
 

Page | 437 Pag. | 437 

 



 

Pag. | 438

 
 

 



 

Page | 439 Pag. | 439 

 

 



 

Pag. | 440

 



 

Page | 441 Pag. | 441 

 
 

Depeșe telegrafice. 
 
 V i e n a  26 Aug. c. n. Din Parisŭ nu aŭ sositŭ astăzĭ depeșe telegrafice. Înștiințerile de 
ierĭ ne spunŭ despre greotățile ce le a făcutŭ pórta, care aŭ ținutŭ din parte pănă la 18, însă în 19 
precum se înștiință sʼaŭ înlăturatŭ tóte. 
 T r i e s t ŭ  23 Aug. séra la 8½ óre. Tocmaĭ acuma ajunse vaporele „Loidulŭ“ din 
Constantinopole cu știrĭ din 15 Aug. Nunciulŭ împerătescŭ dede sultanuluĭ o scrisóre a 
Maiestățiĭ Sele împeratuluĭ, în care i se recomăndă prietenește primirea proiectelorŭ vieneze. 
Ambasadoriĭ poterilorŭ marĭ sfătuiescŭ sultanului primirea. Ziurnalele de Constantinopole a 
adusŭ unŭ articulŭ înpăciuitoriŭ. 

______________ 
Romănulŭ în privința pictureĭ (zugrăvireĭ). 

  
 A zugrăvi însemnéză a înfățișa prin ajutoriulŭ colorilorŭ pe hărtiă, pânză, lemnŭ aŭ 
metalŭ o figură omenéscă, o vietate, séŭ orĭ ce altŭ lucru din lume astfeliŭ, ca să sémine cu 
originalele seŭ. Pictura ca știință adusă în sistemă, și ca una din arțile cele frumóse are și ea 
principiele și regulele sele inventate din vecine și perfecționate după deosebitele epoce, prin 
care, avu ea a trece, dela care, fără scădere, nu se póte abate nice unŭ diletante. Décă artea acésta 
frumósă arŭ avea de a face numaĭ cu persóne aŭ lucrurĭ, care le vedemŭ noĭ înaintea ocilorŭ 
nostri, atuncĭ ea arŭ fi în stare a da, celuĭ ce o pricepe bine, testimoniulŭ celŭ maĭ eclatante din 
lume. Adecă avândŭ pictorele atăta desteritate în penelulŭ seŭ, în cătŭ să me nimeriască nu 
numaĭ în față, ci și în celelalte părțĭ ale trupuluĭ, de esemplu în talia trupuluĭ și în degetele 
mănelorŭ, ș. a. adeverința cea mai bună despre artea luĭ este, că tótă lumea, care me cunóște din 
persónă, trebue să zică, că săntŭ bine înfățișatŭ în portretŭ, precum și în casulŭ contrariu, că celŭ 
ce me zugrăvi, este numaĭ unŭ cărpaciu. Dar fiindŭ că pictura are de a face și cu lucrurĭ idealĭ, 
cu persóne, care trăiră înainte de acésta cu sute aŭ și miĭ de anĭ, de a cărorŭ fisionomia nime îșĭ 
maĭ póte aduce aminte, prin acéstă împregiurare se descide unŭ cămpu fórte largŭ, pe care 
numaĭ artistulŭ demnŭ de acestŭ nume pășește cu securitate, iar șarlatanulŭ séŭ cărpaciŭ îmblă 
rătăcindŭ din o margine în alta, înșelănduse înteiŭ pe sine, după aceea pe pucliculŭ celŭ simplu, 
care fiindŭ idiotŭ în privința acésta, ușorŭ se alunecă a crede, că acelŭ mânjitoriŭ va fi avândŭ 
ideă lămurită despre obiectulŭ ce se încércă alŭ înfățișa. 
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 La pictură se cere ca și la poesiă și musică, pe lângă unŭ talentŭ ingeniosŭ și o fantasiă 
ageră, deplină cultură științifică și dintre tóte o esperiință rară, căștigată din pelerinarea pela 
acele locurĭ clasice, unde sʼa desfășiuratŭ și perfecționatŭ acésta arte frumósă; unde se află 
modelele unuĭ R a f a i l ŭ , la care în acéstă privință, pănă în minutulŭ de față, se încină totă 
lumea cultivată. 
 Pictura ca și alte științe se subtîmparte în ale sele specialitățĭ. Așia vedemŭ pe uniĭ 
pictorĭ coprinzânduse numaĭ cu scóterea portretelorŭ, pe alțiĭ earășĭ cu depingerea de ținuturĭ 
frumóse, de văĭ atrăgătorie, de pădurĭ, munțĭ și cămpie romantice. În ceea ce privește la icónele 
bisericeștĭ, pictoriĭ deosebescŭ pănă astăzĭ stilulŭ bizantinŭ séŭ resăriténŭ, de celŭ romanŭ séŭ 
apusénŭ. 
 Poporulŭ nostru, a căruĭ religiune concede cultulŭ Icónelorŭ, ce înfățișază pe una séŭ alta 
din cele treĭ fețe ale Dumnezeireĭ, pe bărbațiĭ ceĭ sfințĭ, binemeritațĭ pentru credința creștină, a 
arătatŭ și va arăta pururea o mare reverință către astfeliŭ de icóne. Nu este familiă de romănŭ 
atătŭ de seracă, care să nu se silească aʼșĭ căștiga în casa sea una séŭ maĭ multe icóne bisericeștĭ. 
Nu este biserică romănă, aĭ căreĭ părețĭ pe din năuntru, și în multe locurĭ ciarŭ și pe din afară să 
nu fiă zugrăvițĭ cu maĭ multe cete de icóne. 
 Cu cătŭ unŭ poporŭ este maĭ umblatŭ în lume, cu atăta și gustulŭ luĭ în orĭ ce privință 
este maĭ rafinatŭ. O națiune, pe care împregiurările localĭ aŭ silitʼo, ca să se pună cu tótă tăria pe 
îmbrățișiarea comerciuluĭ și a industrieĭ și din causa acésta să călătoriască pe mare și uscatŭ, 
prin țere străine și îndepărtate, nu numaĭ căʼșĭ înavuțește starea sea materiale, adecă adună averĭ 
și trăiește maĭ bine, ci totodată îșĭ îmbogățește vrândŭ, nevrându și spiritulŭ seŭ, adunăndŭ de icĭ 
una, de colo altă cunoștință frumósă; vezândŭ în acéstă țéră unŭ lucru bunu, earʼ în ceealaltă 
altulŭ, de care omulŭ, întorcânduse la casa sea, de locŭ cércă a se folosi după a sea pricepere și 
înțelepțiune. În modulŭ acesta se deprinseră și se cultivară poporele, de care astăzĭ ne 
minunămŭ, învățândŭ unulŭ dela altulŭ, împărtășindŭ unulŭ altuia cunoștințele sele. Să băgămŭ 
