
  

Pag. | 59 



 

Pag. | 60



  

Pag. | 61 



 

Pag. | 62



  

Pag. | 63 

 
 

Depeșe telegrafice. 
 O l o m u ț ŭ  21 Septem. c. n. Astăzĭ dela 8―10 ore a fostŭ manevră de câmpŭ și 
esercițiŭ de infanteriă. Dela 10―12 a eserceatŭ regimentele de cavaleriă în focŭ naintea 
Maiestățiĭ Sele ce. r. apostolice. 
 O l o m u ț ŭ  23 Sept.  Astăzĭ la 12 ore a sositŭ aicĭ înălția Sea regéscă principele de 
Borusia. Și la 2 ore înălția Sea regéscă principele C a r o l ŭ  din Bavaria. Astăzĭ aŭ tóte 
trupele paosŭ. 
 S a l o n i h i  21 Sept.  Gubernatoriĭ provincielorŭ macedonice aŭ căpătatŭ din 
Constantinopole inviațiune, ca să cieme redifiĭ din tóte părțile. Redifiĭ din Drama, Pravita, 
Cavala, Sarișbanŭ, și Ienige la olaltă 2670 de feciorĭ sʼaŭ dusŭ parte siluițĭ, parte de voe 
bună la Sofia. 

________________ 
Proiect. 

Pentru facerea unuĭ monumentŭ de amintire 
a 

Mitropolituluĭ Veniamin 
Și fundația unuĭ ținterim séŭ necropoli 

pentru locuitoriĭ din Iașĭ. 
 Mitropolitulŭ Moldavieĭ Veniaminŭ a fostŭ unulŭ din principiĭ bisericeștĭ ceĭ maĭ 
însemnațĭ, adăpatŭ în științe maĭ vărtosŭ adăncŭ în cele dumnezeeștĭ, ne a lăsatŭ suvenire 
frumóse de activa sea viață. Elŭ dară nu are însemnătate numaĭ în Moldavia, ci ca unŭ 
luciafărŭ străluce în tótă romănimea. Patrioțiĭ luĭ moldovenĭ a hotărătŭ aĭ face unŭ 
monumentŭ în frumosulŭ ținterimŭ, ce are să se clădéscă lăngă Iașĭ, și póte că va fi unicŭ în 
genulŭ seŭ. Prețuindŭ dară și noĭ ca romănĭ acésta frumósă întreprindere în aducerea aminte 
de acestŭ strălucitŭ bărbatŭ alŭ națiuneĭ nóstre, înpărtășimŭ cititorilorŭ nostriĭ proiectulŭ 
pentru înființarea monumentuluĭ acestuĭ, precum îlŭ vedemŭ în suplementulŭ „Gazeteĭ de 
Moldavia la Nr. 67“ lăsăndŭ afară cele ce se potŭ pricepe numaĭ avăndŭ planulŭ înaintea 
ocilorŭ. 
 „Strămoșiĭ nostri stătură o dineóră în putere și în lucrare, eĭ făptuiră multe pentru 
binele și măntuirea națieĭ, plecară a lor capete obosite și răposară, pulberea lor freamătă 
încă sub pasul nepoților, ear sufletul le recémă datoria de a urma faptele lor ! 
 Décă toțĭ ómeniĭ, de pe fața pămăntuluĭ, cu ociĭ cătră ceriŭ strigănd: „Părintele 
nostru!“ mărturisesc că sănt frațĭ, cu căt maĭ vărtos se cuvine nu numaĭ să simpateze între 
sine aceĭ trăitorĭ în pămăntul moștenirei lor, vorbitorĭ aceeașĭ limbă, ci și a lor iubire se 
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cuvine să se întindă de o potrivă atăt asupra némuluĭ viitoriŭ căt și asupra aceluĭ trecut. 
Precum gloriósă este amintirea că strămoșiĭ virtuoșĭ și aprozĭ sʼaŭ îngrijit de binele nostru 
maĭ nainte încă de a fi noĭ născuțĭ, că întru asta sʼaŭ luptat și sʼaŭ ostenit pentru noĭ, de 
asemenele de măngăere ne ar fi ca după trecerea nóstră din vieață, să nu fim uitațĭ de 
nepoțĭ, și ca acele ce pentru dănșiĭ aŭ plăntat măna nóstră, să fie păstrate, sporite și onorate, 
și ca sentimentul de recunoștință, reunind pe aceĭ ce timpul aŭ despărțit, să încege nodulŭ 
veciniceĭ legăturĭ! Movilile cele nenumărate de care se încunună munceiĭ și culmele țăreĭ 
nóstre, sănt monumente, care varvariĭ vecimeĭ, mănațĭ de un instinct de recunoștință, aŭ 
înălțat binefăcătorilor națieĭ lor, și prin o lucrare ostenitóre aŭ asigurat răposaților 
adăposturĭ sănțite. Un mormănt a bărbaților ce am respectat, și acelora ce am iubit, espus 
fiind ocilor, nu este numaĭ o paradă deșartă, ci un îndemn de imitare pentru uniĭ, ear pentru 
alțiĭ un Paladium din care răsună un glas de măntuire în oara pericululuĭ și a alunecăreĭ 
nóstre. Cumpenind asemene adevărurĭ nu putem tăgădui că îndatorirea către răposațiĭ este 
