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Depeșe telegrafice. 
  

B e r l i n ŭ   12 Sept. c. n. Principele de Borusia plecă în 21 Sept. la manevră lăngă 
Olomuțŭ. 

B e r l i n ŭ  15 Sept. După Gazeta N. P. Borusia are tendință a ʼșĭ căștiga o corabiă 
de 100 tunurĭ. 

P a r i s ŭ   15 Sept.  Faima despre împrumutulŭ de 300 milióne se ține. Măne se 
aștéptă respunsuulŭ Rusieĭ. 

M i l a n ŭ  9 Sept. Actulŭ de deunăzĭ de agrațiare a fostŭ primitŭ de poporŭ cu 
entusiasmŭ. 

________________ 
Coróna Ungarieĭ și celelalte semne ale domnieĭ. 

 În 8 Septembre 1853, în zioa de nașterea précurateĭ Fecióre Maria (patrona 
Ungarieĭ), ce. r. auditore maiorŭ T i t ŭ  d e  C a r g e r ŭ, care a fostŭ însărcinatŭ cu o 
misiune spețiale de a căuta după regeștile însemne ale Coroneĭ ungureștĭ, întrʼo depărtare 
de doue óre dela Orșova veciă, subt muntele Alionŭ, pe pământulŭ regimentuluĭ bănățianŭ 
romănescŭ aprópe de drumulŭ de țéră aleŭ Romănieĭ, săpăndŭ de doue urme și ziumetate în 
pămăntŭ, a datŭ de o ladă de ferŭ, în care se afla clenodiele cele sfinte istorice. Noĭ vremŭ 
darʼ a descrie în rândurile următórie feliuritele cercetărĭ, care se făcură pănă acum și 
împregiurările cele cu totulŭ deosebire, care aŭ mizlocitŭ aflarea acésta. 
 După ce oștirile austriace împreunate cu cele ruseștĭ la anulŭ 1849, împrăștiară în 
tóte părțile pe glótele magiare rebele, agitatorele vătămăoriŭ de maiestate scăpă prin fugă 
către hotarele Romănieĭ ducăndŭ cu sine însemnele Coroneĭ ungureștĭ. Aflăndŭ însă, că la 
stațiunea cea dinteiă pe pămăntŭ romănescŭ la Vercerova unŭ Feric-pașă turcescŭ cu unŭ 
numerŭ însemnatŭ de oștirĭ privegiază asupra trecereĭ, și dela rebeliĭ ce fugŭ pe pămăntulŭ 
turcescŭ iea tótă munițiunea de bătaiă și orĭ ce altă proprietate de statŭ austriacŭ, elŭ veni în 
cea maĭ mare copfusiune neștiindŭ cum se aducă în securitate numitele însemne de corónă. 
 În o astfeliŭ de strimtorare, în gróza ce o dovedia de o primejdiă personale, elŭ a 
făcutŭ maĭ multe încercărĭ neînțelepte de a ascunde prețiosele ce le pomenirămŭ. După ce 
umblă nebunŭ însusŭ și în josŭ pe lăngă Orșova, deodată peri cu acele în direcțiune către 
Orșova nouă. 
 Neorănduéla acésta în lucrările sele nʼa potutŭ remănea ascunsă, de aceea îndată 
după fuga luĭ ce a urmatŭ, guberniulŭ ce. r. a pusŭ la cale tóte cercetările căte aŭ statŭ în 
potință numaĭ ca să se afle acele sfinte paladie. Cercetările ce le a făcutŭ cu multă băgare de 
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sémă auditorele maiorŭ T. Cargerŭ care a fostŭ trămisŭ atuncĭ anuume pentru scopulŭ 
acesta, aŭ scosŭ la lumină că vătafulŭ rebelilorŭ a adusŭ maĭ înteiŭ însemnele de corónă la 
Orșova veciă, însă acolo nu le a potutŭ așeza iute și cu destulă securitate, de aceea a plecatŭ 
cu ele la băile luĭ Ercule dela Mehadia, însă acolo aflăndŭ și maĭ puținŭ prileju de a le 
ascunde, se întórse de locŭ érășĭ la Orșova veciă și le așeză în casa luĭ Georgiu Todorŭ, de 
unde apoĭ nóptea le a trecutŭ prin ómenĭ credințioșĭ de aĭ seĭ peste Cerna către hotarulŭ 
Romănieĭ, cu caiĭ seĭ. 
 Totodată eși curatŭ la lumină, cumcă ómeniĭ luĭ ceʼlŭ însoțiaŭ, în zioa aceea ʼșĭ 
cumpărară unelte de săpatŭ dela Orșova veciă și peste nópte luară calea către Cerna.    
 Totŭ așia cu încredințare sʼa aflatŭ, cumcă oștirile turceștĭ la trecere aŭ visitatŭ de 
ameruntulŭ atătŭ pe rebelĭ, cătŭ și pe fanaticulŭ și sceleratulŭ agitatore, și că acestŭ din 
urmă nice atuncĭ, nice în carantină la Turnulŭ-Severinuluĭ, nice căndŭ a trecutŭ Dunărea pe 
corăbióre maĭ mice dela Calafatŭ la Vidinŭ nʼa avutŭ la sine lada cu corónă. Din cercetările 
ce se făcură maĭ de parte a eșitŭ la lumină, că nice în Șumla și Ciutahia elŭ nʼa avutŭ cu 
sine adeveratele însemne, cu tóte că în Vidinŭ făcăndușĭ elŭ o Coronă de hărtiă cu petre de 
sticlă zugrăvite, carea era pururea acoperită cu unŭ vălŭ, a voitŭ să lățiască părerea, cumcă 
corona Ungarieĭ sʼarŭ afla în mănele luĭ.  
