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Depeșe telegrafice. 
 
 P a r i s ŭ  30 Aug. c. n. În Marsilia esportare mare de bucate. La bursă se vorbește 
despre deșertarea principatelorŭ, ce va urma curăndŭ. 
 G e n u a  27 August. Pacea a remasŭ aicĭ neturburată; unŭ cravalŭ alŭ femeilorŭ din 
Pegli sʼa nedușitŭ ușiorŭ. 
 M a d r i t ŭ  27 Aug. Ministrulŭ din nontru pregătește o lege de presă nouă. 

A t i n a  26 August. Tebe este maĭ tótă dărămată prin unŭ cutremurŭ. 
P a r i s ŭ  1 Septembre. Erĭ sʼaŭ făcutŭ naintea prăvălielorŭ de păne conspirațiunĭ însă 

fără însemnătate. Timesulŭ sʼa opritŭ în Spania. 
______________ 

Z i r n a l e l e  „ d e  D e b ʼ a “  î n  p r i v i n ț a  c a u s e ĭ  o r i e n t a l ĭ .  
  

P a r i s ŭ  25 Augustŭ. Ziurnalele Deba coprinde astăzĭ din condeiulŭ luĭ S. Marcŭ 
Girardenŭ unŭ articulŭ interesante despre causa orientale, în care tema cea veciă, că Rusia are 
numaĭ să aștepte pănă căndŭ póma cea cóptă îĭ va cădea de sine în gură, se desbate cu multŭ 
spirtŭ. Girardenŭ privește diferințele ruso-turceștĭ ca înceiate pe unŭ momentŭ, însă numaĭ în 
înțelesulŭ în care Gizó se esprimă, firește că către unŭ prietinŭ: „întrebarea acésta este o 
întrebare a viitoriuluĭ, care deocamdată remăne încă descisă.“  

Pacea este asecurată, zice Girardenŭ, și crisa orientale este sevărșită. Acésta este fapta 
cea norocită, evinementulŭ celŭ mântuitoriŭ, care are să slugiască ca ușă de scăpare la tóte 
reflecsiunile, care se vorŭ maĭ face asupra causeĭ orientalĭ. Mulțămită fericitelorŭ și deșteptelorŭ 
silințe ale diplomațieĭ europene, care mântui de noŭ lumea de spaimele resboiului, crisa acuma 
este sevârșită. Încordarea acésta de patruzecĭ de anĭ a diplomațieĭ europene pentru de a păstra 
pacea este una din inspirațiunile cele vrednice de mirare ale civilisațiuneĭ moderne, este una din 
operele cele maĭ marĭ ale véculuĭ nostru, este unŭ lucru, care a făcutŭ, ca tóte celelalte să fiă cu 
potință. 

Onorea de a fi conservatŭ pacea, o împarte diplomația cu guverniele. La acéstă 
negoțiațiune sʼa cerutŭ soliditate și aplecare de a împăciui; din aceste nice una nʼa lipsitŭ și 
amăndoue se întrevuințară la timpulŭ seŭ. Lucrarea cea maĭ norocită a acestorŭ proprietățĭ bune, 
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întrebuințate la timpŭ cuvenitŭ a fostŭ, că Rusia sʼa luminatŭ la vreme nimerită, fără a fi suferitŭ 
ceva vătămare. Ea îndată ce a priceputŭ, că Europa întrégă dorește a se susținea pacea, fără a 
desbrăca pe ea de influința ce i se cuvine în resăritŭ, îndată ce a vezutŭ, că resboiulŭ e o 
cutezare, că prin elŭ se deștéptă spiritulŭ revoluționariŭ, a î n g ă d u i t ŭ , și încă cu înțelepțiune 
și cumpetŭ și negreșitŭ nu din slăbițiune séŭ frică. Décă Rusia sʼrŭ vi grăbitŭ a coprinde 
Constantinopolea, décă ea împerăția otomană nʼarŭ fi privitʼo ca o moștenire, pe care timpulŭ îĭ 
va aduceo maĭ curăndŭ aŭ maĭ tărziŭ, atuncĭ ea sʼarŭ fi potutŭ simți vătămată prin pedecele, care 
se păru că i le pune Europa în cale. Dar fiindŭ că ea nice arată grabă, nice nerăbdare, fiindŭ că ea 
crede, cumcă póte aștepta, deocamdată se mulțemește cu aceea, că nu se maĭ rădică și altŭ 
pretinzetoriŭ de moștenire în resăritŭ, că pentru viitoriŭ nimicŭ nuʼĭ însuflă prepusŭ. De aceea 
Rusia crede, că ea ʼșĭ póte amăna séŭ și lăsa de totŭ fără periculŭ și necomoditate invasiunile 
sele în Turcia.    
 Dovediseva încrederea ce o are Rusia către viitoriulŭ seŭ ? Óre nu cumva ea îșĭ 
nimicește singură speranțele sele căndŭ și le amănă către veciă ? Aceste săntŭ întrebărĭ grele, 
care nu ne dă măna ale desbate. Va să zică Rusia a făcutŭ concesiunĭ, căndŭ sʼa vezutŭ singură 
față cu Europa, séŭ maĭ bine, căndŭ a vezutŭ, că arŭ potea propune resboiulŭ cu tóte 
vicisitudinele sele de disordine. Pusețiunea Rusieĭ față cu ceealaltă Europă sémănă în cătva cu 
ceea ce o luase Franția la anulŭ 1840 érășĭ în ociĭ Europeĭ, căndŭ cu prilegiulŭ criseĭ din teĭ ce o 
suferi întrebățiunea orientale. Știmŭ că atuncĭ și acum săntŭ multe osebiri; dar cu tóte aceste este 
o mare asemănare. La anulŭ 1840 stetea Franția față cu Europa singurică, în anulŭ 1853 stete 
Rusia singurică. Décă la anulŭ 1840 sʼarŭ fi escatŭ resboiulŭ, atuncĭ elŭ érăși arŭ fi datŭ 
ocasiune bună revoluțiuneĭ, guberniulŭ luĭ Ludovicŭ Filipŭ însă nʼa voitŭ a espune pe Europa la 
acestʼ norocŭ orbŭ și a îngăduitŭ. Precum noĭ atuncĭ aperarămŭ politica cea păciuită a luĭ 
Ludovicŭ Filipŭ și crezurămŭ, că întărirea vice-regatuluĭ din Egiptŭ nu resplătește periculele 
resboiuluĭ, așia ne bucurămŭ acum a pofti norocire împeratuluĭ Nicolaŭ, că ia maĭ plăcutŭ pacea 
de cătŭ resboiulŭ și a preferitŭ politica Europeĭ la cea orientale. 