dictată de religie, de moralŭ și ciar de politică. Strămoșiĭ și părințiĭ aŭ murit în încrederea 
acésta, óre cuvine-se ca din nepăsare, seaŭ ciar cu mănă sacriletă să nimicim acel sentiment 
măngăitoriŭ ce ʼiaŭ însoțit la trecerea în cealaltă lume ? De sʼar fi pututŭ teme de una ca 
acésta, părințiĭ, cu urgie ar căuta asupra fiilor în oara morțeĭ, nici o faptă bună, nicĭ o 
fondație filantropică nu sʼar întemeia, și omul, prin négră nemulțămire ar nega unicul seŭ 
cel nobil ! 
 În a lor evlavie, în simplicitatea uzurilor (obiceiŭ) ereditate, strămoșiĭ îngriginduse 
de istŭ obiect mărețŭ, aŭ fondat monastirĭ, subt a cărora aripĭ răposază a lor rămășițurĭ 
muritóre îndemnănd în giurul lor adăposturĭ pentru frațiĭ lor. Dar astăzĭ cine din creștinĭ, nu 
plănge pe răposațiĭ seĭ nu numaĭ din duioșie, ci deseorĭ și din un sentiment revoltătoriŭ, 
văzind mormintele iubiților seĭ, espuse maltrătăreĭ profane a ómenilor și a furieĭ 
elementelor! încăt, sermanul reposat, după o vieață ostenitóre, nu găsește nicĭ în mormănt 
un răpaos, și se zădărnicește zisa bisericeĭ și a poporului: „Fieʼĭ țărăna ușóră.“ 
 Aceste luări-aminte, și sentimente de evlavie și de patriotizm aŭ dictat astăzĭ o 
propunere, care aŭ revărsat o frumósă lucóre asupra locuitorilor capitaleĭ. 
 Un act pulbic din partea înaltului cler, a Boerilor și a notabilităților, aŭ cerut, spre 
mărturisirea respectóseĭ amintirĭ cătră sufletescul nostru părinte, răposatul Mitropolit 
Veniamin, a ʼi se înălța un monument, și dorind aʼĭ da tot odată și o aplicație folositóre, aŭ 
rostit dorința aʼl înființa în un ținterim public, orănduit ciar în privirea morală și sanitară de 
Reglementul Organic. Astă cerere sʼaŭ încuviințat de Prea Î. Domnŭ, protector strălucit a 
tuturor îmbunătățirilor publice. 
 Conform cu asemene principiĭ, sʼaŭ încredințat DD. Postelnicĭ: G. Asaci și N. 
Istrati, proiectarea ținterimuluĭ și a monumentuluĭ, ear rezultatul lucrărilor se espune prin 
următórea descriere. 
 Deși dupe propunerea sus-zĭsă, interimul era a se face la Socola, luăndu-se aminte la 
întinderea loculuĭ cerut întru acésta, și la neîndemănarea șesuluĭ, unde în adăncime de 
căteva palme esă apă, și deseorĭ să înundă de răvărsările de pe délurile învecinate, sʼaŭ ales 
costișa déluluĭ de Galata care neîntrebuințată fiind la alt ceva, reunește și avantajul că 
ținterimul, espus fiind privireĭ, prin a sa menire nu póte produce decăt o măntuitóre înriurire 
asupra moraluluĭ locuitorilor, înfățoșind tot-odată prin a sa măréță construcție o podóbă 
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monumentală a capitaleĭ. Maĭ ales că asemene așezăminte, de care sănt astăzĭ îndănuite nu 
numaĭ tóte politiile marĭ a Europeĭ, ci și multe provinciale, sănt așezate în moda fi espuse 
vedereĭ publice precum la Bulogna: Il canpo santo, la Paris Cimitiére du père la Chaiseĭ și 
du Mont Parnasse, și precum la antici Romanĭ asemene morminte eraŭ înșirate afară de 
politiĭ, délungul drumurilor publice. Dupre a sa menire ținterimul sʼa denumit Necropolĭ 
séŭ cetatea morților. 
 Pe acest temeiŭ, și după instrucțiile împărtășite, D. Antonio Croce, arhitect Italian 
de la Ticino, carele între altele aŭ eseccutat maĭ multe edificiĭ mi case și la Constantinopoli, 
aŭ compus proiectul arhitectonic a ținterimuluĭ, ear D. Spatar Alecsandru Asaci acel a 
monumentuluĭ Veniamin. 
 Monumentul Veniamin se póte face sculpit în formă de basso-relievo, adecă 
ziumătate eșit afară, de marmoră, aŭ de fer vărsat bronzuit, avănd pe piedestral înscrisul 
următoriŭ: 

