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Depeșe telegrafice. 
 
 P a r i s ŭ  27 Augustŭ c. n. Știrea despre primirea proiectuluĭ vienezŭ din partea porțiĭ 
a sositŭ ambasadoreluĭ turcescŭ de aicea în 25 Aug. Monitorele se esprime: Proiectulŭ vienezŭ 
sʼa primitŭ de sultanulŭ în 19 cu puține modificațiunĭ fără însemnătate. În 26 aŭ luatŭ parte 
ofițeriĭ austriacĭ, între cariĭ este D. M. C. L. Iablonovsci la o manevră, ce representa bătaia dela 
Isli. 
 V e r o n a  28 Aug. Mareșalulŭ contele Radețci sʼa întorsŭ din Monța încócĭ. Maiestatea 
Sea Împerătésa Maria Ana se aștéptă aicĭ din Massa. 
 P a r i s ŭ  29 Aug. Ziurnalele „de Deba“ aduce o împărtășire cu încredințarea, după cum 
zice, în privința modificațiuneĭ noteĭ, ce sʼa proiectatŭ în Viena. După acésta cʼarŭ fi adaosŭ la o 
posițiune, unde este vorba de creștinĭ, maĭ cu sémă de grecĭ cuvintele „sudițĭ turceștĭ.“ Mai 
departe la locurile, unde este vorba despre tractatele dela Rusciucŭ, Cainargi și Adrianopole 
sʼarŭ fi scimbatŭ ceva. Dispusețiunile pentru locurile sfinte se vorŭ tracta de osebĭ. 
 L i v o r n o  25 Augustŭ. Grâul sʼa suitŭ și se ține în prețŭ de căndŭ se îngădue 
importarea liberă în Franția. 

______________ 
Causa orientale. 

 Pretrimițindŭ, cumcă causa orientale a aflatŭ întrʼadeverŭ o deslegare pe calea păciĭ, cu 
tóte aceste ea nu va lipsi a face epohă nóuă în istoria politică a staturilorŭ din Europa. Întrebarea 
acésta cu căteva lune maĭ nainte dormia atătŭ de adăncŭ, în cătŭ la puținĭ ómenĭ le a păsatŭ décă, 
și căndŭ se va maĭ deștepta ea încă odată. În timpulŭ turburărilorŭ celorŭ marĭ ómeniĭ se deda a 
trăi dintrʼo zi în alta, a înceia de azĭ pe măne și a lăsa neatinse tóte acele lucrurĭ, care nʼaŭ nice o 
încurgere în clipita de față, bătăndușĭ jocŭ de acele speculațiunĭ politice, a cărorŭ realisare cere 
unŭ timpŭ maĭ îndelungatŭ. Generațiunea de astăzĭ prin calculațiunile cele înțelepte, prin 
trăsurele cele atătŭ de subțirĭ în firele politice a adusŭ tréba acolo, în cătŭ nuʼĭ maĭ crede 
nimenea, tocma de sʼarŭ și părea că lucră cu logică mi consecuință. În aniĭ trecuțĭ se zicea 
despre Franția, cumcă ea este secură, pănă căndŭ va fi în viață Ludovicŭ Filipŭ, ear după mórtea 
luĭ póte că se va întempla ceva periculosŭ. Totŭ cam pe acele timpurĭ începŭ ómeniĭ a se îndoi, 
décă sistema cea veciă în Austria va trăi încă multŭ după principele Meternihŭ. Îndată după 
aceea începură ómeniĭ a șopti între sine, cumcă asupra resărituluĭ se vorŭ vărsa norĭ groșĭ, căndŭ 
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împeratulŭ Nicolaŭ nu va maĭ fi la cârmă. Peste nópte însă se scimbară scenele, și cu ele 
totdeodată se deșteptară tóte sufletele, care aŭ de a face cu frica și temerea, cu calculațiunele și 
cu speculele politice. Deodată luară tóte lucrurile o altă față, ceia ce maĭ nainte căsca a somnŭ, 
séŭ la vinea a râde, căndŭ le vorbiaĭ despre causa resărituluĭ, astăzĭ cască din ocĭ și remănŭ 
înmărmurițĭ, văzindŭ ce colóre a îmbrăcatŭ acéstă causă, alŭ căreĭ prologŭ acum, mulțemită luĭ 
Dumnezeŭ, îlŭ vedemŭ înceiatŭ. 
 În tótă Europa nu se află astăzĭ vreo partidă, care să nu iee în precugetare cum se 
desfășiură privințele în urmarea causeĭ orientalĭ. Nu este cabinetŭ în lume, care să nu încépă aʼșĭ 
trage socotéla cu urmările ce se potŭ naște din causa orientale. Nu este astăzĭ bancerŭ, 
neguțetoriŭ aŭ meserieriŭ cu ceva renume, care să nu îșĭ întocméscă interesele și trebele sele 
după desfășiurarea ce o iea causa orientale pentru viitoriŭ. Întrebarea acésta nu e mórtă, măcar 
că diplomațiĭ Europeĭ luară asupraʼșĭ însărcinarea de a o înmormânta. Ea nu dórme nice în casa 
sea de mortŭ, unde o așezară politiciĭ de astăzĭ; ea nu odihnește pe unŭ minutŭ, cu tóte că 
gazetele vorŭ a ne încredința, cumcă ea sʼa pusŭ la odihnă. Causa acésta o potemŭ asemăna fórte 
bine cu o giață subțire, de pe o vălcea, pe supt care apa curge neîncetatŭ, și care adeseorĭ se rupe 
înainte de vreme, dar la vremea sea negreșitŭ. Tocma așia se va trage și peste causa resărituluĭ o 
perdea subțire, care însă nu va împedeca, ca diplomațiĭ săʼșĭ țésă firele sele și maĭ departe și maĭ 
curândŭ aŭ maĭ tărziu iarășĭ să li se încurce ițele. 
 O scurtă privire asupra partidelorŭ și statelorŭ din Europa ne arată, cătŭ de curăndŭ se 
scimbă politica acelora dela trămiterea principeluĭ Mencicof în Constantinopole. Partidele 
revoluțiunarie, care maĭ nainte cu căteva lune se temeŭ fórte de politica împeratuluĭ Nicolaŭ, 
acum îșĭ întemeiază speranțele sele pe aceea, adecă rógă pe Dumnezeŭ, ca să nu se móie inima 
împeratuluĭ și se remănă statornicŭ pe lângă începerea resbeluluĭ cu Turcia. Interesele politice 
ale Rusieĭ, după cum le pricepŭ ele pe acele, se parŭ a da în glasŭ cu interesele lorŭ 
revoluțiunarie. Tóte planurile lorŭ se întemeiază pe unŭ resboiŭ, ce arŭ avea a se ațița în tótă 
Europa. Partida cea mare germană, ce se numește gotaiană, care încă nʼa pusŭ la o parte 
proiectulŭ de „uniune“ a Germanieĭ, dorește, ca Austria să se însoțiască cu Rusia și la olaltă să 
înștințeze resboiŭ Turcieĭ. Atuncĭ Prusia după planulŭ și credința aceleia, arŭ avea a se întórce 
de locŭ și pe neașteptate pe ceea parte, și trăgândŭ lângă sine pe statele cele mice din Germania, 
să înceie de împreună cu acele o alianță cu poterile apusene, adecă cu Franția și Englitera întru 
ajutoriŭ Turcieĭ și în contra Austrieĭ și Rusieĭ, și așia apoĭ se întemeieze dorita hegemoniă 
prusiacă protestantică peste Germania. Frica de Rusia a sugrumatŭ și înădușitŭ deodată politica, 
ce sʼa păzitŭ de cincĭ anĭ în cóce. În Englitera politică ce sʼa păzitŭ dela 1848 încóce în trebele 
din afară acum deodată sʼa pusŭ la o parte. Nu din iubire ci din lipsă, nu din pocăință, ci de mare 
nevoiă sʼa întorsŭ Englitera la politica sea tradiționale cu țiținele sele cele tarĭ și cu aliațiĭ seĭ ceĭ 
fireștĭ. Franția astăzĭ numaĭ are frică, că va remănea isolată ca la anulŭ 1841, căndŭ cu causa luĭ 
Mehemed-Ali. O alianță pătrată ca atuncĭ subt ministeriulŭ luĭ Tier în contra Franțieĭ astăzĭ 
numaĭ este cu potință. 
 Întrebarea acésta a orienteluĭ nu se potrivește astăzĭ ca să o desbatemŭ cu dea meruntulŭ. 
Însă și din o așia scurtă privire se póte vedé luminatŭ, cumcă ea este menită, ca cu timpŭ să dee 
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întregeĭ politice din lume o altă direcțiune. De aceea nice că vomŭ înceta a privi cu tótă luarea 
aminte la a eĭ dreptată defășurare. 

