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Depeșe telegrafice.  
 
 O Depeșă telegrafică ne aduce îmbucurătoria știre, cumcă Maiestatea Sea ce. r. 
Apostolică sʼa logoditŭ în Ișelŭ cu Princesa Elisabeta Amalia ducesa de Bavaria, fica 
înălțieĭ sele regeștĭ a Duceluĭ Macsimilianŭ Iosifŭ din Bavaria. 
 L o n d o n ŭ  15 Augustŭ c. n. După cum se aude va urma amănarea parlamentuluĭ încă 
în 18 ale acesteĭ lune. 
 P a r i s ŭ  16 Aug. Împeratulŭ a luatŭ la cortenirea diplomatică de ierĭ pe lordulŭ Covleĭ 
de mănă, și îĭ zisă: „Maĭ plăcutŭ îmĭ este astăzĭ a vedea pacea asecurată; eŭ din parteʼmĭ o ținŭ 
de asecurată, fără să fie sacrificată demnitatea și simțiulŭ propriu uneĭ națiunĭ. La bursă șʼa 
pecrecutŭ astăzĭ cu deșertarea principatelorŭ danubiane, ce arŭ fi să urmeză în scurtŭ timpŭ. 
 O d e s a  10 Aug. Fórte înpăciuitóriă sunanță despre procedura cuestiuneĭ orientalĭ. 
Comerciulŭ de bucate a capătatŭ zborŭ, și este înpedecatŭ numaĭ prin lipsa luntrelorŭ a se 
estinde maĭ tare. Secerișulŭ de grâŭ este bogatŭ. 

______________ 
Romănulŭ în privința musiceĭ. 

(Înceiere.) 
 

 Să nu se alunce a crede, cumcă eŭ, care din darulŭ luĭ Dumnezeŭ, încă știŭ cănta în 
biserică după glasulŭ gureĭ, pe fiă care din cele optŭ glasurĭ, și încă maĭ facŭ și căte o gorgónă și 
sucitură, de cască romănulŭ din gură, așĭ dori séŭ aʼșĭ fi de părere, ca noĭ să ne lăpădămŭ 
căntările nóstre ce le străvecĭ bisericeștĭ, cu care ni sʼa dedatŭ urecile, întocma ca la ceĭ ce 
locuescŭ pe lăngă faurŭ, căldărarĭ ș. a. séŭ pe lăngŭ mórele de măcinatŭ, în cătŭ fără sunetulŭ 
acelora maĭ că nu potŭ să maĭ adórmă. Nu; ― ci o reformă credŭ că nu learŭ strica de locŭ, 
precum nu strică, ci priește pomuluĭ dacăʼĭ veĭ tăria crengile și ramurile cele uscate, care nu 
numaĭ că nʼaducŭ nice unŭ fructŭ, ci încă împedecă și pe cele fructificătórie. ― Dvóstră veʼțĭ fi 
băgatŭ de sémă, cumcă cărțile nóstre bisericeștĭ săntŭ tipărite tóte cu prosodia limbeĭ, adecă la 
fiecare cuvântŭ îțĭ arată accentulŭ séŭ ocsĭa, după cum o numescŭ căntărețiĭ nostri, unde aĭ să 
întinzĭ glasulŭ și unde nu. Veʼțĭ fi băgatŭ însă și aceea de sémă, pănă în cătŭ se păzește mesura 
acésta cerută de originalitatea și natura limbeĭ nóstre din partea psalțilorŭ nostri bisericeștĭ. 
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„Mărire Tată-ă-ăluĭ,“ „sfinte Dumnezeu-u-ule,“ și alte căte de aceste întrʼo biserică ca și în alta. 
Vedeʼțĭ dvósară, căndŭ amŭ da noĭ căntărețilorŭ nostri să cănte totŭ aceste vorbe, dar în altă 
limbă, și apoĭ să le întindă și destrame ca în limba nóstră, eŭ staŭ bunŭ, că nʼamŭ avé rebdare aʼĭ 
asculta pănă la sfârșitŭ și că ne amŭ convinge, că a sositŭ timpulŭ, în care să ne încercămŭ și noĭ 
a ne subpune la o lege căntările în de obște, și maĭ înteiŭ cele bisericeștĭ. 
 Dar me vețĭ întreba, că ce este causa, de se scutură și isbescŭ așia de pocitŭ căntările 
nóstre în gurile căntărețilorŭ de pe la strane. Pricina de căpeteniă este, că ariele séŭ glasurile, pe 
care se aplică cuvintele cele romăneștĭ, aŭ fostŭ croite dela începutŭ pe limba grecéscă, unde se 
și potrivescŭ fără celŭ maĭ micŭ scăzământŭ. Decĭ dăndumʼĭ dta, fiindŭ eŭ unŭ copilŭ săracŭ, de 
pomană, o cămașă, care a remasŭ dela tatălŭ dtale, cu aceea eŭ ʼmĭ amŭ învălitŭ trupulŭ, și 
mʼamŭ scutitŭ în cătva și de frigŭ; darʼ nu me întrebĭ, că vineʼmĭ bine pe trupŭ aŭ nu, căcĭ prin o 
asemenea întrebare te facĭ singurŭ de risŭ. A doa pricină este, că sermaniĭ căntărețĭ nu știŭ păzi o 
dréptă mesură întru modularea căntăreĭ, ci séŭ poposescŭ prea multŭ la o silabă, séŭ trecŭ prea 
iute peste aceea, și atuncĭ sfârșinduse tonulŭ glasuluĭ, le caută a sfârșĭ și lorŭ unde apucă. Cine 
voește a se convinge despre acésta, asculte la unŭ psaltŭ ce căntă după note, și earășĭ la altulŭ ce 
căntă după glasulŭ gureĭ, și va vedea marea deosebire între așezarea cuvintelorŭ la unulŭ, și între 
durducarea și rostogolarea acelora la celalaltŭ. Cu acésta eŭ nu voiŭ să zicŭ, că doară psalticia 
grecéscă nă arŭ avé ale sele scăderĭ nesuferite, din care pricină ea a și începutŭ a se pune la o 
parte, numaĭ că psaltulŭ care a învățatŭ a cănta după note și după tactŭ, dacă nu căntă frumosŭ, 
celŭ puținŭ nuʼțĭ sfărâmă limba și cu deosebire nuʼțĭ strică a eĭ prosodiă. 
 Frațilorŭ! armonia domnește în ceriŭ și pre pămăntŭ, în aerŭ și subt pămăntŭ; armonia 
domnește în statŭ și în casă, armonia în tótă natura. Pentru ce paserile ceruluĭ căntăndŭ în pădurĭ 
și în grădine, nu aștéptă să săvârșască, una, și apoĭ să încépă ceealaltă? Pentru că atunci arŭ lipsi 
armonia cea frumósă, pe care ele fără minte fiindŭ, o esecutează cu atăta dulcéță. Armonia darʼ 
are să domniască și în căntările nóstre, atătŭ în cele de biserică, cătŭ și în cele de lume. 
Începutulŭ reformeĭ darʼ se póte face numaĭ prin întroducerea armonieĭ în căntările bisericeștĭ. 
Însă acéstă armoniă nu se póte căștiga prin aceea, că unŭ căntărețŭ de răndŭ se va apuca și va 
învăța pe unŭ băiatŭ să cănte maĭ grosŭ, pe altulŭ maĭ subțire, fără regulă și tactŭ, ci ea se învață 
și se esecutează numaĭ prin regulata învățetură a museiceĭ vocalĭ, care are regulele sele atătŭ de 
fiscate și statorite, încătŭ făcânduse abatere numaĭ dela una, sʼa desarmoniatŭ totă căntarea. 
 În zilele nóstre vezuremŭ, ascultarămŭ doue compusețiunĭ de căntărĭ bisericeștĭ liturgice: 
una ruséscă în Bucureștĭ, alta grecéscă în Viena, esecutate amăndoue după notele și tactulŭ 
musiceĭ europene. Căndŭ unŭ artistŭ de musică se apucă să compună o ariă după regulele 
musiceĭ, elŭ maĭ nainte de tóte are săʼșĭ iee de temeiŭ unŭ glasŭ simplu, pe careʼșĭ clădește 
indeele sele. Glasulŭ acela se numește cămpulŭ arieĭ, și se cunóște în orĭ și caré compusețiune. 
Aplicăndŭ principiuluĭ acesta la compusețiunile liturgice de care vorbirămŭ, nimicŭ este maĭ 
firescŭ, de cătŭ ca cămpulŭ în cea dinteiŭ să fiă rusescŭ, și în cea din urmă grecescŭ. După a 
mea părere artistulŭ, care șʼarŭ lua ostenélă a compune căntările nóstre liturgice în armoniă, arŭ 
trebui să fiă o persónă cunoscută fórte bine cu tóte căntările nóstre bisericeștĭ, va să zică romănŭ 
după naștere, romănŭ după creștere; a doa să fiă deprinsŭ cu esactitate în tóte regulele și 



