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Depeșe telegrafice. 
  

P a r i s ŭ  15 Aug. c. n. Erĭ la amizĭ a fostŭ mĭsă în Tuileriĭ. Generalele Ciselef a luatŭ 
parte la ea. Cortenirea mare sʼa săvărșitŭ. O mulțime de ómenĭ umblă pe ulițe. Timpulŭ este 
favoritoriŭ. 

P a r i s ŭ  13 Aug. Consunanța peste totŭ bună, se vorbește, că monitorele va publica 
curăndŭ reciămarea floteĭ. 

L o n d o n ŭ  12 Aug. Carolŭ Malmesburi cere așternerea resultatuluĭ ce sa datŭ la 
depeșa circulare ruséscă, Lordulŭ Clarendonŭ refusă acésta cerere, și o maĭ departe slobozire în 
discusiunea lucruluĭ acestuia. Elŭ se deciară numaĭ peste totŭ în privința negoțiațiunilorŭ, și 
pomenește cu precisiune, că Sir Hamiltonŭ Seimur arŭ fi arătatŭ cabinetuluĭ englezescŭ primirea 
proiectuluĭ vienezŭ din partea Rusieĭ. 

P a r i s ŭ  13 Aug. Unŭ articulŭ în ziurnalele de „Deba” deslucește cuprinsulŭ 
proiectuluĭ vienezŭ. După elŭ este nota vieneză, ce sʼa primitŭ în S. Petersburgŭ asemenea 
aceleĭ, ce a slobozitŭ contele Neselrode maĭ pe urmă, adecă că Rusia și Pórta sʼ aŭ învoitŭ din 
bunăvoință către grecĭ asupra următórielorŭ puncte. Pórta garantiséză pentru totdéuna 
privilegiele bisericeĭ greceștĭ, nu se póte face în ele nicĭ o scimbare fără învoirea Rusieĭ. În 
privința S. Mormăntŭ nu se póte nimicŭ scimba fără învoirea Rusieĭ și a Franțieĭ. 

______________ 
Romănulŭ în privința musiceĭ.  

(Urmare.) 
 Spunețimĭ Dvóstră frațilorŭ romănĭ ce sʼarŭ fi alesŭ din biețiĭ locuitorĭ aĭ Boemieĭ, a 
cărorŭ țéră în privința rodireĭ abia se póte asemăna cu ținutulŭ Făgărașuluĭ nostru din 
Transilvania, și cariĭ astăzĭ săntŭ atătŭ de îndesați, în cătŭ pe unŭ micŭ ― pătratŭ numeră de 
doue orĭ atăția locuitorĭ, căți noĭ pe acelașĭ terenŭ, căndŭ nevoia nu le arŭ fi descisŭ ociĭ încă de 
timpuriŭ, ca să se arunce cu tóte poterile pe musică, pe meserie și pe negoțŭ, și prin aceea talente 
de mizlocŭ săʼșĭ căștige pănea de tóte zilele pentru sine și familiă cu maĭ multă ușurință, de cătŭ 
țerénulŭ nostru, care trage din spete la cósă și la alte ocupățiunĭ economice fórte grele tótă zioa, 
pănă căndŭ îĭ daŭ scânteĭ verzĭ din ocĭ? Celŭ ce se îndoește cătŭ de puținŭ de vorbele mele, 
arunce o privire asupra bandelorŭ musicalĭ, ce se află prin cetățile cele maĭ de frunte ale patrieĭ 
nóstre, și va vedé, că din 10-12 medularĭ, celŭ puținŭ 6-7 peste totŭ loculŭ vorŭ fi boemĭ. 



 