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  21 Augustŭ. Tóte gazetele, tóte știrile sună de pace, despre primirea 
proiectuluĭ vienesŭ atătŭ din partea Turcieĭ cătŭ și dintra Rusieĭ, însă la tóte aceste înbucurătórie 
știri maĭ este căte unŭ cuvăntŭ, care judecatŭ maĭ aprópe, nu ne lasă a ne da cu totulŭ speranțiĭ, 
cumcă adecă acuma arŭ fi scăpatŭ Europa din tótă grigea ― O corespundință din 
Constantinopole, vezĭ bine cu datŭ din 18 Aug. c. n. așia dară nainte de ce a primitŭ sultanulŭ 
nota, zice: Diplomația de căpeteniă în Constantinopole se îndoiește despre ținerea păciĭ. Noĭ 
săntemŭ în momentulŭ acesta pregătițĭ a auzĭ vorba de sórte „înainte la arme“ eŭ ve potŭ asecura 
că acésta este sunanța oreĭ ce dabea trecu. ― De și se spune că lucrulŭ sʼa așezatŭ în Viena bine, 
totușĭ vedemŭ că nodulŭ în principate se totŭ încălcește. Pórta nu vré să enuncie dé dreptulŭ 
Rusieĭ resbelŭ, însă prin consecuenta eĭ tăriă aʼșĭ păstra dreptulŭ și demnitatea în Moldo-
Romănia, face retragerea Rusieĭ cam fără potință, și o va sili spre desciderea resboiluĭ. ― Maĭ 
departe zice gazeta prusiană C. B. despre modificațiunele ne însemnate, precum zicŭ alte gazete, 
ce arŭ fi făcutŭ pórta în nota de înpăciuire: Décă acele bine informate organe modificațiunele 
subt care a urmatŭ primirea, le privește ca neînsemnate, și săntŭ secure despre încuviințarea 
cabinetulŭ rusescŭ, atuncĭ noĭ trebuie să afirmămŭ, că ele nu săntŭ nicĭ așia de ușiore, ca să fie 
trecute cu vederea de Rusia, nicĭ că arŭ fi aplecatŭ împeratulŭ Nicolaŭ a lăsa orĭ ce modificațiunĭ 
în proiectulŭ Vieneĭ. Se póte dară certa despre însemnătatea séŭ neînsemnătatea 
modificațiunelorŭ, dar atăta este afară de tótă îndoiala, că Rusia a primitŭ proiectulŭ acelorŭ 
patru poterĭ marĭ numaĭ subt aceea presupunere, că și pórta îlŭ va primi necondiționatŭ și fără 
nicĭ o reservațiune. De aŭ înnodatŭ dară pórta primirea proiectuluĭ de vreo condițiune, séŭ 
reservațiune, atuncĭ cuestiunea acésta a făcutŭ o mișcare înderăptŭ și situațiunea este totŭ aceea, 
ce a fostŭ nainte de primirea Rusieĭ: Nu e dară îndoială că causa acésta încă nu sa descălcitŭ, și 
că ea va maĭ ocupa agerimea mințiĭ diplomațilorŭ întrunŭ modŭ însemnatŭ. 
   F ă g ă r a ș ŭ  21 Aug. În 14 ale acesteĭ lune séra tărziu a ajunsŭ Serenitatea sea 
gubernatorele militare și civile din călătoria sea dela Brașovŭ aicĭ. Puținele óre, care le petrecu 
Serenitatea sea în zioa următóriă în Făgărașŭ, le consfinți pentru cercetarea arestanțilorŭ 
judecătoreștĭ, ce se află în fortăréța de aci, și a casarmeĭ.  
 După 8 óre de diminéță Serenitatea sea se arătă înaintea fortărețeĭ, unde fu salutată de 
către corpulŭ ce. r. de ofițerĭ și de președintele ce. r. alŭ pretureĭ judecătoreștĭ de aicĭ, Baronele 
Carolŭ de Aporŭ cu tótă reverința și cundusŭ în fortăréță. 
 Serenitatea sea cercetă maĭ înteiŭ tóte localitățile de arestŭ cu o îngrigire și 
condescendință întrʼadeverŭ căștigătóriă de inime, care făcu o întipărire binefăcătóriă ciarŭ și în 
inimele criminalilorŭ celorŭ maĭ înpietrițĭ, cercetă Serenitatea sea după împregiurările fiecăruĭ 
prinsŭ; fiecare arestante fu întrebatŭ de căndŭ? din ce pricină, prin cine sʼa pusŭ la prisóre ? 
dacă sʼa luatŭ la cercetare pănă acum aŭ nu ? domnulŭ președintele pretureĭ judecătoreștĭ trebui 
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să dee deslucire acurată despre arestanțiĭ, cariĭ se află în încisóre preventivă, și cariĭ în încisore 
de cercetare, și de căndŭ se află în acésta din urmă? 
 Cu câtă acurateță și îngrigire ispiti Serenitatea sea după împregiurările fiecăruĭ arestante, 
se cunóște de acolo, că cercetarea celorŭ cinĭ localitățĭ de încisóre ținu dóe óre întregĭ. 
 Cu ocasiunea acésta Serenitatea sea se convinse, că încăperile, ce aŭ fostŭ desemnate 
pănă acuma pentru încisorĭ, nu săntŭ de ajunsŭ, ca să se pótă așeza în ele arestanțiĭ după cum 