 

Page | 413 Pag. | 413 

nuansele musiceĭ. Unŭ astfeliŭ de talentŭ apoĭ va lua de fundamentŭ aria de basŭ séŭ cămpulŭ 
romănescŭ, și o va varia după normele sele cele determinate, păzândŭ originalitatea și natura 
fiăcăreĭ căntărĭ, fără a se abate cătŭ de puținŭ dela prosodia limbeĭ nóstre, care nu vomŭ suferi a 
se strica nicĭ odată. 
 Unŭ tinerŭ studinte, care abia se coprinde cu studiulŭ musiceĭ vocalĭ de unŭ anŭ și căteva 
lune în scola de musica vocale ce sʼa întemeiatŭ la Episcopia greco-resăriténă de aicĭ se încercă 
în serbătorile trecute a așeza în armoniă doue „acsióne“, pe care apoĭ le căntʼă cu cățĭva tinerĭ, și 
ve încredințezŭ, că publiculŭ se simți multŭ maĭ mulțămitŭ de cătŭ căndŭ eŭ, séŭ altulŭ ca mine, 
le arŭ fi căntatŭ acele pe glasulŭ gureĭ. Să punemŭ, că unŭ asemenea tinerŭ romănŭ, avândŭ și 
talentŭ musicale, nu învață unŭ anŭ doĭ, ci se perfecționéză întrʼunŭ conservatoriŭ filarmonicŭ, 
în una séŭ alta din capitalele țerilorŭ europene, în artea musicale, în cătŭ să fiă în stare a 
compune căntarea după tóte regulele musiceĭ vocalĭ astfeliŭ, ca punânduĭ compusețiunea pe 
hărtie, să nu se rușineză a o supune la critica fiăcăruĭ artistŭ musicale cu renume, unulŭ ca acela 
apoĭ póte întreprinde reformarea căntărilorŭ nóstre cu tótă încredințarea; căcĭ elŭ nu va lucra în 
stratŭ străinŭ, cum lucră p. e. germanulŭ, greculŭ, muscalulŭ, séŭ orĭ care altulŭ, care sʼarŭ 
încerca a ne reforma căntările nóstre, ci în stratulŭ limbiĭ sele. Căntările armonióse pe lângă alte 
folóse, ce sʼaŭ enumeratŭ maĭ susŭ, ne vorŭ maĭ aduce și pe acele, că cu vreme va secunda și 
poporulŭ în armoniă și prin aceea se va pune sfîrșitŭ discursurilorŭ celorŭ lungĭ, ce se facŭ în 
zilele nóstre în biserice subt liturgiă, maĭ alesŭ pe la creștiniĭ, cariĭ a trece de civilisațĭ. 
 Cu întroducerea armonieĭ în căntările bisericeștĭ, se vorŭ îndrepta totŭ după acele regule 
și căntările de lume, în cătŭ nu vomŭ fi silițĭ a împrumuta ariele căntecelorŭ nostre dela nemțĭ aŭ 
magiarĭ, după cum o facemŭ pănă în minutulŭ de față. 
 La tóte aceste însă numaĭ atuncĭ vomŭ poté devenĭ, căndŭ pe deoparte vomŭ sprigini și 
încurăgia pe bărbațiĭ ceĭ zeloșĭ, cariĭ aŭ și începutŭ cu începutŭ a întroduce musica vocale séŭ 
căntările armonióse în biserică, ca poporulŭ să se îndulcéscă de ale eĭ precelințe, earʼ pe de alta 
ne vomŭ pune tótă silința, ca prunciĭ nostri ceʼĭ avemŭ pe la scóle, să se facă încă de timpuriŭ 
cunoscuțĭ cu musica vocale și maĭ tărziŭ și cu vreo spețialitatea din cea instrumentale, alŭ căreĭ 
folosŭ pentru tinerimea scolastică lʼamŭ arătatŭ pe largŭ în articulŭ „Tinerimea romănă de pe la 
scolele cele marĭ“.  