Page | 397 Pag. | 397 

 Spunețiʼmĭ totŭ dvóstră, însă cu față seriósă, măcar că vorbimŭ de musică, ce se va alege 
din locuitoriĭ nostri romănĭ, ce se află în acésta patriă, nu maĭ multŭ, de cătŭ în decursŭ de doue 
generațiuni, adecă peste 50-60 de anĭ, décă aceia nuʼșĭ vorŭ veni în minte, ca vezindŭ, ba 
prevezindŭ și preîntimpinăndŭ împregiurările, să se apuce cu sufletulŭ cu trupŭ de căutarea 
comerciuluĭ și a industrieĭ, adecă de îmbrățișerea meserielorŭ, a negoțuluĭ și a arțilorŭ celorŭ 
frumóee, cu unŭ cuvântŭ décă nu se vorŭ lumina prin științe cu unŭ zelŭ și o silință multŭ maĭ 
încordătóriă de cătŭ acum ? Aŭ nu vinŭ, și de azĭ îninte nu vorŭ veni și maĭ tare străiniĭ, mi se 
vorŭ încuiba în locuințele nóstre pe care noĭ, silițĭ de împregiurărĭ, împinșĭ de fóme le vomŭ 
părăsi de bună voiă, bună óră cum le părăsirămŭ cu miele la aniĭ 1814, 1815 și 1816, căndŭ 
trecurămŭ cu glótele în Moldovo-Romănia din pricina fometeĭ celeĭ marĭ, care domni atuncĭ în 
patria nóstră, și cum le părăsescŭ în minutele de față locuitoriĭ de pe marginele Ungarieĭ totŭ din 
aceeașĭ pricipă ? 
 Aceste căndŭ arŭ străbate la inima fiăcăruĭ romănŭ bine simțitoriŭ, socotescŭ, că sʼarŭ 
îngrigi altfeliŭ de scóle, de fundățiunĭ și de colecte, prin care se înființéză acele. Însă atuncĭ cum 
ni sʼarŭ maĭ poté aplica pe bună dreptate veciulŭ nostru proverbiŭ: „Mintea romănului cea din 
urmă ?“ Adecă cum amŭ zice, romănulŭ nu se înțelepțește, pănă căndu nu dă cu nasulŭ de răŭ; 
romănulŭ nu prevede nimicŭ, nu se pre îngrigește, ci zice: „Cum amu trăitŭ eŭ, va trăi și fiiulŭ 
meŭ !“  ―   ―   ― 
 În privința musiceĭ vocalĭ amŭ avé a zice maĭ multe, căndŭ pe deoparte ne arŭ erta 
îngustimea colónelorŭ ale acestuĭ ziurnale, iarʼ pe de alta nu neamŭ teme, că căntămŭ la o babă 
surdă, care tocma să vrea, nu ne póte auzi. 
 Amŭ zisŭ în articululŭ „arțile cele frumóse,“ cumcă musica vocale la tóte națiunile cele 
cultivate a începutŭ a înflori numaĭ după ce sʼa întrodusŭ în căntările cele bisericeștĭ. Inima 
omuluĭ este unŭ ce fórte plăpândŭ; simțemântulŭ de mulțămire și gratitudine este străplăntatŭ în 
baerile eĭ încă din frageda prunciă. Decĭ către cine póte fi omulŭ în lumea acésta maĭ 
mulțămitoriŭ maĭ recunoscătoriŭ, de cătŭ către acela, care a luminatŭ zioa cu sórele și nóptea cu 
luna și stelele; din a căruĭ bunătate rodește pământulŭ, și se satură ómeniĭ și mulțimile de viătățĭ 
? A adusŭ unŭ Avelŭ acestuĭ Dumnezeŭ jertfă din cele maĭ grase ale sele animalĭ; a fostŭ gata cu 
tótă bunăvoința unŭ Avramŭ a sacrifica acestuĭ Dumnezeŭ adeveratŭ pe uniculŭ seŭ fiiŭ Isacŭ; 
dóră popórele următórie să fiă maĭ nesimțitórie, maĭ nerecunoscătórie ? De parte să fiă ! Totŭ ce 
a potutŭ escugeta mintea omenéscă, geniulŭ celŭ maĭ încăntatŭ, a adusŭ jertfă luĭ Dumnezeŭ. 
Geniulŭ de arhitectură ia clăditŭ biserica cea maĭ frumósă; geniulŭ de pictură a zugrăvitŭ pe 
maĭca Domnuluĭ cu fiiulŭ în brață; geniulŭ de musică ia escugetatŭ versulŭ și aria cea maĭ 
melodiósă, numai ca să-și pótă da tributulŭ de reverință și mulțămire cu deplinetate. Tótă 
suflarea și tótă făptura laudă numele Domnuluĭ. Și deosebire este numaĭ întrʼaceea, că unele 
popóre îlŭ laudă astăzĭ prin unŭ glasŭ reținutŭ de legile uneĭ arțĭ frumóse, ĭarʼ altele cum făcea 
maĭ nainte tóte popórele. Frumosŭ este și cereșulŭ selbaticŭ; însă esperiința a doveditŭ, că 
altuindʼulŭ, nu numaĭ că reesă maĭ frumosŭ, ci aduce și fructurĭ maĭ bune. Fruosŭ este calulŭ 
selbaticŭ, ce nu cunóște frăŭ și șea; însă multŭ maĭ frumosŭ și maĭ prețuitŭ, căndŭ știe să 
pășiască în buestru, și să sară după deprinderea, ce i a datʼo călărețulŭ celŭ ingeniosŭ, făcăndŭ să 
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știe de frâŭ și de cingă. Frumósă este și cantarea pe glasulŭ gureĭ, maĭ alesŭ căndŭ căntărețulŭ aŭ 
căntăréța este înzestrată dela natură cu unŭ versŭ dulce și plăcutŭ; esperința însă a doveditŭ și 
dovedește, că cultivănduse acelŭ versŭ după legile musiceĭ vocalĭ, încăntă și fermecă nu numaĭ 
pe omulŭ cu gustŭ cioplitŭ și rafinatŭ, ci încă și pe selbaticulŭ din pustiele Asieĭ și Africeĭ.     
(va urma.) 

______________ 
Sinodulŭ grecescŭ. 

 
 La întrebarea: ce să eserceze Rusia în oriente unŭ protectoratŭ, séŭ patronatŭ asupra 
bisericeĭ ortodocse, trebue să ținemŭ în ocĭ organisarea bisericeĭ greceștĭ, ca să potemŭ judeca 
despre conflictulŭ, care prin acésta sʼar naște între protectorele împărătescŭ în S. Petersburgŭ și 
între Patriarhulŭ în Constantinopole. 
 Biserica grecéscă în Rusia este unŭ așezămăntŭ de statŭ, Sfăntulŭ sinodŭ îndreptătoriŭ 
nu este dregătoriă de sine stătătoriă, elŭ nu stă désupra senatuluĭ, ba nicĭ lăngă dănsulŭ. 
Medulariĭ sinoduluĭ, naintea căruĭ se pertracteze tóte causele bisericeștĭ, săntŭ Mitropolițiĭ, 
Arhimandrițiĭ și alțĭ preoțĭ de rangŭ maĭ înaltŭ. Președinte este Mitropolitulŭ celŭ maĭ bătrănŭ. 
Jețulŭ luĭ este din susŭ de masă, de drépta luĭ stă scaunulŭ golŭ alŭ patriarhuluĭ; dela Petru celŭ 
mare nu a maĭ fostŭ aci patriarhŭ. De drépta scaunuluĭ patriarhale, și déstănga președinteluĭ ședŭ 
ceilalțĭ Mitropolițĭ ce se află în S. Petersburgŭ, totŭ în acelŭ răndŭ ședŭ Arhimandrițiĭ și ceialalți 
preoțĭ după rangulŭ lorŭ și bătrănéța în servițiŭ. Ministrulŭ trebilorŭ bisericeștĭ este de față. Elŭ 
nu are votŭ, însă elŭ așterne lucrulŭ, și dă recerutele deslucirĭ. În sala de ședință stă o masă 
pentru supremulŭ procuratore, ce este acuma adjutantele generale principele Protasof. Acesta nu 
ia nemizlocitŭ parte la consultările S. sinodŭ, elŭ se află acolo așia precum se aflaŭ la începutŭ 
tribuniĭ poporuluĭ romanŭ în senatŭ, elŭ este tribunulŭ împeratuluĭ și eserciază veto alŭ seŭ maĭ 
nainte de ce a venitŭ la veto împerătescŭ. Hotărările ce sʼaŭ înceiatŭ se așternŭ procuratoreluĭ; și 
décă le află elŭ amesurate voieĭ împerăteștĭ, și legilorŭ, atuncĭ le pune în lucrare. Atuncĭ numaĭ 
potŭ merge hotărările la senatŭ spre cercetarea maĭ de parte; și décă a urmatŭ și acésta, apoĭ la 
sancțiunea împerătéscă.  