cere scopulŭ arestăreĭ; din princina acésta înălția sea desemnă de locŭ încă câteva localitățĭ 
potrivite pentru încisorĭ, și prin dispunerea, ca acelea să se întocméscă îndată spre scopulŭ 
acesta, se acoperi o lipsă, care se simția de multŭ. După aceea Serenitatea sea vinevoi a rosti 
domnuluĭ președinte de pretură barometruluĭ de Aporŭ a sea deplină mulțemire cu lucrările 
pretureĭ judecătoreștĭ și a tribunaluluĭ dela Făgărașŭ, ce se află subt a domnieĭ sele conducere, cu 
cele maĭ grațióse cuvinte, ce facŭ onóre atătŭ domnuluĭ președinte, cătŭ și ofițianțilorŭ 
subalternĭ, adăogăndŭ, ca acésta recunoștință să se arate la fiecare consiliariŭ de pretură precum 
și la judele cercuale. Cercetarea casarmeĭ ținŭ pănă către 12 óre, după care Serenitatea se se 
așeze în trăsura ce aștepta înaintea casteluluĭ șiʼșĭ continuă călătoria către Sibiiŭ. 
 Bănatŭ. L u n c a n ĭ  13 Augustŭ 1853. Despre institutulŭ de apă rece dela Luncanĭ știŭ 
puținĭ din cetitoriĭ nostri, ne grăbimŭ dar ale înpărtăși următorea scrisóre, care îlŭ descrie în 
terminĭ scurțĭ fórte bine. 
 Mʼam cam întărziatŭ cu scrisulŭ, dară să amŭ iertare, căcĭ cura de aci face omulŭ atăta 
lucru, încătŭ nuʼĭ remăne timpŭ și pentru alte trebe. Astăzĭ sântŭ doue septemăne, de căndŭ amŭ 
pornitŭ încóce, și în acestŭ scurtŭ timpŭ atăta amŭ înaintatŭ pe calea însenătoșereĭ, încătŭ amŭ 
deplină speranțiă, că mă voiŭ întórce desăvărșitŭ senetosŭ acasă. Drumulŭ ʼșĭ a fostŭ prin 
Coșova, stațiunea cea dintăiă, căndŭ pogorĭ dela Ardélŭ în Bănatŭ. De aci lăsăiŭ drumulŭ celŭ 
de țéră, și me abătuiŭ în stănga prin o luncă frumósă, apoĭ trecuiŭ prin satele Curtea, Romăneștĭ 
și Tomeștĭ, de unde prin o vale fórte frumósă despărțiită prin o apă fórte limpede întrʼo óră 
ajunseiŭ în Luncanĭ. Posițiunea acestuĭ locŭ e fórte frumósă și sănetósă, între délurĭ înalte. 
Institutulŭ de apă rece se află ceva maĭ giosŭ de Luncanĭ și constă din maĭ multe edificie 
frumóse și sănetóse. Direcțiunea medică se află în mănele Directoreluĭ Vilhelmŭ Fișhof, carele a 
practicatŭ maĭ mulțĭ anĭ în spitaliulŭ generale din Viena. Încă înainte cu 10-12 anĭ sʼa înființatŭ 
acestŭ institutŭ, însă la începutŭ nʼa potutŭ prospera din causă, cum spunŭ, că sʼarŭ fi aflatŭ în 
măne rele. Iară dela anulŭ 1851, de căndŭ se află sub manuducerea numituluĭ Directore, a 
renviatŭ éră, și din anŭ în anŭ prosperéză torŭ maĭ bine. În anulŭ acesta aŭ fostŭ aci pănʼacum 
preste 80 de pațiențĭ, dintre cariĭ nicĭ unulŭ nu sʼa dusŭ nemăngăiatŭ. Bólele, care se tămăduescŭ 
aci, săntŭ: Reumatismulŭ, frigurile, șoldina, sifilis, slăbițiunea stomaculuĭ, ș. a. Cura se face 
numaĭ cu apă rece, care se întrebuințéză în feliurite cipurĭ, precum frecarea cu unŭ lepedeŭ grosŭ 
muiatŭ în apă diminéța pe nemăncatŭ, Giß⸗, Rumpf⸗, Ropf⸗, Urm⸗, Fus⸗, Wellen⸗, și 
Douche⸗Bad, apoĭ asudarea, care nu se face prin învălirea în lepedee ude, și prin straiŭ uscatŭ. 
Cura se face de 3-4 orĭ pe zi; după cură trebuie omulŭ să umble multŭ și să bee apă, spre care 
sfărșitŭ se află o mulțime de cărărĭ frumóse și de izvóre pe délurile de prin pregiurŭ. De și acestŭ 
institutŭ e încă tinerŭ, totușĭ e provezutŭ cu tóte, care facŭ omuluĭ petrecerea maĭ plăcută. Odăile 
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săntŭ înzestrate cu cele trebuințióse, costulŭ bunŭ, și o bibliotecă alésă, precum și maĭ mulțĭ 
ziurnalĭ staŭ spre disposițiunea óspețilorŭ. Apoĭ căndŭ ʼĭ értă împregiurările, facŭ óspeșiĭ 
escursiunĭ pe délurile și pe munțiĭ ceĭ de prin pregiurŭ, precum și la băile și la topitórea de ferŭ 
aluĭ Hofman, care se află ceva maĭ însusŭ. Timpulŭ a fostŭ în anulŭ acesta și este și acum fórte 
frumosŭ, cu tóte că cura de aci nu atărnă tocma dela timpŭ. Saisonulŭ va maĭ ținé pănă către 
capetulŭ luĭ Septembre c. n; atuncĭ Doctorele Fișhof se va duce la Pesta, unde va descide unŭ 
asemenea institutŭ pentru lunele de érnă.     