(Urméză.) 
______________ 

Monarhia Austriacă 
Transilvania. 

 S i b i i ŭ  25 Aug. Tocmaĭ ne veni îmbucurătória știre, că înnaltulŭ ministeriŭ de cultŭ și 
învățemăntŭ pe temeiulŭ ordinațiuneĭ împerăteștĭ din 27 Iuniu 1850 a aplacidatŭ cu începutulŭ 
anuluĭ scolasticŭ 185¾ desciderea gimnasiuluĭ micŭ confesionale greco-resăriténŭ din Brașovŭ, 
care se află în organisare, și a întăritŭ de Directore și profesorĭ provisoriĭ pe DD. Gavrile 
Muntianu, Iosifŭ Barah, Vasiliu Oroianu, Davidŭ Almășianŭ, și pe catehetulŭ Ioane Petric. 
Totdeodată promite înaltulŭ ministeriŭ că va da acestuĭ gimnasiu și publicitatea, cum se vorŭ 
îndeplini încă unele defecte neînsemnate. Înaltulŭ ministeriŭ a privitŭ cu mare îndestulire și la 
sacrificele, care atăt comunele cele dóe bisericeștĭ gr. resărit. dela adormirea precurateĭ feceóre 
și a S. Nicolaŭ, cătŭ și mulțĭ privațĭ le a pusŭ pe altariŭ muselorŭ pentru așezemântulŭ acesta de 
învățetură și de cultură, ce tocmaĭ acuma să ciamă la viață, și află față cu lucrulŭ acestŭ fapticŭ 
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adeverită înceierea, cumcă acestŭ așezământŭ va dispune în scurtŭ timpŭ și despre recerutele 
subsidie pentru înzestrarea luĭ cu mizlóce de învățetură. ― Décă nu ne amŭ ținea de principiulŭ 
ce lamŭ primitŭ, că fapta bună se laudă însuțĭ pe sine, și nu are lipsă de encomie, noĭ amŭ potea 
și acuma zice, cumcă și acésta este destulă dovadă, că creștiniĭ nostriĭ propășescŭ pe o cale 
încétă fără zgomotŭ însă cu atăta maĭ secură, și că acésta ne dă iarășĭ cea maĭ bună speranță 
despre altele ce se potŭ, și se vorŭ și face în viitoriŭ ajutândŭ Dumnezeŭ. Amŭ potea arăta și 
multe și frumóse fapte din partea DD. Brașovenĭ, ne mărginimŭ însă numaĭ a le aduce mulțemită 
publică din partea poporuluĭ nostru, și a ne arăta speranța că în scurtŭ timpŭ vorŭ înlătura și 
acele mice pedece, care maĭ staŭ în drumŭ, și vorŭ stărui ca gimnasiulŭ acesta dobăndindŭ 
publicitatea să fie palestra muselorŭ adeverate. 
 În 22 Aug. séra către 6 óre colonelele și tobele ne vestiră focŭ, în maierile de peste 
Țibinŭ către Turnișorŭ arseră 4 case cu tóte ale lorŭ. Lunĭ totŭ în acelŭ timpŭ iarășĭ se făcu 
larmă de focŭ, și arsă unŭ șopronŭ mare în ulița lungă la pórta Turnuluĭ. Astăzĭ se aprinsă o 
pifniță subt treptele porcarilorŭ. Rănduiala bună ce domni la stângere, pusă curăndŭ stavilă 
înfuriatuluĭ elementŭ. 
 Ungaria. După ziurnaliĭ din Peșta din 31 Augustŭ se vede, că causa colonisațiuneĭ în 
Ungaria iarățĭ a maĭ făcutŭ unŭ pașŭ. Ministeriulŭ din nontru a făcutŭ D. Hohenblum la cererea 
sea cu ordinațiunea din 6 Aug, că tuturorŭ sudițilorŭ virtenbergĭ, cariĭ vorŭ veni în Ungaria 
înzestrațĭ cu destule mizlóce pecuniarie, li se va da dreptul de cetăținŭ Austriacŭ, și totŭ odată a 
înpoternicitŭ pre maĭ susŭ numitulŭ Domnŭ așĭ încerca întreprinderea de colonisațiune. După 
emisiunea ministeriale se póte întrebuința spre colonisațiune numaĭ posițiunea de pămăntŭ 
liberă, sumele de cumpăratŭ săntŭ a se depune la deregătorie pănă nu va urma predarea bunuluĭ 