În consiliulŭ bisericescŭ alŭ Patriarhuluĭ din Constantinopole, după care este formatŭ S. 
cinodŭ rusescŭ, este firește Patriarhulŭ președinte, lipsește numaĭ supremulŭ procuratore, și 
ministrulŭ rusescŭ alŭ trebilorŭ bisericeștĭ. Tendința și stăruința stăpănireĭ ruseștĭ este însă să 
așéză și acolo unŭ procuratore supremŭ rusescŭ, care după ce se izprăvescŭ consultările arŭ avé 
să dee séŭ să denege hotărărilorŭ înceiate sancțiunea. Unŭ astfeliŭ de tribunŭ rusescŭ arŭ avea și 
la o îndreptățire fórte restrănsă, numaĭ prin aceea, că elŭ este așezatŭ la Sinodulŭ Patriarhuluĭ, 
cea maĭ mare influință. Tendința înse merge întrʼ-acolo, a da la o parte pe Patriarhulŭ din 
Constantinopole, și pe demnitariĭ bisericeștĭ ce staŭ subt elŭ, și săntŭ regimentuluĭ rusescŭ în 
drumŭ, și a face organisațiunea bisericeĭ ruso-greceștĭ de punctŭ conducătoriŭ alŭ universaleĭ 
biserice greco-orientalĭ. Nu numaĭ Greciĭ și Bulgariĭ, Romăniĭ, Moldovenĭ, Sărbiĭ, Armeniĭ și 
Bosneciĭ, cariĭ se ținŭ de cultură grecescŭ, arŭ veni subt protectoratulŭ rusescŭ, ci acesta sʼarŭ 
lăți în scurtŭ timpŭ neîncungiuratŭ și peste creștiniĭ greceștĭ a deosebitelorŭ naționalitățĭ în alte 
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state, și după ce sʼarŭ întemeia, peste toțĭ creștiniĭ, ce viețuiescŭ în Turcia. Aicea arŭ afla 
protectoratulŭ o ocasiune nóă spre cucerințe însemnate. 

Iară Patriarhulŭ în Constantinopole cu încetulŭ arŭ înceta de totŭ, și preoțimea grecéscă 
în oriente, carea a avutŭ pănă acuma o însemnată și neatărnătóriă pusețiune, arŭ cădea la o 
pusețiune fórte subpusă. Aicea este dară a căuta unŭ temeiŭ pentru ce adecă de mulțemire către 
sultanulŭ a fostŭ din partea Patriarhuluĭ atăta de căldurósă. Afară de turcĭ nu are protectoratulŭ 
rusescŭ în Constantinopole maĭ zeloșĭ contrarĭ, decătŭ tocmaĭ pe ceĭ maĭ marĭ demnitarĭ aĭ 
bisericeĭ greceștĭ acolo.  