______________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Evinementulŭ celŭ maĭ însemnatŭ de zi în Constantinopole, a fostŭ audienția 
serbătoréscă, ce o avuto nunciulŭ austriacŭ la sultanulŭ. 
 Judecătoria marțiale din Viena a judecatŭ 22 de individe între care se află și 4 femeĭ 
pentru criminea de lesa Maiestate, și pentru mestecare în comploturĭ la robiă pe maĭ mulțĭ anĭ. 
 Relacsarea statuluĭ de asediă în Lombardo-Veneția a făcutŭ cea maĭ bună impresiune în 
toțĭ locuitoriĭ. 
 D. Generale împărătescŭ Mamula a fostŭ primitŭ în Montenegro atătŭ din partea 
principeluĭ Danilo, cătŭ și din partea poporuluĭ cu cea maĭ sinceră cordialitate. 
 Gazeta englezéscă „Morning-hronicle,“ care vede diferințele orientalĭ cu totulŭ înpăcate, 
face o încercare ecstravagante a dovedi lumeĭ, cumcă Rusia în acésta nu numaĭ că nʼa căștigatŭ 
nimica, ci luăndŭ lucrulŭ întregŭ a perdutŭ. 
 În Galațĭ sʼa celebratŭ în 6 Aug. zioa naștereĭ Împeratuluĭ cu pompă mare. Flotila 
austriacă, ce stă acolo a ridicatŭ stégulŭ austriacŭ, și lʼa salutatŭ cu pușcăture din tunurĭ. 
 În Constantinopole sʼa ținutŭ în gălia „Custoța“ mică solene la zioa Împeratuluĭ. Turciĭ 
sʼaŭ întrecutŭ  a da semnele cele maĭ frumóse despre înalta stimă, ce o aŭ către stăpănirea 
austriacă. 
 Carantina floteĭ egiptene sʼa izprăvitŭ, și osteșimea a începutŭ a se înbarca pentru Varna.  