V e n i a m i n  
Mitropolit i Arhiepiscopŭ. 

Moldavieĭ și Suceveĭ. 
Născut în Decemvrie 1768. răposat în 18 Dec. 1846. 

aŭ păstorit 50 anĭ. 
Evlavia și recunoștința publică ʼiaŭ nus istŭ monument în mezul  

fiilor seĭĭ sufleteștĭ 
Sub domnia Î. S. Prințuluĭ Grigorie A. Gica. 

1853. 
Ear pe fața da întrăreĭ se va scrie. 

Necropoli Iașilor. 
Fundat la 1853 de doritoriĭ măntuireĭ sufleteștĭ. 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 S i b i i ŭ  15 Sept. Erĭi pe la 3 ore după amézĭ sosi Escelenția Sea Părintele 
Episcopŭ Barone de Șaguna sănetosŭ din Brașovŭ, și astăzi plecă la Sigișóră, unde este 
poftitŭ de Serenitatea Sea Principele gubernatore milit. și civ., la desvălirea monumentuluĭ 
generaleluĭ muscălescŭ Scariatinŭ. ― Serenitatea Sea Principele gubernatore Carolŭ de 
Șvarțenbergŭ, și Escelenția Sea D. M. L. C. Ioane Bordolo de Boreo, cu maĭ multe persóne 
înalte militarĭ plecară de erĭ către Șigisóră spre maĭ sus atinsulŭ scopŭ. ― Duminecă sosi 
aicĭ Ser. D. Generalŭ rusescŭ principele Usarov, cu unŭ colonelŭŭ și unŭ căpitanŭ, și 
petrecăndŭ aicea pănă mâne, vorŭ pleca iarășĭ la Șigișóră. Aséră le a căntatŭ banda militare 
a regimentuluĭ Niujan, unde sʼa fostŭ adunatŭ o mulțime de ómeniĭ. 
 Ilustritatea Sea D. Episcopŭ romano-catolicŭ Dr. Ludovicŭ Hainald se află iarășĭ în 
mizloculŭ nostru. 
 B r a ș i o v ŭ   13 Septembr. 1853. Joĭ în 10 ale acesteia séra avurămŭ norocire a 
saluta în mizloculŭ nostru pe iubitulŭ nostrŭ Arhipăstoriŭ Escelenția Sea D. Episcopŭ 
Andreiŭ Barone de Șaguna. O mulțime de preoțĭ și de cetățenĭ romănĭ fruntașĭ eșiră 
binevenituluĭ óspe înainte, cariĭ ʼlĭ comitară la locuința, unde trasă. A doua zi la 5 óre după 
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amiazĭ fură poftițĭ în cortilulŭ Escelențieĭ Sele atătŭ DD. Eforĭ scolarĭ, cătŭ și corpulŭ 
profesorale dela scóla centrale gr. resăriténă, spre a li se face cunoscutŭ scopulŭ venireĭ 
Arhipăstoriuluĭ în mizloculŭ iubițilorŭ seĭ fiĭ sufleteștĭ din Brașiovŭ. „Scopulŭ venireĭ 
mele“ începu Pré Sfinția Sea a cuvănta, este, ca să ve împărtășescŭ știrea cea fórte multŭ 
îmbucurătóriă pentru întréga națiune romănă și deosebĭ pentru fiiĭ eĭ ceĭ de relegea gr. 
resăriténă din Ardélŭ, cumcă înaltulŭ Ministeriŭ de cultŭ și de învățămăntŭ sʼa înduratŭ la 
cererea comunelorŭ romăne gr. resăritene din Brașiovŭ ale da voiă, ca cu începutulŭ anuluĭ 
scolasticŭ 185 ¾ să descidă unŭ gimnasiu micŭ și că acestŭ gimnasiŭ va dobăndi și 
publicitate, îndată ce se vorŭ împlini niște defecte“. 
 După acésta lăsă Escelenția Sea a se citi a se citi Decretuluĭ guberniale atărnătoriŭ, 
pe care apoĭ ʼlŭ tălmăci din puntŭ în puntŭ romănește; maĭ încolo făgădui Esce. Sea la 
fondulŭ scolasticŭ căte 100 f. m. c. pe totŭ anulŭ, și numeră numaĭ decătŭ suma acésta 
pentru a 185¾. În sfărșitŭ esprimăndușĭ a Sea precum și a întregeĭ națiunĭ recunoștință către 
Domniĭ binefăcătorĭ, cariĭ nu cruțară nicĭ o ostenélă nici unŭ sacrificiŭ spre a înființa unŭ 
institutŭ atătŭ de momentosŭ pentru înaintarea în cuctură a tinerimeĭ nóstre, pofti totŭ 
deodată pe DD. Eforĭ și pe corpulŭ profesorale, ca să se siliască cătŭ maĭ îngrabă a împlini 
condițiunile, ce se maĭ cerŭ pentru ca gimpasiulŭ să dobăndiască publicitate. Séra se ridică 
în onórea înaltuluĭ óspe înaintea cortiluluĭ seŭ unŭ Transparentŭ iluminatŭ, pe care sʼa 
aflatŭ însemnele arhiereștĭ cŭ inscripțiune, désupra: A. B. Ș, éră dedesuptŭ: Grațiă, cultură 
și bucuriă Romănuluĭ vesteștĭ. Apoĭ ʼĭ se făcu și serenadă, fiindŭ locuința Escelențieĭ Sele 
pănă tărziŭ încongiurată de o mare mulțime de poporŭ. Sămbătă înainte de amiazĭ sluji 
Escelenția Sea în biserica grecéecă din cetate, apoĭ totŭ întrʼaceea zi se dădu în onórea 
înaltuluĭ óspe o masă în casele Dluĭ Orgidanŭ. 
 Astăzĭ duminecă în 13 diminéța ținŭ Esce. Sea liturgiă de mulțămită în biserica S. 
Nicolaŭ din suburbiulŭ de susŭ, la care se înalțară rugățiunĭ de mulțămită către ceriŭ, pentru 
căcĭ a încoronatŭ cu unŭ succesŭ așia de fericitoriŭ ostenelele comunelorŭ din Brașiovŭ 
pentru înfiinșarea gimnasiuluĭ. Apoĭ se făcu pomenire pentru titoriĭ ceĭ reposațĭ aĭ scólelorŭ. 
În sfărșitŭ Esce. Sea ținu o cuvăntare, prin care între altele învăță pe credințioșiĭ seĭ fiĭ 
sufleteștĭ, ca să se străduiască și de aci încolo așia a lucra, cătŭ gimnasiulŭ să înfloriască și 
să prospereze. La 4 óre după amĭazĭ porni Escelenția Sea érășĭ spre Sibiiŭ, luăndŭ cu sine 
cele maĭ vie dovezĭ despre încrederea și cinstirea, de care săntŭ însuflețițĭ fiiĭ seĭ ceĭ 