______________ 
Manifestulŭ Turcieĭ. 

 
 În numerŭ trecutŭ atinserămŭ, cumcă în zilele trecute pórta arŭ fi slobozitŭ unŭ 
manifestŭ. Coprinsulŭ aceluia după „Vanderer“ este următoriŭ. 
 În urma uneĭ pricine de cértă, ce se află între împeratulŭ turcescŭ și între împeratulŭ 
rusescŭ, care a stricatŭ buna înțelegere, ce domnia între aceste doue curțĭ, stăpânirea din umă a 
întreruptŭ legăturele diplomatice cu înalta pórtă. Representantele eĭ fu reciămatŭ, orănduinduse 
totodată așezarea uneĭ însemnătorie poterĭ armate pe apă și pe uscatŭ. Pregătirile aceste 
estraordinarie aŭ împusŭ sultanuluĭ îndetorirea, a sta gata pentru orĭ ce sʼarŭ întempla, ciemăndŭ 
și elŭ subt stindarde o potere armată impusante și încunoștiințăndŭ despre acésta pe cabinetele 
europene. 
 Pricina acesteĭ neînțelegerĭ este cererea, ce o face Rusia, de a lua subt a sea ocrotire pe 
supușiĭ turceștiĭ de legea pravoslavnică, religiunea și bisericile lorŭ, cerere, la care înalta pórtă a 
datŭ unŭ respunsŭ negativŭ. Încă subt sultanulŭ Mahmudŭ aŭ căpătatŭ greciĭ fermanulŭ pentru 
imunitățile bisericeĭ lorŭ, și privilegiele aceste se întăriră de către toțĭ următoriĭ precum și de 
către sultanulŭ Abdul-Megidŭ, și nice acum, nice maĭ nainte nu sʼa pusŭ cultuluĭ grecescŭ nice o 
pedecă în cale. Starea acésta a lucrurilorŭ, recunoscută prin tractate și prin usulŭ obștescŭ, a 
fostŭ trasă la îndoială de către împeratulŭ Rusieĭ, și acum sʼa făcutŭ obiectulŭ noelorŭ séle 
cererĭ. Pășirea acésta ne lasă să presupunemŭ, cumcă împeratulŭ Rusieĭ nʼare încredere nice în 
tractate nice ciarŭ în sultanulŭ însușĭ. Ocrotirea peste atătea milióne de supușĭ aĭ împerățieĭ 
turceștĭ, ce arŭ fi a se da uneĭ alte poterĭ, arŭ fi o mare vătămare a autoritateĭ sultanuluĭ, și 
nepotința de a se subpune pórta la o asemenea cerere sʼa deslucitŭ prietenește de repețite orĭ 
guberniuluĭ rusescŭ. Rusia arŭ fi trebuitŭ să respundă altfeliŭ la portarea acésta legiuită a 
Turcieĭ, earʼ nu prin pusețiunea, ce a luatʼo în timpŭ de față. Guberniulŭ rusescŭ a respunsŭ 
simplu cu repețirea cererilorŭ sele și cu coprinderea principatelorŭ dela Dunăre. 
 Trecerea trupeorŭ ruseștĭ peste Prutŭ, ce sʼa înființatŭ, nʼa potutŭ să nu aducă pe 
sultanulŭ în uimire. Acésta este o vătămare a tractatelorŭ și unŭ pașŭ de potențiă asupra 
granițelorŭ nóstre, în contra căruia pórta aŭ și protestatŭ de locŭ. Protestulŭ acesta sʼa 
împărtășitŭ la tóte poterile cele marĭ: căcĭ între aceste custă unŭ tractatŭ, care garantiséză 
împrumutŭ neatărnarea și nevătămarea părțilorŭ sele de teritoriŭ. Va să zică, fiăcare din aceste 
poterĭ este îndetorată a arăta una la alta vătămarea granițelorŭ sele, și la cea vătămatată în 
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drepturile sele aʼĭ da mănă de ajutoriŭ. Împeratulŭ Nicolaŭ deciară, cumcă elŭ nu cugetă a pórta 
resboiŭ vu Turcia ― ci că elŭ dorește numeĭ a avea o garanțiă pentru împlinirea cererilorŭ sele. 
Sultanulŭ a încunoștiințatŭ pe tóte poterile cele marĭ despre împăciuitórea sea pășire ce o a 
făcutŭ pănă acum. Englitera și Franția aŭ deciaratŭ că vorŭ să sprijiniască pe Turcia, ele aŭ 
trămisŭ flotele lorŭ și pórta mănuține legătura sea cu ambele aceste poterĭ maritime. 
 Întrʼaceea, spre a păzi vaza împerățieĭ otomane, oștirile vorŭ remăne înarmate atătŭ la 
țermiĭ Dunăreĭ, cătŭ și la hotarele Asieĭ, pănă căndŭ diferințele de între noĭ și Rusia vorŭ lua a 
lorŭ deslegare. Străbătătória dorința a sultanuluĭ de a pune țéra în stare de apărare este 
desvinuită prin resboiósa pusețiune ce a luatŭ Rusia. Dorința nóstră este, ca fiăcare din sudițiĭ 
nostriĭ, fără osebire de religiune și de stare, să fiă în pace, fiăcare săʼșĭ caute de trebele sele și să 
pótă plini poruncile, careʼĭ vinŭ din partea stăpănireĭ. 
 Noĭ deciarămŭ, cumcă greciĭ, cariĭ trăiescŭ în înpărăția nóstră nice aŭ cunoscutŭ cererile, 
ce le face Rusia în favorea lorŭ, nice aŭ potutŭ să le ceară eĭ acele dela împeratulŭ Rusieĭ; căcĭ 
pănă acum supușiĭ nostri greceștĭ saŭ arătatŭ totdéuna mulțumițĭ și ascultătorĭ. Eĭ însușĭ aŭ datŭ 
să se pricépă a lorŭ uimire pentru pașiĭ, cariĭ îĭ face acum Rusia de năprasnă în favorea lorŭ. 
Nime dar să nu cutéză a întimpina pe grecĭ dușmănește. Precum armeniĭ, catoliciĭ, protestanțiĭ și 
evreiĭ, ciarŭ așia și greciĭ acesteĭ împerățiĭ aŭ arătatŭ totdéuna către guberniulŭ maiestateĭ sele a 
sultanuluĭ alorŭ aderință, și eĭ o facŭ acésta și în minutulŭ de față. Fiă, ca toțĭ subpușiĭ împărețieĭ 
otomane, turcĭ, armenĭ, evreĭ aŭ grecĭ să trăiescă în bună înțelegere uniĭ cu alțiĭ! Este aprieta 
dorință a sultanuluĭ, ca nime să nu facă ceva reŭ la celalaltŭ, ca nime să nu arunce celuĭlaltŭ 
vorbe próste și vătămărĭ. 
 Decretulŭ acesta este hotărătŭ de către divanulŭ nostru celŭ mare și întăritŭ prin 
fermanulŭ nostru împerătescŭ. Elŭ se face cunoscutŭ cu aceea poruncă, ca fiă care să se pórte în 
conglăsuire cu acestŭ decretŭ, și că ceĭ ce vorŭ lucra în contra aceluia, să fiă privițĭ ca 
neascultătorĭ și să aștepte o strinsă pedépsă. 
 Asupra acestuĭ manigestŭ care are maĭ multŭ ca 50 de subscripțiunĭ, zice unŭ 
corespundinte din Viena în O. D. P. „Sultanulŭ a slobozitŭ unŭ manifestŭ! unŭ evinementŭ 
neobicinuitŭ în Turcia, care ca și manifestulŭ împeratuluĭ Rusieĭ va avea de urmare a învăpăia și 
clasele subalterne ale popórelorŭ pentru causa naționale. Peste cinzecĭ de nume săntŭ subscrise 
subt acestŭ manifestŭ; Unŭ mare fórte lățitŭ consiliŭ, în a căruĭ mizlocŭ partida turcéscă veciă 
nu este slabŭ presentată, o numerósă corporațiune ce este cu totulŭ în stare a lăți nepăciuire, ură, 
și întărătare între deosebitele clase de popóre „Maĭ de parte zice Corespundintele“ Manifestulŭ 
sultanuluĭ fără să fie tocmaĭ aspru, nu este unŭ favoritoriŭ semnŭ de concesiunĭ marĭ din partea 
sultanuluĭ. Póte că acesté nu se vorŭ cere, póte că măiestria diplomațieĭ va trebui să învălue 
simburele amarŭ, póte că retrasa politică a Anglieĭ și a Franțieĭ arată Turcieĭ, că ea are puținŭ să 
aștepte din partea aceea, póte și ce e și maĭ cu probabilitate, cumcă suma deosebitelorŭ 
precugetărĭ face pe pórtă mole, și îĭ rumpe înflăcărata energiă.      
 
