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Depeșe telegrafice. 
  

P a r i s ŭ  18 Sept. c. n. Unŭ curierŭ englezescŭ de cabinetŭ a trecutŭ pe acĭ la 
Constantinopole, elŭ duce ordinĭ categorice pentru ținerea Lorduluĭ Redclife. Depeșele luĭ 
săntŭ înpărtășite guberniuluĭ de aicĭ. Ziurnalele „de Deba“ zice despre aceste: instrucțiunile 
pentru Lordulŭ de Redclife sʼaŭ dusŭ încă din 14-lé și aŭ relațiune la simpla primire a noteĭ 
vieneze din partea porțiĭ. De va deciara pórta bătaie, atuncĭ ea va fi părăsită de poterile 
apusene. De va primi însă nota, atuncĭ flotele aliate vorŭ înădușĭ după potință rescularea ce 
arŭ potea izbucni. „Constituțianalulŭ“ ne încredințéză că Împeratulŭ Nicolaŭ este aplecatŭ a 
petrace trupele sele din principate, cum ambasadorele porțiĭ va pleca din Constantinopole, 
fără să aștepte reciemarea flotelorŭ din Besica baĭ. Știrile de pe urmă circuléze în sferile 
maĭ înalte și în Viena. 

M a r s i l i a   17 Sept. După știrile din Constantinopole din 5 a. ministeriulŭ de 
finanțiă este înpoternicitŭ a face unŭ împrumutŭ de 40 milióne piastri. 

C o p e n h a g a  18 Sept. Prin o scrisóre descisă a regeluĭ dieta este conciemată pe 
3 Oct. 

O l o m u ț ŭ  15 Sept.  Maiestate Sea ce. r. apostolică a sositŭ tocmai acuma la 6 ore 
în strigărĭ de bucuriă ale poporuluĭ în cetatea Olomuțŭ, carea este înfrumsețată serbătorește. 

O l o m u ț ŭ  16 Sept. Astăzĭ de diminéță dela 7 ‒ 9 ½ ore a esercitatŭ înaintea 
Maiestățiĭ Sele corpulŭ 1 în focŭ, dela 10 ‒ 11 regimentulŭ de usarĭ Virtemăergŭ, dela 11 ½ 
pănă la 1 oră brigada generaleluĭ Lainingen. 

O l o m u ț ŭ  19 Sept. Astăzĭ la 1 oră după amézĭ a plecatŭ Maiestatea Sea la Viena. 
De diminéța dela 8 ‒ 10 ore a fostŭ producțiunea a întreguluĭ corpŭ de infanteriă înteiŭ, iară 
dela 10 ‒ 12 sʼa produsŭ alŭ doilea înaintea Maiestățiĭ Sele. 

________________ 
Coróna Ungarieĭ și celelalte semne ale domnieĭ. 

(Înceiere.) 
Atătŭ cunoștința terenuluĭ susŭ pomenitŭ, căștigată în aniĭ de maĭ ʼnainte, cătŭ și 

cercetarea întreguluĭ acestuĭ terenŭ pusă în lucrare cu cea maĭ statornică perseveranță în tóte 
împregiurările tempestateĭ în decursŭ de nópte la lumina luneĭ în Iuliu și Augustŭ, unde 
ociulŭ cercetătoriŭ a privitŭ cu luare aminte la fiăcare glebă de pământŭ, la fiăcare tufă, 
pomŭ, ramŭ, pétră, la fiăcare brazdă, unde bărbatulŭ căutătoriŭ a mersŭ pe unulŭ și acelașĭ 
drumŭ, pe unulŭ și acelașĭ locŭ póte de sute de orĭ crucișŭ și curmezișŭ și érășĭ sʼa 
reîntorsŭ, ca și căndŭ o potere maĭ înaltă lʼarŭ fi ținutŭ legatŭ de acelŭ locŭ, tóte 
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împregiurările aceste lʼaŭ condusŭ la aceea ipotesă, cumcă semnele caracteristice pentru 
aflare nu aŭ potutŭ fi altele de cătŭ despicăture de pământŭ aŭ de munte, séŭ nește arborĭ. 

Greotatea de a pote îngropa în pămăntŭ acele scule cu o iuțélă atătŭ de mare, lʼa 
făcutŭ să remănă pe lăngă presupunerea acésta din urmă. Cercetarea cu de ameruntulŭ a 
pomilorŭ, a îngredireĭ acelora cu vițe selbatice și cu iederă, aduseră pe auditorele maiorŭ 
Cargerŭ la aceea descoperire, cumcă întrʼunŭ ungiŭ alŭ valeĭ Alionuluĭ, isolatŭ, nebătătoriu 
la ociu, de a lungulŭ drumuluĭ, ce ducea odată către Romănia, earʼ acum maĭ bine de 15 anĭ 
se află părăsitŭ, o grupă de pomĭ se afla despoiétă întrʼunŭ modŭ deosebitŭ de ramĭ, ca și 
căndŭ arŭ fi fostŭ să slugiască cuiva de unŭ semnŭ neînșelătoriŭ. Băgarea de sémă maĭ de 
parte, cumcă maĭ multe bucățĭ de crengĭ aruncate acolo în tufe și în spinĭ, aŭ fostŭ rupte 
ciarŭ din aceĭ pomĭ, îlŭ duce la aceea, cugetare, cumcă ramiĭ séŭ crengile acele nu le a 
tăiatŭ vrʼunŭ țeranŭ cu scopŭ ca sășĭ facă focŭ din ele, că că omulŭ care le a tăiatŭ, a 
trebuitŭ să gonéscă altŭ scopŭ. Aflăndŭ maĭ încolé, tocma în minutulŭ căntŭ cerceta elŭ 
aceste împregiurărĭ singuratice, o cieiă elegante de césornicŭ și mai tărziŭ și unŭ mănunciŭ 
séŭ o codă de sapă, aceste îlŭ duseră la aceea înceiere, cumcă unŭ omŭ de stare maĭ bună a 
trebuitŭ să umble pe acolo și să lucre ceva cu sapa. 