la cumpărătoriŭ fără nicĭ o împregiurare, și planulŭ de colonisațiune trebue așteptatŭ ministriuluĭ 
din nontru spre aprobare. Bunulŭ care este menitŭ pentru colonisațiune constă din 2900 pogone 
de locurĭ pentru semănătură, și 300 pogone fănațe și grădine, 300 pogone pășune, și 1500 
pogone pădure, așia dară peste totŭ din 5000 pogone căte de 1200 de stăngenĭ pătrațĭ, și este 
îndepărtatŭ o zi dela Viena și 5 óre dela Dunăre. Întreprinzătoriulŭ primește numaĭ de aceia 
colonistĭ, cariĭ potŭ arăta barem 1500 f. banĭ gata. 
 Austria. V i e n a  1 Septem. c. n. Zioa de astăzĭ face o însemnată epohă în istoria 
Austrieĭ. Astăzĭ este zioa din tăiă de maĭ multŭ ca cincĭ anĭ, căndŭ capitalea Austrieĭ nu se află 
în statulŭ de escepțiune. Noĭ zicemŭ de maĭ multŭ ca cincĭ anĭ, căcĭ numaĭ statulŭ de asediă se 
datese dela decretulŭ principeluĭ Vindișgreț. Iară statulŭ de escepțiune a începutŭ cu vreo căteva 
lune maĭ nainte. 
 Capitalea unuĭ  statŭ mare se privește în și afară de imperiu ca inima luĭ, alŭ eĭ pulsă este 
după care se mesură sănetatea séŭ bóla întregeĭ viețĭ a statuluĭ. Unde se află capitalea statuluĭ în 
statŭ de escepțiune, acolo este totŭ imperiulŭ în unŭ statŭ de escepțiune. 
 Acuma însă trebue se recunóscă orĭ cine, că totŭ aparatulŭ, ceʼlŭ pórtă cu sine cuvăntulŭ 
statuluĭ de asediă, a fostŭ de maĭ multŭ timpŭ așia de tare înblănzitŭ, încătŭ în multe cercurĭ nu 
se afla diferința între astăzĭ și erĭ, afară de competința judecătorielorŭ, ce astăzĭ se scimbă, și a 
unorŭ detaiurĭ formalĭ care cadŭ, a avutŭ reședința erĭ tocmaĭ aceea fisiognomiă, ce are și astăzĭ. 
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Însă la străinĭ a avutŭ cuvăntulŭ statuluĭ de asediă totŭ acela sunătoriŭ glasŭ, ca și în timpulŭ în 
care sʼa aninatŭ. Cine nu a avutŭ încredere în Austria, cine a vrutŭ să se îndoiască de a eĭ 
definitivă organisațiune, acela a arătatŭ la statulŭ de escepțiune, în care se află capitalea. Aceste 
tóte aŭ luatŭ astăzĭ sfărșitulŭ. Fără să fie slăbitŭ relațiunele de securitate ale cetățiĭ cătŭ de 
puținŭ, aŭ întratŭ totușĭ în pusețiunea din afară a cetățiĭ unŭ cu totŭ altŭ caracterŭ. Relațiunele 
provisorie aŭ încetatŭ, și în loculŭ lorŭ aŭ întratŭ órece definitigŭ, stătătoriŭ. 
 Pentru celelalte părțĭ ale Monarhieĭ în deosebĭ, a cărorŭ organisațiune, și împăciuire din 
năuntru nʼa ajuns așia de departe, ca forma militare a administrațiuneĭ securitateĭ lorŭ să se fie 
potutŭ înlătura, este esemplulŭ, ce niʼlŭ arată acuma Viena și Praga o speranță și o țintă. Fie ca 
să se umple aceea curândŭ, iară acésta să se ajungă. Despre ferbintele dorŭ și vărtósa voiă a 
potereĭ statuluĭ a întregeĭ monarhie a ne da o asemenea conducere, asemenea lege și asemenea 
administrațiune în asemenea mesură, nu se maĭ póte niminé îndoi. Fie ca formarea acésta să 
succédă curăndŭ, și Austria să iase tare și poternică din ispita în carea a lăpădato unŭ timpŭ 
apucatŭ de frigurĭ. 

______________ 
Întămplări de zile. 

  
În Popovŭ a rănitŭ unŭ turcŭ o fată creștină de 16 anĭ, și a vrutŭ să o facă Mahomedană. 