 Earna, ce sʼa pusŭ fórte de timpuriŭ în țerele dela Dunărea de giosŭ, carea a 
acoperitŭ cu néuă de o urmă întregulŭ ținutŭ nʼa îngăduitŭ, ca să se pótă face cercetărĭ pe 
pământulŭ dela Orșova veciă, earʼ pe căndŭ se topi giața în luna luĭ Aprile la 1850 nu se 
maĭ vedea nicĭ unŭ semnŭ despre vreo săpătură, și cerectările maĭ de parte ce se făcéŭ, care 
nʼaŭ potutŭ remăne necunoscute partideĭ rebele, ce era acum combătută, vezândŭ acésta că 
ómeniĭ se află pe urmele cele adeverate, aŭ fostŭ abătute de către partida facțiósă prinn 
semne puse întrʼadinsŭu viclenește, dela acestŭ ținutŭ, în alte părțĭ ale Monarhieĭ. 
 Pe temeiulŭ maĭ multorŭ date și spuse, care adeseorĭ prin casualitățĭ necoprinse 
ajuungéŭ la unŭ gradŭ mare de probabilitate, cercetările maĭ de parte aŭ trebuitŭ să se 
străpună atătŭ la băile mineralĭ din Vănatŭ, cătŭ și la părțile de resăritŭ ale Ungarieĭ. 
 Cătva vreme se ținea ca amănă, cumcă însemnele sʼarŭ fi îngropatŭ în munțiĭ dintre 
Sasca și Oravița, după ce însă presupunerile aceste ca netemeinice, se lepădară, se credé, că 
arŭ fĭ fórte multe semne despre îngroparea acelora între Dobriținŭ și Oradea mare. Cu tóte 
aceste nu sʼa lăsatŭ nice odată din vedere trecerea rebelilorŭ în Romănia. 
 Cumcă cerecetările aceste nu se potură îndeplini cu iuțélă milităréscă, nu cu 
încredințare întrʼo zi, întrʼo septemănă aŭ întrʼo lună, nu întrʼunŭ anŭ séŭ doĭ, nʼare 
trebuință de desvinuire, décă precugetă omulŭ, ce distanțe de pământŭ se afla între aceste 
locurĭ, și cătŭ de greŭ se esprimă încă și celŭ maĭ bine-intențiunatŭ despre împregiurărĭ, pe 
care elŭ nu le știe întemeié pe deplinŭ, fiindŭcă unele spuse ca acele, décă nu ducŭ la vreo 
ispravă, tragŭ grea respundere după sine, în vreme ce de altă parte partida căutătóriă de 
mahinațiunĭ a pusŭ în lucrare tóte mizlocele spre a abate dela calea cea adeverată pe 
organele cele credințióse prin amăgĭrĭ înșelătórie. 
 După ce în urmă cercetările, ce se întreprinséră dela anulŭ 1849 pănă la lună luĭ 
Maiu 1853 cu tótă silința și fără întrerumpere, aŭ scosŭ la lumină, cumcă alăturăndŭ tóte 
împregiurările, ce aŭ însoțitŭ înceierea drameĭ magiare, nu este nice unŭ temeiŭ sănetosŭ a 
presupune, că acele lucrări prețióse sʼarŭ fi ascunsŭ séŭ îngropatŭ în năuntrulŭ monarhieĭ, 
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în vreme ce isprăvile, ce le a datŭ auditorele maiorŭ T. de Cargerŭ încă în anulŭ 1849 
despre a le sele cercetărĭ, care elŭ le a continuatŭ maĭ de parte în aniĭ 1850 pănă la 1852 cu 
aceeașĭ statorniciă, dedéŭ unŭ feliŭ de probabiliatate despre urma ascundereĭ acelorŭ 
prețióse: așia acela în primăvéra aestuĭ anŭ a fostŭ încredințatŭ de noŭ cu misiunea de aʼșĭ 
reapuca feliuritele semne, care le a fostŭ coadunatŭ cu tótă discrețiunea și a căuta după lada 
cu însemnele de coronă magiare. Elŭ porni din acelŭ puntŭ de vedere, cumcă la ascunderea, 
décă era să fiă asecuratŭ resaurulŭ, numaĭ puținĭ potéŭ să aibă cunoștință despre aceea 
taină, și că rebeliĭ, ce fugiaŭ din țéră, aŭ trebuitŭ să alégă unŭ astfeliŭ de locŭ séŭ puntu, pe 
care atătŭ eĭ, cătŭ și ceĭ trămișĭ de dânșiĭ, și tocma căndŭ sʼarŭ întâmpla acésta după maĭ 
mulțĭ anĭ, săʼlŭ pótă afla; maĭ în colo cumcă rebeliĭ nʼaŭ potutŭ lua altŭ drumŭ de cătŭ pe 
celŭ de peste Cerna, și că dincolo de Cerna nʼaŭ potutŭ să alégă multŭ unde să așeză acele 
lucrurĭ prețióse fiindŭ că pe de o parte pământulŭ celŭ nomolosŭ, desfundatŭ neutrale, earʼ 
pe de alta satulŭ Tufărĭ și pământurele luĭ cele brăzdate în totŭ anulŭ de plugŭ aŭ trebuitŭ să 
strimtoreză pe rebeliĭ, ce eraŭ coprinși cu fuga și de o spaĭmă înfricoșată, subt muntele 
Alionŭ, fiindŭ că atuncĭ, pe căndŭ se făcu îngroparea sculelorŭ, țeranulŭ tocma ʼșĭ aducea 
cucuruzŭ, prunele și așternutulŭ seŭ de iarnă, va să zică se afla întrʼuna pe cămpŭ prin 
urmare arŭ fi aflatŭ despre orĭ ce sepătură de pământŭ, maĭ alesŭ că se lățise vestea despre o 
ascundere subt pământŭ, și în urmă apropierea de acelŭ locŭ totușĭ trebui dă fiă practicabile.      
(va ruma.) 

