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Depeșe telegrafice. 
 
 G e n u a  31 Aug. c. n. Curierulŭ mercantile, ce ese aicĭ, înștințéză că în Roma și în 
proviicie sʼa făcutŭ arestărĭ nóe, afară de aceste sʼa confiscatŭ maĭ multe scrierĭ întărătórie, 
tiparie ascunse, și corespundințe revoluționarie, și sa călcatŭ multe case. Descoperirea uunuĭ 
complotistŭ, pe care la mustratŭ cugetulŭ a adusŭ diregătoriele pe urma acestuĭ complotŭ.  

______________ 
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 .  

(Capetŭ) 
 

 Noĭ preferimŭ politica Europeĭ la cea orientale anumitŭ pentru aceea, că resăritulŭ încă 
nu e așezatŭ, elŭ față cu civilisațiunea europénă face o ecepțiune, care crește pe tótă zioa și din 
ce în ce se face maĭ nesuferită. Escepțiunea acésta este causa turburărilorŭ: în resăritŭ prin 
nemulțumirea și pretensiunile cele produce, în apusŭ prin dorințele cele mărinimose cele naște. 
Resăritulŭ se încércă a se constitui pe o cale ca și Europa; însă popórele se potŭ constitui numaĭ 
prin multă ostenélă și prin multe sguduiture. Acesta este tristulŭ adeverŭ, ce ne învață istoria. 
Prin urmare politica orientale este o politică plină de causalități și de vicisitudinĭ, plină de 
agitațiune și de mișcare, este o politică de resboiŭ. Din contra, politica Enropeĭ este o politică de 
pace, pentru că Europa se află constituită și pentru că ea are peste totŭ loculŭ o formă de statŭ 
soțiale-politică, care este maĭ multŭ séŭ maĭ puținŭ amesurată civilisațiuneĭ. Europa se teme de 
totŭ lucrulŭ, care o póte neliniști și turbura în a eĭ odihnă, ea stă cu statulŭ cvo înainte și dorește, 
ca acela săse susțină ciarŭ și în resăritŭ, măcarcă acesta nu póte suferi unŭ statulŭ cvo 
îndelungatŭ. 
 Este preadeveratŭ, cumcă resăritulŭ nu se potrivește pentru statulŭ cvo, în cătŭ maĭ 
fiăcare guberniŭ din Europa, după cum îlŭ îndetoréză evinemintele a se coprinde maĭ multŭ aŭ 
maĭ puținŭ cu starea resărituluĭ, se încércă a face o combinățiune, care să dee resărituluĭ o formă 
nouă și săʼlŭ deștepte la o nouă viiață. 
 Întinerimea resărituluĭ și întrarea luĭ în cerculŭ civilisațiuneĭ europene este întrʼadeverŭ 
opulŭ celŭ mărețiŭ alŭ véculuĭ nostru. Este pétra înțelepțilorŭ, pe nare noĭ săntemŭ condemnațĭ a 
o afla. Séŭ că se prăpăsește resăritulŭ europénŭ și se suplinește prin apusulŭ americanŭ, séŭ că 
apusulŭ europénŭ va da înderăptŭ frateluĭ seŭ celuĭ maĭ bătrânŭ în resăritŭ, care se află leșinatŭ 
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și stricatŭ, viiață și mișcare; seŭ noĭ săʼĭ trimitemŭ potere de viiață, séŭ elŭ ne trime mórtea. Elŭ 
séŭ că trebue să viețuiască ca noĭ séŭ noĭ, trebue să morimŭ ca elŭ. Fiăcare guberniŭ are taina și 
mizlócele sele pentru de a face ca resăritulŭ să întineréscă... Taĭna Rusieĭ stă întrʼaceea, ca 
încetulŭ cu încetulŭ să absórbă resăritulŭ și să ʼșĭ îlŭ întrunéză, fără a se grăbi în acéstă a sea 
lucrare. 
 În anulŭ 1840 Franția a fostŭ escugetatŭ o romanță mărinimósă, cavaleréscă, însă ceva 
cimerică, spre a ajuta orientuluĭ. Ideea generale a acestuĭ planŭ, pe care noue ne place alŭ numi 
romanță, pentru că elŭ atuncĭ nu eși la cale, a fostŭ, a restaura orintele prin înbărbătare a 
deosebitelorŭ naționalitățĭ, ce se află în elŭ. În modulŭ acesta a reînvieatŭ și Grecia. În anulŭ 
1840 se tracta pentru Egiptŭ. Subt Mehmed-Ali se părea, că Egiptulŭ ajunse a fi érășĭ unŭ statŭ; 
póte că acésta a fostŭ numaĭ o retăcire. Pe tótă întâmplarea elŭ avea potere. Franția îmbărbătă și 
sprigini pe acéstă potera. În locŭ de a strica cu încetulŭ ceea ce a făcutŭ geniulŭ unuĭ bărbatŭ, aŭ 
patriotismulŭ poporățiuneĭ, credea Franția, că acéstă năzuință fericită trebue spriginită și colțiĭ 
ce răsăria pe acestŭ pământŭ grigițĭ cu căldură. Franția, în locŭ să lucre la nădușirea acesteĭ 
poterĭ de viiață a orienteluĭ, ea da mănă de ajutoriŭ la desfășurarea aceleia. Aceeașĭ ideeă, care 
se întrebuință în privința Grecieĭ și care se încercă, și asupra Moldavo-Romănieĭ o luă Franția de 
principiu și de mizloculŭ pentru reîntinierirea orienteluĭ. Ea pentru resăritŭ nu căută alte poterĭ, 