de sémă la fecioriĭ nostri, asentațĭ la milițiă după sistema acésta de 8 ani. Cândŭ se ducŭ, îĭ știmŭ 
cătŭ săntŭ de remașĭ în tótă privința; îĭ știmŭ cum calcă și cum vorbescŭ, de lătărețŭ, iar căndŭ 
se reîntroducŭ, îĭ vedemŭ oreșcum regenerațĭ, adușĭ în stare de a poté vorbi cu fiăcine, de aʼșĭ 
întocmi lucrurile lorŭ atătŭ cele de casă și cele de economiă după o sistemă cu unŭ cuvântŭ 
săntemŭ silițĭ a recunóște, că celŭ ce umblă prin țere străine, îșĭ înavuțește cunoștințele sele, îșĭ 
rafinéză gustulŭ, îșĭ înblănzește năravurile. Din contră, cu cătŭ unŭ poporŭ, o națiune este maĭ 
retrasă de coumbletulŭ cu lumea cea mare și cultivată, cu cătŭ este ea maĭ isolată și are maĭ 
puținŭ de a face cu națiunile cele luminate, cu atăta se află ea în maĭ mare dobitociă, gustulŭ eĭ 
cu atăta este maĭ prostŭ, maĭ necălitŭ și maĭ necioplitŭ, căutăndŭ peste totŭ luculŭ coloriĭ ceĭ maĭ 
strigătorĭ, în portŭ și în înbrăcăminte, văpselele cele maĭ gróse, și maĭ nepotrivite icónele ce le 
are prin case și prin biserice. 
 O privire seriósă asupra poporuluĭ nostru ne va convinge cu dorere despre acestŭ simplu 
adeverŭ. Pasiunea ce o are elŭ de a ține și respecta icónele de prin casă nu ʼĭ amŭ înputaʼo nice 
odată, căndŭ amŭ vede, că gustulŭ luĭ întru alegerea icónelorŭ este în cătva maĭ rafinatŭ; că nu 
se mulțămește cu orĭ ce mânjitură, ce ʼĭ o aduce căte unŭ șarlatanŭ de cărpaciŭ, ce trece subt 
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nume de zugravŭ seŭ pictore, cu tóte că elŭ în viiața sea nʼa învățatŭ nimicŭ despre pictură, ci a 
privitŭ numaĭ la altŭ mânjitoriŭ maĭ veciu și apoĭ urmărindulŭ, lʼa întrecutŭ în caricaturele și 
pociturele fantasieĭ sele. Însă pănă căndŭ vedemŭ, că iconariĭ dela Nicula îșĭ potŭ petrece cu 
bunŭ folosŭ icónele lorŭ cele monstróse și spărietorie de prunciĭ ceĭ micĭ, nu numaĭ în lungulŭ și 
latulŭ țereĭ nóstre, ci încă și în vecinele principate Moldavia și Romănia, ne ținemŭ de strânsă 
detoriă a reflecta pe poporŭ, ca săʼșĭ îndrepte puțintelŭ gustulŭ în ceea ce privește la pictură, și 
să nu se facă de batjocură înaintea alorŭ popore cultivate, care și pănă acum ne strigă în urmă, 
căndŭ vedŭ o materiă variegată, împestrițată cu colorĭ roșiĭ și strigătorĭ, că acesta este gustulŭ 
romănuluĭ, și apoĭ dela o asemenea împregiurare aŭ întru nimicŭ a judeca la altele și a ne împuta 
că nu putemŭ nice o silință; ca să descidemŭ ociĭ romănuluĭ și săʼlŭ aducemŭ la cale, ca să 
propășiască și elŭ cu spiritulŭ timpuluĭ în care se află și să nainteză în totŭ ce produce și 
perfecționéză mintea omenească cu resultatŭ bunŭ pentru contimpuraniĭ nostri. 
 Nu este darŭ scopulŭ nostru a înștiința resboiŭ icónelorŭ celorŭ înfățișătorie de sfințĭ și 
sfinte, cu a cărorŭ sobornicéscă așezare dela sfințiĭ părințĭ ne învoimŭ și ne amŭ învoitŭ 
totdéuna. Totŭ ce dorimŭ noĭ este, ca să deșteptămŭ în poporŭ unŭ gustŭ maĭ finŭ, maĭ rafinatŭ 
în privința alegereĭ icónelorŭ, și prin aceea să tăemŭ calea la atăția cărpacĭ de zugravĭ, cariĭ, 
după cum arătarămŭ, ne avândŭ nice cea maĭ mică ideă de o pictură regulată, mănjescŭ la hărtiă, 
pânză și table de teiŭ, făcândŭ cele maĭ pocite caricature și vinzindule apoĭ cu prețŭ bunŭ pe la 
poporulŭ nostru celŭ simplu și puținŭ pricepătoriŭ. Prin acestŭ lucrŭ nu numaĭ că se degradă și 
umilește cultulŭ celŭ evlaviosŭ alŭ icónelorŭ, ci se nutrește totodată prostia și necapacitatea 
poporuluĭ, făcânduse a remăne în vecĭ legatŭ de statulŭ pruncieĭ și a nu se poté elupta la unŭ 
gustŭ maĭ civilisatŭ și la o alegere maĭ nemeritată. 
 Reulŭ acesta numaĭ așia se va înlătura, décă pe deoparte ne vomŭ sili a ne face pictorĭ 
trecuțĭ prin scólele de pictură și înavuțiți cu o esperință căștigată în pământulŭ cu modelele cele 
clasice ale acesteĭ arțĭ frumóse, earʼ pe de alta bărbațiĭ nostri ceĭ maĭ înțeligințĭ, cariĭ locuescŭ în 
mizloculŭ poporuluĭ, vorŭ începe a premerge cu unŭ esemplŭ bunŭ întru alegerea și cumpărarea 
icónelŭrŭ de prin case. Căcĭ este știutŭ, și probatŭ de esperiință, cumcă poporulŭ dela sate se 
întocmește atătŭ în mobilarea caseĭ, ca ciarŭ și în modulŭ de a ferbe și de a pune bucatele pe 
masă, după casele cele maĭ de frunte și cu trecere maĭ mare din satŭ. 
 Ear tineriĭ nestri pictorĭ, cariĭ voiescŭ aʼșĭ căștiga pănea cu acéstă arte frumósă, să se 
precugete de timpuriŭ despre modulŭ de a se deprinde în pictură după sistematicele eĭ regule, 
făcăndŭ cursulŭ prescrisŭ la institutele, unde se propune ea ca studiŭ regulatŭ, și numaĭ atuncĭ 
săʼșĭ însușiască nume de zugravŭ, căndŭ vorŭ fi în stare a produce cu mănele lorŭ unŭ lucru, 
care să pótă suferi critica și concurința adeverațilorŭ artistĭ academicĭ; căcĭ altfeliŭ le prorocitŭ, 
că va veni timpulŭ, căndŭ cu basnele și caricaturele, cu care orbescŭ astăzĭ pe poporulŭ celŭ încă 
pruncŭ în privința gustuluĭ, nuʼșĭ vorŭ maĭ poté căștiga nice măcarŭ cină de o séră.    