________________ 
Monarhia Austriacă 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  9 Sept. Maiestatea Sea ce. r. apostolică sʼa înduratŭ prégrațiosŭ a aplacida 
pentru ajutoriulŭ studențilorŭ seracĭ și pe anulŭ acesta scolasticŭ 1854  60 de stipendie căte 
cu 5 f. m. c. pe lună, începăndŭ dela 1 Octomv. Ajutoriulŭ acesta orĭ cătŭ este de micŭ dar 
ajută tare multŭ pe junimea scolariă și își află efectulŭ seŭ morale întrʼunŭ gradŭ însemnatŭ. 
Căte talente din cele maĭ bune, maĭ vărtosŭ între romănĭ arŭ trebui să părăséscă scóla, décă 
nu arŭ fi acestŭ ajutoriŭ. Sperămŭ dară, că tinerimea nóstră scolariă prețuindŭ după cuviință 
mărinimosulŭ darŭ, se va arătta și în anulŭ acesta démnă de elŭ. Procuratura cameratică 
încă sʼa înființatŭ, precum auzimŭ și este denumitŭ de proculatore D. Perțerŭ din Lințŭ, iară 
de consiliarĭ D. Conradŭ Smit și Iosif Traușŭ. 
 P. P. Iesuițĭ continue totŭ de treĭ orĭ pe zi predicele în biserica parohiale romano-
catolică, și precum auzimŭ astăzĭ vorŭ înceia ciclulŭ lorŭ în acéstă biserică. Ilustritatea sea 
D. episc. rom. catolicŭ Dr. Ludovicŭ Hainald plecă astăzĭ la Ceic-Șomlio, unde sʼa adunatŭ 
preoțimea romano-catolică la acserciție. ― 
 Ungaria. P e s t a. B u d a  14 Septem. c. n. Gazeta oficiósă pestană face cunoscute 
următoriele. După o depeșă telegrafică din Semlinŭ, aŭ avutŭ vaporele Albrehtŭ, care aduce 
corona, la Basiașĭ unŭ văntŭ furtunosŭ, prin care însă elŭ nu a pătimitŭ nimica, ci sʼa 
înpedecatŭ numaĭ în călătoria sea, pentru aceea festivitate, ce era să fie în 15lé sʼa amănatŭ 
pe 16lé Septem. Festivitățile ce aŭ să se facă la primirea coroneĭ vorŭ urma în modulŭ 
următoriŭ: La 15 Septem. 4 óre după amézĭ plecarea din Buda către vaporele Albrehtŭ, ce 
va stațiuna la Promontoriŭ, acolo se va visita corona, apoĭ iarășĭ se va întorce comisiunea; 
în 16 diminéța la 9 óre sosirea vaporeluĭ Albrehtŭ, transportarea insemnelorŭ coroneĭ dela 
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portulŭ Peștiĭ în biserica casteluluĭ la S. Sigismundŭ, unde va remănea în zioa aceea precum 
și în 17, și 18 la publica privire a poporulŭ; în 29 diminéța se va face cu ea călătoriă solene 
la Viena în reședința împerătéscă; în 20 va fi autopsia préînaltă a acestorŭ insemne, și în 21 
reîntorcerea iarășĭ solene la Buda; asupra momentelorŭ singularie maĭ însemnate va eși 
ceremonialele și programa. 
 În 16 Sep. diminéța la 9 óre se vorŭ transporta insemnele sfinteĭ corone ungureștĭ, 
ce cu ajutoriulŭ luĭ Dumnezeŭ iarățĭ sʼaŭ aflatŭ, dela portulŭ Peștiĭ în biserica ce. r. a 
Casteluluĭ, unde vorŭ remănea spre privire maĭ multe zile. La primirea serbătoréscă a 
acestorŭ insemne așteptă înălția sea împerătéscă gubernatorele militare și civile, că DD. ce. 
r. Consiliarĭ intimĭ, camerarĭ, magnațĭ și Nobilĭ se vorŭ aduna în numerŭ însemnatŭ. În 15 
după ameziĭ și în 16 diminéța vorŭ binevoi acestĭ Domnĭ așĭ primi ceremonialele de 
festivitățĭ la oficiolatulŭ supremŭ de curte arhiducescŭ, și a face cunoscute locuințele lorŭ. 
În 19 comite o numerósă deputațiune sfintele insemne de coronă la Viena ale preda 
Maiestățiĭ Sele ce. r. apostolice, care apoĭ în 21 iarășĭ aduce înderăptŭ aceste insemne totŭ 
în acelŭ modŭ. 
 Ceremoniale pentru verificațiunea identitateĭ a Sfinteĭ corone ungureștĭ și a 
insemnelorŭ de coronă, ce iarășĭ sʼa aflatu. În 15 Septembre 1853 la 4 óré după amézĭ se 
adună Eminenția Sea Cardinalele Principe Primate, Arhiepiscopiĭ și episcopiĭ, Consiliariĭ 
intimĭ, cameraliĭ și Magnațiĭ, cariĭ vorŭ fi de față așia precum și Șefulŭ locoțiințeĭ, 
comendantele districtului, și prepusulŭ comitatuluĭ Pestŭ-Pilișŭ, și consuliĭ cetățilorŭ Buda 
și Peșta în gala cea mare în vaporele ce este menitŭ și înfrumsețatŭ spre acestŭ scopŭ, și stă 
în portulŭ tabanŭ la Buda, acésta adunare aștéptă aci pe înălția sea împerătéscă 
Serenisimulŭ Arhiduce-Gubernatore. Întrările în vapore se vorŭ ținea prin custodie descise, 
înaintea luĭ va sta o companiă custodiă de onore cu banda și cu flamura desfășiurată, o 
bandă musicale va face călătoria în vapore. În momentulŭ în care înălția sea calcă pe 
vapore, începe banda, ce se află pe vapore a cănta imnulŭ poporale, se desfășiură stégulŭ 
împerătescŭ alŭ vaporeluĭ și se salută de tunurile de pe fortăreața Budeĭ, și a Blogsberguluĭ 
și la apropiareade vaporele Albrehtŭ, de tunurile ce se află pe elŭ. 
 Vaporele, care duce pe înălția Sea împerătéscă trage lăngă vaporele ce cuprinde 
corona, și înălția sea împerătéscă trece cu Eminenția Sea, cu comisiunea ce este anume 
orănduită pentru verificațiunea coróneĭ, mi cu mărturiile ce săntŭ ciemate spre acésta, pe 
acestŭ vapore, aci se presentă înălțieĭ sele împerăteștĭ aflatele crenodie, și se pășește la 
verificarea identitateĭ lorŭ, asupra căreĭ procedure se portă cu tótă acuratețea unŭ protocolŭ, 
care se va subscrie pentru eterna memoriă de toțĭ cariĭ se află pe vapore ca unŭ actŭ de 
aducere aminte. După urmata recunóștere a identitateĭ coróneĭ și aceloralalte insemne se va 
sevărșĭ de Eminenția Sea Primatele subt asistențiă o rugăciune de mulțemită, după a căreĭ 
săvărșire va cănta banda militare imnulŭ poporale, și vaporele Albrehtŭ descarcă tunurile, 
care se resalută de tunurile de pe fortăréța din Blocsberg, și a Budeĭ, în acestŭ momentŭ 
vorŭ trage și tóte clopotele din Peșta și Buda, și vorŭ ținea unŭ pătrariŭ de óră. S. corónă și 
celelalte insemne remănŭ peste nópte subt pază cuviințiósă pe vapore, Înălția sea 
împerătéscă după urmata verificațiune iarășĭ trece cu Eminenția sea Cardinalele Principe 
Primate și cu suita pe vaporele lorŭ, care iarășĭ va fi salutată de vaporele Albrehtŭ și de 
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tunurile de pe fortăréța din Blocsberg și din Buda precum sʼa întemplatŭ la pornire, și așia 
se întórce în reședința sea. 