Pământulŭ celŭ móle și sfărmițiosŭ, forma cea deosebită a pomilorŭ încungiurațĭ de 
nește plante de bălțĭ, depărtarea loculuĭ precum și ușurătatea de a se potea omulŭ apropia de 
acela din partea Dunăreĭ și din țermulŭ de dincolo turco-sârbescŭ deșteptară în omulŭ 
nostru o simțire de încredințare atătŭ de nestrămutabile, încătŭ elŭ, pe lăngă tótă inviațiunea 
cea strânsă ce o avea de a nu scormoni pământulŭ de cătŭ numaĭ unde va avea semnele cele 
maĭ învederate și numaĭ căndŭ va fi cea maĭ mare probabilitate, în 6 Septembre a. c. se și 
apucă de lucru. 

După ce îșĭ mesură pământulŭ șiʼșĭ făcu sceletulŭ pentru săparea întregeĭ grupe de 
pomĭ, care făcea ca la 20 stânjinĭ pătrațĭ, prin șepte șanțurĭ paralele, căte de 20 piciore în 
lungime, cu intervalele căte de 1½ piciorŭ în lățime, voia acum a lungi aceste șanțurĭ pănă 
la amăndoue capetele acesteĭ vălĭ, căndŭ la lungirea șanțuluĭ alŭ doile peralelŭ în partea 
dréptă în 8 Septembre pe la 8¼ de óră eacă sapa unuĭ lucrătoriŭ dedé unŭ sunetŭ de metalŭ 
și îndată se zări o ladă de ferŭ, încuiată bine, care ducânduo la unŭ locŭ securŭ și acolo 
spărgânduo, se vezu că în aceea se află însemnele Coroneĭ. 

Lada era coprinsă de rugină atătŭ pe din neuntru, cătŭ și pe din afară; căndŭ se 
descise, désupra se află mantia sfântuluĭ Stefanŭ-rege, care fără îndoélă în graba cea mare 
se aruncă numaĭ așia în năuntrŭ, pentru că cu partea eĭ cea de mătasă se afla subt ea, și din 
care mantiă, precum și din celalaltŭ coprinsŭ, ce se afla în ladă, picura apa. Afară de acestă 
umezélă, clenodulŭ acesta, cu privire la aniĭ luĭ și la stareaʼĭ dela cea din urmă încoronare 
încóce, nʼa suferitŭ vreo stricățiune deosebită. Subt mantiă se aflaŭ cele treĭ perine 
străbătute de apă, pe care se ducéŭ însemnele înaintea regeluĭ ce era să se încoroneză, după 
acele urmaŭ doĭ strimfĭ de mătasă, cingotórea, pește păpucĭ și pantofĭ străbătuțĭ de apă și 
stricațĭ, în urmă brâulŭ și maĭ multe cordele. În ungiulŭ celŭ dreptŭ se afla cutia cu coróna 
regéscă magiară, care a remasŭ nestricată, provezută cu petre scumpe și cu mărgăritare 
adeverate, fără a fi fostŭ depredată, lângă aceea se afla sciptrulŭ nevătămatŭ, spada coprinsă 
tare de rugină și mărulŭ împerățieĭ, care se cam împetrise. Maĭ multe bucățĭ de învăliture 
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putrezite pe ziumetate, unéltele de călăritŭ și căteva documentee străbătute de apă zăcéŭ în 
urmă pe fundulŭ lăziĭ. 