 
______________ 

 
 



 

Pag. | 444

Monarhia Austriacă 
Transilvania. 

 
 S i b i i ŭ  17 Augustŭ. Dintrʼunŭ cerculariŭ alŭ dieceseĭ greco-resăritene cu datŭ din 
Sibiiŭ 1 Aug. 1853 Nr conist. 804 vedemŭ că sʼa adunatŭ prin colecte pentru înființarea 
institutuluĭ eparhiale pedagogico-teologicŭ 27,601 fl. 30½ cr., și că sʼaŭ cetitŭ 26,643 f., aŭ maĭ 
remasŭ dară 958 f. 30½ c. m. c. 
 Suma acésta de 958 f. 30½ c. m. c. se va petrece în protocolulŭ veniturilorŭ caseĭ 
seminarialĭ și se va întrebuința spre acoperirea cieltuelelorŭ eĭ. 
 Escelenția Sea Părintele Episcopŭ Barone de Șaguna înceie acestŭ circulariŭ cu 
următóriele cuvinte: „În sfărșitŭ nu potŭ tăinui mângăierea mea, că pronia dumnezeiască ne aŭ 
ajutatŭ în întreprinderea acésta, și că o amŭ potutŭ aduce la scopulŭ doritŭ. 
 Potemŭ fi încredințați cu toțĭ, că jerfele nóstre vorŭ aduce folóse, și adecă înflorire și 
cinste eparhieĭ nostre. Săntŭ în starea cea plăcută, unde potŭ vesti preoțimeĭ și poporuluĭ nostru 
eparhiale vestea acésta înbucurătóriă, că pe tómna viitóriă se va descide în casa cea nóuă acum 
cumperară Institutulŭ eparhiale pedagogico-teologicŭ, unde se vorŭ crește dascăliĭ și preoțiĭ 
nostriĭ pe viitoriŭ.“ 
 Și întrʼadeverŭ póte să fie inima unuĭ părinte maĭ mângăiată, de cătŭ cândŭ vede pe fiiĭ 
seĭ ascultătorĭ. Suma acésta însemnată de 27,601 f. 30½ c., ce se adună în unŭ timpŭ așia scurtŭ, 
dă cea maĭ viă dovadă despre evlavia ce aŭ creștiniĭ nostriĭ către drépta lorŭ credință, și despre 
stima și ascultarea, ce daŭ Arhipăstoriuluĭ seŭ, eĭ cunoscŭ glasulŭ luĭ, și săntŭ pătrunșĭ de acelŭ 
adeverŭ, că elŭ nu are alta țintă, decâtŭ fericirea trupeĭ, ce ia încredințatŭ Dumnezeŭ, fericirea eĭ 
este mângăierea luĭ, propășirea eĭ în cele bune și frumóse este bucuria luĭ, cultura eĭ adeverată și 
ferită de tóte ideile cele necópte și retăcĭte este sumeția luĭ. ― Cu unŭ cuvăntŭ, creștiniĭ nostriĭ 
aŭ datŭ cele maĭ eclatante dovezĭ, că sântŭ gata a jertfi tóte pentru propășirea națiuneĭ, și pentru 
bunăstarea bisericeĭ lorŭ, și vorŭ secera pentru aceste mărinimóse binefacerĭ binecuvăntarea și 
recunoștința posteritățiĭ. ― Cu așia spiritŭ curatŭ, cu așia încredere sinceră, cu așia înțelegere 
neambiguă săntŭ creștiniĭ nostriĭ în stare încetulŭ cu încetulŭ se ridice cele maĭ frumóse 
așezeminte, și să dee pe toțĭ de minciună, cariĭ zicŭ, că romănulŭ nuʼșĭ cunóște pusețiunea sea. 
― 
 Astăzĭ petrecurămŭ la mormăntŭ pe Soția D. Protopopŭ și Parohŭ Ioane Pannovicĭ, carea 
după o bólă de treĭ septemăne se mută la cele vecinice în 15 ale luneĭ acesteĭ în vărsta de 44 anĭ 
lăsăndŭ o focă tocmaĭ în aceea epohă, căndŭ are maĭ mare lipsă de mamă. ― După o căldură 
pădușitóriă astăzĭ se ridicară niște nuorĭ încărcațĭ cu fulgere, și după vreocâteca detunărĭ se 
slobozĭ o plóie care ținu o óră și nu numaĭ că mai recori pămăntulŭ, ci maĭ așeză și prafulŭ care 
nu era maĭ multŭ de suferitŭ. 
 O c n a  16 Augustŭ; Astăzĭ fuserămŭ martorĭ uneĭ serbătorĭ, de care poporațiunea nóstră 
nu sʼa bucuratŭ nice odată. Cu celtuiala comuneĭ bisericeștĭ, și prin stăruința neobosituluĭ nostru 
jude Ioane Moldovan sʼa clăditŭ aicea o scólă frumósă, a căreĭ solene sfințire sʼa sevărșitŭ astăzĭ 
în ființa de față a maĭ multorŭ DD. ce. r. amploiațĭ din Sibiiŭ, a preoțilorŭ localĭ de totŭ feliulŭ 
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de confesiunĭ, ale persónelorŭ magistratualĭ din Ocna, și a unuĭ numerŭ însemnatŭ de poporŭ. 