care nu sʼarŭ afla în sinulŭ acestuia, ci le luă numaĭ pe acele care le află acolo, silinduse a le 
întări și conduce pe acele. Europa însă nʼa voitŭ, ca asupra Egiptuluĭ să se întrebuiințeză 
principiulŭ întinerireĭ; séŭ pentru că credea, cumcă Egiptulŭ nu se potrivește pentru unŭ ce 
asemenea, séŭ pentru că ocărmuirea luĭ nu e vrednică de acésta, séŭ în urmă pentru că se temea, 
că Egiptulŭ subt ocrotirea Franțieĭ se va face tare și mare. Decĭ Eŭropa se învoi a deciara 
Franțieĭ, cumcă eĭ nuʼĭ este iertatŭ a cugeta la cași-neatărnarea și la protectoratulŭ frănțozescŭ în 
Egiptŭ. Vezinduse guberniulŭ franțozescŭ isolatŭ în Europa cu planurile sele, și înțelegândŭ, că 
elŭ are să se lupte cu tótă lumea, șʼa slobozitŭ curelele, ca și Rusia acum, și sʼa lăpădatŭ de 
politica sea orientale, nu pentru că dórʼ arŭ fi fostŭ de părere, cumcă aceea este séŭ primejdiósă 
pentru Europa, ci pentru că a preferitŭ pacea la tóte. Întinerirea resărituluĭ póte să este mântuința 
viitoriuluĭ, earʼ păstrarea păciĭ este mântuința timpuluĭ de față. Prin urmare alegerea este fórte 
ușióră. Unŭ lucru ne face a crede, cumcă guberniulŭ franțosescŭ a lucratŭ bine îngăduindŭ la 
anulŭ 1840, și este mare nedreptate a arunca Franțieĭ cumcă ea nʼa îngăduitŭ din cumpetŭ, ci de 
slăbițiune, acésta este că Rusia a urmatŭ Franțieĭ, și urmănduo, a deciaratŭ politica aceleia de a 
sea. Franția în anulŭ 1840 și Rusia în anulŭ 1853 nʼaŭ îngăduitŭ de frică, ci din unŭ simțemântŭ 
maĭ nobile și maĭ sublime. Ele aŭ îngăduitŭ, temânduse, că vorŭ turbura pacea Europeĭ și 
regimulŭ soțiale, întemeiatŭ pe pacea cea de patruzecĭ de anĭ. 
 Cumpetulŭ lorŭ ni se pare cu atăta maĭ vrednicŭ de laudă și băgare în sémă, cu cătŭ că 
politica, care voiră a o întroduce în oriente, vorbindŭ séŭ din însușĭ interesulŭ Europeĭ, séŭ din 
inteteresulŭ poporățiuneĭ creștine din resăritŭ, are multă autorisațiune. În timpulŭ, căndŭ se 
începu crisa de față, presa engleză ciămă luarea aminte asupra poporățiuneĭ creștine din resăritŭ, 
are multă autoriațiune. În timpulŭ, căndŭ se începŭ crisa de față, presa engleză ciămă luarea 
aminte asupra poporățiuneĭ creștine din Bulgaria, Serbia, Bosnia, Macedonia și Epirŭ zicândŭ, 
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că acolo sʼarŭ afla elemente solide pentru formarea unuĭ statŭ. Pe ce sʼa răzimatŭ preîngrigirea 
acésta décă nu pe principiulŭ de a mizloci întinerirea orienteluĭ ciarŭ prin sine însușĭ, o sistemă, 
pe care póte că Franția nʼa avutŭ dreptŭ a o aplica în anulŭ 1840 asupra Egiptuluĭ, care însă este 
unica sistemă ce o potŭ primi aceia, cariĭ nu voiescŭ a vedea viitoriulŭ orinteluĭ în neterminata 
ținerea statuluĭ cvo, aŭ în împărțirea acestuia între poterile învecinate. Precum sʼa recomendatŭ 
la anulŭ 1840 politica orientale a Franțieĭ prin ideea viitoriuluĭ, ce o coprindea, tocma așia se 
recomăndă și politica Rusieĭ prin ideea de aperare și de ajutorare pentru poporățiunea creștină, 
ce o conține; o ideă, care noĭ o mărturisimŭ, este amestecatŭ cu multe altele, o ideă care se póte 
nărăvi cu ambițiunea, dar pentru aceea ea totŭ face poterea politiceĭ orientalĭ a Rusieĭ, pentru că 
este ideă populare și mărinimósă. Prin o concatențiune de minune a împregiurărilorŭ Turcia 
numaĭ prin aceea se póte apera de usurpațiunile protectoratuluĭ religiosŭ alŭ Rusieĭ, dacă ea 
încʼașĭ va deprinde o aperare liberale și mărinimósă asupra poporățiunilorŭ creștine din 
împerăția sea scoținduĭ din lunga apesare, ce aŭ suferitʼo pănă acum, în cătŭ să conlucre 
amăndoue, adecă atătŭ Rusia cătŭ și Turcia în înțelesulŭ egalei îndreptățirĭ și a îmbunătățireĭ de 
sórtea, ce o aŭ frațiĭ nostri creștinĭ în oriente. 
 Uniculŭ mizlocŭ, ceʼlŭ are Turcia de a împedeca pe Rusia, ca să nu pótă face bine 
poporățiuneĭ creștine este, ca să le facă maĭ multŭ bine de cătŭ ciarŭ însașĭ Rusia, și la acésta o 
îndréptă și sfatulŭ, ceʼlŭ dă Europa Turcieĭ. Pe viitoriŭ așia darʼ se va întrece Rusia cu Turcia, 
care din ele să naintéză maĭ multŭ egala îndreptățire religiósă și cetățénă a creștinilorŭ din 
resăritŭ. Noĭ dămŭ mărire provedințieĭ pentru mișcarda acésta binefăcătoriă ce a făcutʼo ci 
evinemintele cele politice.    