______________ 
Cultura poporuluĭ în Galiția. 

 
 Nu că doară neamŭ bucura, vezândŭ că poporulŭ și în Galiția se află totŭ pe aceeașĭ 
tréptă a cultureĭ ca și la noĭ în Transilvania, că e stăpânitŭ totŭ de aceeașĭ credință deșértă ca și 
alŭ nostrŭ, cu tóte că acela este de altă semințiă și religiune, și a avutŭ a se bucura de alte 
așezăminte scolastice, nu ca alŭ nostru; ci pentru ca să arătămŭ, că nu dorimŭ a părtini și sprijonĭ 
întunereculŭ, neștiința și superstițiunile, ci maĭ vârtosŭ țintămŭ ale combate pe aceste cu tóte 
armele ce ne staŭ de îndemănă, reproducemŭ aicĭ o corespundință dela Dnistru din 12. Augustŭ, 
trecută în colonele Loiduluĭ austriacŭ, după întregulŭ eĭ coprinsŭ, fără aĭ maĭ face comentariŭ, 
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fiindŭ că ceĭ ce pătimescŭ de aceeașĭ bólă, vorŭ simți lovitura la întăia privire. Aceeașĭ sună 
așia. 
 Întrʼo scrisóre de maĭ nainte vʼamŭ arătatŭ, cătŭ este de neapărată trebuință a nainta 
cultura poporuluĭ în Galiția întrʼo mersură maĭ întinsă de cum se făcu acésta pănă acum. Noĭ 
voimŭ să vorbimŭ despre unŭ reŭ, care în urmarea neștiințeĭ, ce domnește între clasele cele maĭ 
de giosŭ, maĭ alesŭ între țerénĭ, princinuește feliurĭ de stricățiunĭ. Acestŭ reŭ este deșérta 
credință în lucrurĭ de minunĭ, atărnarea de prejudițe, folosirea de datine și obiceiurĭ superstițióse, 
luarea scăpareĭ la mizolce mediceștĭ cu totulŭ deosebite la prilejurĭ de bole epidemice ce 
domnescŭ între ómenĭ aŭ între vite, așia în cătŭ mesurele polițiene și ordinățiunile cele maĭ 
folositórie ale guberniuluĭ săntŭ numaĭ îndeșărtŭ, și povețele aceluia, avândŭ dʼa face cu 
îndârgirea și împetrirea poporuluĭ în cele rele, remănŭ fără nicĭ o urmare, în tocma ca și căndŭ aĭ 
arunca o nouă în păriete. Este lucru cunoscutŭ, că țereniĭ din ceculŭ Colomeiĭ în Galiția dreptŭ 
leacŭ în contra ciumeĭ de vite desgropară trupulŭ unuĭ evreŭ, âlŭ férseră întrʼo căldare și zama 
luĭ o deteră vitelorŭ de o beură. Căteodată totŭ aceia ascriu pricina bóleĭ ce domnește, la babele 
cele bătrâne, pe care apoĭ în deobște le ducŭ la râŭ și le cufundă în apă zicândŭ, că în modulŭ 
acesta îmblănzescŭ mănia luĭ Dumnezeŭ. În astfeliŭ de împregiurărĭ ce este maĭ firescŭ, de cătŭ 
ca spre a se poté folosi de acéstă credință deșértă, să  
se rădice în mizloculŭ poporuluĭ o sumă de prorocĭ mincinoșĭ, țerénĭ și țeréne scălciate, care din 
pricină că nu le place a lucra, se apucă de căutatulŭ de norocŭ cu cărțile, cu bobiĭ, aŭ dĭn 
trăsurele palmeĭ, de lecuirea ómenilorŭ séŭ a vitelorŭ bolnave prin descăntărĭ și mișcăritŭ și în 
modulŭ acesta âșĭ căștigă pănea maĭ ușorŭ, speculândŭ la ușurătatea credințiĭ, ce o dovedescŭ 
veciniĭ lorŭ din apropiere aŭ depărtatre. Ba uniĭ nu se rușinéză a merge din satŭ în satŭ, dela unŭ 
târgŭ la altulŭ înșălăndŭ peste totŭ loculŭ pe prostimea cea lesne crezătóriă și căștigăndŭ în 
feliulŭ acesta măncare și părale. În zilele trecute se puse la noĭ măna pe unŭ asemené prorocŭ 
mincinosŭ care făcănduse că arŭ fi mutŭ, prorocia ómenilorŭ prin semne, despre viĭ și morțĭ, 
recomenda numerĭ de pusŭ la loteriă și făcea totŭ feliulŭ de minunĭ false pentru ociĭ poporuluĭ. 
Însă géndarmeria ce. r. făcu cu elŭ minunea cea maĭ mare, căcĭ âlŭ aduce în stare ca sășĭ 
recăștige graiulŭ, din care minutŭ înainte nuĭ maĭ veni în minte ca să înșale ómeniĭ prin semne 
profetice și prin vrăjitoriĭ. Credința acésta retăcită în lucrurĭ suprasensualĭ se naște la poporulŭ 
galițianŭ din neștiința cea grósă ce domnește în sânulŭ luĭ și maĭ alesŭ din defectuósele 
cunoștințe ce le are despre religiune, căcĭ despre o învățetură religiósă în vreunŭ satŭ din Galiția 
abia póte fi vorbă, și afară de unŭ „Tatălŭ nostru”, care însă încă nʼulŭ știŭ peste totŭ, tótă 
învățetura religiósă a țerénuluĭ din Galiția se mărginește pe lângă ceremoniele cele secĭ din 
afară, earʼ simburile relițiuneĭ și însemnătatea eĭ maĭ înaltă este cu totulŭ străină de elŭ. 
Dumnezeésca învățetură a luĭ Hs, în cuprinsulŭ seŭ celŭ maĭ adâncŭ și în relucrarea eĭ morale 
asupra viiețeĭ omeneștĭ încă nu i sʼa împărtășitŭ luĭ nice pe de parte, așia în cătŭ elŭ e silitŭ aʼșĭ 
căuta și afla  nutremântulŭ seŭ spirituale în credința deșértă și în prejudițele cele vârtóse ca 
pétra. Din superstițiunile aceste nʼulŭ poțĭ scóte prin alta, decătŭ îndemnăndulŭ să umble de 
micŭ la scólă, întemeinduĭ scóle noue săteștĭ, earʼ dintre tóte adăpăndulŭ cu o învățetură 
religiósă potrivită pricepereĭ luĭ, la care arŭ poté lua parte dumineca și în serbătorĭ după amiazĭ 
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și poporulŭ de ambele secse, căcĭ numaĭ în modulŭ acesta se vorŭ aclimatisa în mizloculŭ luĭ 
cunoștințe religióse și moralĭ, curățite de tótă credința deșértă și de grósa superstițiune, de care 
pănă astăzĭ încă nʼa potutŭ scăpa. Pănă aci corespondintele ziurnaleluĭ ce lʼamŭ citatŭ. De nu 
amŭ fi zisŭ la începutŭ, că nu voimŭ a face nicĭ o aplecațiune la poporulŭ nostru, aice ne arŭ vini 
fórte bine a descrie întâmplarea gălățenilorŭ din valea Hățeguluĭ căndŭ cu bóla vitelorŭ din aniĭ 
trecuțĭ, și încă și maĭ bine istoria femeĭ dintrʼunŭ satŭ aci aprope de Sibiiŭ, în care, după spusa 
eĭ, prin vrăjitoriele uneĭ alte femeĭ descăntătórie întră necuratulŭ, pe care apoĭ abia âlŭ scóseră 
cățiva preoțĭ prin citirea molitvelorŭ.   