sufleteștĭ din Brașiovŭ către neobositulŭ seŭ Părinte și Arhipăstoritŭ, și lăsăndŭ în urmă și 
cele maĭ plăcute suvenire. Altă corespundință ce ne sosi tărziŭ totŭ în privința acésta o 
vomŭ publica în Nr. viitoriŭ. 
 Austria.   V i e n a   19 Sept. „Décă cerșitoriulŭ află o corónă, elŭ știe că ea este a 
regelui“ zice Oloferne. Insurecțiunea unguréscă nu știu acésta, dar veciulŭ pămăntŭ știu, 
căcĭ elŭ iară dădu afară clenodiulŭ, ceʼlŭ ținu așia îndelungatŭ ascunsŭ. Cu reînvierea 
acestuĭ simbolŭ de potere și splendóre se înceie vederosŭ și înpăciuitorŭ întunecósa tragediă 
unguréscă. Coróna de ferŭ lombardică nu maĭ póte cugeta acuma cu compătimire suméță pe 
perină de catifea în Monța la perduta sea soră unguréscă, cuviósa pălăriă arhiducéscă 
austriacă, și coróna Bohemieĭ în camera de prețióse la Viena vorŭ străluci întimpinăndŭ pe 
ceea, ce a eșitŭ din întunecósa nópte iarășĭ la lumină, și coróna luĭ Carolŭ celŭ mare va 
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reflecta razele, pentru că póte că a maĭ remasŭ în ea lumina strălucituluĭ împeratŭ, care a 
portatʼo, a celuĭ poternicŭ, care de atătea orĭ a învinsŭ pe urmașiĭ lui Attila. 
 A fostŭ bine, că coróna S. Stefan, ― carea era anĭ întregĭ încungiurată de păzitorĭ 
îmbrăcațĭ în aurŭ, de perine de mătasă cusute cu firŭ, și de alte prețiósă strălucitórie și 
pompóse, ― sʼa îndepărtatŭ, și a dormitatŭ lăngă rostogolișulŭ petrelorŭ și rădăcine în 
pămăntŭ nomolosŭ, căcĭ acuma va potea maĭ ușor suferi a nu maĭ înfrumseța capetele 
principilorŭ, și a porta în tăcere și odihnă o viață nepompósă. Fără sunetŭ arŭ fi remasŭ ea 
în capitalea Ungarieĭ, séŭ arŭ fi fostŭ așezată ca unŭ trupŭ mortŭ în cămara de prețióse a 
Vieneĭ. Acuma însă ea maĭ fu portată încă o dată în triumfŭ prin țere, ea mérsă suméță în 
cetatea împerătéscă, ca să salute pe monarhulŭ, care nu sʼarŭ fi maĭ dusŭ, ca să o aducă dela 
Buda spre încoronarea regeluĭ. 
 Poporuluĭ sʼa făcutŭ acésta istoriă de serbătóre. Reședința serbéze astăzĭ acésta 
serbătóre, la care a luatŭ parte tinerŭ, și bătrânŭ, mare, și micŭ. Din drumurile și ulițele 
lateralĭ, care ducŭ la drumurile de căpeteniă, se înbulziaŭ nenumerate grupe de ómenĭ, ca să 
străbată în graben, și în piața luĭ Stefanŭ. Mulțimea acésta de ómenĭ se minuna și înbulzia 
peste olaltă așia, ca căndŭ fieștecare din spectatorĭ arŭ fi fostŭ Regele, pentru care sʼa adusŭ 
coróna. Frumseța și tinereța a fostŭ representată în ferestriĭ. Plinele de grațiă neveste și 
fecióre aruncaŭ giosŭ întunecósele séŭ albastrele sele căutărĭ, și copiiĭ cariĭ de optŭ zile se 
bucură de sosirea coróneĭ, băteŭ în palme, și arătaŭ fețe préfericite. Cine nu este așia de 
norocosŭ, ca să aibă o privire frumósă, séŭ a vorbi după datina reședințeĭ, a ședea în 
Colmarc, séŭ în ulița turnuluĭ roșiu, acela sʼa invitatŭ la amiciĭ și rudeniile sele pe aceea oră 
de óspe, precum se face acésta la îngropățiunĭ mărețe, și la festivitățĭ strălucite lumeștĭ și 
bisericeștĭ, fiă ca să trécă procesiunea dela Joia verde, fie ca să paradese stereotipele 
călărețilorŭ de ferŭ, séŭ óre cumva săʼșĭ țină întrarea sea coróna S. Stefanŭ. 
 Toțĭ se uimiră căutândŭ la călărețulŭ alergătoriŭ, care publică sosirea insemnelorŭ 
imperialĭ prin presenția sea. Trimbițariĭ sunaŭ, ulaniĭ, cariĭ dela curtea drumuluĭ de ferŭ 
formară spalire, luară o pusețiune amesurată, steguțele lorŭ resbelice fluturaŭ, și careta 
împerătéscă de gală, pe carea zăcéŭ insemnele, acoperite cu pănură, se învărtea încetŭ 
înainte. Musica militare întonă imnulŭ seŭ, și o inimă fantastică se bedea încungiurată de 
sălbatice stature viteje ale unuĭ Zapolia, Huniadi, Betlen Gaborŭ, și de posomorâtulŭ 
împeratŭ Ferdinandŭ alŭ II.‒lé și Matia, care corona S. Stefanŭ a portatʼo dela Buda la 
Praga, la Viena, la Albaregale, și la Sibiiŭ, și se simțea zguduitŭ din lontru de o gróză 
romantică a rarilorŭ timpĭ, și îndepărtatelorŭ vécurĭ. ―  Acésta corespundință din O. D. P. 
sună cam romantice, însă ne dă a pricepe, care este sórtea coróneĭ de astăzĭ înainte, și de 
aceea grigea ce se născuse în uniĭ prin cerimoniele, care se făcură acesteĭ coróne, nu are 
nicĭ unŭ temeiŭ, căcĭ în tóte cerimoniele acele nu se póte alta privi, decătŭ o serbătóre 
cuviințiósă, pentru verificarea, și în onórea aflăreĭ acestorŭ clenodie, care săntŭ întru 
adeberŭ de aicĭ încolo numaĭ clenodie istorice, și niște semne, care aŭ avutŭ odată 
însemnătatea lorŭ, cu tóte că altŭ corespundinte descrie aceste cerimonie din altŭ punctŭ de 
vedere. 