După ce sʼa ținutŭ S. Liturgiă în biserică prin 4 preoțĭ eși totŭ poporulŭ în curtea bisericiĭ lăngă 
noŭ clădita scólă, unde era făcută o capelă de frunzarĭ așternută cu iarbă verde. Acésta capelă 
afară de icóne religióse era înfrumsețată și cu portretulŭ Maiestățiĭ Sele Împeratuluĭ mi alŭ 
Escelențieĭ Sele Părinteluĭ Episcopŭ Barone de Șaguna, și aci sevărșiră părințiĭ preoțĭ 
cerimoniile sfințireĭ apeĭ, apoĭ se sui părintele parohŭ locale Predovicĭ pe tribuna ce era ridicată 
de o parte, și cuvântă către poporulŭ despre educațiunea fisica și morale arătăndŭ cum se 
desvóltă acésta în scólă, și demustrăndŭ pe părințĭ să stăruiască pentru educarea pruncilorŭ seĭ și 
pentru trimiterea lorŭ la scólă; de însemnatŭ este pasagiu cuvăntăriĭ unde se zisă: „Și ca scóla să 
nu fie ca pétra în pustiă, avemŭ să îngrigimŭ și pentru așezarea unuĭ învățetoriŭ, și pentru 
înzestrarea luĭ.“ După sevărșirea cerimonielorŭ dumnezeeștĭ începŭ poporulŭ, mângăiatŭ de cele 
ce vezu și auzi, și petrunsŭ de însemnătatea lorŭ, a se împrăștia către locuințele sele, căndŭ iată 
dintrodată se auzi strigarea „focŭ, arde.“ Nu departe de scólă se aprinséră o casă, care aflăndŭ 
foculŭ nutremântŭ destulŭ nu numaĭ că arsă așia a zice întrʼo clipită, ci se maĭ aprinseră și altele, 
și așia arseră 8 case, ce însă nu fură marĭ, dar destule ca să sărăcéscă pe ómenĭ, cărora le era tótă 
avuția. O frică cuprinsă pe toțĭ orășeniĭ văzândŭ cu ce furiă se lățește înfuriatulŭ elementŭ, și ce 
lipsă mare era de apă. Buna rănduială însă ce se păzi la stăngere, și gibăcia, cu care eraŭ 
însuflețițĭ locuitoriĭ, ajutațĭ și de prepușiĭ seĭ, făcu cu potință, ca să se pună stavilă flacărilorŭ, și 
așia cu încetulŭ să se și stingă cu totulŭ. După acésta înspăimântare la 3 óre se așezară óspețiĭ și 
orășeniĭ la prănzulŭ, ceʼlŭ dede în onórea zileĭ demnulŭ bărbatŭ judele Ioane Moldovan. La 
masă era o conversațiune plină de iubire frățéscă, și se ridicară maĭ multe toaste pentru 
bunastare a noŭ înființateĭ scóle, pentru maĭ marele eĭ Escelenția Sea D. Episcopŭ Barone de 
Șaguna, pentru fundatoriĭ și îngrigitoriĭ eĭ, și pentru frumósa armoniă, ce domnește în orașulŭ 
acela între 5 confesiunĭ și 3 naționalitățĭ. ― Pe lăngă voia bună, ce domni între óspețĭ la masa 
acésta. D. jude nu uită nice de ceĭ seracĭ, pe cariĭ Dumnezeŭ iaŭ cercetatŭ tocmaĭ în aceea zi. 
Ceru dară voiă dela ce. r. Comisariu de cercŭ Steling a face o colectă pe séma arșilorŭ aci la 
masă, și în orașiŭ, și D. Comisariŭ nu numaĭ că încuviință bucurosŭ acésta frumósă și 
creștinéscă faptă, ci totdeodată descisă colecta cu 5 fl. m. c., și așia se adună la acésta masă o 
sumuliță de 34 fl. m. c. ― Noĭ urămŭ poporului acestuĭ frumosŭ din adănculŭ inimeĭ, ca 
ostenelele și celtuielele lorŭ cu clădirea scóleĭ să nu remănă neresplătite, și sântemŭ în cea maĭ 
dulce speranță, că pe lăngă stima și ascultarea, ce o aŭ către neobositulŭ lorŭ jude, și pe lăngă 
vigearea, ce o va pune părintele Parohŭ Predocivĭ ca directore locale a acesteĭ scóle, nu va 
remănea „Pétră în pustiă.“ ― În sfărșitŭ maĭ avemŭ a arăta, că locuitoriĭ din Șura mică cum 
vezură foculŭ, alergară vecinilorŭ seĭ cu cele trebuințióse întru ajutoriŭ, dar pănă sosiră, foculŭ 
sʼa potolitŭ. 
 R e ș i n a r ĭ  16 Augustŭ. Erĭ se ținu aicĭ subt președința D. Directore locale Ioane Brote 
ecsaminele alŭ semestruluĭ de véră cu scolariĭ din clasele nóstre, la care luară parte diregătória, 