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 
 S i b i i ŭ  9 Augustŭ. În privința înpregiurăriĭ aceleĭ, cumcă pregătirea gimnasiuluĭ 
catolicŭ de aicĭ pentru unŭ gimnasiŭ de statŭ pe lăngă tótă graba totușĭ cere maĭ multŭ timpŭ, 
precum și aceea împregiurare, cumcă reparaturele ce se facŭ pela alte gimnasie pănă la 1 
Septembre nu se potŭ izprăvi, a îngăduitŭ D. Ministru de cultŭ și învățemăntŭ prin o depeșă 
telegrafică ce a sositŭ aséră, ca feriele scolarie la tóte gimnasiele romano-catolice în 
Transilvania să se prelungéscă pănă la 1 Octombre ― La cele lalte gimnasie începe anulŭ 
scolasticŭ obicinuitŭ la 1 Septembre. 
 R e ș i n a r ĭ  8 Augustŭ. Știmŭ că în tóte comunele iubiteĭ nóstre Patrie se făcură în zioa 
aniversală a Maiestățiĭ sele ce. r. apostolice pela tóte bisericele rugățiunĭ pentru fericita sănetate 
a Prébunuluĭ nostru Monarhŭ, și de aceea nu ne arogămŭ că noĭ amŭ fi făcutŭ ceva maĭ multŭ 
decătŭ alțiĭ, și amŭ dori să figurămŭ în puvlicŭ, nu nicĭ decum, ci vremŭ numaĭ aceea a facea 
cunoscutŭ, ca în semnŭ de recunoștință cumcă după ce diminéța se făcură cuviințiosele rugățiunĭ 
în biserica S. Treimĭ la care luă parte unŭ poporŭ numerosŭ și tinerimea scolariă subt 
conducerea învățetorilorŭ seĭ, care căntă imnulŭ poporale, totŭ acésta tinerime scolariă se adună 
înaintea scóleĭ séra, și căndŭ acésta strălucia de mulțimea luminilrŭ aprinse, și de unŭ 
transparente frumosŭ lucratu de DD. învețătorĭ, ce arătă privitoriulŭ strălucita față a tineruluĭ 
nostru Monarhŭ, atuncĭ resunară munțĭ de strigătulŭ „să trăiască împeratulŭ“ și tinerimea aprinsă 
de unŭ simțemăntŭ maĭ înaltŭ văzăndŭ casa lorŭ de învățetură așia strălucită intonă iarășĭ imnulŭ 
poporale. După sevărșirea ceremonielorŭ din afară diregătoria comunale dedu DD. învățetorĭ și 
altorŭ onorațiorĭ o cină amesurată însemnătateĭ zileĭ, unde se ridică și unŭ toastŭ potrivitŭ pentru 
bunulŭ nostru Monarhŭ. 
 Austria. V i e n a . Maiestatea Sea ce. r. apostolică  sʼa înduratŭ prégrațiosŭ cu 
resoluțiunea din 13 Aug. 1853 a demănda, ca statulŭ de asediă să se ridice cu 1-a Septembre în 
capitalea și cetatea de reședință Viena, în capitalea Praga, și în fortărețele boemice Cenigreț, 
Iosefstat și Teresienstat, după care redicare vorŭ întra jurisdicțiunile civilĭ și tribunalele în sfera 
activitateĭ sele regularie, ce li se cuvine.  
   Ordinațiunea, ce a eșitŭ în privința acésta din partea ministriuluĭ din lontru, supremeĭ 
comande de armată, ministeriuluĭ de justițiă, și supremeĭ deregătorie de polițiă, este următóriă:  
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 Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ cu préînalta hotărâre din 13 Augustŭ 1853 a 
ordina precum urméză. 
 1-o Dela 1-a Septembre anuluĭ curinte va fi ridicatŭ statulŭ de asediă în Viena, Praga, și 
în fortărețele boemice Cenigreț, Teresienstat, și Iosefstat. Din zioa acésta vorŭ întra diregătoriele 
civilĭ și tribunalele competinte în locurile susŭ atinse în deplina sferă de activitate, ce li se 
cuvine, și trebile ce competéză lorŭ și a fostŭ pănă acuma îngrigite prin deregătoriele militarĭ, și 
tribunalele resbelice le vorŭ lua în pertractare. 
 2-o Cercetările asupra persónelorŭ civilĭ ce săntŭ atărnate nemizlocitŭ, séŭ prin 
delegațiune și complicitate la tribunalele resbelice, săntŭ cu cea maĭ mare grabă a se pertracta, și 
aduce la sfărșitŭ prin aceste. 
 3-o Guberniulŭ militare are de aci înainte a se restrănge la funcțiunile de comanda cetăți, 
și la jurisdicțiunea în cercetările judecătoreștĭ resbelice, ce săntŭ atărnate. 
 4-o În cătŭ se vorŭ aduce naintea tribunalelorŭ resbelice din Viena în atărnatele procese 
de criminea leseĭ Maiestățĭ persóne civilĭ din Ungaria, Galiția, séŭ din alte părțĭ ale imperiuluĭ, 
care săntŭ încă în statutulŭ de asediă, aŭ să se pertracteze aceste în drumulŭ delegațiuneĭ pentru 
tribunalulŭ militare competinte alŭ țereĭ, carea se află în statulŭ de escepțiune așia, ca relațiunile 
locuitorilorŭ Vieneĭ, séŭ ale altorŭ părțĭ ale statuluĭ să nu să atingă orin acésta. 
 5-o De sʼarŭ afla întrʼunŭ procesŭ, ce se pertractéză înaintea tribunaluluĭ militare ca 
inculpațĭ și locuitoriĭ Vieneĭ séŭ altorŭ părțĭ, ce nu se află în statulŭ de asediă, atuncĭ este și 
asupra lorŭ a se face cercetarea naintea competinteluĭ tribunalŭ militare, și a se izprăvi. 
 6-o De sʼarŭ arăta însă vre unŭ prepusŭ asupra persónelorŭ civilĭ în decursulŭ 
cercetărilorŭ, atuncĭ are să între procedura, carea este prescrisă pentru casulŭ, în care persónele, 
ce staŭ subt jurisdicțiunea civile, cu persóne, ce staŭ subt jurisdicțiunea militare, se arată 
împletite în una și aceea cercetare. 
   Subscriși: Bah, Bamberg, Craus, Cempen. 
 „Corespundința austriacă” comite acestŭ îmbucurătoriŭ evinementŭ cu următóriele 
observațiuni: Atărnarea statuluĭ de asediă a fostŭ o tristă urmare firéscă a tănguitórielorŭ 