 

______________ 
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Monarhia Austriacă 
Transilvania. 

 S i b i i ŭ  6 Augustŭ. Zioa aniversariă a nașteriĭ Préînduratuluĭ nostru Monarhŭ 
F r a n c i s c ŭ  I o s i f ŭ  I-lé sʼa celebratŭ astăzĭ în cetatea nóstră cu cuvenită solenitate. În 
ajunulŭ acesteĭ însemnate zile séra a fostŭ teatrulŭ iluminatŭ, unde sʼa căntatŭ imnulŭ poporale. 
Teatrulŭ sʼa bucuratŭ de ființa de față a Serenitățiĭ Sele D. Guberanatore civile și militare 
Principele de Șvarțenberg, a înalteĭ generalitățĭ și altorŭ demnitarĭ însemnațĭ, a deosebitelorŭ 
dicasterie, a corpuluĭ ofițerescŭ, și a unuĭ publicŭ numerosŭ. Amploiațiĭ și ofițeriĭ eraŭ în 
uniformă de gală, iară publiculŭ îmbrăcatŭ sărbătorește. Cetatea a fostŭ iluminată, și musica 
bandeĭ dela regimentulŭ Niujanŭ a esecutatŭ maĭ multe piese pentru desfătarea publiculuĭ. ― 
Diminéța la 4 óre ne trezi iarășĭ frumósa musică a maĭ susŭ lăudateĭ bande, carea încungiură 
ulițile, din dulcele somnŭ, și la 5 óre vesti bubuitulŭ tunurilorŭ însemnătatea zileĭ. ― La 6 óre 
ținu Escelenția Sea Părintele Episcopŭ Barone Andreiŭ de Șaguna dumnezeiasca slujbă în 
biserica din Iosefstatŭ, unde o companiă dela regimentulŭ Niujanŭ dede obicinuitele salve. După 
săvărșirea S. Liturgie și după binecuvântarea strugurilorŭ, ce este obiectŭ a se aduce în bisericĭ 
în zioa de astăzĭ adecă a „Scimbăreĭ la față,“ a cetitŭ Escelenția Sea rugăciunea împerătéscă din 
genincĭ, apoĭ căntărețiĭ întonară imnulŭ poporale, La 8 óre a fostŭ servițiulŭ dumnezeesc în 
biserica luterană, și la tóte celelalte confesiunĭ. ― La 8 ½ începură fericitările la Serenitatea Sea 
Principele Gubernatore. 
 Escelenția Sea Părintele Episcopŭ Barone Andreiŭ de Șaguna după ce îșĭ arătă maĭ înteiŭ 
devoțiunea Sea ca Consiliariŭ intimŭ alŭ Maiestățiĭ Sele ce. r. apostolice, apoĭ condusă și 
preoțimea, și ținu ca capulŭ bisericeĭ greco-resăritene către Serenitatea Sea principele 
gubernatore următoriulŭ cuvântŭ:  
 „Zioa de astăzĭ este o zi de bucuriă și de veseliă, pentru că în trânsa serbămŭ zioa nașteriĭ 
Maiestateĭ Sele ce. r. apostolice. ― Zioa de astăzĭ este o zi de rugățiune, ce înălțămŭ către 
Părintele cerescŭ, ca să lungéscă zilele Monarhuluĭ nostru și săʼĭ dee o stăpănire fericită. ― Zioa 
de astăzĭ aste însă și o zi de serbătóre și pentru biserica luĭ Dumnezeŭ, care subt scutulŭ și 
acoperemântulŭ, și subt mărita Stăpănire a Maiestateĭ Sele ce. r. Apostolice se află în bună stare, 
și subt poternica scutință împerătéscă susține Instituțiunile Sele, ce săntŭ întemeiate spre binele 
și fericirea creștinilorŭ. Pentru aceea biserica recunóște bunătatea acésta a Préînalteĭ ocrotirĭ 
împerăteștĭ, și mărturisește din adeverată convingere, că nicĭ pre lângă zeulŭ celŭ maĭ mare alŭ 
servitorilorŭ seĭ, nu sʼarŭ poté bucura de liniștea și strălucirea, cu care póte astăzĭ sevărși 
funcțiunile sele religióse, décă Monarhulŭ celŭ evlaviosŭ, și cu virtuți adeveratŭ creștineștĭ dela 
Dumnezeŭ împodobitŭ, nu ʼiarŭ împărtășĭ scutința Sea împerătéscă, și nu o arŭ apera cu poterea 
legiĭ de învățeturile scălciate ale înnoitorilorŭ. Pe căndŭ așiadară ― însuflețițĭ de cele maĭ 
ferbințĭ simțirĭ de mulțumire ― alergămŭ în casa Domnuluĭ, ca înaintea S. Altariŭ să ne 
vărsămŭ ferbințile rugățiunĭ pentru préiubitulŭ nostru Monarhu; ne luămŭ pré umilită voie a Te 