______________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
  
 S i b i i ŭ  28 Aug. Unŭ publicistŭ germanŭ se cuprinde în numeriĭ trecuțĭ aĭ ziurnaleluĭ 
oficiale din Sibiiŭ cu deslucirea maĭ multorŭ împregiurărĭ practice de dreptŭ, care dela 
întroducerea codiceluĭ civile generale de legĭ în patria nóstră, a căruĭ activitatea se începŭ cu 1 
Septembre a. c., c. n. se scimbă cu totulŭ. Noĭ cugetămŭ, că nu va fi fără interesŭ și pentru 
publiculŭ nostru a cunóște aceste împregiurărĭ și a se întocmi cu totdédinsulŭ după coprinsulŭ 
legilorŭ celorŭ nóue. Acelŭ publicistŭ deocamdată se ocupă cu întrebarea pentru poterea retro-
activă (îndărăptu lucrătóriă) a codiceluĭ civile generale de legĭ, unde între altele zice: orĭ în care 
parte aruncămŭ privirea nóstră, aflămŭ peste totŭ loculŭ unŭ șirŭ de referințe de dreprŭ, ciămare 
în viață subt domnirea legilorŭ, statutelorŭ și datinelorŭ, ce aŭ custatŭ maĭ nainte. În poterea 
artic. I. din préʼnalta patentă împerătéscă dela 29 Maiŭ 1853 tóte legile, statutele și datinele 
aceste, care se reducŭ la obiectele dreptuluĭ civile generale, dela 1 Sept. 1853 sʼaŭ ștersŭ și sʼaŭ 
scosŭ afară din lucrare. Referințele de dreptŭ întemeiate prin legile aceste acum aŭ pășitŭ în 
admosfera nouluĭ codice cetățénŭ de legĭ. Décă ele subt acele vorŭ remănea nescimbate, séŭ 
décă ele în esenția lorŭ din lăunru se vorŭ forma altfeliŭ mi cum? acesta arŭ fi, vorbindŭ pe 
înțelesŭ, sensulŭ întrebăriĭ în privința potereĭ retro-active a codicelui civile generale. 
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 Articululŭ XII. alŭ préʼnalteĭ patente împerăteștĭ, prin care se întroduce acelŭ codice în 
privința acesteĭ întrebățiunĭ coprinde următórea dispusețiune: „În conformitate cu principiulŭ 
(§5. alŭ codiceluĭ civile generale de legĭ) cumcă legile nʼaŭ să  lucre retro-activŭ, și codicele 
acesta de legĭ nʼare să deprindă înfluință asupra lucrărilorŭ, care sʼaŭ făcutŭ înainte de zioa în 
care se începe activitatea lui, nice asupra drepturilorŭ căștigate după legile de maĭ nainte. 
 Din principiulŭ acesta resarŭ treĭ cosecvențiĭ, care aŭ să slugéscă de regulă: 
 1.) Drepturile, care arŭ avea să pășéscă în viață la 1 Sept. 1853 séŭ și ceva maĭ tărziu, fie 
aceste din voia celuĭ îndreptățitŭ, séŭ în urmarea legiĭ, nu se maĭ potŭ judeca după legile ce aŭ 
constatŭ maĭ nainte, ci numaĭ după codicele civile generale. Așia pentru ecsemplu perónele de 
ambe secse, care înainte de 1 Sept. 1853, după legile de maĭ nainte era vârstnice, aŭ se remănă 
în dreptulŭ acesta de vârstniciă, de și după codicele civile arŭ fi să se privéscă încă de 
nevârstice. Earʼ décă aceste persóne înainte de 1 Sept. 1853 încă nʼarŭ fi ajunsŭ drepturile 
vârstnicieĭ, atuncĭ nice că potŭ căștiga acele drepturĭ după legile ce aŭ constatŭ maĭ nainte, ci 
numaĭ după codicele civile. Va să zică, unŭ feciorŭ, care sʼa născutŭ pentru ecsemplu la 1 Sept. 
1833 și la 1 Sept. 1853 împlinindŭ anulŭ alŭ doezecilea, după statutele săseștĭ arŭ fi fostŭ 
maioranŭ (vârstnicŭ), acum nu póte fi privitŭ de maioranŭ din acelŭ temeiŭ, pentru că nuʼșĭ a 
căștigatŭ dreptulŭ de maioranatŭ înainte de 1 Sept. 1853, prin urmare are să șiʼlŭ căștige acela 
după codicele civile de aci înainte, care pentru vârstniciă și drepturile împreunate cu aceea, 
poftește o vârstă de 24 anĭ împlinițĭ. Dreptŭ aceea tinerulŭ acela va fi maioranŭ numaĭ la 1 Sept. 
1857. Décă însă elŭ se năștea în 31 Augustŭ 1833, atuncĭ pe lângă totŭ codicele civile, elŭ după 
statutele săseștĭ la 1 Sept. 1853 era în dreptŭ de maioranatŭ. 
 2.) Faptele și causele de dreptŭ, care se întreprinseră înainte de 1 Sept. 1853 nʼaŭ să se 
judece după codicele civile, ci după legile, care aŭ custatŭ maĭ nainte. Avândŭ faptele aceste 
valóre după legile de maĭ nainte, vorŭ aveao și în viitoriŭ, de și după prescriptele codiceluĭ 
civile, nʼarŭ avé valóre, și vice-versa. 
 3.) Lucrările și referințele de dreptŭ, care se vorŭ întreprinde la 1 Sept. 1853 séŭ și maĭ 
tărziŭ, aŭ să fie judecate după codicele civile generale de legĭ. 
 După dreptulŭ statutariŭ săsescŭ (Statutele II. 5, 1. 3.) totŭ omulŭ cu mintea sănetósă, și 
anume partea bărbătéscă, décă a trecutŭ de patrusprezece, earʼ cea femeiască trecândŭ peste 