evineminte, care aŭ dusŭ o sguduitură atătŭ de adăncă a imperiuluĭ. 
 Hotărârea cea préînaltă dă dovadă, cumcă causele, care aŭ dusŭ la atărnarea statuluĭ de 
asediă în Viena și Praga se privescŭ ca ridicate, și condițiunile spre restaurarea ordineĭ regularie 
a lucrurilorŭ săntŭ iarășĭ de față, ea dară ne dă și o înbucurătórie privință, cumcă precătŭ cu 
grabnicŭ propășitória Organisațiune a imperiuluĭ în alte părțĭ, unde acuma încă maĭ custă statulŭ 
de escepțiune, aceste condițiunĭ vorŭ întra și acolo cu încetulŭ, se póte căuta cu încredințare 
înainte unuĭ asemenea actŭ a grațieĭ împerăteștĭ. 
 V i e n a  18 Augustŭ c. n. Despre însemnătatea știreĭ telegrafice ce o vezurămŭ maĭ susŭ 
din Parisŭ se esprimă O. D. P. cum că ea ne dă dovada cea maĭ netăgăduită, cumcă poterile 
săntŭ cu totulŭ învoite și odihnite asupra întrebăriĭ turco-ruseștĭ, și acésta și la aceea întămplare 
de arŭ și ierna rușiĭ în principatele danubiane. După sunanță tuturorŭ știrilorŭ despre natura 
proiectuluĭ vienezŭ potémŭ cu precisiune zice, cumcă în elŭ despre deșertarea principatelorŭ nu 
sʼa făcutŭ nicĭ o mențiune, ci acestŭ actŭ sʼa lăsatŭ așia a zice la discrețiunea împeratuluĭ 
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Nicolaŭ. Acuma însă potemŭ  cugeta, cumcă acele patru poterĭ aŭ trasŭ și acela casŭ îm 
considerațiune, ca Rusia să nu deșerte princicipatele, o întămplare ce nʼare nimicŭ neprobabile, 
décă vomŭ cugeta, cumcă împeratulŭ Nicolaŭ a enunciatŭ o neascunsă necredință către 
promisiunele sultanuluĭ, décă vomŭ cugeta, cumcă Rusia va ridica de bună sémă pretensiunĭ 
despre o desdaunare finanțiariă. 
 Cumcă Ludovicŭ Napoleone față cu dubietatea cea mare în privința principatelorŭ 
danubiane, față cu incertitudinea óre aflavorŭ proiectele vieneze peste totŭ în Stambulŭ bună 
primire, totușĭ a enunciatŭ așteptarea sea despre ținerea păciĭ în așia precise și îndestulitórie 
cuvinte, este dovadă, cumcă Franția și Anglia nicĭ la o întemplare nu se va lăsa cu Rusia în 
vrʼunŭ conflictŭ și atuncĭ, décă nu arŭ deșerta principatele, și décă Turcia nu sʼarŭ subpune ! 
Depeșa de astăzĭ din Londra: Lordul Ion Rusel a deciaratŭ în casa de giosu „Anglia se póte 
numaĭ prin aceea înpăciuire îndestulĭ, care arŭ cuprinde în sine deșertarea principateloru,“ este o 
frasă spre înbunarea interpelațiuneĭ. De nu vorŭ eși Rușiĭ din principatele danubiane, atuncia 
Anglia nu va fi îndestulită, însă ea se va mulțumi a depune aceste simțiminte în notele 
diplomatice, o turburare a păceĭ nu se va esca din aceste neîndestulite simțiminte. Décă citimŭ 
pertractările caseĭ de susŭ din 12 Augustŭ, și vedemŭ cătŭ de puțină ostenélă are lordulŭ 
Clarendon și lordulŭ Aberden de lipsă, aʼșĭ apela politica sea, décă privimŭ, cum cele maĭ multe 
interpelațiunĭ, și moțiunĭ, ce aŭ relațiune la întrebarea orientale, atătŭ în casa de susŭ, cătŭ și în 
cea de giosŭ se izprăvescŭ cu aceea, că motivătariulŭ îșĭ trage moțiunea înderăptŭ, atuncĭ tóte 
aceste interpelațiunĭ se parŭ a fi o comediă mare, la care rolele sʼaŭ înpărțitŭ maĭ nainte. În 
adeverŭ motivătoriĭ vréŭ tocmaĭ așia bine pacea, ca și ministriĭ; însă onórea și părerea trebue 
păstrate, și așia primește asupra sea totdéuna credințiósa oposițiune a Maiestateĭ sele a pune pe 
ministeriŭ la întrebare. Aicĭ colea este și căte unŭ medulariŭ de parlamentŭ naivŭ, care nu știe 
cuvăntulŭ de însemnătate, și pentru aceea improvisionéză o adeverată filipică. Aicĭ colea 
învinge patima pe actore, și elŭ se amărește și trage cu sabia în cabinetŭ. 
 Ministeriulŭ se trage pe urmă după cunoscutele colise a legănătóreĭ pertractărĭ 
diplomatice, a discrețiuneĭ de lipsă ș. a. m. Actoriĭ credințioșĭ aĭ oposițiuneĭ caută a conpăciui pe 
colegiĭ seĭ, și ca să odihnéscă cu totulŭ pe escelintele bărbatŭ, dă unŭ medulariŭ alŭ cabinetuluĭ 
de noŭ încredințarea, că va da cătŭ maĭ curăndŭ deslucire despre una și alta, maĭ nainte însă de 
ce vine curăndŭ acela se amănă parlamentulŭ și nicĭ unŭ mediularŭ alŭ parlamentuluĭ îșĭ póte 
face împutare, cumcă demnitatea și propriulŭ simțiŭ alŭ națiuneĭ în acésta sesiune arŭ fi fostŭ 
sacrificatŭ. Décă apoĭ iarășĭ se adună parlamentulŭ, și află pe rușĭ încă în principate, se 
interpeléză de noŭ. Însă ministeriulŭ a avutŭ întrʼaceea timpŭ a reciema flota, pacea nu sʼa 
turburatŭ, și cine îșĭ va rupe capulŭ de astăzĭ ce are să se facă la primăvéră ? 
 Suma sumeloru: Ocuparea principatelorŭ nu este privită în proiectulŭ Vieneĭ de casŭ de 
resbelŭ, și după elŭ nicĭ nu se va tracta ca acestŭ. Dela apusŭ nu va resuna trimbița resbeluluĭ. 
Dela resăritŭ potŭ veni încă încurcăture, la întemplare adecă décă arŭ fi Sultanulŭ de părere, că 
demnitatea, și propriulŭ simțŭ alŭ națiuneĭ este negreșitŭ sacrificatŭ. Noĭ zicemŭ încurcăture, 
căcĭ la vreo bătaie nu credemŭ să vină nicĭ la astfeliŭ de întemplare: 