ruga pre Serenitatea Tea ca să Te îndurĭ a primi prédevota nóstră încredințare de neclătită 
credință și alipire către Maiestatea Sea ce. r. Apostolică, și totdeodată a mizloci ca simțirile 
aceste ale nóstre să ajungă pănă înaintea sfințituluĭ Tromŭ împerătescu.“ 
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 La 9 óre purcesă Serenitatea Sea principele gubernatore, după ce oștirile, care eșiră la 
paradiă se așezară la locurile sele cuvenite, la biserica catolică comitatŭ de înalta generalitate, de 
clerulŭ tuturorŭ confesiunilorŭ, de tóte dicasterile și brașele, unde D. abate Slauf șinu misa 
solene. La 4 óre după amézĭ fu prănzŭ mare diplomaticŭ la Seserenitatea Sea, și la 5 óre vestiră 
tunurile toastulŭ ceʼlŭ ridică Serenitatea Sea pentru îndelungata viață a tineruluĭ și préiubituluĭ 
nostru Împeratŭ. Escelenția Sea P. Episcopŭ Barone Andreiŭ de Șaguna a dăruitŭ companieĭ, ce 
a asistatŭ la biserica din Iosefstatŭ, léfa pe treĭ zile. ― Timpulŭ a fostŭ de diminéță tare ploiosŭ, 
maĭ tărziŭ sʼa maĭ luminatŭ. 
 O c n a  7 Augustŭ. Zioa de erĭ a fostŭ și pentru poporațiunea orașuluĭ nostru o zi de cele 
maĭ însemnate, ce le serbéză sudițiĭ poterniciĭ și întrʼuniteĭ nostre Monarhie. Zioa aniversariă a 
naștereĭ pré iubituluĭ nostru Monarhŭ sʼa celebratŭ aicĭ în bisericile tuturorŭ confesiunilorŭ cu 
cuvenita solenitate vărzăndŭ din adânculŭ inimei cele maĭ ferbințĭ rugățiunĭ pentru întréga 
sănetate și îndelungata viață a Préînaltuluĭ nostru Împeratŭ Franțiscŭ Iosifŭ 1-lé. La 8 óre 
diminéța sʼaŭ adunatŭ la biserica gr. resăriténă de giosŭ diregătoriĭ din orașulŭ acesta fără 
deosebire de confesiune și aŭ ascultatŭ S. Liturgiă. Parohulŭ locale Părintele Predovicĭ ținu și o 
cuvântare, în carea arătă ascultătorilorŭ însemnătatea acesteĭ zile, apoĭ aducăndule aminte ce aŭ 
eĭ a aștepta dela împeratulŭ, îĭ învăță săʼĭ fie credințioșĭ, și ascultătorĭ de legile, care dă 
fieștecăruia cetățénŭ scutire și dreptate. Apoĭ se citi prescrisa rugățiune și se căntă imnulŭ 
poporale. Totŭ în acésta iubire frățéscă se ținură cuviințiosele cerimonie și în bisericile 
confesiunelorŭ celorlalte. Este lucru fapticŭ și de obște cunoscutŭ, că locuitoriĭ oreșeluluĭ 
acestuĭ de și săntŭ de maĭ multe confesiunĭ și națiunalitățĭ, eĭ totușĭ prin stăruința unorŭ demnĭ 
de tótă stima bărbațĭ, iară maĭ vărtosŭ prin loialea portarea a judeluĭ Ioane Moldovénŭ aŭ știutŭ 
să păzéscă adeverata frățiă și în timpiĭ ceĭ maĭ criticĭ ― Dar nicĭ nu a remasŭ nerecunoscutŭ și 
neremunerată loiala portare a maĭ susnumituluĭ jude, căcĭ elŭ este decoratŭ dela Maiestatea Sea 
în recunoștința meritelorŭ sele cu crucea de aurŭ. ― Cu acesta ocasiune nu potŭ a nu vă pomeni 
și aceea împregiurare, că arzindŭ maĭ dăunăzi Șiura mică, numaĭ acestuĭ demnŭ jude și a 
popurățiuneĭ Ocneĭ este de a se mulțămi, că sʼa pusŭ stavilă înfuriatuluĭ elementŭ, căcĭ acésta 
animată de judele seŭ a alergatŭ la fața loculuĭ și puindŭ măna la stăngerea foculuĭ, și a vezutŭ 
răsplătită ostenéla prin adănca mulțămire, ce seceră dela ceĭ nepăstuițĭ. Dar nicĭ ce. r. 
Comisariulŭ de cercŭ ca organŭ de statŭ, nu a lipsitŭ a esprima în scrisŭ a sea mulțămire pentru 
frumósa și creștinésca faptă atătŭ D. Jude Moldovénu cătŭ și celorlalțĭ Oreșenĭ, cariĭ săriră 
vecinilorŭ seĭ spre ajutoriŭ.         