 În Semendria sʼa prinsŭ maĭ dă unăzi unŭ călătoriŭ, la care sʼa aflatŭ artie întărătórie 
asupra sultanuluĭ și principeluĭ Alecsandru. Artiele aŭ fostŭ scrise în limba sărbéscă fără loculŭ 
tipărireĭ. Călătoriulŭ sʼa adusŭ la Beligradŭ și de aci a fostŭ trimisŭ la Șumla către Omer Pașa. 
 Independanța: zice că de și diplomația întrégă îșĭ dă tótă silința a aduce în  priviința 
diferințelorŭ ruso-turceștĭ unŭ resultatŭ înpăciuitoriŭ, totușĭ viitoriulŭ este plinŭ de nourĭ. 
Anglieĭ și Franțieĭ se face înputerĭ, cuncă ele arŭ fi ațițatŭ maĭ nainte pórta spre resistință, și 
acuma a părăsitʼo în momentulŭ de decisiune. 
 Totŭ acolo se zice că prin acésta arŭ fi nimicită la turcĭ influința Anglieĭ și a Franțieĭ 
pentru totŭ deuna și că turciĭ arŭ fi desperațĭ pentru cele ce se facŭ. 
 Dela Brăila a venitŭ către ministrulŭ din lăuntru știrea cumcă turciĭ aŭ întăritŭ cu soldațĭ 
insusa désupra Macinuluĭ, și arŭ fi tăiatŭ copaciĭ, ce se aflaŭ în ea. 
 Despre complotulŭ ce sʼa descoperitŭ în Roma sʼa aflatŭ maĭ aprope, că membriĭ luĭ 
săntŭ medularĭ de soțietățĭ secrete, și că aŭ vrutŭ să dé semnalulŭ de resculare în 15 Augustŭ 
căndŭ arŭ fi atrasŭ luminațiunea mulțimea poporuluĭ la otelulŭ franțozescŭ. 
 La busra Parisuluĭ a făcutŭ imputățiunea ce sʼa făcutŭ sultanuluĭ din partea timesuluĭ 
pentru că nu a primitŭ nota vieneză fără nice o modificațiune, o sensațiune neplăcută. 
 În Berlinŭ a izbucnitŭ încă holera, însă maĭ multŭ sporadice.  
 În S. Mărtinŭ sʼa sevărșitŭ în 15 Augustŭ cu solenitate cuviințiósă sființirea clopotuluĭ, 
ce la cumpăratŭ comuna bisericéscă greco-resăriténă de acolo. 
 DD. Bertlef Alecsandru, și Craus din S. Regenŭ aŭ dăruitŭ bisericeĭ din S. Mărtinŭ unŭ 
luminărariŭ de aramă fórte frumosŭ în forma crucei, cărora se aduce mulțemită publică. 
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 De canonicŭ Lectore la capitululŭ Mitropolitanŭ din Agria sʼa denumitŭ în privința 
ruinatelorŭ relațiunĭ ale episcopieĭ Ardéluluĭ pe cincĭ anĭ M. S. D. Episcopŭ romano-catolicŭ 
Ludovicŭ Dr. Hainald. 
 În Bucureștĭ sʼa ținutŭ zioa naștereĭ a Maiestateĭ Sele Împeratuluĭ cu cea maĭ mare 
pompă. La servițiulŭ dumnezeescŭ aŭ luatŭ parte auctoritățile militarĭ ruseștĭ, și ministriĭ țereĭ. 
 În Alepo sʼa descoperitŭ unŭ complotŭ sedițiosŭ, complotiștiĭ săntŭ musulmanĭ fanaticĭ. 
Scopulŭ lorŭ a fostŭ să jefuiască și omóră pe creștinĭ. 
 Bavaria. A u g s b u r g ŭ  30 Augustŭ. Gazeta universale, ce ese în acéstă cetate, ne face 
cunoscutŭ, cumcă în zilele trecute o deputațiune de învățetorĭ, cum se vede tréba de pe la scólele 
poporalĭ, a așteptatŭ regeluĭ din Bavaria o adresă de mulțămită pentru îmbunătățirea ce a făcutŭ 
de curăndŭ în plățile acelora. Adresa a fostŭ subtscrisă de 835 învățetorĭ. Regele primi pe 
deputățiune cu cele maĭ călduróse cuvinte, zicândŭ între altele: „Ve mulțămescŭ, domniĭ meĭ ! și 
me bucură, décă domnia vostră din ceea ce aʼmŭ făcutŭ eŭ, recunóștețĭ, că săntŭ prietinulŭ 
învățetorilorŭ, că cistescŭ și prețuiescŭ statulŭ învățetorilorŭ; eŭ însă nu numaĭ căʼlŭ cinstescŭ și 
prețuiescŭ, ci îlŭ și i u b e s c ŭ. Eŭ recunoscŭ, că domnia vóstră avețĭ o ciămare aspră și grea, și 
că spre a ve plini detorințele vóstre, avețĭ trebuință de o răbdare ceréscă, de aceea potețĭ pune 
temeiŭ pe mine. Fievă la inimă creșterea poporuluĭ, căcĭ aceea în partea cea maĭ mare se află în 
mănele domnia vóstre; lățițĭ în tóte părțile cunoștințele folositórie; cu tóte aceste maĭ nainte de 
tóte ve recomăndŭ să fițĭ cu cea maĭ mare îngrigire pentru creștere, căcĭ acesta este lucrulŭ celŭ 
maĭ de căpeteniă, fiindŭ că numaĭ prin ea se póte crește unŭ poporŭ ca să fiă moralicește bunŭ și 
credințiosŭ. Spunețĭ la ceĭ de o stare cu domnia vóstră, cumcă eŭ ve iubescŭ, și punândŭ măna 
pe peptŭ, regele domnia vóstră ve dă domnia vóstră cuvântulŭ, cumcă eŭ voiŭ face pentru 
dvóstră tóte căte vorŭ sta în a mea potință.“ 
 Asemene cuvinte rostite din gura unuĭ capŭ încoronatŭ și încă după ce maĭ înteiŭ a 
doveditŭ prin faptă, că este petrunsŭ de ceea ce zĭce, nʼaŭ trebuință de laudă séŭ comentariŭ. 
Ferice de unŭ poporŭ, ce are norocire de unŭ asemenea mecenate! ― ― 