doisprezece anĭ, avea dreptŭ de a testa adecă de a lăsa de moștenire. Din contra codicele civile 
generale în § 569 coprinde aprietu: „Nevârstniciĭ nu săntŭ destoinici de a testa. Nevârstniciĭ, 
cariĭ încă nʼaŭ plinitŭ anulŭ alŭ 18lé potŭ testa numaĭ prin graiŭ înaintea judecătorieĭ  ―  ―  ― 
Earʼ după împlinirea anuluĭ alŭ 18lé persóna póte face diată fără restringere maĭ de parte.“ 
Alăturăndŭ aceste dispusețiunĭ una cu alta, aflămŭ, că dreptulŭ statutariŭ săsescŭ era maĭ 
părtinitoriŭ în privința abilitateĭ personalĭ de a dispune cu averea sea prin diată séŭ testamentŭ, 
de cătŭ codicele civile generale. După coprinsulŭ acestuĭ din urmă o fetiță de 13 anĭ nʼarŭ potea 
testa cu tăriă, pentru că ʼĭ lipsește abilitatea personale, în vreme ce după dreptulŭ statutariŭ 
săsescŭ ea în acea vârstă avea abilitatea pomenită. Diata acesteĭ fetițe de 13 anĭ nu se póte strica 
séŭ combate cu cuvântŭ, că testătórea nʼa fostŭ capace de a face testamentŭ, décă ea șʼa făcutʼo 
înainte de 1 Septembre 1853, pentru că codicele civile generale nu se aplică asupra lucrurilorŭ, 
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ce se făcură înainte de a păși acela în lucrare pentru patria nóstră, va să zică nʼare potere retro-
activă. 
 Décă însă din contra fetița aceea de 13 anĭ șʼarŭ fi făcutŭ testamentulŭ seŭ la 1 Sept. 
1853, séŭ și maĭ tărziŭ, atuncĭ acela sʼarŭ potea combate cu temeiŭ și desființa din pricină, că 
fetița testătóriă se afla încă în anime necóptă. Și precum la orânduirea voințeĭ celeĭ de pe urmă 
adecă șa diată, décă aceea sʼa făcutŭ înainte de 1 Sept. a. c. abilitatea séŭ destoinicia personale 
vine a se judeca după legile de maĭ nainte, tocma așia se întâmplă și cu alte lucrărĭ și ocupățiunĭ 
de dreptŭ, care se întreprinseră înainte de pășirea în lucrarea a codiceluĭ civile generale. 
 Dela principiulŭ: cumcă codicele civile generale nu are potere retroactivă asupra 
lucrurilorŭ și drepturilorŭ căștigate înainte de ziua, în care acela păși în activitate, legea cu tóte 
aceste a făcutŭ deosebite escepțiunĭ, prin care principiulŭ acestŭ generale se țermurește în 
esențiă. Despre aceste escepțiunĭ póte că vomŭ vorbi cu altă ocasiune. 
 Deocamdată ne mărginimŭ a zice numaĭ atăta, cumcă la 1. Sept. 1853, în conformitate cu 
préʼnalta patentă împerătéscă din 29. Maiu 1853, codicele civile generale a pășitŭ în lucrare în 
marele principatŭ Transilvania. Și că noĭ avemŭ să ne însemnămŭ zioa acésta ca una, în care sʼa 
reversatŭ asupra nóstră unŭ darŭ de mântuință și prosperitate în abundanță. 
 Codicele acesta civile generale privește cu aceeașĭ îngrigire asupra tuturorŭ, cariĭ se află 
subt a luĭ domnire. Acela în tóte dispusețiunile sele ține înaintea ocilorŭ pe cetățénulŭ de statŭ ca 
pe omŭ, fără a întreba: décă acela se ține de acésta séŭ aceea națiune, de este de familiă nobile, 
orĭ apusă, bogatŭ orĭ săracŭ. Fiăcare omŭ este capece de a căștiga drepturĭ pe lângă condițiunile 
prescrise prin lege; fiăcare omŭ, ce se simte vătămatŭ în dreptulŭ seŭ, are voiă aʼșĭ așterne 
plănsórea sea la dregătoria, pe care o determină legea, încă și de acele cause de dreptŭ, care se 
atingŭ de căpetenia cea maĭ naltă a statuluĭ, însă privescŭ numaĭ la privata luĭ avere séŭ la 
modurile de aʼșĭ căștiga pănea, care săntŭ întemeiate în dreptulŭ cetățénŭ, aŭ să fiă judecate 
după legĭ decătre deregătoriele judecătoreștĭ. (§§ 18, 19 și 20 din codicele civile generale.)   
 Umanitatea, înalta sapiențiă, moralitatea, dreptatea și conformitatea cu scopulŭ, strinsa 
logică și consecuența, care légă pe o dispusețiune cu alta, precisiunea și ușurătatea tecstuluĭ 
aceste tóte săntŭ însușirile care caracteriséză pe acéstă carte de legĭ, care o facŭ obiectŭ de cea 
maĭ profundă reverință în coprinsulŭ monarhieĭ și de recunoștință și admirațiune în țerele din 
afară. Prin aceste strălucite însușirĭ codicele civile generale a preseratŭ darŭ și binecuvântare în 
țerele austriace, unde a fostŭ întrodusŭ de maĭ nainte. Elŭ și în Ardélulŭ nostru va deveni unŭ 
izvorŭ de fericire și prosperitate. Elŭ va înlătura starea cea precariă, nesecură, clătinătóriă, ce o 
avură la noĭ legile de maĭ nainte, elŭ va întări securitatea dreptuluĭ privatŭ cu tóte binefacerile ce 