Abia se aduce corona îndăreptŭ la Orșova veciă, căndŭ poporulŭ se adună din tóte 
părțile la zidirea comandeĭ de cordonŭ, și se înbulzi prea multŭ, ca să o védă. Se póte; că pe 
uniĭ îĭ va fi dusŭ acolo curiositatea, îndoiala, voia și préiubirea către stravaganță, însă partea 
cea maĭ mare a mulțimeĭ ce năvălia acolo, a mersŭ din pietate, edificățiune și a deșteptatŭ o 
mișcare internă; căcĭ nu numaĭ unulŭ, ci glasurĭ ne numerate se auziră minunănduse pentru 
rara întâmplare, cumcă adecă acele clenodie se reaflară și scóseră din pământŭ ciarŭ în zioa 
de nașterea prea curateĭ feciore Maria, patrona Ungarieĭ. Cum se arată de curatŭ simțulŭ 
onestŭ și nefățăritŭ alŭ omuluĭ de rândŭ în alŭ seŭ adeverŭ, respică unŭ magiarŭ, ce se află 
în servițiulŭ agențieĭ de corăbierea cu abore, care vezândŭ acele clenodie prețióse și fiindŭ 
suprinsŭ din năuntrŭ, zice cu o mișcare internă, cumcă pe lângă tóte intrigele și prodițiunea 
corona cea sfăntă, făcătóriă de minunĭ se dede îndăreptŭ legiuituluĭ seŭ stăpănŭ ciarŭ în 
aceea zi, în care țéra unguréscă serbéză pe patrona sea Maria.  
 Serbarea ce se improvisă între bubuitulŭ tunurĭlorŭ și obștésca împărtășire la acéstă 
întămplare înbucurătóriă a datŭ o sfințeniă acesteĭ zile, care a remasŭ adâncŭ întipărită în 
imile tuturorŭ cariĭ aŭ fostŭ de față. Îndată după desgroparea acesteĭ lăzĭ atătŭ de dorite sʼa 
reportatŭ despre acestŭ actŭ norocitŭ la Timișóra. Escelenția sea Domnulŭ gubernatore 
militare și civile locuținintele mareșalŭ campestru contele Coronini, grăbindŭ în persónă la 
Orșova a pusŭ la cale tóte mesurele, ca să se transpórte serbătorește clenodiele ce sʼaŭ 
reaflatŭ. Vaporele militare „Arhiducele Albrehtŭ“ sʼa ordinatŭ prin telegrafŭ a merge la 
Orșova, o campaniă din regimentulŭ romanŭ de graniță și o divisiune de sereșanĭ se puse pe 
care, apoĭ în 11 diminéța pe la 10 óre însemnele de coronă se puseră de către esce. sea d. 
gubernătóre cu pompă solene între bubuite de tunurĭ și aplausulŭ uneĭ mulținĭ de ómenĭ, 
care a năvălitŭ din ținutulŭ întregŭ pe corabiă; după ce pomenita companiă a regimentuluĭ 
romanŭ de graniță de împreună cu dividiunea de serașanĭ se așeze încă pe corabiă ca gardiă 
de onóre, porni colosulŭ plutitoriŭ către cetatea împerătéscă spre a aduce legiuituluĭ 
domnitoriŭ a sea legiuită corónă care dela Ferdinandŭ I sʼa aflatŭ pururea pe capulŭ 
străbunilorŭ luĭ. 
 Noĭ înpărtășimŭ acéstă descriere cercumstanțiale, spre a arăta, cumcă adese orĭ și 
cea maĭ grea întreprindere se póte duce în deplinire, décă nu se cruță hotărârea statornică și 
perseverența cea nestrămutată și orĭ și ce împregiurare, în orĭ și ce fatalitățĭ și primejdie; 
pentru că numaĭ este taină, cumcă maĭ mulțĭ din lăcuitoriĭ Orșoveĭ nʼaŭ cruțatŭ nice jertfe 
nice ostenélă, spre a potea ajunge la acestŭ scopŭ, însă nice unulŭ nʼa pornitŭ cu propusulŭ, 
că décă a începutŭ odată, atuncĭ are să mérgă înainte, de voiește a ajunge la resultatŭ. 
 Din descrierea aci înfățișétă se vede curatŭ, cumcă numaĭ credința cea tare și 
evlaviósă, de care a fostŭ pătrunsŭ domnulŭ auditore maiorŭ de Cargerŭ la potutŭ conduce 
la resultatulŭ doritŭ alŭ acestuĭ lucru înpreunatŭ cu atăte greutățĭ nesațióse; căcĭ nice 
timpulŭ celŭ nepriințiosŭ, nice lipsa de cele maĭ neapărate trebuințe, nice ciarŭ suferințele 
cele trupeștĭ de care a fostŭ coprinsŭ, a fostŭ în stare aʼĭ înfrănge încredințarea și energia 
curăgiosuluĭ întreprinzetoriŭ, care în multiplicele sele silințe numaĭ în stadiulŭ celŭ din 
urmă de treĭ lune a fostŭ spriginitŭ cu multă activitate și cu bunŭ succesŭ de către 
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comendantele cordonuluĭ dela Dunărea de gĭosŭ domnulŭ maiorŭ Imbrisevici dela 
regimentulŭ bănățénŭ romănŭ. 
 Tótă estenéla avută, tóte nopțile cele jertfite, precum și orĭ care ale sacrifice, tóte 
săntŭ uitate ! căcĭ cu ajutoriulŭ și binecuvântarea luĭ Dumnezeŭ clenodiele cele prețióse aŭ 
devenĭtŭ în proprietatea legiuituluĭ lorŭ domnŭ, a prea înălțatuluĭ nostru împeratŭ, și vrândŭ 
Dumnezeŭ, nice o mănă scelerată, reutățiósă va maĭ cuteza a se apuca de aceste însemne 
sfinte.   (Gaz. Tim.)   