și preoțimea locale și părințiĭ pruncilorŭ ― Respunsurele fură bune, dar arŭ fi potutŭ fi și maĭ 
bune, décă diregătoria comuneĭ acesteĭ arŭ simți maĭ tare ce însemnătate are scóla și cum trebue 
grigitŭ pentru dănsa și pentru umblarea copiilorŭ în ea. D. Învățetoriŭ Procopiŭ se vezu dară 
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silitŭ a arăta întrʼo cuvăntare tóte neajunsurile, ce se simtŭ în acésta scólă, și a propune 
mizlócele cu cara sʼarŭ poté redica aceste neajunsurĭ. Neobositulŭ D. Directore locale nu 
lipsește nicĭ la o ocasiune a îndemna pe omenĭ și aĭ învăța să pricépă maĭ bine ce e scóla, dar 
décă simțulŭ acesta încă nu a străbătutŭ prin meduva diregătorilorŭ, nu e nicĭ vina luĭ, nicĭ a 
învățetorilorŭ, că eĭ facŭ întru adeverŭ și maĭ multŭ decătŭ ce sʼarŭ pote pe dreptŭ cere dela eĭ. 
Lucrurile de mănă a fetițelorŭ subt conducerea Madameĭ Stoicovicĭ aŭ meritatŭ și acuma tótă 
lauda. D. Directore Brote a înpărțitŭ la scolariĭ ceĭ eminențĭ și premie potrivite. ― Către amenzĭ 
se înmormăntă aicea tinerulŭ Nicolaŭ Ciuceanŭ, care absolvasă a 6 clasă gimnasiale, și prin 
mintea luĭ cea ageră însoțită de o deligență cuviințiosă de cea maĭ frumósă speranță, că se va 
face unŭ demnŭ medulariŭ alŭ națiuneĭ sele, cu atăt a maĭ multŭ, cu cătŭ Dumnezeŭ a 
binecuvăntatŭ pe părințĭ cu o stare, ceʼĭ pote tare înlesni și cercetarea claselorŭ de vreo faculte 
pe la universitățĭ maĭ însemnate. O bólă însă, ce și o contrasă din ușiurătatea mințiĭ, la care can 
întineriĭ nostri, pusă sfărșitŭ viețiĭ acestuĭ plinŭ de speranțe tinerŭ în anulŭ vărsteĭ sele alŭ 18lé. 
Înmormăntarea se făcu cu pompă frumósă, conscolariĭ luĭ, și maĭ mulțĭ studențĭ alergară aĭ da 
petrecania de pe urmă. Unŭ tată plinŭ de întristare setănguiește după uniculŭ seŭ fiŭ, și treĭ 
surorĭ doiose se scăldară în lacrămĭ plăngăndŭ cu durere pe fratele seŭ, care era fala lorŭ și 
bucuria lorŭ. ― Fieĭ țărăna ușioră ! Iară tineriĭ nostri învețe de la acestŭ mortŭ, cum trebue săʼși 
păstreze sănetatea. Ecscesurĭ făcute din bravure ducŭ maĭ iute saĭ maĭ încetŭ însă totŭ deuna 
sigurŭ la mormăntŭ! ― 
 Bănatŭ. C i z e t e ŭ  6 Augustŭ. (întărziatŭ) Zioa de astăzĭ a fostŭ pentru noĭ o zi 
însemnată, căcĭ serbarămŭ o serbătóre îndoită, adecă „Scimbarea la față a Mântuitoriuluĭ nostru 
Is. Hs., și zioa nașteriĭ a préiubituluĭ nostru Monarhŭ F r a n ț i s c ŭ  I o s i f ŭ  I-lé.“  
 La 9 óre ținu părintele Parohŭ locale și namesnicŭ Nicolaŭ Rasulescu S. Liturgiă cu o 
pompă potrivită, la care luară parte deregătoriele ce se află în satulŭ nostru, și toțĭ locuitoriĭ de 
diferite națiunĭ și religiunĭ. ― Pe lăngă acestĭ avurămŭ bucuriă a vedea și Batalionulŭ alŭ 3-lé 
alŭ regimentuluĭ Hartman, care numaĭ atuncĭ sosi aci în marșulŭ seŭ către Ardélŭ, și de și era 
obositŭ de stațiunea lungă, ce o făcu pe plóie și noroiŭ, nu lipsi dinpreună cu toțĭ ofițeriĭ a lua 
parte la dumnezeeștile cerimonie și rugățiunĭ, ce se redicaŭ din inime maĭ sincere către 
Préputerniculŭ Dumnezeŭ pentru sănetatea și îndelunga viață a Maiestățiĭ Sele. Căntările se 
esecută de unŭ horŭ stătătoriŭ din 35 tinerĭ, ce eraŭ pregătițĭ pentru acésta. La acésta cerimoniă 
nu lipsi nicĭ predica, în care maĭ susŭ lăudatulŭ Parohŭ ne arătă detorințele către Monarhŭ și 
organele luĭ. ― Serbătórea era cu atătŭ maĭ redicătóriă de inime, cu cătŭ în decursulŭ S. Liturgiĭ 
la punctele maĭ însemnate se făcură și pușcăture din tréscurĭ. 
 La amiazĭ sʼa datŭ în onórea acesteĭ serbătorĭ prin comuna locale unŭ prănzŭ, la care aŭ 