se ținŭ de aceea, descizândŭ o nóuă eră pentru împregiurările de dreptŭ privatŭ în Ardélŭ, care 
în legătură cu unŭ șirŭ mare de așezăminte și întocmirĭ, ce se vorŭ ciăma acum în viață prin 
înțelepțiunea preʼnaltuluĭ legislatore, vorŭ trebui să dee dovadă necontestată încă și celuĭ maĭ 
împelițatŭ, cumcă bunăstarea și fericirea Translvanieĭ nice odată nu sʼa înaintatŭ în gradŭ maĭ 
înaltŭ, decătŭ în minutulŭ, în care codicele civile generale a pășitŭ în lucrare și în teritoriulŭ eĭ. 
 †) Dejŭ 1 Sept. 20 Aug. Bucuria ce o simte astăzĭ inima mea, e atătŭ de mare, cătŭ nu 
potŭ, ca să nu ve înpărtășescŭ causa eĭ. Astăzĭ adecă se întrupéză mărețulŭ principiŭ alŭ 
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egalitățiĭ tuturorŭ popórelorŭ și individelorŭ din marea Monarhiă austriacă. Óra 12-é din nóptea 
trecută a răpitŭ cu eine spre bucuria tuturorŭ celorŭ binesimțitorĭ împilătórea umbră a legiĭ, și a 
făcutŭ locŭ daruluĭ. „Acésta e dar zioa care o a făcutŭ Domnulŭ, să ne bucurămŭ, și să ne 
veselimŭ în trʼânsa.“ Acésta e zioa, în care în urma puterniculuĭ cuvântŭ împerătescŭ aŭ depusŭ 
dulcea nóstră patriă veciulŭ vestmântŭ, care numaĭ pe uniĭ din fiiĭ seĭ îĭ scutea șiʼĭ  încălzia, iară 
pe ceialalțĭ întrʼunŭ numerŭ destulŭ de însemnatŭ, îĭ făcea să gémă și să asude sudorĭ de sănge 
subt greotatea luĭ, și în loculŭ vestmântuluĭ acestuia parte mare și pentru aceia putredŭ, cărora le 
aŭ fostŭ întrʼatâta de favoritoriŭ, a îmbrăcatŭ astăzĭ scumpa nóstră patriă unŭ vestmântŭ noŭ, 
care ca unulŭ ce vine în darŭ dela tatălŭ celŭ ce întrʼo formăîșĭ iubește pe fiiĭ seĭ, va revărsa 
bunătățile sele preste toțĭ locuitoriĭ patrieĭ acesteĭ fără de nicĭ o deosebire. 
 Aŭ bineplăcutŭ îngeruluĭ trimisŭ de Dumnezeŭ, preʼnălțatuluĭ nostru Împeratŭ, ca să 
piară umbra legiĭ și să resară lumina. Spre scopulŭ acesta atâta de mărețŭ sʼa înduratŭ 
pregrațiosŭ a desemna 1-a zi din Sepremvre 1853 c. n. în care se nu maĭ esiste legile cele, ce 
spunea romănuluĭ, că numaĭ pănă atuncea e suferitŭ în țéra acésta pănă căndŭ va plăcea altora, și 
în loculŭ lorŭ să între în activitate acela dreptŭ civile, care e lăudatŭ de Europa întrégă și 
recunoscutŭ de celŭ maĭ potrivitŭ scopuluĭ, care nu cunóște deosebire între némŭ și némŭ, nicĭ 
între individŭ și individŭ. Voia acesta preʼnaltă împerătéscă se întrupéză astăzĭ, și prin ea scapă 
și romănulŭ de totă împilarea și batjocura, pe care lungŭ timpŭ trebui să o sufere în contra sfinteĭ 
dreptățĭ alungate prin lege positivă. 
 Privindŭ noĭ romăniĭ la evinementulŭ acesta atâtŭ de însemnatŭ și pentru noĭ cu 
deosebire favoritoriŭ, trebue să săltămŭ de bucuriă, și să dămŭ laudă luĭ Dumnezeŭ și mulțemită 
ferbinte préʼnduratuluĭ nostru Mănarhŭ, că ne aŭ descisŭ ușia mântuințeĭ. Cu noĭ deʼnpreună 
saltă de bucuriă toțĭ ceĭ ce urăscŭ întunereculŭ și împilarea, toțĭ amiciĭ omenieĭ, toțĭ ceĭ ce credŭ, 
cu tăriă sufletéscă în brațulŭ celŭ tare alŭ Mântuitoriuluĭ nostru Franciscŭ Iosifŭ I. și în drépta 
luĭ gubernare. 
 Pătrunsŭ de însemnătatea zileĭ acesteĭ, ce face epohă în viața nóstră civile, a învitatŭ 
astăzĭ multŭ vredniculŭ bărbatŭ Domnulŭ Președinte alŭ Tribunaluluĭ judecătorescŭ din Dejŭ, 
cavalerulŭ Dimitrie de Tabora maĭ mulțĭ amploiațĭ la sine cu scopŭ, ca să serbeze zioa 
mântuințeĭ. Maĭ întâiŭ de tóte aŭ ridicatŭ susŭ lăudatulŭ bărbatŭ unŭ toastŭ pentru îndelunga 
viață și fericire a Monarhuluĭ, care așia părințește ferici și patria nóstră. Amploiațiĭ conciemațĭ îĭ 
secundară dintrʼunŭ sufletŭ și dintrʼunŭ cugetŭ. 
 Înceiundŭ împărtășirea mea, nu potŭ să nu poftescŭ legilorŭ scóse din activitate unŭ 
repaosŭ în vecĭ și pururea, iară dreptuluĭ civile austriacŭ, ce astăzĭ sʼa pusŭ în lucrare în Ardélŭ, 
o înrădăcinare și viață vecinică ! ― 
 Bănatŭ. L i p o v a  25 Augustŭ 1853  Astăzĭ serbă comunitatea nóstră o solene 
festivitate, adecă: rădicarea Sfinteĭ Crucĭ pe turnulŭ bisericeĭ. După finitŭ servițiuluĭ 
Dumnezeescŭ, sʼa sfințitŭ Onorata Cruce prin D. Protopopŭ I. Țăranulŭ și ceilalțĭ Preoțĭ localĭ, 
cu o pompă alésă, și pietate mișcătóriă de inime. La celebrarea acestuĭ cultŭ divinŭ fură toțĭ 
oficianțiĭ înperăteștĭ față, avândŭ în frunte pe D. ce. r. comisariŭ circulare de I. clasă a Lipoviĭ 