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  10 Sept. Astăzi odată cu zioa a plecatŭ Escelenția Sea părintele episcopŭ 
greco-resăriténŭ Andreiŭ Barone dă Șaguna comitatŭ de Précuvioșia Sea părintele 
protosingelŭ și profesore Dr. Gregoriu Pantasi la Brașovŭ spre desciderea gimnasiuluĭ micŭ 
confesionale greco-resăriténŭ. 
 S i b i i ŭ   12 Sept. Cum se lăți știrea despre refusarea modificațiunelorŭ din partea 
țaruluĭ, delocŭ se născu o gróză în tóte părțile maĭ vărtosŭ la Burse, și se nescociră feliurĭ de 
faime netemeinice. Unŭ corespundinte în O. D. P. cu datŭ Viena în 17 Sep. prevedea cea ce 
va să urmeze și zice, că precum arŭ fi rea filosofia așĭ amără viața pentru frica de mórte, 
așia este și politica rea décă de frică că va lovi tunetulŭ, vomŭ tremura căndŭ ploie. Întru 
adeverŭ „zice elŭ maĭ departe“ Trebile în oriente potŭ să iaie o întórcere înfricoșată, însă 
pentru aceea încă nu trebue să ne facemŭ icónele cele maĭ înspăimăntătorie. Să vedemŭ 
acuma amăndoe părțile adecă momentele ce vorbescŭ pentru bătaie, și cele de pace: Turciĭ 
refusă a primi nota vieneze, la țermiĭ Dunăriĭ vine la luptă între semilună și pajura ruséscă, 
loviturele din tăie săntŭ pentru turcĭ nefavoritórie. Poterile apusene privescŭ unŭ  timpŭ la 
acésta luptă fără să știe ce e de făcutŭ, însă în Anglia se pregătește o furtună grozavă asupra 
politicieĭ luĭ Aberden, regina conciamă parlamentulŭ șĭ dă direcțiunea trebilorŭ din afara 
Lorduluĭ Palmerston. Intervențiunea începe, se bloceze porturile ruseștĭ Marea resărituluĭ se 
face teatrulŭ bătălieĭ, întrebarea Sundului vine ca o episodă noă iarășĭ înainte, Prusia este 
silită a eși din neutralitate, și confederațiunea germană dă contingentele seŭ. Întrʼaceea se 
mișcă poporele creștine în imperiulŭ turcescŭ, insolele greceștĭ se rescolă, și se naște o baie 
de sănge îngrizitoriă, unŭ focŭ selbaticŭ străbate Bosnia, Bulgaria, Serbia, în totŭ loculŭ 
strălucescŭ armele, Austria și ca putere germană trasă la luptă se înbulzéște acuma la o 
hotărâre și ca potere slavică, a păzi neutralitatea nu e mai multŭ cu potință. La care parte stă 
Austria și Prusia ? la a Rusieĭ ― Rinulŭ și Belgiŭ se facŭ teatrulŭ resbeluluĭ; din partea 
Turcieĭ se luptă refugiațiĭ ca doctoriĭ armatelorŭ. Palmerstonŭ ține cărma dincolo de canale 
și trimbița de resboiŭ trăzește tradițiunele napoleonide. Momentele ce vorbescŭ de pace 
sună can așia. Vezinduse turciĭ părăsițĭ de aliațiĭ seĭ și știindŭ că a făcutŭ tóte spre 
susținerea vaseĭ sele, aducăndumĭ aminte și de bătaia dela Navarinŭ, nu le va remănea alta 
decătŭ a se supune, și a primi nota vieneze fără modificațiunĭ ― Apoĭ și Rusia are călcăiulŭ 
luĭ Ahile, și încă nu numaĭ unulŭ la care se póte răni. Căci de și ea a datŭ vecinuluĭ seŭ 
întrʼunŭ resboiŭ tănguitoriŭ revoluționariŭ unŭ contingente, acésta nu sʼa făcutŭ numaĭ în 
interesulŭ vecinuluĭ ci și alŭ seŭ propriŭ. Și orĭ cătŭ este de mare poterea armateĭ și 
capacitatea armelorŭ Rusiei, totușĭ nu e cu potință, ca ea să nu ia în privință și să nu 
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prețuéscă pericolulŭ, ce unŭ resbelŭ europénŭ arŭ poatea aduce eĭ și aliațilorŭ seĭ. A sta 
isolată de tótă lumea nu este nicĭ o potere a lumeĭ destulŭ de mare. Décă vrea Rusia așĭ 
păstra aliațiĭ seĭ atuncĭ ea să nu sepe la redăcinile lorŭ, care săntŭ și rădecinele proprieĭ sele 
mărimĭ ș. a. ― Din tóte aceste ne arŭ fi ertatŭ a trage înceierea, că de va și veni la luptă 
între turcĭ și rușĭ, din acésta nu se va naște unŭ resbelŭ europénŭ, căcĭ poterile nu vorŭ lăsa 
pe Rusia să ocupe, ci să ʼșĭ ia numaĭ satisfacție. 
 P o r c e ș t ĭ  11 Sept. Décă va vețĭ aduce aminte de corespundința, ce ve amŭ fostŭ 
trimisŭ în 18 Ianuariŭ, (Nr. 6 Tel.) nu ve va prinde minunea, căcĭ iarășĭ ve scriu noutățĭ din 
sătuțulŭ nostru, aceste noutățĭ săntŭ totŭ de aceea natură ca și cele de atuncĭ: 
 Decĭ me grăbescŭ să se descriu numaĭ cele ce sʼaŭ făcutŭ. Astăzĭ mersă vătavulŭ 
țehiuluĭ nostru Ioane Popa cu juratulŭ satuluĭ Ioane Căpăciunŭ la Opor. oficiolatŭ de cercŭ 
în Sibiiŭ, unde eraŭ poftițĭ prin D. Comisariŭ, aci primiră o artiă și o medaliă de Bronțŭ în 
tocŭ de pele dreptŭ semnŭ de recunoștință, ce a meritatŭ industria nóstră în Londra. 
 Artia este în forma uneĭ diplome, are désupra unŭ simbolŭ adecă o femee frumósă, 
care ține în măna dréptă unŭ ramŭ de stălpărĭ, iară măna cea stăngă o razimă pe capulŭ uneĭ 
oĭ; giosŭ lăngă dănsa șede unŭ leŭ, désupra eĭ săntŭ doe genie unulŭ adecă varsă prisosulŭ 
din corpŭ, iară celalaltă în mănă bastonulŭ luĭ mercuriŭ. ― Subt acestŭ simbolŭ este 
următórea Inscripțiune „Exhibition of the Works of Industry of all Nations 1851. I heriby 
certify that Herr-Portsest was an Exhibitor Eshibition Hayde Park London 15 Oct. 1851.          
    Albert President of the Royal Commission. 
 Medalia are totŭ acésta inscripțiune și pe o față înfățișéză portretulŭ președinteluĭ, 
adecă alŭ principeluĭ Albertŭ, iară pe alta parte globulŭ pămăntuluĭ. 
 Romănește arŭ suna acésta inscripțiune can așia: Espunerea opuluĭ de industriă a 
tuturorŭ națiunelorŭ 1851.  Cu acésta se adeverește Domnuluĭ-Porceștĭ ca înfățișetoriŭ. 
 Ecpunerea din Hide Parc. în Londra 15 Octom. 1851.     A l b e r t ŭ  Președintele 
comisiuneĭ regeștĭ.  
 Aci vomŭ erta pe Domniĭ Englezĭ, că în locŭ de „Satulŭ Porceștĭ“ puseră „Domnulŭ 
Porceștĭ.“   
 Pentru noĭ săntŭ semnele aceste clenodie cu atăta maĭ prețióse, cu cătŭ vedemŭ, că 
și după doĭ anĭ află ramura nóstră de industriă recunoștința uneĭ comisiunĭ, ce a cercetatŭ 
milione de lucrurĭ din tótă lumea, ele ne vorŭ fi de îndemnŭ pentru noĭ și urmașiĭ nostri a 
îndeletnici și a prețui industria, care precum vezurămŭ ne pune în relațiune cu tótă lumea. 