luatŭ parte corpulŭ ofițirescŭ alŭ maĭ susŭ numituluĭ batalionŭ, comisariulŭ de cercŭ, preoțimea, 
și diregătoria comunale. ― (...) prănzului se (...) și toaste pentru Préînălțatulŭ nostru Împeratŭ, 
și pentru Escelenția Sea D. Gubernatore militare și civile de Coronini, cărora se respundea cu 
strigărĭ de v i v a t e , și cu resunetulŭ tréscurilorŭ. Maĭ pre urmă tinerimea locale se pruduce în 
jocurĭ națiunalĭ, ce făcŭ plăcere DD. ofițerĭ. 
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 Austria. V i e n a  26 Augustŭ. c. n. Corespundința austriacă înștiințéză venirea uneĭ 
depeșe telegrafice din Constantinopole cu datŭ din 18 Aug. c. n. după care pórta arŭ fi primitŭ 
proiectele Vieneĭ cu oreșĭ care modificațiunĭ. Unŭ curierŭ turcescŭ care se trimise în zioa 
următoriă către Viena va aduce maĭ apropea adeverire a acesteĭ știrĭ, care este a se socoti ca o 
garanțiă nouă de pace. ― Asupra acesteĭ înștiințerĭ face unŭ corespundinte din Viena în O. D. P. 
următoria băgare de sémă: Știrea din Constantinopole, cu care se înceie septemăna trecută atătŭ 
de favorabile, se adeverește astăzi. Acésta adeverință a lăsatŭ a aștepta optŭ zile după sine, și 
înștiințarea de astăzĭ ne mănă iarățĭ la o următoriă adeverință, ce va veni prin curierŭ. Pe lăngă 
acésta se zice, sultanulŭ a primitŭ proiectele vienese cu „puține modificațiunĭ“ unŭ ipohondru 
sifisticŭ arŭ avea aci ocasiune a se munci însușĭ pe sine cu sofisme. Puține modificațiuni ! 
Împeratulŭ Nicolaŭ a deciaratŭ, că pórta trebue să priméscă proiectele fără nicio o 
modificațiune. Puține modificațiunĭ! Décă arŭ fi întru adeverŭ aceste modificațiunĭ așia de ne 
însemnate, de ce sʼarŭ espune pórta pentru o bacatelă la greotățĭ noue, la misiunĭ noue încóce și 
în colo, și la neștiința ce este legată cu ele ? De săntŭ însă aceste modificațiunĭ ale porțiĭ destulŭ 
de importanțĭ ca să facă acéste, atuncĭ ele se potŭ părea destulŭ de importanțĭ și în S. 
Petersburgŭ, ca să fie acolo refusate, macarŭ de arŭ fi numaĭ pentru aceea, pentru că pórta a 
pusŭ valore pe ele. Însă noĭ lăsămŭ aceste sofisme altora, noĭ din portene știmŭ numai atăta, că 
Franția și Anglia aŭ mare dorŭ după scumpele lorŭ gălie din Besica baĭ, ca să le vadă acasă și 
după ce amŭ vezutŭ că parlamentulŭ sa desfăcutŭ în liniște și cu îndestulire fără să se năcăjéscă 
pe ministrulŭ Aberden care știŭ cu atăta prevenire pórta de nasŭ pe toțĭ interpelanțiĭ, după ce 
amŭ cititŭ uscatele cuvinte cu care se sătură cuestiunea orientale în cuvăntulŭ de tronŭ, în 
sfărșitŭ după ce înțeléserămŭ, că Ludvicŭ Napoleone a luatŭ pe ambasadorele Englezescŭ de 
mănă și sa deciaratŭ asupra „demnitățiĭ și onóreĭ“ tuturorŭ națiunelorŭ, și despre pacea asecurată 
cu așia mare satisfacțiune, nu potemŭ nice unŭ momentŭ a ne maĭ îndoĭ, cumcă în 
Constantinopole se știe căte a bătutŭ în Londra și Parisŭ. Séŭ că va urma dară înștiințarea despre 
primirea Sultanuluĭ astăzĭ aŭ măne, séŭ că vorŭ fi maĭ nainte puține, și după aceea nice o 
modificațiune, ese lucrulŭ căndŭ veĭ căuta totŭ la unŭ locŭ. Lucrulŭ de căpeteniă a trectŭ, și 
lucrurile accesorie, marĭ lucrurĭ accesorie, așia de marĭ ca cum săntŭ p. e. principatele danubiane 
și ocuparea lorŭ, vorŭ remănea încă multŭ timpŭ acoperite cu nourĭ greĭ. Însă însoțirea de 
asecurare a ambelorŭ poterĭ marine sʼa învoitŭ a asecura pacea cu orĭ ce prețŭ, și principatele 
danubiene se vedŭ ocupate ne ocupate a fi luate în înventariŭ. 