Vasiliŭ Stoianŭ. Cu acésta ocasiune D. Protopopŭ ținu și o cuvăntare amesurată timpulŭ și 
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festivitățiĭ ― după aceea a cititŭ gratulatoriele cuvinte pentru augustisumulŭ nostru împeratŭ 
Franțiscŭ Iosifŭ I. pentru D. Episcopŭ diecesanŭ, pentru binefăcătoriulŭ On. D. Onu Grui, carele 
cu spesele sele a datŭ a se face acésta S. Cruce aurită în focŭ; și în urmă pentru toțĭ locuitoriĭ 
Orașuluĭ cerândŭ îndurare dela atotpotintele Dumnezeŭ ca săĭ încoroneze cu fericita senătate, și 
cu viață pacinică întru mulțĭ anĭ, ear junimea Lipovană, carea subt acestŭ cultŭ sfântŭ ținu 
horulŭ, intonă „mulțĭ fericițĭ anĭ“ atătŭ de escelinte cât nu numaĭ creștinilorŭ de ritulŭ resăriténŭ; 
ci și tuturorŭ privitorilorŭ la acéstă rară solenitate a făcutŭ cea maĭ plăcută impresiune. După 
aceea Dluĭ teslariulŭ Nicolaŭ Mateĭ așeză Crucea întrŭ resunarea bandeĭ Orașuluĭ la loculŭ 
destinatŭ, apoĭ rădică unŭ toastŭ pentru sănetate pré înălțatuluĭ și cavaleresculuĭ nostru 
Monarhŭ, căruĭ respunsă poporulŭ adunatŭ în o mulțime mare cu „să trăiască.“ 
 Ungaria. P o j o n ŭ  2 Septembre. c. n. Sentință osârditoriă. Marcŭ, Cletu Gașparici, 
dela Țircovliamŭ din comitatulŭ Saladuluĭ în Ungaria născutŭ, în vârstă de 49 anĭ, catolicŭ, 
preotŭ călugărŭ din ordinea franciscanilorŭ, provincia Mariană dela Sabaria, în timpulŭ 
revoluțiuneĭ capelanŭ de castre la pretoriulŭ generale alŭ rebeluluĭ Perțel, ― a mărturisitŭ 
înaintea tribunaluluĭ, cumcă elŭ după sugrumarea revoluțiuneĭ arŭ fi ămblatŭ prin Ungaria ca 
fugariŭ politicŭ de icĭ colea, întâlninduse întrʼaceea cu deosebițĭ Comisarĭ de aĭ luĭ Coșutŭ și 
Mațini, de către cariĭ a fostŭ inițiatŭ, în tramile lorŭ de perdueliune ce ținteaŭ la resturnarea 
guberniuluĭ ce custă, sʼa deciaratŭ gata a primi postulŭ de conducătoriŭ la organisarea însoțireĭ 
trădătoriă de maiestate. 
 Acelașĭ darʼ prin sentința tribunaluluĭ de resboiŭ dto Viena în 10 Augustŭ 1853, sʼa 
osinditŭ, pentru criminea de lesa maiestate, pe lângă confiscarea averei ce o va fi avândŭ, spre 
remplinirea pagubeĭ pricinuite în Ungaria prin revoluțiune, la mórte prin fune, și osăndă acésta, 
după ce sʼa întăritŭ de către locurile maĭ înalte, și după ce osinditulŭ sʼa deshierotonitŭ în 30 
Augustŭ a. c. eʼa publicatŭ și pusŭ în lucrare la Pojonŭ astăzĭ. 
 Pojonŭ în 2. Septembre 1853. 
 Dela ce. r. 2 comandă militare de destrictŭ. 
 Austria. V i e n a  2 Septembre. Scimbările ce lea făcutŭ pórta la nota turcéscă află în 
presa europénă o deosebită judecată. O parte o numește cu modificațiunĭ pe însemnate, căndŭ 
alte p. e. gazeta ministeriale „Țeit“ în Berlinŭ privește acésta modificațiune nicĭ decum ne 
însemnată. Nicĭ însușĭ „Timesulŭ“ nu este cu sine înțelesŭ, căcĭ în vreme ce elŭ era erĭ cu totulŭ 
măngăiatŭ și plinŭ de așteptare, se arată astăzĭ tare nepăciuitŭ și plinŭ de măniă pe sultanulŭ. 
Unde este acuma mijloculŭ privințelorŭ acestorŭ, direptulŭ mizlocŭ? Să ne spunemŭ noĭ singurĭ 
a nóstră părere ― noĭ cugetămŭ că acestŭ mizlocŭ este în S. Petersburgŭ. Décă Maiestatea Sea 
împeratulŭ Rusieĭ are de găndŭ a săvărși acuma îrtrebarea orientale, și cu mania îvingere 
morale, ce poterea Rusieĭ a portatŭ asupra ambelorŭ poterĭ apuséne nu numaĭ în oriente, ci și în 
tótă Europa, se va îndestulĭ, atuncĭ săntŭ de bună sémă acele modificațiunĭ ne însemnate; De are 
însă cabinetulŭ din S. Petersburgŭ acela cugetŭ, să tragă din avantagia sea pusețiune unŭ maĭ 
mare folosŭ, atuncĭ săntŭ modificațiunele luĭ Reșid Pașa nu numaĭ însemnate, ci și critice. 
 Tótă întrebarea sʼa concentratŭ acuma iarășĭ în S. Petersburgŭ. Este acolo glasulŭ 
resboiosŭ, este acolo glasulŭ păciuitoriŭ ? Aceste săntŭ iarășĭ întrebările cele vecie. Însă Luĭ 
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Napoleone se scaldă comodŭ în Dipe, ministriĭ englezeștĭ sʼaŭ dusŭ fără grige pela moșie. 
Regele Fridrihŭ Vilhelmŭ alŭ 4lé îșĭ petrece bine. În Viena și Praga sʼa redicatŭ statulŭ de 
osediă, în Italia sʼa înblănzitŭ, aceste tóte săntŭ semne de pace, dovezĭ cumcă Monarșiĭ și 
cărmuitoriĭ aĭ statelorŭ marĭ, să uită cu credință tare în viitoriulŭ celŭ maĭ aprópe. Noĭ cugetămŭ 
că acesta este compasulŭ celŭ maĭ securŭ pentru opiniunea publică. 