De și refugiațiĭ, cariĭ retăcescŭ prin Constantinopole în relațiunele de față a Turcieĭ către 
Austria nu potŭ avea nicĭ ce maĭ mică speranță de ajutoriŭ, ba din contră nu vorŭ potea 
încongiura pedepsele, ceʼĭ amenință făcnădŭ reŭ, eĭ totușĭ nu se lasă de apucăturele lorŭ cele 
scrintite. 

În cercurile cele maĭ bine informate nu este îndoială că Împeratulŭ Nicolaŭ va primi nota 
de împăciuire definitivŭ. 

Din tóte țerele de corónă ajungŭ înștiințerĭ, cumcă deputațiunele comunelorŭ și alte 
corporațiunĭ alérgă la Șefiĭ țerelorŭ, ca săʼĭ róge să priméscă manifestările de cea maĭ viă 
bucuriă despre logodna Maiestățiĭ Sele a Împeratuluĭ. 

Maiestatea Sea a poruncitŭ de noŭ din Ișel, ca să se cerce tóte poterile ca organisațiunea 
politică a țerelorŭ și a oficiolatelorŭ să se aducă pănă la 1 Octombre la sfărșitŭ. În urmare acesteĭ 
demăndățiuni domnește în ministerie cea maĭ mare activitate, ca să se pótă împlini dorințele și 
poruncile împerăteștĭ. 
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În Londra încă sʼa ivitŭ holera. În Svedia și Norvegia este maĭ stămperată, în unele părțĭ 
ale Rusieĭ destulŭ de înfuriată, 

În Portoria aŭ făcutŭ muierile unŭ cravalŭ, care însă sʼa nădușitŭ iute.  
D. Ministrulŭ trebilorŭ din afară contele Buol a ținutŭ în 15 și 17 Aug. conferințe lungĭ 

cu ambasadorele rusescŭ, și séra în 17 a plecatŭ unŭ curierŭ rusescŭ către S. Petersburgŭ. 
Din Salțburgŭ avemŭ știre, că Maiestatea Sea Împeratulŭ cu strălucita Sea Logodnică arŭ 

fi cercetatŭ acésta cetate în mercurea trecută. 
Curierulŭ de cabinetŭ Mehmed Ali Efendi, care a părăsitŭ Constantinopolea în 8 Aug. ca 

să aducă depeșa despre primirea din partea porțiĭ a proiectelorŭ de înpăciuire vieneze a ajunsŭ la 
16 în Viena. 

Unŭ locuitoriŭ dela Holdvilagŭ M a t i a s  T e i s  ʼșĭ a omorâtŭ în 24 Aug. pe unŭ 
copilŭ alŭ seŭ în vârstă de 7 anĭ. Omorâtoriulŭ părinte sʼa pusŭ de locŭ la încisóre. 

______________ 
Principatele dela Dunăre. 

 Dela ocuparea acestorŭ prin rușĭ se vede o întărătare de inime între Sărbĭ, Montenegrinĭ 
și Bulgarĭ. Presa sărbéscă încă aduce multŭ spre acésta înpresciindŭ totŭ feliulŭ de faime, care 
nemulțemirea creștinilorŭ o ridică totŭ maĭ tare. Din Cetine se scrie, că vlădica dabé maĭ póte 
ținea subpușiĭ seĭ să nu facă invasiunĭ în ținutulŭ turcescŭ ― Ziurnalele de Deba are o scrisóre a 
principeluĭ Moldavieĭ Gica în care se cuprinde deciarațiunea acestuia, cumcă adecă faima despre 
aceea, că principele arŭ fi eșitŭ din tóte relațiunele cu suveranulŭ seŭ, și că arŭ fi zisŭ că nu arŭ 
fi maĭ multŭ de lipsă a ținé unŭ agente la Divanŭ, și că elŭ nuva da maĭ multŭ tributŭ, este 
neadeverată. Căcĭ principele aŭ arătatŭ porțiĭ numaĭ atăta, că elŭ acuma nu póte plăti tributulŭ, 
pentru că lʼa opritŭ comandantele rusescŭ, elŭ sʼa reținutŭ a face de acolŭ vreunŭ conclusŭ, 
fiindŭ că elŭ privește acésta ca o întrebare ce se ține de amăndoe curțile și stă afară de 
competința luĭ. 