______________ 
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Întămplărĭ de zile. 
  
 În Dejanŭ comisiunea ce este rănduită pentru regularea cordonuluĭ a celebratŭ zioa 
aniversariă a Maiestățiĭ Sele ce. r. apostolice întrʼo formă simplă, însă cu atăta maĭ ridicătóriă de 
inime. D. Generale președintele cumisiuneĭ a arangétu și unŭ prănzŭ întrʼo odăiță a edificiuluĭ 
împerătescŭ de acolo, ce era împodobită cu frunzarĭ, la care D. Generale a ridicatŭ și unŭ toastŭ 
pentru îndelungata viață a Maiestateĭ Sele. 
 În 10 Aug. aŭ arsŭ în S. Giorgĭ dóe șure pline cu grâŭ. 
 Întămplările din Smirna cu refugiatulŭ Costa sʼaŭ făcutŭ obiectulŭ negoțiațiunilorŭ între 
cabinetele concernințĭ. 

Țermiĭ Bosforuluĭ săntŭ provezuțĭ cu telegrafĭ, cariĭ aŭ comunicațiune cu edificiulŭ 
resbelicŭ, și arsenale. 
 În 3 Aug. a sositŭ la Constantinopole secretariulŭ rusescŭ Balabinŭ. 
 Generalele spaniolescŭ Prim a ajunsŭ în 1-a Aug. cu stabulŭ seŭ în Constantinopole. 
 Flota egipténă încă nu a sositŭ la Stambulŭ. 
 Ziurnalele „de Deba“ înștiințéză cumcă ministrulŭ austriacŭ Bulŭ din motivulŭ 
nepotriviteĭ portărĭ a căpitanuluĭ de fregată în causa luĭ Costa, a slobozitŭ unŭ memorandŭ către 
poterile străine, în care se îndréătă a lorŭ luare aminte la modulŭ, cum statele unite caută să pună 
în pracsă cunoscuta doctrină a ecsrepresentanteluĭ Monroe. 
 „Sicle“ zice că pórta nu va trimite solŭ la S. Petersburgŭ, pănă nu se va îndatora Rusia că 
va deșerta principatele. 
 Din contra știrile dela Viena din 7 Aug. zicŭ, că pórta a primitŭ în consiliulŭ ce lʼa ținutŭ 
în 1-a Aug. proiectulŭ Austrieĭ. 
 Gazetele franțozeștĭ maĭ vărtosŭ acele ce aŭ colóre religiósă iarășĭ scuipă fere asupra 
Rușilorŭ, și pe împeratulŭ îlŭ numescŭ antihristŭ. 
 La 31 Iuliu a ținutŭ soțietatsa literariă a junimeĭ romăne din Oradia mare a dóa ședință. 
 De vreo căteva sére se vede unŭ cometŭ, loculŭ luĭ este subt ursa mare decătre mezulŭ 
nopțiĭ. 
 D. Grui curatore alŭ bisericeĭ din Lipova face la turnulŭ bisericeĭ o cruce aurită, carea 
taie la maĭ multe miĭ. 
 D. Marienescŭ iar în Lipova a ospătatŭ 20 scolarĭ orfanĭ la masa sea, și a promisŭ căʼĭ va 
provisiona în tótă diminéța. 