________________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Cometulŭ a începutŭ a juca o rolă mare în causa orientale. Turciĭ îlŭ privescŭ de unŭ 
semnŭ de resbelŭ, în vreme ce rușiĭ vedŭ în elŭ stéoa Magilorŭ, care săʼĭ ducă la moșeea 
Sofieĭ. 
 Cine vorbește că Sărbiĭ săntŭ contrarĭ rușilorŭ, acela tare se înșélă; primirea D. 
Comisariŭ Fonton în Serbia și concomitarea luĭ prin țéră, ne dă dovadă destulă despre 
simpatia ce o are Rusia în acéstă țéră. 
 În 3 Sept. aŭ plecatŭ magnațiĭ ungureștĭ, cariĭ se află în Viena la Buda, ca să fie față 
la primirea serbătoréscă a coróneĭ. Dintre ceĭ maĭ însemnațĭ săntŭ contele Aponi, Batiani, 
Esterhazi, și Baronele Iojica. 
 D. Otocarŭ conte attems canonicŭ în Salțburgŭ sʼa făcutŭ principe episcopŭ în 
Secaŭ. 
 În Berlinŭ se bolnăvescŭ căte 20‒30 ómenĭ pe zi de holeră. 
 În Svedia și Norvegia se lățește totŭ maĭ tare holera. 
 Se zice că bataliónele de graniță, care se află acuma în Italia se vorŭ întórce cătŭ 
maĭ curăndŭ acasă. 
 În universitatea din Praga sʼaŭ promovatŭ în anulŭ 1853, 55 doctorĭ, dintre cariĭ aŭ 
fostŭ 38 doctorĭ de medicină, 12 de drepturĭ, 3 de Filosofiă, 1 de teologiă și 1 de farmaciă. 
 În Ungaria eserciază acuma 1306 advocațĭ advocatura provisorie. 
 Maiestatea Sea ce. r. apostolică a plecatŭ în 3 Sept. la Olomuțŭ. 
 Se vorbește că împeratulŭ Rusieĭ deodată cu lepădarea modificațiunilorŭ porțiĭ, arŭ 
fi datŭ poruncă oștirilorŭ, care se află în Besarabia, ca să între în principate. 
 În Mohaciŭ și în Bacica a bătutŭ tare pétra. 
 Cu 1 Octombre începŭ oficiolatele cercualĭ în Bănatŭ și Voivodina activitatea sea. 
 Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ se aștéptă pe astăzĭ în Olomuțŭ, și va ședé pănă la 
13 Sept. acolo. În 14 plécă Maiestatea Sea împeratulŭ Rusieĭ înderăptŭ către Varșovia, și 
Maiestatea Sea împeratulŭ nostru îlŭ va petrece pănă la graniță. 
 În 1 Sept. a eșitŭ patenta împerătéscă, prin care se escrie dajdia diréptă pentru anulŭ 
1854. 
 După știrile din Viena din 2 Sept. împeratulŭ Rusieĭ a lăpădatŭ modificațiunile 
porțiĭ, dar totodată a arătatŭ bunavoință pentru primirea lorŭ întrʼo formă nescimbată. 
 Gazeta de Milano aduce știre despre osănda părtașilorŭ la complotulŭ din 6 Febr. în 
numerŭ de 64, dintre cariĭ aŭ fostŭ maĭ mulțĭ judecațĭ la mórte, însă după aceea agrațiațĭ. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 B u c u r e ș t ĭ. Duminecă în 30 Augustŭ sʼa celebratŭ aicĭ zioa onomastică a 
Înălțimeĭ sale imperiale monseiniorulŭ marele-ducă Cesarevicĭ Alecsandru Nicolaevicĭ, 
moștenitoriulŭ tronuluĭ Rusieĭ, care este totŭ de odată și serbătórea ordinuluĭ S. Alecsandru 
Nevsci și aceea a patronuluĭ cetățiĭ de S. Petersburgŭ. 
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 Sfânta slujbă sʼa sevărșitŭ în biserica mănăstireĭ serindariuluĭ, de Em. Sa părintele 
Mitropolitŭ Ungro-Vlahieĭ, încungiuratŭ de clerulŭ grecŭ și pămânénŭ. 
 În biserică era față Ecs. S. D. general-adiotantŭ prințulŭ Gorceacof, decoratŭ cu 
insignele în diamante ale ordinuluĭ S. Alecsandru Nevsci, EE. LL. d. generalŭ de 
Danenberg, comandantulŭ corpuluĭ 4lé de infanterie. DD. generalĭ-adiotanțiĭ: contele 
Anrep-dʼ Elmpt și de Coțebu. EE. LL. DD. generalĭ care formeză stabul maiorŭ, șefiĭ de 
diviziĭ și de brigade; DD. amploiațiĭ diplomaticĭ și ofițeriĭ rușĭ, precum și tóte autoritățile 
țeriĭ. 
 Î. S. Prințulŭ stăpănitoriŭ a sositŭ la biserică pentru tedeum, după care sʼa făcutŭ o 
revistă trupelorŭ ruseștĭ și romăneștĭ, ce eraŭ așezate împregiurulŭ biesrĭciĭ. 
 La amiazĭ Ecs. Sa D. comandantŭ apșef a priimitŭ, în otelulŭ seŭ, felicitațiile Em. 
Sale părinteluĭ Mitropolitŭ, ale înnaltuluĭ clerŭ, ale persónelorŭ care aŭ fostŭ față la slujba 
Dumnezeiască și ale tuturorŭ boerilorŭ. 
 La 4 óre a fostŭ unŭ prănzŭ de 60 persóne la E. S. D. prințulŭ Gorceacof. ― Î. Sa 
prințulŭ stăpănitoriŭ, Em. Sa părintele Mitropolitulŭ, EE. LL. generaliĭ rușĭ, DD. 
representanțiĭ puterilorŭ streine, DD. foncționariĭ înalțĭ rușĭ ― civilĭ și militari, ― prințulŭ 
Constantinŭ Gica, secretariulŭ de statŭ alŭ Moldavieĭ, precum și autoritățile principale ale 
țeriĭ, aŭ fostŭ invitațĭ la acestŭ ospățŭ, în timpulŭ căruia muzica regimentuluĭ de ĭnfanterie 
de azov esecuta simfoniile cele maĭ alese. 
 Cândŭ Ecselenția Sa a ridicatŭ unŭ toastŭ în senătatea Maiestățiĭ Sele împăratuluĭ 
Nicolae I, Augustuluĭ protectorŭ al principatelorŭ danubiane, sala aŭ resunatŭ de un ura 
entusiastŭ și toțĭ ceĭ de față aŭ remasŭ în picióre pe căndŭ orcestra cânta aria națională 
„Boje țarahrani“ (Dómne păzește pe împeratulŭ). După aceea sʼaŭ încinatŭ toaste de D. 
Comandantŭ anșef în sănătatea înălțimeĭ Sale imperiale monseiniorulŭ marele-ducă 
țesarevicĭ Alecsandrŭ Nicolaevicĭ, pentru prosperitatea Moldavieĭ și Țeriĭ-Romăneștĭ, 
precum și în senătatea amândurora gospodarilorŭ, prințiĭ Stirbeĭ și Gica. Î. S. Prințulŭ 
stăpânitoriŭ a respunsŭ la celŭ din urmă toastŭ, încinândŭ prin cuvintele cele maĭ simpatice 
în senătatea ilustruluĭ șef alŭ armieĭ imperiale, prințulŭ Gorciacof. 
 Séra a fostŭ iluminație și muzică militară în grădina Ciselef și preumblare în grădina 
publică       (Vest. rom.) 