 ______________ 
Franția. 

  
P a r i s ŭ  28 Augustŭ c. n. Ziurnalele „de Deba“ aduce despre primirea noteĭ din partea 

porțiĭ următoriulŭ articulŭ: Noĭ sântemŭ îndreptățițĭ a repețĭ, cumcă proiectulŭ noteĭ acesteĭ în 
cele esențianĭ puținŭ se deosebește de ultimatulŭ luĭ Neselrode. Noĭ dară ușiorŭ cuprindemŭ, 
cumcă divanulŭ se gândi vreo câteva zile pănă îlŭ primi, și numaĭ după înbulzitóriele 
representărĭ ale cabinetelorŭ străine i se subpuse, la care însă elŭ făcu numaĭ unele neînsemnate 
modificațiunĭ. Aceste modificațiunĭ aŭ relațiune la treĭ nuanțe. 1-o Pórta cere, ca să se hotărască 
maĭ lămuritŭ înțelesulŭ fraselorŭ care asecuréză grecilorŭ folósele, de care se bucură și alte 
confesiunĭ creștine; ea dorește ca să se înțelégă prin ele apriatŭ numaĭ acele confesiunĭ, ce 
constaŭ din sudițiĭ porțiĭ, și protestéză asupra cerereĭ, ca greciĭ să se pună în asemenea posițiune 
cu creștiniĭ străinĭ, cariĭ în poterea capitulațiunelorŭ se bucură de deosebite privilegie. 2-a Pórta 
vrea, ca să se observeze ciarŭ, că ea nu vrea a înțelege tractatele dela Canargi și Adreanopole 
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astfeliŭ, ca cămdŭ ele arŭ cuprinde în sine vreunŭ protectoratŭ alŭ Rusieĭ asupra bisericeĭ 
greceștĭ, și a 3ea dorește pórta, ca nota să pomenéscă și despre locurile sfinte, și ca asupra lorŭ 
să se înceie cu Rusia o separată convențiune. În 15 se încredința, cumcă sultanulŭ numaĭ subtŭ 
aceea condițiune a vrutŭ să se învoiască subt datele reservațiunĭ, décă poterile patru marĭ vorŭ 
da din partea sea garanțiă, că ele vorŭ scuti pe pórta de orĭ ce alte tălmăcirĭ ale acesteĭ note, prin 
care șʼarŭ potea Rusia aroga o amestecare în trebile din lăuntru ale bisericeĭ greceștĭ și a națiuneĭ 
subt orĭ ce titlŭ. De însemnatŭ este, cumcă nota cuprinde în sine în esențiă totŭ aceea, ce a 
refusatŭ pórta maĭ nainte. 
 „Unionu“ zice asupra deslegăriĭ diferințeĭ ruso-turceștĭ: „Fiene ertatŭ a zice, că noĭ amŭ 
prévezutŭ prebine acestŭ sfărșitŭ, decătŭ ca să maĭ avemŭ lipsă a maĭ sta pe lăngă elŭ. Noĭ nu 
amŭ potutŭ pricepe că Europa se va slobozi întrʼunŭ resbelŭ mare pentru o întrebare, ce era 
hotărâtă înainte, ce nu cere alta decătŭ o dréptă garanțiă a libertățiĭ religionarie a creștinilorŭ. 
Tóte cabinetele aŭ fostŭ interesate a dumeri fanatismulŭ turcescŭ. Anglia, Franția, Rusia, și 
divanulŭ însușĭ maĭ multŭ decătŭ tóte aceste. Diplomația a trebuitŭ dară se afle o deslegare 
înpăciutoriă. Și după multa căutare și pipăire a și aflatʼo. Ea a izprăvitŭ unŭ lucru cu multŭ maĭ 
folositoriŭ, decătŭ săʼĭ potemŭ face împutărĭ, că a perdutŭ atăta timpŭ. Pacea e susținută, acésta 
este causa de căpeteniă. 
 P a r i s ŭ  29 Aug. Precum vreŭ în cercurile diplomatice de aicĭ să știe, împeratulŭ 
Rusieĭ se va ținea simplu de nota, ce sʼa compusŭ de conferința vieneză, și sʼa primitŭ de elŭ. 
Împeratulŭ va cere dară primirea eĭ din partea porțiĭ fără nicĭ o condițiune. Împeratulŭ Rusieĭ vré 
a esercea unŭ patronatŭ asupra creștinilorŭ greceștĭ în oriente, și face cu tótă seriositatea 
pretensiune la dreptulŭ de a se potea mesteca în trebile din lontru ale visericeĭ greceștĭ, și ale 
națiuneĭ. 
 Rusia, la întemplare să se ridice greutățile în casulŭ acesta între ea și Turcia, va refusa 
decisiunea Europeĭ, fiindcă cont. Neselrode nʼa încetatŭ încă a zice, și a scrie, cumcă la tótă 
causa acésta se lucră numaĭ despre o întrebare, ce trebue să se facă numaĭ între Rusia și pórta. 
Cabinetulŭ franțozescŭ din contra cugetă, cumcă împeratulŭ Rusieĭ vrea se izprevéscă odată cu 
istoria acésta, și pentru aceea va primi și scimbările, ce le cere pórta.  

