncĭ 
amŭ vedea în timpiĭ noștriĭ cele maĭ frumóse provincie apucate de unŭ roiŭ alŭ fanaticilorŭ și 
barbarilorŭ și décă civilisata Europă arŭ cădea în lupta acésta pré întărziată, atuncĭ arŭ ațița a 
nóstră credință de pedépsă nepăsare cu dreptulŭ văietarea posteritățiĭ, și arŭ fi o pată rușinătoriă 
în Istoriă.“ 
 La Bursă circulese feliurite faime. Adecă se zice că numeriĭ Monitoreluĭ, în cariĭ se află 
nota circulare a Ministruluĭ din afară, arŭ fi oprițĭ în Rusia. În oriente să se fie făcutŭ atacărĭ 
fanatice din partea muselmanilorŭ asupra creștinilorŭ, maĭ cu sémă asupra unuĭ consule.    

______________ 
Rusia.  

 Invalidulŭ din S. Petersburgŭ cu datŭ din 31 Iul. iarășĭ ne aduce o odă carea sune cam 
așia: Șurăie și se rescólă măniosŭ Gintea ! Îlŭ calumniază pe elŭ... Însă numaĭ în pace, tare și 
înălțatŭ stă elŭ în cerculŭ fiilorŭ Rusieĭ ! Cu scutulŭ credințeĭ redicatŭ, și slobozitŭ pe a se sabiă. 
Desfătézăte în elŭ, patriă ruséscă, te încină pentru dănsulŭ îngenuncindŭ ! Elŭ este fericirea tea, 
și în elŭ zace sórtea tea !... însă și tu trebue să fi ca elŭ nestrămutatŭ, umilitŭ fără măndriă ! Voĭ 
însă îngânfatelorŭ popóre rebele ! Voĭ cu mărețulŭ simțŭ și mititele fapte ! Voĭ vestitoriĭ uneĭ 
scrintite libertățĭ ! Preoțiĭ jertfeĭ adeveruluĭ, însă numaĭ după vorbe ! Mirațivă de elŭ, și vă 
aplecațĭ naintea luĭ cu umilință. Tremurați ! a întărâta giganticulŭ domnitoriŭ ! Căcĭ elŭ este 
poternicŭ și tare nu numaĭ prin sabiă, ci și prin dreapta credință (pravoslaviă.) Sabia Slavilorŭ !  
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 Redacțiunea „Invaliduluĭ“ (generalele principe Galițin) adaoge poesieĭ o observațiune, 
prin care trimițetoriuluĭ se arată o deosebită mulțumire, pentru frumósele versurĭ. ― Cumcă aci 
se face o ilusiune la împeratulŭ Nicolaŭ nu trebue se arătămŭ nicĭ pentru cititoriĭ ceĭ maĭ simpliĭ. 

 
 

12. 
 

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 
 

  M. C.  
 Din Protopopiatulŭ Deveĭ: fl.  cr.  

Deva D. Iosif Velișca ce. r. Postmaister  20 ‒ 
 D. Adam Stoĭca Protopopŭ  -  - 5 ‒ 
Peștișu mare Ce. P. Petru Pop -   -  - 1 ‒ 
 Alțĭ făcătorĭ de bine de aci -   ‒ 41 
Bretelin Ce. P. Georgie Popovicĭ  -    - 1 ‒ 
 Din lada bisericeĭ -   -   - 1 ‒ 
Batiz Ce. P. Stefan Șinca -  -  -  2 ‒ 
Vâlcez Ce. P. Avram Lupșa  -  -  -  1 ‒ 
 Alțĭ făcătorĭ de bine de aci   - 1 10 
Hărăpeia Din lada bisericiĭ  -  -  -  2 ‒ 
Poenița Tomi Ce. P. Georgie Popovicĭ  -  - 2 ‒ 
Comunitatea Ferigi    -      -      -      -     - 1 ‒ 

„ Merișor -      -      -      -     - 1 ‒ 
„ Runcu mic -      -      -      -      1 ‒ 
„ Tâmpa     -      -      -      -     - 1 ‒ 

Muncelu mare Ce. P. Alehandru Popovicĭ  -   - 2 ‒ 
Lejnic Ce. P. Adam Lungescu  -    - 2 ‒ 

„ Georgie Muntan Jude  -  -  1 ‒ 
„        „          „       Titor  -   - 1 ‒ 
 Dela alți făcătorĭ de bine de aci - ‒ 56 

Comunitatea  Dumărăviție -   -   -   -  2 ‒ 
Bisnarea Ce. P. Nistor Socaci  -   -    2 ‒ 

„ Din lada biserici  -    -     - 4 ‒ 
Șăuleștĭ   „      „       „       -     -     - 3 ‒ 
Sântundreș Ce. P. Isaie Dehelean   -    -  2 ‒ 

„ Din lada bisericiĭ  -   -   - 1 ‒ 
„ Alțĭ făcătorĭ de bine de aci  -  -  3 22 

Sântuhalm Din lada bisericiĭ   -    -   -  2 ‒ 
„ Alțĭ făcătorĭ de bine de aci  - 6 40 
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Josani Ce. P. Mihail Popovicĭ  -  -  2 ‒ 
 Suma 75 49 
 Dela Părintele Ioann Lungu din Pórta 6 ‒ 
 Suma 81 49 

La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuți de  -   -   -    2794 402/5 
 Suma totală 2876 292/5 

 
Înștiințare. 

 Advocatulŭ de provințiă Ioane Poleșensci, face prin acésta cunoscutŭ, că după ce prin 
Decretulŭ înnaltuluĭ Ministeriŭ de justință din 30 Aprile 1853 Nr. 6516 sʼa denumitŭ de 
Advocatŭ de proviațiă pentru Transilvania cu locuința în Sibiiŭ, depunândŭ jurământulŭ de 
Advocatŭ la presidiulŭ Tribunaluluĭ supremŭ alŭ Transilvanieĭ în Sibiiŭ la 26 Iuliu a. c. în 16 
Augustŭ a. c. îșĭ descide canțelaria sʼa și începe a lucra în susnumita cualitate. 
 Cu locuința se află deocamdată în strada (ulița) Pintenuluĭ Nr. 360. giosŭ. 

 
Cursulŭ banilorŭ la Viena în 12. Augustŭ. Calend. noŭ.  

Aurulŭ   _    _    _    _    _    _    _    _    _    114 7/8 
Argintulŭ    _    _    _    _     _     _    _    _   109 ½ 
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