 Austria. V i e n a  16 Septem. c. n. Cerimonialele asupra presentăreŭ coróneĭ 
ungureștĭ înaintea Maiestateĭ Sele în Viena și re’ntórcerea ei la Buda. Lunĭ în 19 Sept. după 
amézĭ la 4 ore se afla ce. r. înteiulŭ maiestru supremŭ de curte în curtea drumuluĭ de ferŭ 
nordicŭ, ca să aștepte venirea coróneĭ ungureștĭ și celorlalte clenodie imperialĭ. Totŭ aci se 
adună și concernințiĭ despărțeminte de serviție ale prénalteĭ curțĭ. Localitățile în curtea 
drumuluĭ săntŭ după trebuință încise și ocupate. Înnălția Sea împerătéscă Arhiducele 
gubernatore militare și civile din Ungaria, cu o comisiune denumită de Maiestatea Sea ce. r. 
apostolică, și o deputațiune unguréscă stătătóriă din preoțimea maĭ înaltă, din consiliarĭ 
intimĭ, din cameralĭ și magnațĭ sosescŭ către 4 ore cu însemnele în curtea drumuluĭ de ferŭ. 
După primire prin ce. r. înteiele supremŭ Măiestrŭ de curte ridică medulariĭ deputațiuneĭ, ce 
săntŭ denumițĭ du înălția sea Arhiducele lada, în carea săntŭ cuprinse insemnele, din 
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vagonulŭ drumuluĭ de ferŭ, și o punŭ într’o caretă descisă de curte trasă de 6 caĭ. Acuma se 
pune ductulŭ în mișcare către ce. r. reședință în următoriulŭ modŭ: Unŭ despărțemăntŭ de 
ce. r. Géndarmeriă de gardă călare, înteiulŭ ce. r. supremŭ maiestru de curte în  o trăsură de 
curte cu 6 caĭ, insemnele în trăsura descisă, înălția sea împerătéscă Arhiducele gubernatore 
militare și civile în o trăsură împerătéscă cu 6 caĭ, medulariĭ comisiuneĭ pomenite în trăsură 
de curte cu 6 caĭ, unŭ despărțemăntŭ de ce. r. Géndarmeriă de gardă înceie ductulŭ. Pe 
lăngă careta descisă, în carea se află insemnele, mergŭ pe de laturĭ căte 6 ce. r. trabanțĭ de 
gardă, pe lăngă suișulŭ atătŭ a acesteĭ carete descise, cătŭ și a celorlalte trăsure merge căte 
unŭ locaĭ de curte. Ductulŭ ia drumulŭ prin Iegerțaile prin pórta turnuluĭ roșŭ în cetatea din 
lontru, apoĭ prin ulița episcopéscă peste piața S. Stefanŭ, graben și colmarc. Tóte aceste 
piațe și ulițe săntŭ ocupate de soldațĭ ce forméză spalire. Medulariĭ deputațiuneĭ ungureștĭ 
mergŭ maĭ nainte în fiacere dela curtea drumuluĭ de ferŭ peste podulŭ dela Augarten, și prin 
pórta scotică în ce. r. reședință, unde se daŭ giosŭ la treptele ambasadorilorŭ și aștéptă aci 
dinpreună cu capelaniĭ și parohulŭ de curte, cariĭ săntŭ adunațĭ acolo în ornate bisericeștĭ 
sosirea insemnelorŭ. Cum ajungŭ aceste aci, de locŭ medulariĭ menițĭ pentru acésta ridică 
lada din caretă și o ducŭ pe o portătóriă premergăndŭ preoțimea și ce. r. înteiulŭ supremŭ 
maiestru de curte în capela curțiĭ, și o așéză pe partea stăngă lăngă altariulŭ de căpeteniă. 
Înălția Sea împerătéscă Ariducele, comisiunea și deputațiunea urméză după insemne, și 
cuprindŭ locŭ în biserică dinpreună cu înteiulŭ ce. r. măiestrŭ de curte. Parohulŭ curțiĭ și a 
reședințeĭ după o rugățiune împărțește binecuvăntarea, și lada se portă în cămara de 
vistierie bisericéscă, ce se află lăngă presbiteriŭ; a căreĭ ușĭ se încuie, și se punŭ straje 
îndoite din ce. r. trabanțĭ de gardă, și așia se îndepărtéză toțĭ, înaintea ferestrilorŭ cămareĭ 
de vistierie bisericeștĭ în curtea capeleĭ se punŭ dóe straje de soldațĭ. Ceia dela cămara de 
vistieriă o ia ce. r. Parohŭ de curte și reședință spre păstrare. 
 După primirea știreĭ prin telegrafŭ despre sosirea coróneĭ și celorlalte clenodie 
imperialĭ se va îndura Maiestatea Sea ce. r. a veni dela Olomuțŭ la Viena. În urmarea acésta 
se adună în 20 Sept. nainte de amézĭ la 10 ore ce. r. consiliarĭ intimĭ, și camerariĭ în gală la 
curte. Totŭ aci se adună cu înălția Sea împerătéscă Arhiducele gubernatore militare și civile 
comisiunea unguréscă și deputațiunea precum și ce. r. generalitate și corpulŭ ofițirescŭ. La 
ora hotărâtă se ducŭ aceia deputațĭ, ce săntŭ menițĭ pentru portarea coróneĭ șĭ optŭ ce. r. 
arțierĭ gardistĭ la biserică, unde în presenția Parohuluĭ de curte și președință se descide 
cămara de vistieriă bisericscă și corona se ia și se pórtă prin deputațiĭ ungureștĭ orănduițĭ pe 
lăngă comitivă laterale a pomenițilorŭ arțierĭ gardistĭ peste treptele ambasadorilorŭ prin 
apartamentele ce săntŭ ocupate de gardistĭ, în sala de ceremoniă, și acolo se pune de o parte 
a tronuluĭ cu perine pe mese acoperite cu catifea. Acuma se face știre Maiestateĭ Sele 
precum că este totŭ gata și Maiestatea Sea se îndură subt precedința statuluĭ de curte a 
merge în sala de ceremoniă și a se pune pe tronŭ subt baldahinu, unde împregiurulŭ 
cuprinde pusețiunea obicinuită. Înălția Sea împerătéscă Arhiducele gubernatore militare și 
civile ține către Maiestatea Sea o cuvântare, la care se îndură Maiestatea Sea a respunde. 
După aceea se ridică Maiestatea Sea și subt președința statuluĭ de curte merge în oratoriŭ. 
Cum ese Maiestatea Sea din sală insemnele se ridică prin deputațiĭ de maĭ nainte și subt 
comitiva deputațiunei și comisiuneĭ ungureștĭ și subt paza arțier gardeĭ se portă iarășĭ în 
capela curțiĭ, și aci se așeză cu perinele de partea altariuluĭ de căpeteniă. Parohulŭ curțiĭ și a 
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reședințeĭ întonă acuma unŭ „Te Deum,“ ce se căntă de capela musicale a curțiĭ. După 
sevărșirea acesteĭ căntărĭ se întórce Maiestatea Sea din oratoriŭ subt cortegiune în 
apartamentele sele, statulŭ de curte și ceilalțĭ, ce aŭ fostŭ față se depărtéză, ― iară 
insemnele se pórtă prin deputațĭ iarășĭ în cămara de vistieriă bisericéscă, și aci se încuie 
iarășĭ în ladă, apoĭ se încide ușa cămăreĭ și se așéză străjile cuvenite, așia precum sʼa făcutŭ 
în zioa de maĭ nainte. 
 Mecurĭ în 21 Sept. diminéța la 7 ore se pórtă lada cu insemnele totŭ în modulŭ 
serbătorescŭ ca la venire, din reședință în căutarea drumuluĭ de ferŭ, și de aci din preʼnalta 
poruncă se reduce la Buda. 