______________ 
Anglia. 

  
L o n d o n ŭ  29 Augustŭ. Nu țarulŭ „zice timesulŭ“ ci sultanulŭ se pare că amenință 

acuma pacea lumeĭ. În Constantinopole este fără îndoială o partidă, carea calculéză, cumcă la 
întămplarea uneĭ erumperĭ de vrăjmașiĭ între pórtă și Rusia, va trage la luptă și flotele amăndoe, 
pe care și așia văntulŭ de tomnă le va măna în Bosforŭ. Anglia așia a zice arŭ face atuncĭ o trébă 
órbă. Décă Anglia pănă acuma a pășitŭ la mizloculŭ a apăra pórta asupra unuĭ terorismŭ 
neesculpabile, atuncĭ sʼarŭ încălci întrʼunŭ resbelŭ fără temeiŭ cugetatŭ, fiindcă cele patru poterĭ 
arŭ trebui să priviască acésta diferință ca definitivŭ deslegatŭ. Și décă pórta va refusa nota de 
conferință, séŭ o va prevedea cu niște adaogerĭ, atuncĭ ea va lucra cu pericululŭ séŭ, și va lăpăda 
protecțiunea secundanțilorŭ seĭ. Însă fără privire la acésta, pórta este legată ea însășĭ prin alŭ seŭ 
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proeictŭ din 26 Maiŭ, și nu are nicĭ unŭ dreptŭ de a cere maĭ multŭ, séŭ a concede mai puținŭ, 
decătŭ ce sʼa deciaratŭ a face după plecarea princi. Mencicof din Constantinopole. ― Maĭ 
departe observă Timesulŭ cumcă prepusulŭ ce sʼa ridicatŭ asupra Austrieĭ în privința Serbieĭ a 
fostŭ nedreptŭ. Din deciarațiunea ce a datʼo consulele austriacŭ din Beligradŭ stăpănireĭ sărbeștĭ 
se vede, cumcă Austria a vrutŭ atătŭ principeluĭ din Serbia cătŭ și sultanuluĭ, a da numaĭ 
încredințarea, cumcă eĭ sʼarŭ potea lăsa atătŭ în privința nepăciuireĭ din lăuntru, cătŭ ʼși a 
atăcărilorŭ din afară pe ajutoriulŭ militare austriacŭ. Încordarea ce sʼa fostŭ escatŭ în Serbia sʼa 
compescatŭ prin trimisulŭ rusescŭ Fonton cu totulŭ, fiindcă elŭ a avutŭ însărcinarea a deciara, 
că Rusia se îndestuléză a susținea stăpănirea de acuma și tractatele eĭ cu pórta. 
 Corespundințele Timesuluĭ din Constantinopole observă că Engleziĭ sântŭ astăzĭ în 
Constantinopole așia de urgisițĭ și fără vază, ca și muscaliĭ. 
 Sosirea floteĭ egipténe în Bosforŭ facu mare sensațiune. Corespundința diplomatică cu 
Rusia pentru gura Sulineĭ sʼa tipăritŭ. Din „Cartea vânătă“ se vede cumcă dela anulŭ 1829 șese 
deosebițĭ secretarĭ de statŭ a trebelorŭ din afară. ― Aberdeen, Palmerston, Granvile, Rusel, 
Malmesburi, și Clarendon cʼaŭ storsŭ în tânguirĭ și representărĭ zădarnice asupra negleseĭ 
detorințe ruseștĭ. Stăpănirea ruséscă a știutŭ a le încongiura în o manieră cu totulŭ ingeniósă. 
Așia a respunsŭ cont. Neselrode la întăia representațiune a luĭ Palmerston: Noĭ amŭ lăsatŭ de a 
venitŭ o mașină din Anglia. ― La a dóa representațiune: Mașina are lipsă de reperatură. ― La 
sfatulŭ luĭ Palmerston să facă ca și Turciĭ, adecă să pună înderăptulŭ luntrilorŭ greble de ferŭ, a 
observatŭ cont. Neselrode: fără a critica ceva asupra inginerieĭ turceștĭ, noĭ avemŭ maĭ multă 
încredere în mașina englezéscă, decătŭ întro greblă turcéscă ! ― Lucrulŭ este acesta, mașina a 
fostŭ cu adeveratŭ adusă la loculŭ destinațiuneĭ, însă nʼa fostŭ nicĭ odată, séŭ fórte rarŭ 
întrebuințată, în locŭ de a fi fostŭ pusă în lucrare în tóte zilele căte 8―12 óre. Lordulŭ Hamilton 
Seimour în Petersburgŭ este cu totulŭ amețitŭ, căcĭ cândŭ se încércă a face representațiunĭ 
verbalĭ, atuncĭ ministrulŭ rusescŭ perde răbdarea, și maĭ pre urmă se póte și mănia. Unŭ astfeliŭ 
de pericolŭ trebue încongiuratŭ cu totŭ prețulŭ.  