________________ 
Franția. 

 P a r i s ŭ  9 Septembre. c. n. Precum vamŭ fostŭ înștiințatŭ scimbarea lucrurilorŭ în 
Constantinopole, iară maĭ vărtosŭ modulŭ în care sʼa modificatŭ nota de conferință vieneză, 
a făcutŭ sensațiune neplăcută în împeratulŭ. Elŭ a zisŭ numaĭ maĭ dăunăzĭ, că nuʼlŭ va 
potea nimicŭ mișca a se lăsa acuma în vreo bătaie, fiindŭ că în momentulŭ acesta tótă 
energia sea este întrʼacolo îndreptată, a căștiga poporuluĭ hrană eftină, spre care scopŭ va 
întrebuința elŭ și celŭ maĭ de pre urmă franc din casa statuluĭ. Directoriŭ tuturorŭ 
drumurilorŭ de ferŭ vréŭ să facă împeratuluĭ cortenire, ca săʼlŭ încredințeze, cumcă eĭ să 
învoescŭ cu ideea sea umană, și săntŭ gata a scădea prețulŭ poverilorŭ pentru bucate, ca și 
ei să pótă contribui ceva la stringerea lorŭ pentru hrănirea poporuluĭ. Precum se spune unŭ 
speculantŭ mare de bucate a căpătatŭ dela guberniŭ însărcinare a cumpăra însemnată cătime 
de bucate și ale da cu unŭ prețŭ hătărătŭ. Toțĭ ministriĭ săntŭ reciemațĭ, ca să se afle aicĭ la 
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sosirea împeratulŭ. Cumcă acésta întămplare se pune în legătură cu întrebarea orientale se 
înțelege de sine. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ  10 Septem. Timesulŭ are următóriele: Politica Anglieĭ și a poterilorŭ 
marĭ europene, cu care merge în întrebarea acésta, și a mercŭ și pănă a cuma, nu se póte 
lăsa a se conduce de furtunósele patime a le divanuluĭ, nicĭ nu cutezămŭ noĭ a ne lăpăda în 
neprevezute greotățĭ numaĭ pentru aceea, pentru că armata turcéscă este însătată de unŭ 
resbelŭ la țermiĭ Dunăreĭ. Este învederatŭ o esențiale diferință între causa, ce a mișcatŭ pe 
Anglia înainte ci vreo căteva lune a păși cu flota și auctoritatea sea între Țarulŭ și 
Sultanulŭ, și între ținerea ce a luatŭ pórta acuma. Décă noĭ neʼamŭ ținutŭ de datoriă a apera 
acéstă țéră asupra uneĭ atacărĭ neesculpabilĭ, de aci nu urméză, că noĭ trebuie să facemŭ 
tóte, ce se potŭ naște din refusarea condițiunilorŭ, ce sʼaŭ recomendatŭ Sultanuluĭ de 
Europa. Ne va conduce orĭ cine, cumcă întrevenirea nóstră precum sʼa făcutŭ acuma, nu se 
baséză pe vreo predilecțiune pentru Turcia, séŭ pe vreo detoriă către ea, ci ea este motivată 
pe privințe politice maĭ înalte, precum săntŭ susținerea păceĭ și a ecuilibriuluĭ Europeĭ. 
Arată maĭ multŭ decătŭ o îndrăznélă órbă, décăt agitatoriĭ poporuluĭ provócă pe poporulŭ 
englezescŭ să mérgă la bătaie și să apere mahomedanismulŭ în Europa, ca să susțină 
crudulŭ despotismŭ militare de 3 milióne muselmanĭ asupra a 12 milióne de creștinĭ, și a 
apera unŭ statŭ, care unŭ imperiu de cele maĭ frumóse pe lume așia de reŭ lʼa stăpănitŭ, 
cătŭ acuma cea maĭ mare parte atărnă dela consiliulŭ ambasadorilorŭ străinĭ, care trebue să 
se lese a se apăra de flote străine, și a se comenda trupele sele de renegațĭ. Cumcă aceste 
lucrărĭ în sine și pentru sine pătimescŭ de reulŭ, ce este cea maĭ mare indecență, de care 
pătimește pusețiunea Europeĭ, acésta a nega ne este preste potință. O religiune falsă ― unŭ 
guberniu barbarŭ ― unŭ imperiu slabŭ. 
 În anulŭ acesta iarășĭ a plăcutŭ Rusieĭ a silui o deslegare a întrebăreĭ ingrozitóriă. . . 
Împeratulŭ Rusieĭ prin isolarea în carea sʼa vezutŭ elŭ, silitŭ la concesiunĭ sʼa subpusŭ 
conferințelorŭ vieneze, și definitiva primite a noteĭ din partea porțiĭ, arŭ fi făcutŭ certelorŭ 