________________ 
Întămplărĭ de zile. 

 Maiestatea Sea ce. r. Împeratulŭ a fostŭ în modulŭ celŭ maĭ strălucitŭ și cu celŭ maĭ 
mare entusiasmŭ primitŭ în Olomuțŭ. 
 Precum se scrie „Gazeteĭ de Colonia“ Împeratulŭ Nicolaŭ nu arŭ fi datŭ asupra 
modificațiunilorŭ turceștĭ nice unŭ respunsŭ, ci arŭ fi enunciatŭ judecata sea asupra 
proiectuluĭ de împăciuire, o judecată carea nu a potutŭ fi maĭ scurtă și maĭ apriată. Țarulŭ 
să fie zisŭ adecă numaĭ atăta .. Décă modificațiunele ce leʼa făcutŭ pórta săntŭ ponderóse, 
atuncĭ eŭ nu pricepŭ, cum a potutŭ conferința dela Viena a presubpune primirea lorŭ, iară 
de nu săntŭ ponderóse, atuncĭ eŭ nu vedŭ pentru ce pórta nu lea lăsatŭ cu totulŭ. 
 În urmarea uneĭ patente împerăteștĭ se va întroduce dela 1 Maiŭ 1854 în tótă 
Ungaria, Voivodina și Bănatŭ feria (acovulŭ) și mesura (mețulŭ) austriacă. 
 În Nevcastle face holera propășire neodihnitóriă. Din 57 individe, ce sʼaŭ bolnăvitŭ 
întrʼo zi, aŭ muritŭ 23 în vreocăteva ore.  
 În cetatea Pergosŭ și Mesolungi a fostŭ în 28 Aug. unŭ cutremurŭ de pămăntŭ mare, 
și a făcutŭ însemnate pagube. 
 Consuleluĭ grecescŭ din Bucureștĭ sʼa luatŭ decătre guberniulŭ turcescŭ 
„ecsecvatur“ pentru că la sosirea principeluĭ Gorcécof acolo ia făcutŭ visită în uniforma de 
gală. 
 Ministeriulŭ turcescŭ se amenință simplu cu mórtea décă va representa reŭ causa 
națiunale, și se va lăsa a se abate prin influință străină ca să slăbéscă poterea și vaza 
tronuluĭ osmanŭ. 
 Trupele egiptene, care săntŭ adunate pe țermiĭ Bosforuluĭ, pătimescŭ tare de bóle, și 
morŭ din ele mulțĭ. 
 Dela Varna se scrie din 3 Sept. cumcă comendantele de fortăréță de acolo Mehmed 
Pașa arŭ fi căpătatŭ poruncă să se aprovisioneze pentru 12,000 de óste, ce este pentru Varna 
hătărâtă. După acésta a judeca, se pare bătaia neîncungirabile. 
 După cum se aude Maiestatea Sea Împeratulŭ arŭ fi slobozitŭ demăndățiune, ca 
organisarea nouelorŭ oficiolate administrative să încépă cu țerele de conónă Croația și 
Slavonia. 
 După „Presă“ organisațiunea locuiințeĭ din Transilvania arŭ avea să urmeze 
curăndŭ, fiindŭ că statulŭ personale alŭ eĭ sʼa aplacidatŭ la loculŭ maĭ înaltŭ cu 1 
Locuțiitoriŭ, 1 Consiliariŭ de curte, 8 Consiliarĭ de locuțiință, 9 Secretarĭ, 12 Concepistĭ, 10 
practicanțĭ de conceptŭ cu adjutŭ, și cu personalele de lipsă pentru oficiolatele de ajutoriŭ.
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 Pentru norocósa aflare a insemnelorŭ de coronă ungureștĭ are să se tipăréscă o 
medaliă de aducere aminte. 
 La Dubova în Ungaria a cercatŭ o mumă a ʼșĭ amorâ copiiĭ unŭ feciorŭ de 10 anĭ, și 
o fată de 6 anĭ cu briciulŭ, copiiĭ sermanĭ aŭ scăpatŭ de mórte, dar săntŭ rănițĭ. Pe urmă a 
cercatŭ și ea să se omóră. 
 Gazeta Timișóreĭ iarășĭ publică maĭ multe osănde asupra individelorŭ, care sʼaŭ 
înpotrivitŭ poteriĭ militarĭ și pentru ascunderea armelorŭ. 
 Faima ce sʼa fostŭ lățitŭ că corpulŭ rusescŭ a luĭ Osten Sacen sarŭ fi pusŭ în mișcare 
spre principate sʼa adeveritŭ în faptă.  
 O foe din Constantinopole pune poterea turcéscă armată la 393500 de feciorĭ. Și 
armata turcéscă dela Dunăre la 120,000.  
 Precum se aude o însoțire de magnațiĭ ungureștĭ aŭ de găndŭ să facă unŭ 
monumentŭ pe loculŭ unde sʼa aflatŭ corona S. Stefanŭ. 
 Sultanulŭ Abdul Megid de și este în vărstă numai de 30 anĭ, totușĭ numeră 15 copiĭ 
recunoscuțĭ, 10 principĭ, și 5 principese. În anulŭ 1840 i sʼaŭ născutŭ 3 copiĭ, în anulŭ 1842 
iarășĭ treĭ, în anulŭ 1844 doi, în anulŭ 1846 unŭ, în anulŭ 1848 doĭ, în anulŭ 1849 unŭ, și în 
anulŭ 1850 treĭ, în anulŭ acestŭ de pe urmă i sʼaŭ născutŭ și gemenĭ. 
 După știrĭ demne de crezutŭ în Iașĭ sʼa arătatŭ maĭ multe casurĭ de holeră, și ciuma 
vitelorŭ iarășĭ a începutŭ în principate a se estinde. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 Asupra causeĭ Principatelorŭ romăneștĭ scrie ziurnalele de Constantinopole din 4 
Sept. Principiĭ aŭ desfășiuratŭ în respunsulŭ, ce lʼaŭ datŭ porțiĭ din urmarea ordineĭ de 
reciemare, cumcă eĭ la publicarea divanelorŭ: lorŭ în interesulŭ țerilorŭ de a remănea la 
posturile lorŭ, aŭ de găndŭ a urma acésta pănă atuncĭ, pănă nu le va trimite stăpănirea o alta 
nouă peremptoriă inviațiune. Consiliulŭ ministeriale turcescŭ, care sʼa adunatŭ în tréba 
acésta în 28 Augustŭ, a consultatŭ despre acésta, și după cererea poruncilorŭ sultanuluĭ a 
înceiatŭ, cumcă guberniulŭ împerătescŭ în îngrigirea sea pentru principate, și în 
considerațiunea motivelorŭ așternute nu va sta maĭ departe pe porunca reciămătóriă, numaĭ 
de arŭ fi și principiĭ în stare a umplea detorințele sele către stăpănire, și a plăti tributŭ, căcĭ 
altfeliŭ pórta se va vedea silită a lua acelea mesure, ce i se vorŭ păré amesurate spre paza 
drepturilorŭ și demnitățiĭ sele. Acésta hotărâre sʼa trimisŭ în 30 Aug. la Bucureștĭ și Iașĭ. 