________________ 
Întămplări de zile. 

 Trupele împerăteștĭ concentrate la Olomuțŭ constaŭ din 40,000 de feciorĭ. 
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 În privința luĭ Reșid Pașa Anglia iarășĭ va citi levitele Porțiĭ, și îĭ va spune, că totŭ 
ce va urma din ale eĭ caprițe și îndărjiă, va avea numaĭ șie singură a și le adscrie. 
 În Parisŭ sʼa făcutŭ în privința orienteluĭ unŭ zgomotŭ cu totulŭ deosebitŭ și 
nepotrivitŭ cu seriósa stare a lucruluĭ. Din contră în Anglia, unde pănă acuma eraŭ 
speranțele cele maĭ sângióse, se văpsescŭ lucrurile cu colorĭ posomorâțĭ. 
 Lordulŭ Clarendon să fie deciaratŭ că elŭ crede, cum că cérta între turcĭ și rușĭ se va 
potea descurca altfeliŭ, decătŭ prin tunurĭ. 
 Din Constantinopole a eșitŭ faima, cumcă pe stégurile ruseștĭ sʼa zugrăvitŭ mitra 
patriarhale, și crucea, ca să dee resboiuluĭ unŭ coloritŭ religiosŭ. 
 În 10 Septem. sʼa presentatŭ Maiestățiĭ Sele împeratuluĭ coróna Ungarieĭ cu o 
cuvântare din partea înălțieĭ sele împerăteștĭ Arhiducele Albrehtŭ gubernatorele millitare și 
civile alŭ Ungarieĭ, în care înălția Sea în numele țereĭ a încredințatŭ pe Maiestatea Sea 
despre neclintita credință a subpușilorŭ Ungarieĭ. Maiestatea Sea sʼa înduratŭ prégrațiosŭ a 
primi acésta încredințare și a zice, cumcă coróna și insemnele eĭ aŭ să se reʼntórcă iarășĭ la 
Buda subt privigierea înălțieie Sele împerăteștĭ, și că acésta se face dreptŭ semnŭ de 
prégrațiósa încredințare despre credința Ungarieĭ. 
 Trenulŭ separatŭ, care a adusŭ coróna dela Buda la Viena a fostŭ peste totŭ loculŭ 
salutatŭ de o mulțime de ómenĭ. 
 În 4 Oct. se vorŭ înpărți în Viena, ca în toțĭ aniĭ, 10 premie pentru servitoriĭ și 
servitórele cele maĭ demne. Óre la noĭ aflasʼarŭ vre una, care să merite premiu ? ― 
 În Irlandia, unde este serăcia maĭ mare, a începutŭ iarășĭ a se arăta bóla de cartofĭ, și 
a pune pe ómenĭ la o grige înspeimăntătóriă pentru susținerea viețiĭ. 
 În băile dela Carlsbadŭ aŭ fostŭ în anulŭ acesta 4560; în cele dela Teplițŭ 4005; și în 
cele dela Franțensbadŭ 1788 de pătimașĭ. 
 După unŭ ucasŭ împerătescŭ împeratulŭ Rusieĭ a maĭ luatŭ titlulŭ de „Cucerniculŭ 
Domnŭ,“ împerătésa de „Cucernica Dómnă;“ ceilalțĭ medularĭ aĭ familieĭ în linia bărbătéscă 
„Dreptŭ credințiosulŭ Domnŭ,“ în linia femeiască „Dreptŭ credințiósa Dómnă.“ 
 Se spune că împeratulŭ Franțozilorŭ arŭ fi zisŭ maĭ dăunăzĭ în consiliulŭ 
ministeriale, „Amenințațĭ de fóme, de lipsa banilorŭ, și de bóle epidemice precum sântemŭ, 
ce se facemŭ noĭ aci și pentru seremaniĭ turcĭ.“ 
 Gazeta universale aduce știrea, cumcă posițiunea creștinilorŭ în Turcia sʼa făcutŭ cu 
totulŭ critică. La mănăstirea din Citrosŭ și Votina aŭ spartŭ turcii porțile, și aŭ friptŭ pe 
egumenĭ cu apă fértă, pe călugărĭ iaŭ pusŭ pe frigărĭ, și iaŭ friptŭ, și pe unulŭ laŭ belitŭ de 
viu.   
 Maiestatea Sea împeratulŭ a suprinsŭ și mângăiatŭ cu înalta Sea presențiă pe 
mareșalele Barone Vimpfen, care e maĭ de multŭ bolnavŭ în patŭ. 
 În Giőngiőșŭ sʼa osănditŭ Andreiŭ Celemen la mórte pentru nelegiuita posedare de 
arme și de munițiune, și în 4 Sept sʼa și pusŭ osănda în lucrare. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 B u c u r e ș t i   1 Sept. Rușiĭ se tragŭ cu încetulŭ de aicĭ, în zilele de pe urmă se 
pregăteaŭ de marșŭ și singuraticele despărțeminte de trupe. Și lagărulŭ din Focșanĭ se va 
redica curăndŭ, însă numaĭ ca să plece maĭ încolo spre Giurgiŭ lăngă Dunăre dincóce de 
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Rușciucŭ. Din Rusia sosescŭ întrʼuna trupe nóue. Sunanța este aicea pré apăsată, și cele maĭ 
estravaganțĭ faime cerculéză din Constantinpoole. Rașid Pașa săʼșĭ fie cerutŭ iarășĭ 
dimisiunea, și să fie deciaratŭ ambasadorilorŭ străinĭ, cum că elŭ subtŭ relațiunile de față, și 
subtŭ amenințetória sunanță a poporuluĭi în capitalea turcéscă, vede pericolŭ pentru 
sultanulŭ a maĭ face concesiunĭ. Uniĭ vreŭ să știe că în Stamvulŭ sʼaŭ făcutŭ și arestărĭ 
multe, multe familie de aicea, care aŭ în Constantinopole rudenie, săntŭ îngrigite despre 
sórtea lorŭ. 

________________ 
Anglia. 

 L o n d o n ŭ   17 Sept. c. n. În Marța trecută a fostŭ iarășĭ consiliu ministeriale între 
Lordulŭ Aberden, Clarendon, Rusel, și Palmerston, în care, precum se zice, sʼa înceiatŭ și 
sigilatŭ sórtea Turcieĭ. Faimele despre conclusulŭ acesteĭ consultărĭ află la începutŭ puțină 
credință, acuma însă aŭ luatŭ o formă cu multŭ maĭ pipăitóriă, de cătŭ ca să nu să ia în 
considerațiune. 
 Unŭ corespundinte parisianŭ, care altfeliŭ se vede a fi bine informatŭ, zice, că 
curierulŭ duce instrucțiunĭ Lorduluĭ Redclife, în care i se comite, a nu săsa nimicŭ 
necercatŭ, ca să miște pe sultanulŭ spre grabnica primire a noteĭ vieneze nescimbate, și 
décă pórta arŭ reflecta, cumcă ea nu maĭ este în stare a ținea poporațiunea în frâŭ, atuncĭ 
Lordulŭ e înputernicitŭ a lăsa să între în Bosforŭ escadra englesscă, și a pune trupe pe 
uscatŭ, ca să dee vază hotărârilorŭ Sultanuluĭ. Împeratulŭ franțozescŭ consultândŭ despre 
acestŭ planŭ, sa hotărâtŭ pentru primirea luĭ. Cea maĭ mare grige este, că curierulŭ va sosi 
prétărziu, și de arŭ sosi șa timpŭ potrivitŭ, óre Turcia primiva consiliulŭ Franțieĭ și alŭ 
Anglei? Căndŭ unele foĭ nainte cu 14 zile zicéŭ, că va veni lucrulŭ acolo, ca flotele aliate 
săʼșĭ întórcă poterea sea asupra Turcieĭ, atuncĭ suméța Anglie a râsŭ de acésta,‟ adeveratŭ 
continentale fantasiă“ se vede însă că de astă dată străiniĭ maĭ bine pricepură politica de 
cătŭ engleziĭ. Anglia și Franția este gata a scóte pe sultanulŭ din mănile anarhieĭ și aʼlŭ 
scuti asupra terorismuluĭ alŭ fanaticeĭ partide naționalĭ. De sʼarŭ îndepărta însă ca din 
nenorocire să vină în provincie lucrulŭ la conflictŭ, de arŭ cădea disoluta armată a luĭ Omer 
Pașa cu strigarea „Trădare“ asupra creștinilorŭ, atuncĭ Anglia și Franția nu numaĭ că arŭ fi 
gata a primi acestŭ servițiŭ de amóre, ci arŭ fi și silită alŭ primi, și atuncĭ arŭ lua 
intervențiunea amicabile a poterilorŭ protectice asupra omorâtoriulŭ dorŭ de bătae a 
turcilorŭ unŭ haracterŭ mărețŭ. Austria arŭ avea détoriă a contribui la pațificațiunea statuluĭ 
veciŭ, și cine știe óre potésʼarŭ refusa ofertulŭ Rusieĭ, a trimite unŭ corpŭ de ajutoriŭ peste 
Dunăre, fiindcă acésta nu arŭ potea greși a desaboa serbătorește și óre ce idee de 
ocupațiune. Fără a vrea ne aducemŭ acuma aci aminte de planulŭ acela de împărțire, pe care 
bine versatulŭ „Timesŭ“ în timpulŭ resculăreĭ Montenegrinilorŭ lʼa atinsŭ cam de departe. 