______________ 
Întămplări de zile. 

 
 Împeratulŭ Nicolaŭ a dăruitŭ boieruluĭ Moldovenescŭ Voinescu ordinariŭ S. Aneĭ clase a 
3. 
 În Copenhaga este numerulŭ bolnavilorŭ de coleră pănă acuma 6467, din care aŭ muritŭ 
3478. Epidemia a începutŭ a se estinde maĭ departe. 
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 În Șarlestonŭ trăiește o muiere, ce este 131 anĭ bătrănă ea este dela anulŭ 90lé órbă, însă 
altfeliŭ încă bine în poterĭ. Toțĭ copiĭ iaŭ muritŭ și ia remasŭ numaĭ o nepótă de 60 anĭ. 
 Gimnasiulŭ catolicŭ din Clujŭ numeră 220 studențiĭ din csŭiĭ săntŭ 126 romănĭ, 86 
ungurĭ, și 8 germanĭ. 
 În Roma a fostŭ în 6 Aug. unŭ cutremurŭ de pămăntŭ însemnatŭ. 
 După unele știri se zice că împeratulŭ rusescŭ arŭ fi cerutŭ dela pórtă dreptulŭ 
despăgubireĭ 50 milióne (?) 
 În castrele dela Colintina lăngă București săntŭ cam la 12,000 trupe adunate. 
 Bucureșteniĭ se vaetă, că cu tóte că aŭ 450 de fiacerĭ, eĭ totușĭ nu se potŭ căruța, pentru 
că tóte aceste droștĭ săntŭ cuprinse de ofițeriĭ muscăleștĭ.  
 Timesulŭ arată recunoștință Austrieĭ pentru proiectulŭ de înpăciuire și zice: Austria a 
primitŭ rola de conducătoriŭ în împrotivirea către Rusia, și Țarulŭ este silitŭ a primi condițiunĭ, 
ce i se préscriseră din Viena. Așia o invingere nesângerósă are maĭ mare valóre decătŭ celŭ maĭ 
mare triumfŭ alŭ armelor britanice. 
 În 2 Aug. a plecatŭ înălția sea împerătéscă Ducesa Maria Henrica către Brusela. 
 În Peșta a spănzuratŭ în 29 Iul. pe unŭ tălhariu anume Ioane Mitgruberŭ.  
 Precum se vede în Serbia totŭ maĭ tare se arată deșginarea între principe și partida ce este 
aplecată Rusieĭ, și se conscriu toțĭ aceia cariĭ săntŭ bunĭ de a porta arme. 
 Știrea telegrafică de maĭ deunăzĭ, a „Patrieĭ‟ că adecă sultanulŭ arŭ fi primitŭ proiectulŭ 
de înpăciuire nu sʼa adeveritŭ. 
 După știrile ce aŭ ajunsu din tóte țerile de corónă la locurile cuvenite, secerișulŭ din 
anulŭ acesta nu se póte numi nicĭ de câtŭ nefavoritoriŭ. 
 În S. Petersburgŭ a sositŭ unŭ solŭ ecstraordinariŭ alŭ Șahuluĭ din Persia. 

______________ 
Rusia. 

 S. Petersburgŭ 2 Aug. În privința mizlocireĭ de pace a poterilorŭ celorŭ marĭ vă potŭ 
numaĭ astăta scrie „zice unŭ corespundinte‟ cumcă împeratulŭ este aplecatŭ să priméscă 
proiectulŭ de împăciuire alŭ Austrieĭ, însă numaĭ subt presupunerea, cumcă maĭ nainte se va da 
din partea porțiĭ deciarațiuea, că ea va da o garanțiă despre statulŭ cvo alŭ bisericeĭ greceștĭ față 
cu Rusia. Numaĭ pe temeiulŭ acesteĭ garanție se va lăsa în cocĭ unŭ solŭ turcescŭ, și se va 
negoția cu elŭ, întrʼaceea se zice, că pórta din partea eĭ arŭ cere deșertarea principatelorŭ 
danubiene de oștirile muscăleștĭ înainte de o înceiere definitivă cu Rusia. Dta poțĭ fi securŭ că 
acésta pretensiune aicea va fi refusată subt tóte împregiurările, și a se învoi dé dreptulŭ la acésta 
după tóte premisele sʼa făcutŭ demultŭ cu nepotință. De va asculta dară pórta decabinetele 
apusene, și va remănea pe aceea, a face deșerta reaprincipatelorŭ danubiene de condițiune spre 
deslegarea întrebăriĭ de cértă cu Rusia, atuncĭ nu este vorbă de pace. 

______________ 
Turcia. 

 Gazeta Triestuluĭ, ne aduce cu datŭ din Coniahŭ în 23 Iuliu următórea interesante 
prorociă despre imperiulŭ turcescŭ. Sultanulŭ Murad alŭ 4-lé a cercetatŭ la o preumblare prin 
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țéră cetatea Coniahŭ, și a masŭ la Șaic Becir, ce a fostŭ urmașiulŭ Șeiculŭ misticŭ numitŭ 
Roumi. La plecare a datŭ Becir ce era unŭ atrologŭ făimosŭ luĭ Murad unŭ talismanŭ de 
presentŭ zicănduĭ, că acela îlŭ va feri de tóte nenorocirile. După ce a plecatŭ Murad a spusŭ 
Becir, că elŭ a făcutŭ pe ascunsŭ horoscopulŭ luĭ Murad, și a întrebatŭ stelele despre sórtea 
imperiuluĭ turcescŭ, din care arŭ fi dobănditŭ următoriulŭ resultatŭ: Imperiulŭ turcescŭ se va 
stănge subt alŭ 33-lé Sultanŭ, a cuĭ frate se va numi Asis, și vorŭ fi Sari giaurŭ (rușiĭ) cariĭ îlŭ 
vorŭ dărâma. 
 De acésta prorocire se temŭ Dervișiĭ cu atăta maĭ tare, cu cătŭ Sultanulŭ de acuma este a 
33-lé padișahŭ, și fratele luĭ se numește „Abdul Asis.‟ Numerulŭ 33 este pentru turcĭ plinŭ de 
însemnătate, căcĭ eĭ calculză după aniĭ lunarĭ și de aceea săntŭ silițĭ ca să pășiască asemenea cu 
călindariulŭ Iulianŭ totŭ la 33 de anĭ a adaoge încă unŭ anŭ, ce eĭ îlŭ numescŭ Sevișŭ. 
 Nunciulŭ Austriacŭ D. Brucŭ cere jurisdicțiunea asupra tuturorŭ sudițilorŭ împerăteștĭ, 
ce se află în Turcia, și dreptulŭ de a potea aresta pe toțĭ făcătoriĭ de reŭ în Turcia, cariĭ săntŭ 
sudițĭ Austriacĭ, pórta face cam nasurĭ și nu pré vré să se subpună. 