______________ 
Belgiŭ. 

 B r u s e l a  21 Augustŭ. c. n. Cugetămŭ, că nu vomŭ greși décă vomŭ greșĭ décă vomŭ 
înpărtăși cetitorilorŭ nostri cerimoniele, care se facŭ la cununia persónelorŭ dinastice. 
Logodnica duceluĭ de Brabantŭ, Aarhiducea Austriacă Henrica ajungăndŭ în cetatea Verviers nu 
departe de Brusela sa făcutŭ acolo transportațiunea eĭ în următoriulŭ modŭ. După ce Arhiducesa 
condusă de principele Șvarțenberg și concomitată de suita eĭ, și înpoternicițiĭ belgianĭ a întratŭ 
în Salonŭ, sʼaŭ așezatŭ ambiĭ înpoternicițĭ la mese, unde era gătitŭ materialulŭ de scrisŭ, totŭ 
deodată se puseră la mese și concernințiĭ secretarĭ. Contele Sulivan ceru în numele regeluĭ alŭ 
Belgiilorŭ pe Arhiducesa, ce sʼa cununatŭ în 10 Augustŭ c. n. în castelulŭ dela Șoenbrunŭ 
pentru duca de Brabantŭ, la acésta deciară principele Șvarțenberg, cuncă elŭ este însărcinatŭ de 
Maiestatea Sea împeratulŭ Atstrieĭ să prede pe ce. r. Arhiducesă, ce este încredințată duceĭ de 
Brabantŭ în Berviers comisarilorŭ regeștĭ belgianĭ. ― Loculŭ acesta unde sʼa făcutŭ 
transpunerea sʼa deciaratŭ de locŭ neutrale, și după ce sʼaŭ sevărșitŭ aceste formalitățĭ, atuncĭ 
sʼa apropiatŭ comisariulŭ împerătescŭ de baldahinulŭ de tronŭ, și a întinsŭ măna Arhiduceseĭ, ca 
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să o predee comisariuluĭ belgianŭ. Acesta duse pe Arhiducesa în salonulŭ regeluĭ, care îĭ veni 
înainte, și o serută în frunte. Duca de Brabantŭ strinsă pe Arhiducesa de mănă. Regele după 
aceea representă pe nevasta fiuluĭ seŭ persónelorŭ caseĭ regeștĭ. Arhiducesa încă representă 
personele, care aŭ concomitatʼo. Aceste se traseră după ce aŭ serutatŭ măna arhiduceseĭ 
înderăptŭ, și așia sʼaŭ izprăvitŭ aceste cerimonie care aŭ ținutŭ maĭ bine ca o óră. ― 
 Călătoria dela Verviers pănă la Brusela a fostŭ numaĭ unŭ conductŭ de triumfŭ. La tóte 
stațiunele primi ducesa de Brabantŭ fericitările dregătorielorŭ și a poporațiuneĭ, și încănta pe 
tótă lumea prin grația eĭ și ținerea naturale. Căndŭ ajunsă ductulŭ în curtea drumuluĭ de ferŭ în 
Brusela, eși din vagonŭ maĭ nainte regele care fu cu entusiasmŭ salutatŭ. ― După acésta urmă 
dintrodată o tăcere fără nicĭ o resuflare pănă nu se arătă ducesa de Brabantŭ la acăreĭ privire 
resună „Să trăiască ducesa de Brabantŭ“ de neîncetate orĭ. Impresiunea ce a făcutŭ tinera ducesă 
a fostŭ cu totulŭ plăcută. 
 Consulele cetățiĭ salută pre regele cu o cuvântare, și acesta luă de mănă pe ducesa, carea 
se vezu tocmaĭ așia de petrunsă de cuvântarea consuleluĭ ca și Regele, și suinduse întrʼo caretă 
de 6 caĭ, trecură prin mulțimea poporuluĭ entusiastŭ la palatŭ. 
 După ce regele Leopoldŭ, care cu unŭ tactŭ securŭ a înlăturatŭ multe greotățĭ, la cererea 
maĭ multorŭ glasurĭ potințĭ, ca adecă actulŭ civile, ce are a se sevărși la cununia principilorŭ 
împerătești să se sevărșéscă prin cancelariulŭ imperiuluĭ, a deciaratŭ, cumcă devoțiunea înaintea 
Maiestățiĭ coróneĭ nu se vatămă, décă acela ce va porta coróna în viitoriŭ se va subpune legeĭ, a 
se cununa totŭ de acela amploiatŭ, de care se cunună și alțĭ cetățenĭ, sʼa descisŭ la 10 óre 
salonulŭ, în care avea să se sevărșéscă cununia. În miziloculŭ salonuluĭ sta o masă, acoperită cu 
catifé roșiă aurită, pe lăngă ea staŭ 5 jețurĭ în semicercŭ. Înderăptŭ meseĭ staŭ maĭ multe scaune 
pentru damele ce făcéŭ comitiva Arhiduceseĭ. De ceialaltă parte eraŭ alte doe scaune pentru 
consulele și secretariulŭ cetățiĭ Brusela. Celŭ din tăiŭ aŭ avutŭ funcțiune de ofițirŭ a statuluĭ 
civile, și celŭ de pe urmă de asistentele luĭ.  
 Pe masă sta registrulŭ legatŭ în catifé roșiă, în care era scrisŭ actulŭ de căsătoriă. ― 
După ce se citi actulŭ, apoĭ se ridică consulele, și îndreptă către Duca de Brabantŭ obicinuitele 
întrebărĭ: Voieștĭ a lua de nevastă pe Arhiducesa Henrica ? Duca de Brabantŭ se sculă în picióre, 
și încinănduse regeluĭ zisă: Vreŭ D. consule. ― Căndŭ consulele puse totŭ acésta întrebare și 
mireseĭ, ea se înrumenĭ la față, se întórce către rege și se aplecă, apoĭ respunse: Vreŭ Domnulŭ 
meŭ ! Persónele presente strigară: Să trăiască regele, să trăiască Duca și Ducesa de Brabantŭ, și 
actulŭ se sevărși. După aceea merseră la biserică unde Arhiepiscopulŭ întreprinse cerimoniele 
bisericeștĭ. ― 
 Entusiasmulŭ poporuluĭ nu maĭ ave sfărșitŭ. 

______________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  22 Augustŭ c. n. În cercurile diplomatice de aicea se încredințéză de noŭ, 
cumcă pórta este gata a trimite unŭ solŭ la S. Petersburgŭ numaĭ subt aceea condițiune, décă 
rușiĭ vorŭ deșerta principatele danubiane. Décă dară Rusia din partea eĭ va face atărnătóriă 
deșertarea principatelorŭ dela trimiterea unuĭ solŭ turceecŭ la S. Petersburgŭ, și pórta va sta din 



 

Page | 463 Pag. | 463 

contră cu tăriă pe aceea, să nu trimită maĭ nainte solulŭ, pănă nu va fi îndepărtatŭ și celŭ de pre 
urmă rusŭ din Moldo-Romănia, atuncĭ póte causa acésta sta încă lungŭ timpŭ în statulŭ 
neștiințeĭ, în care se află acuma. La o îndelungare póte Rusia numaĭ căștiga din contra porțiĭ 
trebue săʼĭ sece tóte izvórele și maĭ tare. În publicŭ însă a perdutŭ întrebarea orientale totŭ 
interesulŭ. 
 Generalele Montolon care a comitatŭ pe Împeratulŭ Napoleone la S. Elena a muritŭ în 10 
Aug. 
 Socurulŭ luĭ Cavaniac a hărăsitŭ Generaleluĭ 5 milióne francĭ. Zestrea mueriĭ luĭ a 
constatŭ din 1,500,000 fr., așia dară Cavaniac are acuma 6½ milióne francĭ. 