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

  
Ziurnalele „de Deba“ ne face atențĭ la scimbatulŭ înțelesŭ alŭ lorduluĭ Ruselŭ asupra 

deșertăriĭ principatelorŭ, că adecă cuvântulŭ luĭ Ruselŭ nu arŭ fi fostŭ despre acésta deșertare 
așia precisŭ precum se suna, ci maĭ móle, ba tocmaĭ legănătoriŭ. 
 După cele maĭ nóue știrĭ din părțile Dunăriĭ Omer Pașa se afla fórte în mișcare, și oștirea 
luĭ arŭ fi bine întocmită. 
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 Se zice că generalele Aurep după ce a trecutŭ oștirile peste graniță arŭ fi osănditŭ la 
mórte pe unŭ căpitanŭ, anume Miclașevsci, și că acésta sentință sʼarŭ fi și esecutatŭ de locŭ prin 
plumbŭ, fără să se știe causa crimineĭ. 
 Statulŭ de asediă în Lombardo-Veneția sʼa regulatŭ, și ușioratŭ tare. 
 La Roma aŭ vrutŭ refugiațiĭ se facă o rescólă în 15 Aug. dar nu li sʼa sfetitŭ. 
 Flota egiptiană a ajunsŭ în Constantinopole în 2 Aug. 
 După o depeșă telegrafică Ducesa de Brabantŭ a sositŭ în 8 Aug. în Brusela, și în 10 a 
celebratŭ cununia cu Duca de Brabantŭ. 
 Din Prusia se scrie, că manifestulŭ sultanuluĭ nu a făcutŭ acolo nicĭ o impresiune seriósă. 
 Din Serbia a sositŭ veste, cumcă ajungăndŭ solulŭ muscălescŭ Fonton acolo, de locŭ a 
ținutŭ conferință cu ministrulŭ Simicĭ, și în zioa următóriă a făcutŭ visită principeluĭ 
Carageorgievicĭ. 
 După știrile din „Monahŭ“ va urma cuninia Maiestățiĭ Sele a Împeratuluĭ în dóue treĭ 
lune. 
 În cuvăntulŭ de tronŭ, cu care sʼa încisŭ parlamentulŭ englezescŭ se atinge causa 
orientale cu următóriele cuvinte: „Cu îngrigire și mare interesŭ a observatŭ Maiestatea Sea 
neînțelegerea ce sʼa escatŭ între Rusia și pórtă. Împeratulŭ Franțieĭ și Maiestatea Sea în 
conțelegere ʼșia pusŭ tóte poterile ca săʼĭ împece, fiindcă continuarea certelorŭ arŭ fi potutŭ 
pune pe tótă Europa în resbelŭ. În înțelegere cu aliațiĭ seĭ lucrândŭ, și încredinținduse 
conferințeĭ, ce sʼa adunatŭ în Viena, speréză Maiestatea Sea cu temeiŭ, că acésta causă se va 
înceia curăndu.“  

______________ 
Principatele dela Dunăre. 

 
 Ocupațiunea militare a capitaleĭ Romănieĭ prin rușĭ, se va pune cătŭ maĭ curăndŭ în 
lucrare. Trupele ce staŭ subt comanda generaleluĭ Barone Osten-Sacen săntŭ pe drumŭ dela Iașĭ 
către Bucureștĭ, și la sosirea lorŭ aci se va trage miliția romănéscă la Galațĭ și Brăila. ― Straja 
mare ruséscă ce sʼa înființatŭ are și 2 tunurĭ cu glónțe căte de 6 punțĭ. Consulele englezescŭ și 
franțozescŭ a luatŭ flamura giosŭ, și a întreruptŭ relațiunile oficióse cu principiĭ, decăndŭ acestĭ 
nu sʼaŭ subpusŭ poruncilorŭ porțiĭ. Se vorbește că în vreo căteva zile se va administra servițiulŭ 
polițianŭ prin rușĭ, și administrațiunea județelorŭ încă se va subpune lorŭ. ― Vizitândŭ 
principele Gorceacof Giurgiu sʼa suitŭ în turnŭ și a căutatŭ prin ocianŭ Rușcĭuculŭ. Apoĭ a zisŭ 
că, ca să se scutéscă Giurgiu de vreo incursiune vrășmășiască, trebue făcutŭ acolo unŭ castelŭ de 
pétră, la observarea ce i sʼa făcutŭ, că pétra se află numaĭ peste Dunăre, séŭ la Petrósa, ce este 6 
poște îndepărtată, a respunsŭ principele: „Castelulŭ trebue clăditŭ, macarŭ de sʼarŭ aduce pétra 
de dincolo.“ Esportarea bucatelorŭ este oprită. ― Liferanțiĭ ruseștĭ aŭ făcutŭ contracte pentru 
100,000 mețurĭ de făină. Carantinele se administréză cu tótă strășnicia subt privigierea ruséscă. 
Holera se întămplă în spitalele ruseștĭ totŭ maĭ desŭ, și a pusŭ pe locuitorĭ în grige. 
 G r a g u e v a ț ŭ  8 August. Erĭ a ținutŭ principele Alecsandru Carageorgievicĭ întrarea 
sea în acéstă cetate, cu dănsulŭ a venitŭ și generalele Cnicianin cu 2000 de călărețĭ. Principele a 
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fostŭ salutatŭ de poporŭ cu entusiasmŭ, și ținerea luĭ subt crisa de față face la sărbiĭ ceĭ resboioșĭ 
cea maĭ bună impresiune. În tótă Serbia se pregătește de resboiŭ, și cetatea nóstră sʼa făcutŭ o 
oficină de arme. Din deosebite părțĭ ale țereĭ aŭ venitŭ către principele încredințărĭ, că poporulŭ 
îĭ va remănea credințiosŭ. Toțĭ ceĭ capacĭ de arme tórnă glónțe, însușĭ fetele se esercează în 
arme. ―  