sfărșitŭ, și arŭ fi avutŭ de urmare nemizlocita deșertare a principatelorŭ. 
 Însă întrʼaceea în dispusețiunea și speranța divanuluĭ a întratŭ o însemnată scimbare: 
În Aprile eraŭ poterile luĭ continentalĭ și maritime atătŭ de scăzute, de era témă nu cumva 
Rusia va cerca vreo mișcare asupra Bosforuluĭ. Din contră în cele de pre urmă 6 lune adusă 
sultanulŭ la olaltă o armată și o flotă, ce este maĭ tare, ca orĭ care altă potere turcéscă, de 
căndŭ a întrodusŭ tatălŭ seŭ sistema de resbelŭ europénă. Ceĭ maĭ nalțĭ ofițerĭ aĭ acesteĭ 
armate și stabulŭ comendanteluĭ supremŭ săntŭ parte maĭ mare renegațĭ polonĭ și magiarĭ. 
D. Scene zice în cartea sea cea maĭ nouă, cumcă elŭ la o visită în castrele luĭ Omer Pașa arŭ 
fi aflatŭ în stabulŭ luĭ numaĭ unŭ turcŭ adeveratŭ, toțĭ ceilalțĭ aŭ fostŭ refugiațĭ, cariĭ sʼaŭ 
lăpădatŭ de cruce, și aŭ trecutŭ la islamŭ. Elŭ mai adaoge, că acestorŭ avanturierĭ fórte 
puținŭ le zace la inimă patria lorŭ adoptivă. Fără nicĭ o îndoială scopurile lorŭ zacŭ 
întrʼunŭ; speranța lorŭ este prin o bătaie cu Rusia a aduce o ruinare, care arŭ fi înaintătoriă 
pentru planele lorŭ revoluționarie. Spiritulŭ între trupe este fără întrebare resboiosŭ, și décă 
vorŭ cădea negoțiațiunele de față prin refusarea modificațiunilorŭ în S. Petersburgŭ, ‒ ‒ óre 
potéseva ținea Reșid Pașa asupra sberetelorŭ resboioșilorŭ contrarĭ? ‒ ‒ Scopulŭ de 
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căpeteniă și dorulŭ tuturorŭ poterilorŭ europene aŭ fostŭ în decursulŭ negoțiațiunilorŭ 
susținerea păceĭ, și de și sʼa învinuitŭ Rusia despre acestŭ reŭ îngrozitoriŭ, totușĭ de bună 
sémă sʼa lingușitŭ și însușĭ Împeratulŭ Nicolaŭ cu speranța, că elŭ va fi în stare ajungăndŭ 
și la marginea vrășmășielorŭ adeverate, să se pótă modera. 
 Turcia din contră consideră numaĭ întrʼunŭ gradŭ slabŭ motivele, care facŭ pacea de 
unŭ obiectŭ ce pe tóte altele le precompenște pentru acésta generațiune. Creditulŭ eĭ nu se 
póte maĭ tare zgudui, de pe cum este, ea nu are speculațiunĭ industrialĭ, și puține datinĭ 
civilisate, a cărorŭ întrerumpere să se facă simțitóriă. Pentru turcĭ este astăzĭ resbelulŭ, ce a 
fostŭ și în véculŭ trecutŭ; poterea portăriĭ resbeluluĭ este unica influință asupra Europeĭ, ce 
a maĭ remasŭ musulmanuluĭ. 
 Mulți dintre turcĭ cugetă, că orĭ cum vorŭ fi trebile pentru eĭ, sultanulŭ nu va poté 
ușorŭ vreodată pune o armată maĭ mare în câmpulŭ bătălieĭ, și a se opune maĭ tare, decum e 
în stare astăzĭ, și precum zice fanatismulŭ: Dumnezeŭ e mare ! însă e de prisosŭ a observa, 
cumcă acésta privire a politiceĭ este cu totulŭ contrariă Anglieĭ și statelorŭ de căpeteniă ale 
continenteluĭ. Nota conferințiale a făcutŭ totŭ ce a potutŭ, ca să scóță pe Turcia din 
periculŭ. Fiindŭ însă că dânsa a înăditŭ la ea scimbărĭ, pe care Împeratulŭ Rusieĭ negreșitŭ 
le va lăpăda, ea a luatŭ o pusețiune, care respunzetatea neatărnateĭ negoțiațiunĭ duce ci sine. 
Nice de cătŭ nu potŭ fi statele străine îndatorate, a porta urmările uneĭ hotărărĭ, ce este cu 
totulŭ contrariă consiliuluĭ, ce sʼa datŭ de ele, și de și este și acum ca maĭ nainte în 
interesulŭ nostru a împedeca, ca Rusia să nu se foloséscă de slăbițiunea contrariuluĭ seŭ, 
totușĭ Turcia a trasŭ de subt piciórele aliațilorŭ seĭ loculŭ de stațiune, care eĭ lʼaŭ ținutŭ 
pănă acuma în acésta întrebare. 