______________ 
Franția. 

  
P a r i s ŭ  30 Augustŭ. Monitorele a înștiințatŭ nainte cu treĭ zile cumcă sultanulŭ afară 

de unele neînsemnate modificațiunĭ, a primitŭ nota de conferință a Vieneĭ. Cu tóte aceste eu 
cugetŭ că pănă nu va aproba împeratulŭ Nicolaŭ aceste modificațiunĭ, întrebarea orientale nu 
șiʼa ajunsŭ fericitŭ sfărșitŭ. Eŭ amŭ și temeiŭ a crede, cumcă stăpănirea nóstră nu privește așia 
ușiorŭ la modificațiunele aceste, și nu este fără nicĭ o îngrigire, de și „Monitorele“ totŭ lucrulŭ 
lʼa privitŭ a fi ușiorŭ. Deșertarea principatelorŭ dela Dunăre, ce nainte cu căteva zile se vedé că 
va urma cu securitate, sʼa făcutŭ acuma iarășĭ cu totulŭ dubiă, și décă vorŭ remănea acolo rușiĭ 
pentru totdéuna, atuncĭ conjunctura presente nu este nefavoritóriă acestuĭ planŭ alŭ cabinetuluĭ 
rusescŭ.    

Aicea săntŭ ómeniĭ aplecațĭ a crode, că ecscesurile, ce sʼaŭ întemplatŭ pentru păne, arŭ fi 
ațițate de Mațini. Ridicarea prețuluĭ pâneĭ a fostŭ neʼnsemnată, însă aliațiĭ luĭ Maținĭ, cărora le 
vine bine a scorni căte unŭ cravalŭ cătŭ de micŭ, vedŭ bucuroșĭ poporulŭ ațițatŭ, și aŭ căutatŭ a 
se folosi de acésta. 

______________ 
Anglia. 

 
 L o n d o n ŭ  30 Aug. Timesulŭ a făcutŭ cu articulŭ seŭ de pre urmă și pe însușĭ 
panegiristiĭ luĭ a clăti cu capulŭ, căcĭ elŭ dovedi pré multŭ prin afirmarea sea, că pórta arŭ fi 
legată prin nota sea din 26 Maiŭ de făgăduelile, ce le a făcutŭ. Atuncĭ nu sta încă nicĭ unŭ rusŭ 
de drépta Prutuluĭ. 
 Décă pórta acuma cere o modificațiune a noteĭ vieneze, adecă o adaogere, ce se atinge de 
principate, atuncĭ se cere aci o dăsă bună de rabulistică, ca să poțĭ zice, că sultanulŭ prin acésta 
sʼarŭ face necredințiosŭ făgăduielilorŭ sele, sʼarŭ fi privitŭ de ajutoriulŭ secundanțilorŭ seĭ, și 
arŭ juca o rolă de turvurătoriulŭ păciĭ europene. Așia argumentéză fóile de oposițiune, și anume 
„Heraldulŭ“ zice că acésta este părerea și a maioritateĭ a cabinetuluĭ franțozescŭ și englezescŭ, 
elŭ prin acésta însă nu are nicĭ unŭ prepusŭ asupra Austrieĭ și Prusieĭ, a cărorŭ privirĭ și tendințe 
elŭ nu le cunóște, și de aceea nu cutéză a le judeca. Însă nicĭ una din poterile, ce săntŭ interesate 
la înpăciuire, vorŭ potea denega aprobațiunea lorŭ cerereĭ sultanuluĭ, fără ca prin aceea să 
recunóscă, că ele aŭ socotitŭ că divanulŭ va subscria nota vieneză ca unŭ proiectŭ urmatŭ, ca 
Rusia să țină ocupate principatele ca și nainte. Ce se atinge de stăpănirea englezéscă, ea a luatŭ 
pre sine respunsabilitatea a da apăsare cererilorŭ turceștĭ. Décă pre cum vreŭ să știe gazetele 
ruseștĭ, Lordulŭ Stratfort a îndemnatŭ pe Turcia la vreo cerere, atuncĭ elŭ a potutŭ acésta face 
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numaĭ în conformitate cu instrucțiunile luĭ. Deciarațiunea apertă a lorduluĭ Clarendon, a luĭ 
Ruselŭ și Palmerston în casa de susŭ și giosŭ, că eĭ privescŭ deșertarea princiceatelorŭ ca o 
condițiune fără care nu se póte face împăcarea, și că eĭ săntŭ hotărâțĭ a o căștiga, arŭ face 
destulŭ uneĭ serbătoreștĭ și legătórie promisiunĭ. Pe Rusia arŭ cădea respunderea, décă prin 
refusarea adaogereĭ turceștĭ arŭ sili poterile apusene a prinde arma pentru libertatea Europeĭ. 

______________ 
Turcia. 

  
 C o n s t a n t i n o p o l e  25 Aug. c. n.  Modificațiunele care sʼa făcutŭ în nota vieneză, 
se vedŭ ca neprimite din partea Rusieĭ față cu încredințările categorice ce le a datŭ împeratulŭ 
Nicolaŭ în privința acésta. Cu tóte aceste este cea maĭ bună speranță că pacea nu se va turbura, 
séŭ baremŭ n așia curăndŭ. Nicĭ aceea împregiurare, că sultanulŭ a conciematŭ de locŭ după 
plecarea curieruluĭ maĭ multe regimente de redifĭ, și a descisŭ o conscripțiune pentru redicarea 
glótelorŭ, nu este de băgatŭ în sémă. 
 Ambasadoriĭ de aicea șʼaŭ datŭ tótă silința ca să mișce pe sultanulŭ la subscrierea noteĭ 
de împăciuire, însă astădată nu le aŭ succesŭ. Ceĭ bine informațĭ vréu să știe, cumcă Anglia și 
Franția arŭ fi spriginitŭ firește aicĭ proiectulŭ, fiindcă a avutŭ ratificațiunea lorŭ, prin acésta ele 
însă aŭ vrutŭ numaĭ să pună pe Turcia la probă, óre știe ea aʼșĭ păstra onórea și demnitatea sea. 
Acuma nu sʼaŭ înșelatŭ aceste dóe coaliate cabinete, și acuma se întrébă cum va fi ținerea lorŭ 
față cu Rusia, și cum se vorŭ forma cele maĭ departe mesure ale acesteĭ poterĭ ? Uniĭ săntŭ de 
părere, că scimbarea acestorŭ note arŭ avea de scopŭ a îndelunga desciderea resbeluluĭ pănă la 
primăvéră. Glótele ce să înscriŭ capătă căte 60 de piastriĭ în mănă, și de locŭ se transportă la 
Șumla ― Astăzĭ de diminéță a plecatŭ și garda împerătéscă iarățĭ întrʼacolo. Pornirea 
ministruluĭ de resbelŭ spre Șumla iarășĭ se aștéptă.  