______________ 
Varietățĭ. 

 
 M a ș i n a  c e a  n o u ă  d e  c u s u t ŭ .  Amŭ arătatŭ și noĭ în unulŭ din numeriĭ 
acestuĭ ziurnale, cum cu unŭ englezŭ arŭ fi aflatŭ o mașină de cusutŭ, carea prin ajutoriulŭ unuĭ 
omŭ cósă cătŭ zece cusetorese de cele maĭ gibace. Acéstă mașină aŭ începutŭ a se lăți prin tóte 
cetățile cele maĭ de frunte ale Europeĭ. În zilele trecute ajunsese și în Viena, unde merge unŭ 
publicŭ numerosŭ casă priviască la a eĭ construcțiune. Acum se spune, că aflătoriulŭ eĭ a 
hotărâtŭ a scăde fórte tare prețulŭ, cănd cumpărătoriulŭ arŭ voĭ a lua 25 bucățĭ de odată, earʼ nu 
una căte una. Prețulŭ uneĭ asemene mașine este deocamdată 110. talerĭ. Ziurnalele „Timpulŭ“ 
din Prusia zice, că este mare probabilitate, cumcă fiăcare regimentŭ prusianŭ îșĭ va cumpăra din 
casa sea căte o mașină de aceste, fiindŭ că prin aceea se potŭ pregăti cu multă iuțélă monturele 
ostășeștĭ. Modulŭ, cum are omulŭ să umble și să lucre cu ea, este fórte ușorŭ de învățatŭ. 
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 R e v o l u ț i u n e  f e m e é s c ă . Administrațiunea comunale dela Troie din Franția, 
care în zilele trecute aflase cu cale a opri: ca nice unŭ tinerŭ să nu cuteză a merge la balurĭ séŭ 
cluburĭ publice pănă căndŭ nu va fi împlinitŭ anulŭ alŭ 20. din vârstă, a fostŭ silită așĭ revoca 
acéstă oprire, fiindŭ că tóte femeiele, care aŭ fete, începută aʼĭ face o oposițiune înfricoșată, 
zicăndŭ, că dacă vorŭ aștepta ele, pănă căndŭ să trécă fetițele lorŭ de 20 de anĭ, și apoĭ să încépă 
ale duce la balurĭ, atuncĭ acele vorŭ remănea nemăritate, căcĭ numaĭ pela jocurĭ se înceie 
căsătoriele. Soția prefecteluĭ și cele a le merilorŭ se puseră în fruntea resculatelorŭ, prin urmare 
deregătoriĭ se vezură silițĭ așĭ revoca ordinățiunea de maĭ nainte. 
 V â n z a r e  d e  f e m e ĭ. În Englitera astăzĭ nu este ceva raritate, ca bărbațĭ săʼșĭ 
vândă femeile lorŭ. În septemăna trecută se ivi o întâmplare de feliulŭ acesta la Bominŭ în 
Cornvalisŭ. O părece de ómenĭ se înfățișă înaintea registratoreluĭ locale, ca să le sevârșască 
cununia civile; din întâmplare registratorele cunoștea pe mirésă, carea înaintea de unŭ anŭ sʼa 
fostŭ cununatŭ cu unŭ altŭ bărbatŭ, ce se afla încă în viiață. Decĭ elŭ îșĭ făcu detoria spunăndŭ 
mireluĭ, că pedépsa pentru bigamiă este deportațiunea în alte părțĭ ale lumeĭ. Mirele însă nu se 
confundă nimicŭ, ci scósă din buzdunariŭ o deciarațiune subscrisă de măna bărbatuluĭ ceʼlŭ 
avuse mirésa, în care stătea, că elŭ și a vândutŭ nevasta pentru 10 f. nom. conv. ― 
 A doua zi după înălțarea Domnuluĭ o caravană de peregrinătorĭ (hagiĭ) porni dela Parisŭ 
către Ierusalimŭ. În Fruntea eĭ se află arhi-episcopulŭ dela Tarona Brunoni și cardinalele 
Franțoni. Caravana acésta consta din 40 persóne.  Se spune, că se vorŭ organisa maĭ multe 
caravane de aceste. Acum se lucră pentru întocmirea unorŭ însoțirĭ marĭ de călătoriă, care să 
transporte pe hagiĭ dela Parisŭ pănă la Ierusalimŭ și érășĭ înderăptŭ pentru 600. francĭ. Va să 
zică, acum o luară și apuseniĭ la hageanlâcŭ. 
 Ducele Macsimilianŭ de Bavaria părintele străluciteĭ mirese a împeratuluĭ nostru este 
unŭ domnŭ avutŭ, și unŭ mecenate alŭ artiștilorŭ, poețilorŭ și învățațilorŭ. Elŭ singurŭ compune 
căte o poesiă. Elŭ singurŭ produce în totŭ anulŭ căte o piesă de teatru la curtea regéscă din 
Monahiu cu mare aplausă, maĭ alesŭ de acele, care coprindŭ scene de viiață muntenilorŭ din 
Bavaria. Ducele Macsimilianŭ este unŭ vânătoriŭ pasiuntŭ și idolulŭ vânătorilorŭ alpianĭ din 
Bavaria, alŭ cărorŭ președinte este elŭ. Acolo merge elŭ véra din casă în casă, din bordeiŭ în 
bordeiŭ, și fiiĭ muntenĭ îlŭ coprindŭ cu atăta iubire, pentru că este unŭ principe probŭ neiubitoriŭ 
de pompă, cordiale, ca germaniĭ ceĭ vecĭ, în cătŭ îlŭ numescŭ părintele lorŭ Macsimilianŭ. 
Reședinta de véră a familieĭ acestuĭ principe este de obște la Posenhofen, nu de parte de 
Monahiu. 

 
 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 ordinățiuniĭ înaltuluĭ ce. r. Guvernământ 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 Districtul Protopresviterale al Hălmagiuluĭ, și 
adecă: 
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 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 
testimoniu 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 Romanu.   
notariŭ consistoriale. 

 
18. 