______________ 
Prusia. 

 
 După ce în Londra și Parisŭ sʼaŭ înțelesŭ cabinetele a păstra pacea cu orĭ ce prețiŭ, și 
décă muscaliĭ după primirea proiectuluĭ vienezŭ nu arŭ deșerta principatele, gazetele oficióse ale 
Berlinuluĭ întărescŭ judecata lorŭ, aceste gazete aŭ maĭ puțină causă a diplomatisa și a se 
ascunde după spate, decătŭ celelalte ale poterilorŭ marĭ, care maĭ multŭ séŭ maĭ puținŭ săntŭ și 
împlătite în întrebarea turco-ruséscă. Prusia din stimă către pusețiunea sea europénă întru totŭ, și 
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în deosebĭ pentru relațiunile eĭ prieteneștĭ, ce le are cu Austria și Rusia, a luatŭ parte la tóte 
conferințele în Viena și Constantinopole. Interesulŭ eĭ însă la conflictulŭ acesta legănătoriŭ este 
numaĭ mizlocitŭ. Presa Prusieĭ póte dară fără indiscrețiune cu maĭ puțină temere a dilucida 
întrebarea orientale. O mulțime de articulĭ aŭ eșitŭ în privința acésta, din cariĭ scótemŭ din 
gazeta „Țaitŭ“ următóriele pasage: „A fostŭ lucrulŭ prévezutŭ cumcă din ocuparea 
principatelorŭ se vorŭ naște noue încurcăture, noĭ însă cugetămŭ, că nu este causă de ajunsŭ aĭ 
da însemnătate maĭ mare, pre cum se cércă, décă socotimŭ cu probabilitate séŭ cu potință că ea 
arŭ potea strica negoțiațiunea de pace, care după primirea proiectului vienezŭ a căștigatŭ o basă 
secură. La judecarea pașilorŭ ceʼĭ face Rusia în privința principatelorŭ nu trebue să lăsămŭ din 
vedere, cumcă aceste provincie de și după tractate forméză o parte a imperiuluĭ turcescŭ, ele 
totușĭ se află în relațiunĭ cu totulŭ proprie, care îĭ dă o pusețiune ermadrodită între Rusia și 
Turcia, și carea în multe privințe lasă îndoială, în cătŭ se estindŭ drepturile uneĭ séŭ alteĭ poterĭ 
peste ele. Celŭ maĭ de doritŭ lucru atătŭ pentru principatele danubiele, cătŭ și pentru pacea 
Europeĭ arŭ fi fără nicĭ o îndoială, décă ele asemenea ca Belgiulŭ și Elveția sʼarŭ deciara de 
pămănturĭ neutralĭ, și décă ca aceste sʼarŭ pune subt garanția comună a poterilorŭ europene, 
întrʼaceea nu se póte ascunde cumcă unŭ astfeliŭ de arangémentŭ ce arŭ aduce tuturorŭ 
partidelorŭ asemenea folóse, arŭ întimpina atătŭ de marĭ greotățĭ, cătŭ subt relațiunele de față nu 
credemŭ că să se cugete din vreo parte ca să facă acestŭ proiectu.“ 
 Séŭ cu alte vorbe: Principatele dela Dunăre și de le arŭ ținea muscaliĭ maĭ îndelungatŭ 
ocupte, nu daŭ ansă la unŭ casŭ de resbelŭ, pentru că poterile nu le privește ca o parte 
netăgăduită a Monarhieĭ turceștĭ. Acésta îndoială arŭ fi negreșitŭ o versiune nouă în dreptulŭ de 
statŭ europénŭ. Moldavia și Romănia ese prin acésta îndoială din cerculŭ întăritŭ, cu care le 
încungiură tractatele, și se facŭ pe unŭ terenŭ legănătoriŭ unŭ obiectŭ de noue cercetărĭ și teorie, 
în vreme ce practica Rusiă să îndestuleze cu aceea a le ocupa în faptă. Unŭ ceva periculosŭ 
ecsperimentŭ a dreptuluĭ de statŭ, periculosŭ anume pentru acele state, ce aŭ interesŭ dédreptulŭ 
la principate să nu cadă definitivŭ la Rusia ― precum p. e. are Anglia. Întraceea de o camdată se 
lucră despre păstrarea păceĭ. Tómna se apropie, și seraculuĭ Tom este frigŭ în Besica baĭ. 
 Lordulŭ Abedeen a datŭ în ședința din 13 Iuniu cunoscuta ambiguă deciarațiune „Ființa 
de față a flotelorŭ aliate în Besica baĭ, și ocuparea principatelorŭ dela Dunăre nu aŭ nimicŭ la 
olaltă comunŭ, cabinetulŭ englezescŭ nu va atărna îndepărtarea celor din tăie, dela deșertarea 
celorŭ de pre urmă.“ Și întru adeverŭ cabinetulŭ englezescŭ nu va atărna îndepărtarea flotelorŭ 
din Besica baĭ dela deșertarea principatelorŭ, ci flota neatărnată, va pluti cu totulŭ fără nicĭ o 
atărnare către casă. ― Aicea aflămŭ multŭ adeverŭ, și orĭ care omŭ cu sănge maĭ așezatŭ potea 
să prevadă acésta. Principatele aŭ fostŭ menite dela ursită să fie cămpulŭ certelorŭ diplomatice, 
și póte că nu le a sositŭ încă óra să scape de acésta greotate, în care totŭ maĭ tare se cufundă. ― 

 
14. 