 
19. 

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

Din Protopopiatulŭ Brașovuluĭ I. fl.  cr. 
 Din Parohia Bolgarseciuluĭ de sus în cetatea Brașovŭ. Dela Bonifatie 
Pitiș Parohŭ 5 f. Dim. Orgidan Preotŭ pe viitoriŭ în cincĭ anĭ căte 1 f. Dum. 
Bidu 10 c. Nic. Moldoveanu 10 c. Ioan Stinge găburu 24 c. Ștefan Ciciumaban 
iun. 1 f. Const. Voicu 30 c. văd. Marina Bogdan 10 c. văd. Maria Badea 10 c. 
Dum. Furnică 10 c. Teod. Moldoveanu 20 c. văd. Maria Scurtu 10 c. văd. 
Păuna Scurtu 6 c. Spiridon Voicu 6 c. Ioan Gall 24 c. Georgie Gămulea 6 c. 
Andreĭ Lupan 10 c. Georgie Baboe 12 c. Nic. Giuvelcă 12 c. Dum. Pătranu 6 
c. G. Zârnoveanu 12 c. Maniu Bădițoiu 40 c. Radu Orgidan 7 c. Ioan Pestrea 6 
c. Vas. Tiloc 6 c. Georg. Bâșmuc iun. 24 c. Vas. Govna 24 c. Maniu Furnică 
10 c. Georg. Văcariu 10 c. Alecs. Vlaicu 20 c. Zah. Giuvălcă 2 f. Georg.  
Bădițoiu 40 c. Nic. Frigătoriu 2 f. văd. Ana Călin 24 c. Vas. Maniu 6 c. Dum. 
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Lupan 24 c. Nic. Călin 12 c. Ioan Preda 26 c. Teod. Saftu 10 c. Georg. Florea 
10 c. Const. Birt 10 c. Andr. Voina 10 c. Nic. Bidu 12 c. Irn. Pitiș 10 c. Dum. 
Fugla 1 f. Georg. Moldoveanu 1 f. Din cutia sfinteĭ bisericiĭ 6 f.      
 Suma 27

 
 
 
29 

 Dela Comunitatea din cetatea Brașovŭ, în valută. Din lada Sf. bisericĭ 
50 f. Rud. Orgidan 12 ecsempl. din Lecsiconulŭ Germ.-romănescŭ a 12 f. 30 c. 
150 f. Georg. Ioan și fiiĭ pe viitoriŭ în 10 anĭ căte 25 f. Apostol E. Popp pe 
viitoriŭ în 5 anĭ căte 10 f. Dim. Eremie 20 f. Georg. Orgidan 50 f. Manole E. 
Burbea 30 f. Dim. N. Petru 10 f. Stafoveanu și Popasu 25 f. Nic. Dimitriŭ 25 f. 
Vas. Orgidan și tovaroșŭ Ioan I. Pantasi 50 f. G. Nica 12 f. 30 c. Teod. T. 
Ceurcu 12 f. 30 c. Nic. T. Ceurcu 12 f. 30 c. Radu Radevicĭ 10 f. Georg 
Ștefanovici 5 f. Georgie Bureță 5 f. Radu Pascu 5 f. Bucur Popp 12 f. 30 c. 
Nic. Teclu 25 f. Zah. Voicovicĭ 5 f. Hristea Orgidan 5 f. Georg. Iuga 40 f. 
Toma Hagi Toma 2 f. 30 c. Nic. Iancovicĭ 5 f. Iordacie Davidŭ 12 f. 30 c. 
Petcu S. Petcu 2 f. 30 c. Opria P. Sfetia 5 f. G. Petrovicĭ 2 f. 30 c. văd. Neacșa 
Dumbrăvóe 2 f. 30 c. Ioan Iuga 250 f. Dim. Popescu 5 f. Ioan G. Sasu 10 f. 
Ioan Urzică 5 f. Ioan Moga 2 f. 30 c. Servian Popovicĭ 10 f. Ioan I. Pădure 5 f. 
Maria Țirca 25 f. N. N. 5 f. Nic. Moldovanu 5 f. Nic. Voina 1 f. 15 c. Vlad 
Alesandru 2 f. 30 c. Dela alțĭ treĭ binefăcătorĭ ale căror On. nume nu sʼaŭ 
potutŭ ceti în consemnațiune, dela unulŭ 10 f. dela altulŭ 5 f. și dela alŭ treilea 
ear 5 f.   în arg. face     Suma 408

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

 Din Parohia statului Dârstea lângă Brașovŭ, în b. valutarĭ. Dela Toma 
Bârsanŭ bătr. Preot 2 f. 30 c. T. Bârsanŭ tân. Capelanŭ 2 f. 30 c. Georg. 
Meșotă curat. 50 c. Stan Popovicĭ 30 c. Ioan Popovivĭ 25 c. Georgie 
Moldovanu 30 c. Ioan Voina 25 c. Stoica Marcu 15 c. Radu Marcăsŭ 25 c. 
Ioan Olteanu 15 c. Teod. Neguș 15 c. Vas. Fugacĭ 15 c. Cost. Bârsan 15 c. 
Cost. Fugacĭ 15 c. Ioann T. Bârsan june 6 c. Radu Neacșu 15 c. Radu Olteanu 
15 c. Ioan Sârbu 16 c. Petru Sârbu  15 c. Din lada Sf. bisericĭ 5 f.     în arg. 
face             Suma  6
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Suma 442 16 
 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒  3568 6 

Suma totală 4010 22 
 

 
 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 5. Septembre. Calend. noŭ. 

Aurulŭ   _    _    _    _    _    _    _    _    _    114 7/8 
Argintulŭ    _    _    _    _     _     _    _    _   108 5/8

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

 