________________ 
Turcia. 

 Știrile ce a venitŭ din Constantinopole ajungŭ pănă la 5 Septem. c. n. și nu pré aŭ 
cevașĭ maĭ însemnatŭ. Se zice că în zilele de pe urmă arŭ fi fostŭ sunanța creștinilorŭ cu 
multŭ maĭ apăsată decătŭ nainte, căcĭ eĭ arŭ fi înțelesŭ, cumcă între turcĭ se înființéză 
soțietățĭ secrete ale cărorŭ centru aru fi în Asia. Prociemățiunele revoluționarie, ce sʼaŭ 
aflatŭ în zilele trecute pe părerĭ se zice că arŭ veni dela aceste soțietățĭ, și poliția turcéscă 
carea știu așia bine afla tésculŭ sectretŭ alŭ grecilorŭ, încă nu a potutŭ da și peste aceste ale 
turcilorŭ. Gazeta Triestuluĭ face iarășĭ pomenire de dóe astfeliŭ de prociămățiunĭ din care 
una sună așia: O puternice Padișah ! Toți sudițiĭ teĭ săntŭ gata a jertfi în servițiulŭ teŭ 
împerătescŭ averea, săngele și viața fiilorŭ seĭ. Așia dară să cade și ție, a trage sabia luĭ 
Mahomed, carea tu aĭ încinsʼo în Moșea Eiub, așia ca și stremoșiĭ și predecesoriĭ teĭ. 
Tămăndarea ministrilorŭ teĭ resare din molițiunea lorŭ, și ne póte aduce pe toțĭ în celŭ maĭ 
înfricoșatŭ periculŭ. Ca să încungiurămŭ acesta dorește poternica tea armată și servitoriĭ teĭ 
credințioșĭ bătaie, ca săʼșĭ apere dreptulŭ și religia. O Padișahule privește la rugățiunea 
nóstră înbulzitóriă. ― A dóa sună cu totulŭ revoluționariŭ și zice către sultanulŭ cam 
următóriele cuvinte: Poporulŭ teŭ este pregătitŭ aʼșĭ apera drepturile sele cu arma în mănă. 
Décă eștĭ tu demnŭ de străbuniĭ teĭ și de tropulŭ teŭ, atuncĭ apucă sabia, și ne du în bătaie; 
iară de nu, atuncĭ cobórăte de pe tronŭ, și fă locŭ altuia maĭ demnŭ ca tine. ― Comerciulŭ 
este în capitalea turcéscă tare apesatŭ, și poporațiunea începe a fi neodihnită. ― În zilele 
aceste se măcelară în bucățĭ treĭ franțozĭ și o franțeză prin soldațiĭ turceștĭ în cafenea, și 
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acuma umblă faima pe aicĭ, că doctorulŭ grecescŭ Peltan, ce era doctorulŭ luĭ Omer Pașa, 
arŭ fi cercatŭ aʼlŭ otrăvi, însă nu iʼa succesŭ.  

 

 S i b i i ŭ . Aŭ eșitŭ de sub teascŭ în Tipografia diecesană Calendariulŭ pe 
anulŭ 1854 și costisește 14 cr. arg. legatŭ, eară nelegatŭ 12 cr. arg. ― 
 Se află de vânzare în Cancelaria Episcopéscă. Calendariulŭ acesta ésă acuma în al 
treilea annŭ, și precum în acestĭ doĭ annĭ trecuțĭ Redacțiunea luĭ sʼaŭ nevoitŭ a împărtăți 
lucrurĭ folositórie pentru poporulŭ nostru, și cu deosebire Economia, așia și pe annulŭ 
acesta aŭ continuatŭ ținta sea, și dorimŭ, ca ostenéla Redacțiuneĭ să afle doritulŭ seŭ 
sfărșitŭ, adecă îmbrățișarea din partea Poporuluĭ nostru, și folosulu seŭ. 

22.  
Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Brașovului III. fl. cr. 

 Din Comunitatea S o h o d o l u l u ĭ , biser. vecie. Dela Ioan 
Pușcaș Paroh 1 f. I. Răngia 1 f. Leontie Pisemea 10 c. I. Tătarŭ 10 c. 
Stan Arzoĭ 5 c. Stanciu Pușcaș 6 c. Buc. Ivănoĭ 20 c. Geor. Cotlénŭ 6 
c. Radu Păvănaica 10 c. Leontie Pușcaș 10 c. I. Dim. Zeiceriŭ 10 c. I. 
Angel 6 c. Bratu Pușcaș 6 c. Ios. Leon. Pușcaș 10 c. I. Flanja 10 c. I. 
Radu Pușcaș 20 c. I. Hamzea 6 c. Nic. Reiea 6 c. Georg. Secărian 10 c. 
Buc. R. Reiea 10 c. Stan Bucșa 6 c. I. Girlițan 6 c. Voicu Căpățină 10 
c. Cost. Mercan 6 c. Geor. Vlăduțoĭ 6 c. I. Nic. Lațcŭ 6 c. Geor. B. 
Pușcaș 6 c. I. Voicu Pușcaș 6 c. Ierna Girligian 6 c. Ios. B. Pușcaș 6 c. 
Buc. Pușcaș învățetoriŭ 6 c. din lada bisericeĭ 8 f.          