________________ 
Rusia. 

 Ambasadorele rusescŭ din Viena a primitŭ nota ministruluĭ conteluĭ Neselrode cu 
datŭ 26 Aug. în care i se arată refusarea modificațiunilorŭ turceștĭ în nota vieneză. Delocŭ 
la începutulŭ acesteĭ note se ciamă luarea aminte a Conteluĭ Buolŭ spre o notă ruséscă din 
15 Iuliŭ, ca să micșoreză apăsarea, ce a trebuitŭ să facă acésta scimbare în împeratulŭ 
Nicolaŭ. Apoĭ continue contele Neselrode zicăndŭ „După ce eŭ în numele Maiestățiĭ Sele, 
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primiŭ proiectulŭ de notă care ni lʼa enunciatŭ Austria ca unŭ ultimatŭ aflatŭ maĭ nainte și 
de Anglia și Franția cuviințiosŭ, că vrea săʼlŭ așternă porțiĭ, și că dela primirea acestuia arŭ 
atărna continuarea amicabileluluĭ servițiŭ alŭ eĭ, eŭ adaosăiŭ întrʼo depeșă, care ți sʼa 
trimisŭ D. Barone, ca să înpărtășeștĭ cabinetuluĭ Austriacŭ următóriele observărĭ și 
raservațiunĭ. ― Aci citéză contele Neselrode pasagea în care Rusia deciară, cuncă fiindŭ ea 
gata a primi unŭ ambasadore turcescŭ, nu arŭ maĭ voi a veni în pusețiune“ a maĭ esamina 
maĭ tărziŭ noue scimbărĭ și că ea în acelŭ casŭ, nu sʼarŭ vedea maĭ multŭ legată de 
cuvintele sele.“ 
 După o descriere istorică a tuturorŭ negoțiațiunilorŭ, și arătarea concesiunilorŭ 
făcute din partea Rusieĭ, zice că nu e maĭ multŭ cu potință a concede porțiĭ scimbărĭ în 
proiectŭ, după ce împeratulŭ din partea sea a renunciatŭ la aceste, și face propunere: 
 Uniculŭ mizlocŭ spre săvărșirea acesteĭ certe vede Rusia acolo ― a lăsa pórta sorțiĭ 
sele, vrea să zică a o părăsi cu totulŭ. Décă Turcia nu se va vedea sprijinită în opusețiunea 
eĭ, ea va încerca așĭ compromita pusețiunea sea întrʼunŭ modŭ așia de seriosŭ. 
 La sfărșitŭ deciară contele Neselrode: Nicĭ în momentulŭ acesta arŭ folosi ceva 
nouele concesiunĭ, căcĭ noĭ vedemŭ din depeșele luĭ, cumcă guberniulŭ otomanicŭ aștepta 
numaĭ învoirea nóstră, ca să facă subscrierea luĭ, și tremiterea unuĭ solŭ atărnătórie iarășĭ de 
condițiunĭ noue, și că ea și în priviința deșertăriĭ principatelorŭ a făcutŭ propunerĭ 
inadmisibilĭ. 
 Ce se atinge de puntulŭ de pe urmă noĭ potemŭ numaĭ repețĭ, cumcă sosirea soluluĭ 
turcescŭ, care va aduce nota vieneză fără modificațiunĭ, va fi de ajunsŭ în S. Petersburgŭ, ca 
de locŭ să dămŭ ordine oștirilorŭ nóstre a se întórce peste graniță. 
 Se scrie din Mosca, cumcă clironomulŭ coroneĭ marele principe Alecsandru 
cercetăndŭ soborulŭ uspieniĭ (adormireĭ) a fostŭ salutatŭ acolo de mitropolitulŭ cu 
următóriele cuvinte: Dreptŭ credințióse Domnule! Décă ne este îngăduitŭ a găcĭ 
însemnătatea călătorieĭ Tale, și presențieĭ Tele aicĭ, atuncĭ noĭ cugetămŭ că Tu după 
ecsemplulŭ mareluĭ Teŭ Părinte aĭ venitŭ aicea în fuga pajureĭ, ca să vezĭ aĭ venitŭ aicea în 
fuga pajureĭ, ca să vezĭ cu propriĭ ocĭ, și să punĭ în personăʼțĭ în lucrare aceea, ce elŭ a 
încredințatŭ îngrigireĭ Tele. Pe Tine a Te vedea, în fața Tea, în faptele Tele a vedea iarășĭ 
icóna luĭ este pentru noĭ o ecsaltată bucuriă. Noĭ rugămŭ pre Dumnezeŭ, ca ostenelele Tele 
să nuʼțĭ cadă grele, să fie plăcute Tatăluĭ Teŭ, și pentru Rusia salutarie. 