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

Din Protopopiatulŭ Brașovuluĭ I. fl.  cr. 
 Din Comunitatea Bolgarsegiuluĭ de giosŭ din Brașovŭ, în banĭ 
valurarĭ. Dela P. Ioann Popasŭ Protop. 15 fl. și pe viitoriŭ în 10 anĭ căte 7 f. 
30 c. Ioann Pantasi 25 f. Ioann Petric T. Prot. și Par. 25  f. și pe viitoriŭ în 10 
anĭ căte 5 f. Nicolae Voinescu 20 f. Ioann Leca 10 f. Georgie I. Leca 5 f. 
Nicolae Măciucă 15 f. Ioan Manole 5 f. Georgie M. Burbea 5 f. Iosif Barac 
Protodiacon 12 f. 30 c. Nicolae Găitănariŭ 5 f. Ioan Corbulŭ 5 f. Ioan Teclu 
15 f. Georgie Oancănu 10 f. Alecu Georgiu 5 f. Andronic Andronie Professor 
2 f. 30 c. Nicolae Gingereanu 25 c. Gavriil Munteanu pe viitoriŭ în 10 anĭ 
căte 3 f. Stana Andreiŭ Corbulŭ văduvă 5 f. Zamfira Vasilie Dimitriu văduvă 
15 c. Constantin Popovicĭ 5 f. Antonie Balomirŭ 5 f. Anastasia Constantin 
văduvă 2 f. 30 c. Ioan Marinovicĭ 2 f. 30 c. Teodor Rusŭ 10 f. Sofia 
Moldovai văduvă 2 f. 30 c. frațiĭ Dimitrie Georgie Nicolau 5 f. ved. C. Maria 
N. Pană 2 f. 30 c. ved. C. Zoi Babamu alias Engerli 10 f. ved. C. Zoi N. Dima 
5 f. Parasc. v. Stinge 50 c. Toma Ioan 2 f. Ioan Muntean 2 f. 30 c. Andreiŭ 
Pitiș 7 f. 30 c. Radu Stinge 1 f. Georgie H. Ciurcu 15 c. Iacob Bratu 5 f. 
Georgie Brezénu 12 f. 30 c. Vasile Voina 2 f. 30 c. Vasile Mărunțoiŭ 2 f. 30 
c. Vasilie Spuderca 18 c. Maria Georgiu coc. văduvă 12 f. 30 c. Adam Murgu 
6 c. Parasciva fl. Iuga coc. văd. 2 f. 30 c. Nicolae Cătană 5 f. Georgie Cătană 
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2 f. 30 c. Simion Brezeanu 2 f. 5 c. Ioan Gall 2 f. 30 c. Vasilie Sfetea 2 f. 
Floria Șipoș 50 c. Nicolae Rășnoveanu 2 f. 30 c. Georgie Bobancu 30 c. 
Constantin Bratu 25 c. Milu Furnică 15 c. Ioan Arifla 25 c. Vasilie Pipoș 1 f. 
40 c. Nicolae Panțu 25 c. Florea Purcărea 50 c. Dobra Iacob Rășnoveanu văd. 
2 f. 30 c. Ioan Purcărea 40 c. Neagoe Reșnoveanŭ și fiiŭ Ioan 25 c. frațiĭ Ioan 
și Dim. Badea 5 f. Ioan Bunea 50 c. Georgie Gărneț 25 c. Georgie Bidiu 25 c. 
Dimitrie Villi 15 c. Ioan Orgidan măcel. 1 f. 40 c. Oprea Ștefan 50 c. Ioan 
Moroianu 25 c. Radu Burbea 25 c. Zaharie Costea 25 c. Ana Birt văd. 4 c. 
Ioan Dimitriu Purcărea 6 c. Ioan Boambăn 6 c. Radu Bidiu 15 c. Angel Ivan 
1 f. Georgie Prișcu 25 c. Nicolae Georgie Florea 1 f. 40 c. Ioan Spuderca 50 
c. Ioan G. Florea 2 f. 30 c. Dimitrie Gall 1 f. 15 c. Mihaile Căpățină 25 c. 
Nicolae Pădure 5 f. Ioan Jippa 10 f. Georgie Prișcu 25 c. Ioan Prișcu 15 c. 
Vasilie Bodeanu 25 c. Georgie Fugacĭ 15 c. Ioan Cațanaș 9 c. Teodor Pestrea 
1 f. 20 c. Mih. Pestrea 15 c. Radu Piernea 9 c. Georg. Grenciŭ 12 c. Georg. 
Morariŭ 10½ c. Dim. Bidu 15 c. Nic. Rășnovianu 15 c. Nic. Bidiu 25 c. Milu 
Purcărea 25 c. Ioan Nedelcu Bidiu 25 c. Nic. Savu 15 c. Ioan Nistor 25 c. 
Vas. Florea 50 c. Toma Crisbășan 12 c. Dragomir (*) 2 f. 30 c. Georg. Stef. 
croitoriŭ 15 c. Ioan Doanțea 2 f. 30 c. Nic. Birt 2 f. 30 c. Stan Andreĭ 6 c. 
Ioan M. Burbea 2 f. 30 c. Iordan Stan 25 c. Ioan Frunză 25 c. Maria Moarcăs 
văd. 25 c.  Parasc. Crișof văd. 9 c. Paras. Acim Saim văd. 15 c. Ioan Pascu 30 
c. Radu Spuderca 15 c. Ioan Brezeanu 15 c. Nicolae Stirdea 25 c. Ant. 
Purcărea 2 f. 30 c. Dim. Iarca 30 c. Geor. Maniu 15 c. Dim. Muntean 25 c. 
Pet. Mălăiat 1 f. 15 c. Georg. Coliban 50 c. G. Prișcu 25 c. I. Spuderca 25 c. 
văd. Parasc. Voina 26 c.   în arg. se face            Suma 
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 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒ ‒ 3418 4 4/3  
Suma totală 3568 5 3/5 

(*) Polecra nu sʼa potutŭ citi.  

 
 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 2. Septembre. Calend. noŭ. 
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