________________ 
Anglia. 

 Lordulŭ Clarendon Ministrulŭ englezescŭ alŭ trebilorŭ din afară a datŭ la nota 
circulare ruséscă unŭ respunsŭ lungŭ, can în forma aceea, precum a eșitŭ și dela ministrulŭ 
frănțosescŭ, în niște terminĭ can aspriĭ, unde se îngredește asupra tuturorŭ în vinuirilorŭ ce 
sʼaŭ făcutŭ din partea Rusieĭ poterilorŭ apusene. Actulŭ pórtă datulŭ din 16 Iuliŭ 1853. 
Despre actulŭ acesta vorbește o corespundință din Londonŭ din 13 Septembre în 
următoriulŭ modŭ: Erĭ era încă o îndoială mare despre identitatea actuluĭ acestuĭ. Multe 
posițiunĭ se părură pré aspre pentru ministriulŭ luĭ Aberdeen. Cu tóte însă aceste depeșa 
este autentică și Timesulŭ a înpărtășitʼo în originale. După părerea Timesulŭ acésta notă arŭ 
fi făcutŭ minunĭ, căcĭ nʼa ajunsŭ bine între zidurile S. Petersburguluĭ, și țarulŭ de locŭ a 
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primitŭ condițiunele de înpăciuire, și maĭ tărziŭ primi în 24 de ore totŭ ce cerŭ conferința 
vieneză dela elŭ. Fără a afla proiectulŭ de înpăciuire vienezŭ perfectŭ, remăne lucrulŭ totŭ 
pe lăngă aceea, cumcă prin elŭ sʼarŭ fi ajutatŭ trebuințele turceștĭ. Că nu sʼa întrebatŭ 
ambasadorele turcescŭ în timpulŭ compunereĭ noteĭ, a fostŭ o greșélă a cortezieĭ însă nicĭ o 
pagubă materiale. La sfărșitŭ observă că pusețiunea Anglieĭ și a aliațilorŭ eĭ este pusețiunea 
de mijlocitoriŭ și la casŭ de trebuință de mizlocitoriŭ armatŭ pentru scutirea uneĭ politice de 
pace, și de și guberniulŭ britanicŭ nu a pregetatŭ a protesta asupra politiceĭ de atacare a 
Rusieĭ cu destulŭ de mare vitejiă, ea totușĭ este pentru aceea și îndatorată a pune doruluĭ de 
bătaie turcescŭ precătŭ póte frăne mărtuitórie. 
 

 

P u b l i c a r e. 
 În 29/16 Sept. a. c. înainte de amézĭ se vorŭ licita în cancelaria oficiolatuluĭ montanŭ 
de pădurĭ în Săcărămbŭ 3300 bucățĭ galbenĭ împerăteștĭ. Cumpărătoriĭ săntŭ poftițĭ a se afla 
atuncĭ acolo mi a aduce 2/3 țedule de 1 și 2, iară 1/3 țedule de 5 și 10 f. 
 

Cursulŭ banilorŭ la Viena în 20. Septem. Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 116 

Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒    109 ¼ 
 

 
23.  

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Brașovului III. fl. cr. 