______________ 
 
 582. Praes. 

P U B L I C Ă C I U N E  D E  C O N C U R S . 
 Pe temeiul ordinăciuniĭ înnaltuluĭ ce. r. Gubernământ civile și milităresc în marele 
Principat al Ardéluluĭ, din 4 Decemvrie 1851 sub Nr. 27247 M. S. G. date, se descide concurs 
pentru dobândirea stățiunilor învățetoreștĭ în Destrictul Protopresviterale al Hălmagiuluĭ, și 
adecă: 
 1. Pentru stățiunea din Orașul Hălmagiŭ, la scóla normale de cl. II. carea e înzestrată cu 
salariŭ anuale de 300 fl. m. c. 
 2. Pentru stățiunea din satul Târnava, scólă elementare, cu salariŭ învățetoresc anuale de 
200 fl. m. c. 
 3. Pentru stățiunea din satul Pleșcuța, scólă elementare, cu salariŭ învățetoresc anuale de 
200 fl. m. c.  
 Lă fieștecare dintre aceste stățiunĭ se află pentru învățetoriŭ cortel și grădină, cum și 
provisiune cu lemne de foc, pe îndestulare. 
 Doritoriĭ de a se aplica la vreuna dintre zisele stățiunĭ învățetoreștĭ, aŭ a înfățișa 
testimoniŭ despre săvărșirea cursurilorŭ preparandalĭ, orĭ clericalĭ, și pe lăngă limba romănă să 
aibă măcar în câtva cunoștința limbelor magiare și germane; iară recursele, cu cele trebuincióse 
documinte, sunătóre și despre servițiul pănă acum purtat, cel maĭ delungat până în 20 
Septemvrie a. c. c. v. aŭ a le îndrepta către Préonoratul Consistoriŭ diecesan de aicia.       
     A r a d  14 August 1853      
 Din demândarea Preasfințieĭ Sele Domnuluĭ Episcop diecesan      

Moise Romanul.   
notariŭ consistoriale. 

 
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 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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16. 
 Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

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

 Din Comunitatea Ibăneștĭ. Dela Dimitriu Cornea Paroh locale 1 f. 
Iacob Mate cantor 10 c. Ilie Suceava cantor 10 c. Ioan Gliga curatore prim. 
10 c. Petru Iordatie crăsnic 10 c. Mitru Todoran P. 6 c. Ioan Gliga Z. 4 c. 
Toader Todoran C. 10 c. Ilie Dan I. 6 c. Iacob Todoran 6 c. Nicocae Petrea I. 
6 c. Ilie Todoran P. 2 c. Vasilie Suceava O. 6 c. Anica Bucur 10 c. Mihaile 
Suceava S. 6 c. Ilie Petra B. 10 c. Toader Gliga N. 10 c. Andreiŭ Todoran C. 
10 c. Floria Dann G. 10 c. Maria Cofariŭ văduvă 6 c. Constantin Gliga V. 50 
c. Ioan Gliga T. N. 2 c. Ioan Ciurteș S. 2 c. Toader Todoran G. 2 c. Ioan 
Gliga S. 2 c. Ioan Cofariŭ S. 2 c. Vlas Petrea 2 c. Avram Petrea jude 10 c. 
Măria Todoran M. 10 c. Ioan Mate M. 6 c. Crăciun Ciurteș 10 c. Michail 
Cofariŭ S. curator 6 c. Dănilă Petrea B. 10 c. Stefan Dann N. 6 c. Teodor 
Dann N. 6 c. Ioan Todoran G. 6 c. Ioan Gliga S. 6 c. Ioan Gliga S. P. 10 c. 
Ioan Gliga I. 10 c. Ioan Dann T. 10 c. Obreje Dann C. 10 c. Vasilie Gliga D. 
10 c. Maria Gliga văd. I 1 f. Gocia Dann C. 6 c. Dumitru Cirteș 6 c. 

Suma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 Din comunitatea Deda. Dela Teodor Mate Paroh 2 f. Toader Gigĭ 
curator 10 c. Constantin Morărian învățet. 6 c. Teodor Mariș 10 c. Iftode 
Ciontia 6 c. Vasilie Oncea 3 c. Cirilă Buculeŭ 10 c. Ioan Voda 6 c. Ioan 
Florica 10 c. Ciril Gigĭ G. 6 c. Alecsa Nistor 6 c. Georgie Olariŭ 6 c. Icim 
Ilieș 6 c. Ioan Vitiazu 6 c. Nicita Pascan 3 c. Ignat Floria. 6 c. Ciril a Tănăsói 
6 c. Ioan Gurgianu 6 c. Toader Gigia T. 6 c. Arsintie Gigĭ 6 c. Ioan Tincan 6 
c. Simion Pap 6 c. Petriase Pescan 3 c. Simion Ilieș 6 c. Măcinic Pascan 6 c. 
Ioan Cirilescu 6 c. Ioan Cezan 3 c. Ilie Pascan 6 c. Ioan Bona 3 c. Ioan Tincu 
10 c. Tenasie Pan 10 c. Ioan Curt C. 6 c. Ioan Mate S. 6 c. Grigorie Gigĭ 6 c. 
Zaharie Floria 6 c. Vansile Sievan 6 c. Stefan Pascan 10 c. Ioan Butile 6 c. 
Vasilie Buta 6 c. Mafteĭ Mariș 6 c. Iosif Gigĭ T. 6 c. Iacob Floria 2 c. Pavel 
Pascan 3 c. Mafteĭ Dărăban 3 c. Ioan Girlia 2 c. Filimon Purlia 6 c. Nicu 
Pascan 6 c. Sofron Pascan 3 c. Toader Girlea 6 c. Alecsandru Floria 3 c. Ioan 
Marcu 6 c. Gavril Mihăilaș 6 c.     Suma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 Din comunitatea Dumbrava. Dela Ioann Popovicĭ Paroh 1 f. Macsim 
Vlasa curator 1 f. Ioan Borșanu crăsnic 20 c. Toma Suciŭ învățetoriŭ 20 c. 
Stefan Haja 10 c. Iovu Tamba jurat 20 c. Precup Vlasa 10 c. Vasilie Coja 10 
c. Iacob Sorlea 10 c. Simion Gliga 10 c. Vasilie Vlasa 5 c. Toma Straia 10 c. 
Simion Gabor 10 c. Teodor Hărscă 40 c. David Cărsta 6 c. Icim Gabor 10 c. 
Toader Gabor 3 c. Zaharie Sorlea 6 c.     Suma 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
20 

Suma 20 7 
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 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒ ‒ 3267 38 2/5 
Suma totală 3287 45 2/5 

 
 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 27. Augustŭ. Calend. noŭ. 

Aurulŭ   _    _    _    _    _    _    _    _    _    113 7/8 
Argintulŭ    _    _    _    _     _     _    _    _   108 1/2

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

  