________________ 
Turcia. 

 În privința causeĭ turco-ruseștĭ aŭ începutŭ toțĭ zirnaliĭ a arăta cea maĭ mare 
activitate. O corespundință din Viena din 10 Sept. privește acésta causă în următoriulŭ 
modŭ: Mai seriosŭ decătŭ orĭ căndŭ pășește diplomația europénă la lucrulŭ celŭ greŭ a 
împedeca o catastrofă în oriente, și la întemplare ca acésta totușĭ să propună, să calculeze 
eventualitatea, ce arŭ potea să se nască din ea. Căcĭ precum zisă astăzĭ unŭ publicistŭ istețŭ 
cu mare adeverŭ, „Bătaia! nu maĭ însemnéză de multŭ numaĭ bătaia și pacea orientale, nu 
numaĭ diferințele în oriente, ci totimea întrebăreĭ europene, ce ʼșia ridicatŭ capulŭ în 
timpulŭ de pe urmă.“ 
 Corespundintele face după aceea digresiunĭ la poterile Europeĭ, și la întălnirile 
potentațilorŭ în Olomuțŭ, apoĭ trece la causa orientale și zice: Ce se atinge în speție de 
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causa orientale, din ce sʼaŭ făcutŭ oficiosŭ cunoscute, și aŭ resuflatŭ afară neoficiosŭ, 
starea lucruluĭ se pare a fi următóriă: 
 Rusia își va retrage trupele din principate de locŭ cum va porni ambasadorele 
turcescŭ estraordinariŭ din Constantinopole și va aduce nota fără modificațiunĭ. Este lucru 
cunoscutŭ, cum că conferința din Viena nʼa atinsŭ punctulŭ acesta, ci ca de sine 
înțelegătoriŭ la lăsatŭ disprețiuneĭ împeratuluĭ rusescŭ. Europa era tótă în îndoială, că óre 
urmava deșertarea principatelorŭ, căndŭ iată acum Contele Neselrode ne dă despre acésta în 
nota sea din 26 Augustŭ celŭ maĭ apriatŭ și precisŭ respunsŭ „Trupele ruseștĭ se vorŭ 
reciema“ Din partea acésta arŭ fi dară întrebarea deslegată. 
 Însă în mesura, în care crește liniștea din partea Rusieĭ se arată, și neodihna totŭ maĭ 
tare din partea turcéscă. Nicĭ o foe oficiósă, sʼaŭ ne oficiósă a fostŭ pănă astăzĭ în stare aʼșĭ 
esplica causa, ce a mișcatŭ pe pórtă, ca să facă modificațiunĭ în nota vieneză. Astăzĭ însă ne 
aduce o depeșă știrea cumcă partida religiósă arŭ fi luatŭ inițiativa și prin o deputațiune arŭ 
sili pe „stăpănitoriŭ credințioșilorŭ“ la bătae. În Parisŭ se pare că acésta dispusețiune 
resboiosă a turcilorŭ, se privește acuma cu mare seriositate și sʼa făcutŭ proiectulŭ, ca cele 
patru poterĭ să dea porțiĭ o notă colectivă, că adecă primirea noteĭ vieneze nu arŭ aduce micĭ 
o daună Turcieĭ. Însă precum se aude, acestŭ proiectŭ sʼarŭ fi refusatŭ din partea celorlalțĭ 
medularĭ de conferință. Acestĭ cu vreŭ săʼși lege mănile pentru întămplarea décă susținerea 
Turcieĭ nu arŭ maĭ fi cu potință și arŭ trebui pășitŭ la înpărțirea eĭ. Cumcă nicĭ acésta ideă 
nu este himeră și poterile caută a se face cunoscute cu ea, a arătatŭ presa ministeriale a 
Angleĭ încă de astă primăvéră, căndŭ Timesulŭ era plinŭ de idee împărțitóire. Căndŭ însă 
Franția trimisă flota sea la Salamisŭ, și Aberdeen află cu cale a se însoți acestea atuncĭ 
amuțiră desbaterile despre înpărțire. 
 Ce maĭ remăne puterilorŭ de a face pentru susținerea păciĭ nu este alta, decătŭ a 
înfricoșa pe pórtă. Flotele vorŭ face spre acésta ce este cu potință. Ele aŭ fostŭ ciemate de 
sultanulŭ spre apărarea luĭ și ele îlŭ vorŭ apera păzindulŭ de partida resboinică. Presenția 
țaruluĭ în Olomuțŭ va face de bună sémă celŭ maĭ mare efectŭ și în Constantinopole. 
Astfeliŭ de argumente aŭ potere destulă a moia și pe turcĭ. Aceste săntŭ însă numaĭ 
suposițiunĭ, căcĭ décă sultanulŭ nu va remănea de astădată credințiosŭ caracteruluĭ seŭ celuĭ 
mole, atuncĭ nu vorŭ folosi multŭ nice demonstrațiunile flotelorŭ. A scuti pe sultanulŭ 
însușĭ asupra sea nu este altŭ mizlocŭ, decătŭ sila. Sila însă cu poterea armelorŭ este bătaea, 
și nu este fără potință evinementulŭ, că se va enuncia porțiĭ bătae, ca să se înpedece bătaia, 
și că acésta bătae o va face Anglia și Franția numai ca să nu o facă Rusia.  
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Iovanovicĭ 12 c. Ios. Pătrașc 20 c. Maria Ciot văd. 12 c. Mih. Creța 30 
c. Geor. Romosan tit. 24 c. I. Lăzăroiŭ 10 c. Geor. Rozor 6 c. Radu 
Cira 20 c. Șan. Borițescŭ 20 c. Sinziana văd. 6 c. Vas. Tăban 18 c. I. 
Julescu 10 c. N. Zaharia 12 c. A. Sâmedru 6 c. G. Beda 6 c. N. Mara 2 
c. Avram Drăgici 1 c. Creștina Bâru 2 c. G. Bcrlan 2 c. I. Dumitru 6 c. 
Safta luĭ I. Fulgerŭ 5 c. Acimŭ Neagoia 1 c. Iosif Neagoia 1 c. Mariuța 
Mituluĭ 3 c. I. Turdășan 6 c. Geor. Puciosŭ 3 c. Nic. Sărăcan 10 c. I. 
Grof 2 c. Nic. Muntén 2 c. I. Ivășcuțŭ 10 c. Măriuța Murări. văd. 6 c. 
Ios. Lazărŭ 12 c. Ios. Doana 2 c. I. Robŭ 6 c. Nani văd. 3 c. Ios 
Stefenie 2 c. Ad. Lup 6 c. Fil. Florea 2 c. I Simerén 2 c. I. Martin 2 c. 
I. Zaharie 1 c. Iov. Pavel 6 c. Ana Mih. Jibăt. văd. 2 c. Bucanŭ Lazăr 
10 c. Iac. Geogian 6 c. Toma Borza 6 c. Nic. Măcenic 2 c. N. Mihail 3 
c. Luca Susanŭ 4 c. Mac. Berianŭ 2 c. Titŭ Pricăjanŭ 10 c. Jiga 
Serafimŭ 4 c. Pet. Crișan 20 c. I. Țăran 26 c. G. Georgian 10 c. Nic. 
Maniuț 2 c. I. Ciurdăresc 6 c. Stef. Mihail 4 c. Nic. Bârsan învățet. 30 
c. Geor. Popovicĭ învățet. 10 c. Ios. Dafiŭ 1 ½ c. T. Dănoiŭ 1 ¼ c. N. 
Valvariĭ 2 c. Geor. Mih. 2 ½ c. Solomia I. Visaresc 12 Sim Brudariŭ 2 
c. Sim. Coșobia 2 c. Nic. Adămuțŭ 2 c. Nic. Plugarĭ 1 c. văd. Nic. 
Main 2 ½ c. Sivu Berianŭ 2 ½ c. I. Angel 2 c. Sofia A. Hanăș văd. 4 c. 
Geor. Hanăș 2 c. Ilie Puican 2 ½ c.          Suma  
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Din Comunitatea P r i c a z. Dela obște 4 f. Din lada bisericeĭ 4 f.              
Suma 