______________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  22 Augustŭ c. n. „Ecsaminerulŭ“ aperă astăzĭ politica stăpănireĭ, ce a 
urmatŭ în causa orientale, și zice: Noĭ nu credemŭ că frica de Rusia arŭ fi avutŭ influință asupra 
politiceĭ Anglieĭ și Franțieĭ. Anglia și Franția aliate la olaltă arŭ fi întrʼo bătaiă afară de graniță, 
unde zace adeverata eĭ tăriă pasivă, cu multŭ maĭ tare decâtŭ Rusia. Puterea de apărare a Rusieĭ 
este mare, este unŭ zidŭ, de care poțĭ se te izbeștĭ numaĭ cu stricarea tea însușĭ, însă în timpiĭ ceĭ 
maĭ noĭ, ea a arătatŭ la atacurile eĭ multă amețélă. Dovadă la acésta săntŭ turciĭ la a. 1828, 
cirasiriĭ, și miculŭ hanŭ dela Civa. Tóte operațiunile din afară ale Rusieĭ, afară de intrige, se 
parŭ a fi fostŭ caracteristice prin slăbițiune și neactivitate.... Décă sʼarŭ fi lucratŭ numaĭ despre 
întrebarea: Bătaie séŭ pace cu Rusia, atuncĭ arŭ fi fostŭ politica în tréba acésta cu totulŭ altfeliŭ, 
cu totulŭ diferită de ceea, ce sʼa urmatŭ. Însă ómeniĭ nostriĭ de statŭ aŭ fostŭ condușĭ fără nicĭ o 
îndoială și de alta îngrigire, adecă că resbelulŭ nu arŭ fi potutŭ remănea restrănsŭ numaĭ la 
Rusia, și ce arŭ fi fostŭ urmarea décă nordulŭ și sudulŭ, resăritulŭ și apusulŭ Europeĭ arŭ fi statŭ 
întrʼo mare de flacăre ! ― Prébine a observatŭ lordulŭ Ion Rusel căndŭ zice, că cea maĭ bună 
pregătire de resbelŭ, este tentațiunea tuturorŭ mizlócelorŭ onorifice spre păstrarea păceĭ, și décă 
se va pune în lucrare acestŭ principiu politicŭ cu deplina considerațiune, atuncĭ arŭ avea orĭ cine 
causă a fi îndestulitŭ. ―  Nóă ne vine a zice la articululŭ acesta ― cu tóte că tare ne învoimŭ cu 
principulŭ politicŭ a luĭ Rusel ― cuvintele țiganuluĭ „Luațilŭ de pe mine căʼlŭ omorŭ.“ 
 Îm Britania mare sʼa hotărâtŭ, ca să se scimbe uniforma soldațilorŭ, și să se caseze 
fraculŭ roșiu și civerile nepotrivite. Cu acésta ocasiune se dispută auctoritățile militarĭ cu tótă 
seriositatea și soliditatea și despre prețulŭ séŭ neprețulŭ mustețelorŭ. În punctulŭ acesta încă nu 
sʼaŭ învoitŭ. Țopurile cele vecie dovedescŭ că caracterulŭ soldatuluĭ englezescŭ arŭ zăcea în 
neființa perilorŭ désupra buzeĭ din susŭ, din contră ceĭ tinerĭ săntŭ destulŭ de îndrăsnețĭ a zice, 
că mustațele nu face pe soldatŭ fără curagiŭ, celorŭ din urmă se însoțește și cea maĭ faimósă 
gazetă militare și zice, că mustațele, care după făcuta esperință scutește pe zidarĭ de insuflarea 
varuluĭ nepriințiosŭ, și a prafuluĭ de țigle, trebue să fie preconducătoriŭ de sănetate și pentru 
plămăniĭ soldatuluĭ. Apoĭ zice: La dracu cu bricele, ce nu ne facŭ maĭ frumoșĭ, care însă săntŭ 
sonurile de diminéță ce se întorcŭ ordinarie la totŭ englezulŭ, și la care avemŭ a mulțămi o dosă 
bună de durerĭ de dințĭ, de aprinderĭ de plămănĭ, ș. a. Așia strigă soldațiĭ ceĭ tinerĭ. Anglia se 
prăpădește ! mărăie bătrâniĭ. Însă fiiĭ Anglieĭ nu aŭ fostŭ dintru începutŭ netedŭ pașĭ; Anglia 
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pășește în cultura mustețelorŭ ca și în religiune și pietatea părută cam bucurosŭ dela unŭ 
ecstremŭ la altulŭ. De aceea să nu ne mirămŭ décă mustețele nóstre continentalĭ se vorŭ ascunde 
de cele englezeștĭ. 
 

 
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, ce descide consurs 
pentru dobândirea stățiunilor învățetoreștĭ în Districtul 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 fieștecarea 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 
testimoniu despre săvărșirea cursurilorŭ preparandalĭ, orĭ clericalĭ, și pe lăngă limba romănă să 
aibă măcar în câtva cunoștința limbelorŭ 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. 

 
17. 