  

Suma 13 51 

 Din Comunitatea S o h o d o l u l u ĭ , biserica nouă, în valută. 
Dela Georgie Babeș Parohŭ 2 f. 30 c. Bucur Cițu Gociman 10 c. Staicu 
Cițu 15 c. Stan Cițu 15 c. Nic. Cițu 15 c. Buc. Pandrea 25 c. Nic. 
Spânŭ 10 c. Nic. Burcuș 8 c. Teod. Șelar 10 c. I. Hermenén 15 c. Nic. 
Puci 6 c. Dim. Hermenén 10 c. Nic. Moja 10 c. I. Cițu mizlociu 6 c. 
Stan Muntén 6 c. Buc. Pușcaș 15 c. I. Tereșneŭ 15 c. Stan Balca 10 c. 
Geor. Gogŭ 5 c. I. Malŭ 15 c. I. Misică tin. 10 c. Buc. St. Cițu 10 c. 
Buc. Jinga Cițu 15 c. A. B. Pandrea 25 c. B. Puțilă 5 c. în arg. face          

  

Suma 2 45 2/5 

 Din Comunitatea Ș i m o n u l u ĭ, în valută. Dela Nicolae 
Mănoiŭ capelanŭ 2 f. 30 c. Goci. Ar. Moșoiŭ 2 f. 30 c. Goci. Nic. 
Eneșu 2 f. 30 c. D. Nic. Tătarŭ not. 12 f. 30 c. Pet. Gonțea ales 1 f. 40 
c. Sim Comăneciŭ 40 c. Geor. Bădescŭ jude 50 c. I. I. Oboncia 25 c. 
Geor. Comăneciŭ 15 c. Ana I. Mani Iacob 25 c. I. Florescu 25 c. G. 
Gerbacia 25 c. I. Cenușe 15 c. Vlad Cenușe 15 c. Ioan I. Cenușe 15 c. 
Nic. Bădescŭ 15 c. I. Ivănoiŭ 15 c. Silives. I. Solovestru 50 c. I. Com. 
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Eneșŭ 25 c. Ioan I. Cenușe 15 c. Buc. Mănoiŭ 15 c. St. Tătarŭ june 50 
c. Nic. Emeșŭ cant. 50 c. I. Radu Hărda 15 c. Ilie Tătulea 15 c. Nic. 
Bucșoiŭ 15 c. Ioan Ciujdea 25 c. Pelagia Monahia 10 c. Pamfilia 
Monahia 50 c. Teod. Bugiemŭ 50 c. Nic. Mănoiŭ bătr. 15 c. Parasc. I. 
Mănoiŭ văd. 15 c. Nic. Brețénŭ 15 c. I. Năpariŭ 15 c. Coman Eneșŭ 15 
c. Nic. Obancia 15 c. Geor Eneșŭ 50 c.     în arg. face            

Suma 14 2 

 Din Comunitatea M o e c i u l u ĭ  d e  g i u s ŭ , în valută 
Dela Ioan Perșoiŭ Paroh 12 f. 30 c. Buc. Girbacea 12 f. 30 c. Nic. 
Becilă jude 2 f. 30 c. Geor. Gărgacea notariŭ 2 f. 30 c. Goci. I. Incil 2 
f. 30 c. Geor. Giurgiŭ 5 f. 30 c. Nic. Gergacia părgarŭ 2 f. 30 c. Const. 
Lolŭ 1 f. 40 c. I. Giurgiŭ 50 c. Geor. Incil 50 c. Todorace Ciocă 50 c. 
G. Preda 50 c. Nic. Giurgiŭ 25 c. I. Vladu Giurgiu 25 c. Ioan Munténŭ 
bătr. 25 c. Geor. I. Pivarŭ 25 c. I. Geor. Părvŭ 30 c. I. Alecs. Darie 25 
c. Geor. Folea 25 c. Nic. Tănasie 25 c. I. Băduliciŭ 25 c. G. Codrénŭ 
25 c. I. Codrénŭ 25 c. Nic. Piștea 25 c. I. Munténŭ tin. 25 c. Nic. G. 
Pasăre 25 c. Nic. Voinescu 25 c. Nic. Pivarŭ 25 c. I. Bidu 15 c. Nic. 
Mărtoiŭ 15 c. I. Pârvu 15 c. Maria Buc. Bătușarŭ 15 c. I. Buzdugaa 25 
c. I. Răduțoiŭ 15 c. Salomia I. Voinescu 15 c. Maria V. Răduțoiŭ 15 c. 
Nécșa I. Corcodel 15 c. I. Buc. Gerbacea 15 c. Maria Nic. Glăvan 10 c. 
Buc. Corboșŭ 8 c. Maria S. Pasăre 25 c.   din lada bisericeĭ 10 f.                   

  

în arg. face                                                                                 Suma 24 59 1/5 

 Din Comunitatea M o e c i u l u i  d e  s u s ŭ. Dela Atanasiu 
Ciurea Paroh 1 f. 6 c. Constandin Tișcă Paroh 1 f. 6 c. I. Ilie Gărbaciea 
G. 6 c. Ios. Stănislav G. 6 c. I. Nic. Gărbacea învățet. 6 c. Geor. I. 
Gărbacea învățet. 6 c. I. Bangălă M. 6 c. Buc. Bangălă 6 c. I. Voinescu 
jude 6 c. Barbu Lupoiŭ 6 c. Geor. Duicu 6 c. I. Radu 6 c. I. Voinescu 6 
c. D. O. Corăiŭ 6 c. N. Căjenel 6 c. I. Ciurea 6 c. I. V. Gerbaciea 6 c. 
N. Zăbală 6 c. dela maĭ mulțĭ 32 c.      

  

Suma 4 20 

   Suma 60 6 3/5 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒
 ‒ ‒ ‒ ‒ 

 
4078 

 
6 

Suma totală 4138 12 3/5 

  
 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 9. Septembre. Calend. noŭ. 

Aurulŭ  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 115 ½ 
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒     9 ¼ 

 

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