 
8 

 
― 

 Din Comunitatea T o r d a ș ŭ. Dela Petru Teodor Paroh 1 f. 
Pet. Devinca 6 c. Teod. David 6 c. Ac. Bircianŭ 6 c Salomia Lula 10 c. 
Dion. Devinca 6 c. Laz. Sinie 6 c. Zah. Sinie 6 c. Nic. Teod. 6 c. Isacŭ 
Lullu 10 c. A. Lullu 6 c. Ios. Lupșor 6 c. Iac. Visarescŭ 12 c. I. Lazar 6 
c. I. Lulla 6 c. Avel Vlad 6 c. Pet. Vlad 6 c. I. Dărăbanț 6 c. Teod. 
Lupșor 6 c. Ar. Sinie 6 c. Ad. Lulla 6 c. Ad. Lupșor 6 c. Ad. Todor 6 c. 
I. Todor 6 c. Pet. Todor 6 c. Ad. Todor 10 c. Pet. Maior 6 c. Ios. Lulla 
6 c. I. Lulla 6 c. Iac. Jelaba sen. 6 c. Ad. Jelaba 6 c. Iac. Jelaba iun. 6 c. 
Ad. Răduț 6 c. A. Blad 6 c. Mois. Răduț 6 c. Iac. Răduț 6 c. Ios. Lulla 
I. 6 c. Moisa Todor 10 c. Pet. Lullu 10 c. Adam Négoe 6 c.     

Suma 
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 Din Comunitatea R o m o s. Dela Ad. Băsărabă Par. 1 f. V. 
Băsărabă 20 c. V. Crăciunŭ I. 2 c. I. Stefan 2 c. G. Jula 2 c. I. Rădoiŭ 2 
c. Ivan Vasilca 1 c. Filip Vasilca 1 c. P. Pet. Baba 30 c. Din lada 
bisericeĭ 1 f.  

Suma 
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 Din Comunitatea R o m o ș e l l ŭ, în valută. Dela P. Avram 
Nastasi Paroh 50 c. P. Iv. Drăgan 1 f. 40 c. Panf. Mihaille 1 f. 15 c. 
Dominicŭ Iacocĭ 50 c. Mih. Dobran 15 c. I. Mihaile 15 c. Pet. Dubleș 
15 c. Geor. Terașc 15 c. I. Drăgan 15 c. I. Simedru 5 c. Pet. Bucșoiŭ 
15 c. Nic. Mihaile 15 c. I. Cârțu 5 c. I. Crăciunescu 7 c. Ap. Rovine 7 
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c. Nic. Căteniciŭ 5 c. Pet. Nesto 10 c. Luca Mih. 12 c. Sim. Popescu 
15 c. I. Uritoiŭ 10 c. Pet. Bobeĭ 15 c. Abr. T. Bucșa 2 c. I. Nasta 15 c. 
Nic. Nasta 5 c. Nic. A. Mihaile 4 c. Moise Crăciunescu 3 c. I. G. Pleșa 
5 c. A. Blagŭ f. 5 c. Moise Nesto 5 c. Zah. Cătăniciŭ 15 c. Ad. Țipan 
12 c. Nic. Ciutrile 15 c. Nic. Izdrăilă T. 13 c. Nic. Cătănici 9 c. Avr. 
Cătănici 12 c. Il. Cătănici 10 c. Dan. Popovicĭ 15 c. Sim. Cătănici 6 c. 
Coz. Bucșoiŭ 5 c. Vas. I. Șandru 7 c. Evuța P. A. Nasta 25 c.      în arg. 
face           Suma 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
23 ½ 

 Din Comunitatea Șibișelŭ. Dela Vas. Popovicĭ Paroh 2 f. 
Comunitatea de aicĭ 3 f.               Suma 

 
5 

 
― 

Suma 60 2 ½ 

La care se adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de   ‒ ‒ 4379 39 3/5  

Suma totală 4439 42 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 24. Septem. Calend. noŭ. 
Aurulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 116 1/8 
Argintulŭ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒        110 ¾  

 

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