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

Protopopiatulŭ Cinculuĭ mare: fl.  cr. 
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Comunitatea Mergindealŭ   ‒ ‒ ‒ 3  9 
         „          Agnita    ‒ ‒ ‒ 4 23 
         „          Ruja    ‒ ‒ ‒ 5 12 
         „          Proștea    ‒ ‒ ‒ 3 42 
         „          Iacobsdorf  ‒ ‒ ‒ 6 10 
         „          Naișteatŭ    Filie ‒ ‒ ‒ ― 33 
         „          Hundrubehiŭ Parohie ‒ ‒ ‒ 2 38 
         „          Seligstadt  ‒ ‒ ‒ 2 16 
         „          Șoarșĭ    ‒ ‒ ‒ 1 6 
         „          Boholțŭ    ‒ ‒ ‒ 2 6 

Suma 31 15 
Protopopiatulŭ Seculuĭ:  

Comunitatea  Deveciori marĭ  Din lada S. bisericĭ 1 ― 
      II. Ioan Câmpeanŭ  ‒ 2 ‒ 
        „          Ceuceș   ‒ ‒ ‒ ‒ 2 48 
 „          Țaca   ‒ ‒ ‒ ‒ 3 ― 
 „          Begacĭ din lada S. bisericĭ ‒ ‒ 1 ― 
 „          Secu   „ „ „ 1 ― 
 „          Bonțida „ „ „ 1 ― 

Suma 11 48 
Din Protopopiatulŭ Giugiuluĭ:  

 Din Comunitatea Măierăŭ dela biserica cu hramulŭ SS. Arhangelĭ 4 fl. 
Stefanŭ Branea Adm. prot. și Gregoriu Branea clericŭ 20 fl. Petru Branea 
curatore 1 fl. Teodor Branea 1 f. Géndarmiĭ staționațĭ în Măierăŭ și Ioan 
Bacianŭ 2 f. 35 c. Tóder Hăbălăŭ 10 c. Georg. Vagner 20 c. Georgiu Timariŭ 
30 c. Văduva preotésă Docița Branea 10 c. Vasilie Precubŭ 5 c. Ioane Branea 
20 c. Stefanŭ Branea Ili 10 c. Ignuța Bâta 20 c. Vasiliu Oltean 10 c. 

Suma 30

 
 
 
 
 
 
50 

 Din Comun. Disnbĭeŭ Filiă dela Biserica cu hramulŭ „Naștereĭ 
Născătóreĭ de Dzeŭ“ 4 f. Mihail Jude curatore 20 c. Tanasie Panga crăsnicŭ 20 
c. Nicolaŭ Panga 10 c. Filimon Panga 10 c. Ilie Jude 10 c. Toader Mărginénu 
10 c. Mafteiŭ Toader 10 c. Stefan Mircea 10 c. Stefanŭ Birta 10 c. Icim Vasilie 
10 c.     Suma 6

 
 
 
 
― 

 Din Comunitatea Meșterhaza dela Ioan Ujică Par. 5 f. Mihail Croitoriŭ 
1 c. Toader Ujică crăsnic 1 f. Filimon Răpén 2 f. Ioan Cadar 1 f. Mihail Ujică 
cantor 1 f. Toader Zbaco jude 1 f. Vasilie Ujică 1 f. Andreiŭ Ujică 1 f. Gavril 
Ujică 1 f. Ioan Croitoriŭ 1 f. Simion Răpan 1 f. Vasilie Răpan 1 f. Georgie 
Moldovan 1 f. Tănasie Zbaga 1 f. Iacob Croitoriŭ 1 f. Ignat Ujică 1 f. Ioan 
Croitoriŭ 1 f. Grigorie Croitoriŭ 1 f. Antoniŭ Ujică 1 f. Ilie Jingan 1 f. Gavril 
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Buruși 1 f. Ilie Ujică 10 c. Nicolaŭ Ujică 10 c. Ioan Moldovan 10 c. Ioan 
Florea 8 c. Grigorie Răpan 12 c. Andreiŭ Răpan 20 c. Ioan Moldovan 20 c. 
Dumitru Ujică 10 c. N. Ujică 20 c. S. Croitoriŭ 10 c. I. Jingan 30 c. S. Zbaca 
18 c. S. Florea 10 c. V. Florea 20 c. Andreiŭ Costan 10 c. Nicolae Ujică 24 c. 
Ioan Nuți 20 c. Ioan Răpan 10 c. Pitrea Cadar 20 c. Ignat Buruși 10 c. Pavel 
Cadar 10 c. Toader Orbu 12 c. Nicita Ujică 12 c. Dumitru Ujică 10 c. Toader 
Zbaca 20 c. Ioan Truța 20 c. Căprina Buruși 6 c. Dănilă Tătar 10 c. Toader 
Ujică 10 c. Dumitru Nuți 12 c. Simion Ujică 20 c. Simion Moldovan 20 c. 
Grigorie Ujică 20 c. Girasim Ujică 20 c. Nistor Dușa 30 c. Stefan Moldovan 
30 c. Andreiŭ Ujică 10 c. Ioan Croitoriŭ 24 c. Cirilă Ujică 10 c. Toader Ujică 
20 c. Florea Ujică 20 c. Nistor Ujică 10 c. Din lada bisericiĭ 2 f. 2 c.  

 Suma 
40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
― 

Suma 119 53 
  La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ  
   trecuțĭ de ‒ ‒ ‒ ‒   3074

 
512/5 

Suma totală 3194 442/5 

 
  Cursulŭ banilorŭ la Viena în 18. Augustŭ. Calend. noŭ. 

Aurulŭ   _    _    _    _    _    _    _    _    _    114 1/2 
Argintulŭ    _    _    _    _     _     _    _    _   109

 
Redactor respunzătoriŭ: Dr. Vasici.  Editura și tipariulŭ Tipografieĭ diecesane 

 