 Din Comunitatea F u n d a t a, în valută. Dela Ios. Moșoiŭ 
Paroh 2 f. 30 c. Nic. Lungu jude 2 f. 30 c. Buc. Moșoiu Paroh 2 f. 30 c. 
Nic. Grozia 15 c. Moise Enescŭ 15 c. Jos. Oltianŭ 15 c. I. Fota 15 c. S. 
Oncioiŭ 15 c. M. Ciurea Paroh 15 c.        în arg. face                  Suma 

 
 
 

3 

 
 
 
36 

 Din Comunitatea C e i a , în valută. Dela   Nicolae Jaja Paroh 
2 f. 30 c. I. Băncilă Gociman 25 c. I. Poținc 15 c. I. Duiuc 25 c. Ios. 
Duiuc 10 c. Geor. Pecea 15 c. I. Duiuc 15 c. Georg. Blaj 15 c. Nic. 
Posădariŭ 10 c. Nic. Negușŭ 15 c. Nic. Duță 15 c.  în arg. face         

Suma 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
― 

 Din Comunitatea Peștera. Dela Buc. Cojanu Par. 1 f. G. 
Cojanu Preot 20 c. I. Moșoiŭ 12 c. B. Moșoiŭ 12 c. N. Stanislav 6 c. B. 
Gerbacea 6 c. I. Tărcă 6 c.           Suma 

 
 

2 

 
 
2 

 Din Comunitatea Ș i r n e a, în valut. Dela G. Țăposŭ Par. 8 f. 
I. Țăposŭ Par. 2 f. 30 c.    în arg. face        Suma  

 
4 

 
12 

 Dela Parohulŭ din Sempetru Nicolae Frateș         50 ― 

Suma 50 ― 

Din Protopopiatulŭ Clujuluĭ de josŭ.  
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 Dela Comunitatea Somoșfalăŭ  ‒ ‒ 5 ― 

     „               „   Cara    ‒ ‒ ‒ 5 ― 

         „               „   M. Calian ‒ ‒ ‒ 4 ― 

             „               „   Bărăiĭ    ‒ ‒ ‒ 4 ― 

            „               „   Sovatu de josŭ  ‒ ‒ 1 36 

Suma 19 36 

Din Protopopiatulŭ Cetateĭ de Pétră.  

 Dela P. Protopopŭ Gregoriu Ciocaș ‒ ‒ 6 ― 

 Dela Comunitatea Fănațelorŭ  ‒ ‒ 10 ― 

 „  „  Săcătură ‒ ‒ ‒ 2 ― 

 „  „  Plopișiŭ ‒ ‒ ‒ 2 ― 

 „  „  Cărpinișiŭ‒ ‒ ‒ 3 14 

 „  „  Berințĭ ‒ ‒ ‒ 3 12 

 „  „  S. Capolnoc  ‒    ‒    ‒ 11 14 

 „  „  Cărăunariĭ ‒ ‒ ‒ 10 44 

 „  „  Vima mică ‒ ‒ ‒ 4 ― 

 „  „  Selnițe    ‒ ‒ ‒ 3 ― 

 „  „  Finteușul mare   ‒ ‒ 12 ― 

 „  „  Ciocotișŭ ‒ ‒ ‒ 4 ― 

Suma 71 24 

Din protopopiatulŭ Sebeșiuluĭ.   

 Din Comunitatea L a n c r ă m u l u ĭ, Dela S. biserică 10 f. 
Simeon Ionaș Paroh 10 f. Nic. Macsim titor 20 c. Nist. Petraș tit. 6 c. 
Pav. Lupŭ tit. 10 c. Nic. Sciopŭ tit. 6 c. Bucatele adunate 4 f. Roman 
Lașită 6 c. Amăr. Pavelŭ 2 c. Maria Met. Sârbu 2 c. Avr. David 
învățet. 1 f. I. Pav. Lupŭ cant. 1 f. Sim. Nistor Parasc 10 c. M. Albu 5 
c. Sim. Blaga not. 2 f. I. Stefefan pecurariu 2 f. Ioan Lașiță Preot 5 f.  

  

 Suma  36 7 

 Din Comunitatea R ă h ă u l u ĭ. Dela Nicola Cărpinișénŭ 
Parohŭ 2 f. Ioan Goța Paroh 1 f. Dim. Muntiŭ Paroh 1 f. I. Cerpinișón 
not. 5 f. Avr. Cărcinișén învățetoriŭ 1 f. I. Floca cant. 1 f. I. Boia jude 
1 f. Irim. Fulea 1 f. G. Maier 1 f. P. Nicifor 1 r. Avr. Onea 1 f. D. 
Floca 1 f. G. Cărpinișén 1 f. I. Căpulnar 10 c. I. Ant. Bena 20 c. G. 
Rodian 1 f. Dela S. biserică 10 f.                      Suma  

 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 
 
30 

 Din Comunitatea R ă c i t a. Dela Nicolae Raica Paroh 4 f. 
Irimie Dăncilă 1 f. I. Stănilă 1 f. Adam Călénu 20 c. Dan. Dăncilă 1 f. 
Ad. Mateiŭ 1 f. Stan Cocină 6 c. Dan Cătana 6 c. I. Stanciŭ 6 c. I. 
Undreĭ 6 c. Georg. Raica 6 c. Pet. Cărpinișén 10 f. Pav. David 10 c. I. 
Iancu 6 c. Sim. David 6 c. Ilie Iacob 6 c. Mih. Călénu 6 c. Grig Stănilă 
10 c. Dan. Stanciŭ 10 c. I. Davidŭ 10 c. Grig. Gișe 10 c. Istinie Davidŭ 
10 c. Pet. Tricu 6 c. Dan Raica 10 c. Vas. Cetine 1 f. Op. Ilie 10 c. 
Mih. Mirca 10 c. D. Raica 1 f. Const. Cetine 1 f. Nic. Duvle 1 f. Dela 
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S. biserică 1 f.                      Suma 16 ― 

 Din Comunitatea V i n g a r d u l u ĭ. Dela P. Georgiu 
Creițariŭ Paroh și Assessore cons. Ioan Creițariŭ mi Gavriil Creițariŭ 
notariu  ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 
 

10 

 
 
― 

 La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  ‒ 4138 12 3/5 

Suma totală 4379 39 3/5 
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