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

 fl.  cr. 
Dela P. Ioann Hanea Professor de Teologie ‒ 20  
   „   „   Ioann Popescu Parohŭ la Zlatna 2 galb. séŭ 10  
   „   Comunitatea Galațĭ       ‒  ‒ ‒ ‒ 2  
   „             „          Trâmpóele       ‒ ‒ ‒ 5 52 
   „             „          Presaca   ‒  ‒ ‒ ‒ 2  

Suma  39 52 
Din Protopopiatulŭ Mediașiuluĭ:  

Dela  D. Vasilie Androne Protopopulŭ Mediașuluĭ  10  
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  „   Obștea bisericéscă din Mediașŭ   ‒ ‒ 4  
  „          „          „           „   Agribici       ‒ ‒ 2  
  „    P. Nicolaŭ Dorca Paroh în Agribici  ‒ ‒ 2  
  „    „   Nicolaŭ Comșa Par. în Hașag    ‒  ‒ 2  
  “   Simion Stoia curator       ”      ”   ‒ ‒  20 
  „   Nicolae Biliș curator     ”      ”  ‒ ‒  24 

Suma 20 44 
Din Protopopiatulŭ Gurgiuluĭ:  

 Din Comunitatea Hodacŭ. Dela P. Stefan Farcaș Parohŭ 2 f. Teodor 
Iacob crăsnic  1 f.          Suma  

 
3 

 
― 

 Din Comunitatea Urisiu de susŭ. Dela Georgie Pop Parohŭ 30 c. 
Simion Pop învățetoriŭ 30 c. Iosif Pop 12 c. Toader Serdia 12 c. Nicolaŭ  
Suciŭ 6 c. Vasilie Casvan 2 c. Ioan Suciŭ 6 c. Vasilie  Suciŭ 7 c. Iosif Șima 
6 c. Ioan Denilese 1 c. Toader Cernia 2 c. Grigorie Blaga 3 b. Simion 
Moldovan 6 c. Simion Hornariŭ 3 c. Grigorie Pop 3 c. Mafteĭ Suciŭ 6 c. 
Dimitrie Suciŭ Tir. 6 c. Andreiŭ Serdian 2 c. Petru Virgiș 10 c. Ioan 
Moldovan 20 c.                 Suma 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
53 

 Din Comunitatea Cuejdiŭ. Dela Florea Sava Paroohŭ 2 f. Ioan 
Șandor învățetoriŭ cu fiul seŭ Teodor capelan 20 f. Zaharie Șandor crăsnic 
30 c. Georgie Demian curator 1 f. Nicifor Suciŭ 1 f. Ioan Sava 2 f. Iacob 
Horga 40 c. Ioan Horga 24 c. Georgie Pop 20 c. Andreiŭ Mircea 24 c. 
Dumitru Horga 24 c. Petru Horga 24 c. Ioan Mircea 10 c. Simion Demian 
32 c. Simion Tornia 24 c. Ioacim Demian 40 c. Zaharie Demian 24 c. Ioan 
Muntean 10 c. Nicita Demian 24 c. Mihaile Harpa 24 c. Filipŭ Mircea 24 c. 
Teodor Demian 40 c. Nicolae Harpa 40 c. Dumitriu Gliga 24 c. Ioan 
Demian 22 c. Nicolaŭ Suciŭ 24 c. Constantin Mircea 20 c. Teodor 
Borlancea 40 c. Ioan Mircea 10 c. Simeon Demian 24 c. Ioan Suciŭ 24 c. 
Irimie Cimpianŭ 3 f. 12 c.                                           Suma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 Din Comunitatea Gernesegŭ în banĭ valutarĭ. Dela Patricie Brésan 
Paroh loc. 1 f. Ioan Domăradi notariŭ 7 f. 30 c. Andreiŭ Maloș jud 2 f. 30 c. 
Costin Coleșan curator 2 f. 30 c. Andreiŭ Maloș jud 2 f. 30 c. Costin 
Coleșan curator 2 f. 30 c. Mihaile Suciŭ 15 c. Vasilie Cadar 7 c. Petru Man 
25 c. Vasilie Man 25 c. Ioan Misareșŭ 15 c. Ioan Vale 15 c. Iosif Boțog 7 c. 
Simion Oprea 3 c. Georgie Suciŭ 6 c. Ioan Pop 3 c. Teodor Pop 3 c. Vasilie 
Marcuș 5 c. Vasilie Boariŭ 7 c. Irimie Fecete 6 c. Ilie Cirille 3 c. Teodor 
Suciŭ 15 c. Alecsiu Cirille 6 c. Vasilie Suciŭ 6 c. Stefan Boariŭ 15 c. Ilie 
Nuțu 7 c. Ioan Sima 4 c. Ioan Nistor 15 c. Pavel Dimitriu 3 c. Oana Lupuluĭ 
veduvă 25 c. Pascu Vale 6 c. Vasilie Simion 30 c. Mihail Timariŭ 15 c. 
Ioan Rusu 9 c. Teodor Paul 9 c. Simion Vale 6 c. Simion Suciŭ 6 c. Maria 
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Ardelén veduvă 4 c. Ioan Staŭ 3 c. Ioan Suciŭ D. 6 c. Șűtő Mihail 6 c.   cariĭ 
banĭ în argintŭ facŭ                                               Suma 

 
7 

 
40 2/5  

 Din Comunitatea Erdő-Săcalŭ. Dela Maica nóstră biserică 10 f. 
Mihaile Fulia Paroh 2 f. Pavel Torpan 1 f. Floria Duma 2 f. Pavel Buiu 20 
c. Ciril Șandru 16 c. Toader Haneș 6 c. Ilie Șandru 6 c. Vasilie Stoica 2 c. 
Nicolae Cenger 2 c.                                                                    Suma 

 
 
 

15 

 
 
 
52 

Suma  130 19 2/5 
 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒ ‒ 3287 45 2/5 

Suma totală 3418 4 4/5 
 

 
 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 29. Augustŭ. Calend. noŭ. 

Aurulŭ   _    _    _    _    _    _    _    _    _    113 7/8 
Argintulŭ    _    _    _    _     _     _    _    _   108 ½ 
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