 
13. 

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană:   
 M. C. 
 fl.  cr. 

Dela D. Subcomisariŭ Ioane Germaniŭ Codru - 25 ― 
   „   D. Subcomisariŭ Petru Demian   -   -  
  și în viitoriŭ pe totŭ anulŭ 5 fl. arg. 

12 ― 

   „   D. Adiunct Georgie Roman   -  - 2 ― 
            Clericul Georgie Cerbu din Părăŭ         - 5 ― 

Suma 44 ― 
Din Orașulŭ Zlatneĭ:  

 Dela Ioane Iancu Curator prim. 40 fl. Georgiu Dămianŭ a II-lé Parohŭ 
20 f. Sebastianŭ Popescu Notariŭ comunale 16 f. 40 cr. Victor Pipoș ce. r. 
oficialŭ la casa montană 10 f. Iosif Moguțiŭ curator biser. 6 f. Aron Pop ce. r. 
substitut revisor la casa montană 5 f. Georgiu Iancu Jude com. 4 f. Petru 
Lucaciŭ curator biser. 2 f. Stefan Jurgiu curator biser. 1 f. Simione Mihali 
Prof. gimn. 1 f. Danilŭ Bulza curator biser. 1 f. Petru Paulŭ Morariŭ 1 f. 
Stefan Roșca iun. Metalurgŭ 1 f. Stefan Roșca sen. curator biser. 1 f. Georgiu 
Cornade Econ. 1 f. Ioane Moguțiŭ Econ. 1 f. Petru Păstiulețŭ Pelariŭ 30 cr. 
Nicolaŭ Stanislaŭ Econ. 1 f. Ioane Dulza curator biser. 30 c. Rusan Cornade 
curator 30 c. Ioane Ponotanŭ Lemnariu 30 c. Lodinŭ Iancu Argăsitoriŭ 20 c. 
Nicolae Ciubeanu Cismașiŭ 20 c. Toma Sucaciŭ Ospătariŭ 10 c. Nicolae 
Hălmăgianŭ econ. 10 c. Gistu Petru Econ. 10 c. Nicolaŭ Corpade Econ. 6 c. 
Nicolaŭ Criste Forspontariŭ 10 c.    
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Suma 122 6 
Din Protopopiatulŭ Bârgișuluĭ:   

 Dela Propopiatulŭ și Parohulŭ Bârgișuluĭ gr. res. Iov Romanŭ 4 f. 
Nicolaŭ Romanŭ capelanŭ protop. 2 f. Preotésa numituluĭ capelanŭ Anna 1 f. 
Nicolae Pascu învățetoriŭ 24 c. Nicolae Romanŭ cantor 2 f. Soția sea Mariuța 
1 f. Stefan Romanŭ 30 c. Ioan Uliul 30 c. Stefanŭ Gibŭ 20 c. Candit Filipŭ 
Romanŭ 12 c. Zosim Vecerzanŭ 20 c. Dumitru Danasie 10 c. Dumitru Brézu 
12 c. Damean Dujleag 10 c. Ivan Andreiŭ 6 c. Iovŭ Prișca 10 c. Efta Herciŭ 
20 c. Ioan Hoțea 10 c. Ioan Prișca 10 c. Ioan Costea 12 c. Ioan Spătariŭ 12 c. 
Dumitru Datcu 10 c. Iovŭ Ionŭ Flóreĭ 10 c. Mariuța Uliu 30 c. Mariuța Brézu 
10 c. Din lada bisericiĭ 4 f. 

 

Suma 18 6 
Din comunitatea Igișdorf:  

 Dela Parohulŭ Eremie Constantin 2 f. Vasilie Cora cantor 24 c. Petru 
Miclea curator 24 c. Silimon Jiga titor 24 c. Dumitru Rusŭ tit. 24 c. Iosif 
Grecu 12 c. Mihailă Miclea jude 30 c. Ioan Răduțŭ 20 c. Iacov Răduțŭ 20 c. 
Candit Răduțŭ 20 c. Ioan Danŭ Laioșŭ 1 f. Ioan Căluț 24 c. 

 

Suma 6 42 
Din comunitatea Vecerduluĭ:  

 Dela Ioan Popovicĭ Paroh tinăr localŭ 2 f. Ioan Popovicĭ Paroh 
bătrănŭ 6 c. Ioan Marc învățetoriŭ 6 c. Andreiŭ Pontio jude 10 c. Ioan Albu 
10 c. Nicolae Vulcan 6 c. Ióan Todia 6 c. Ioan Tomacŭ 6 c. Ioan Pleșca 6 c. 
Ioan Silimonŭ 6 c. Vasilie Cruțŭ 6 c. Gavrilă Marc 2 c. Moisă Iaia 4 c. Ioan 
Radu 4 c. Tănasă Toma 1 c. Nicolae Sava 1 c. Ioan Stoica 2 c. Nicolae Șipotŭ 
1 c. Siia Pleșca 3 c. Simon Crețŭ 2 c. Din Lada satuluĭ 4 f.   

 

Suma 7 28 

Suma 198 22 

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

2876 29 2/3 

Suma totală 3074 51 2/5 

 
Înștiințare. 

 Advocatulŭ de provinciă 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 provințiă 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. 
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Cursulŭ banilorŭ la Viena în 12. Augustŭ. Calend. noŭ. 
Aurulŭ   _    _    _    _    _    _    _    _    _    114 5/8 

Argintulŭ    _    _    _    _     _     _    _    _   109
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