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Asilulŭ refugiaţilorŭ în Englitera. 

(Urmare.) 

 Să nu uĭtămŭ însă, că Englitera atuncĭ, ca şi acum se afla respective în puseţiune cea maĭ fericită: 

sfârşitulŭ luptelorŭ celorŭ marĭ a le luĭ Napoleone pentru coprinderea lumeĭ asecurase Englitereĭ în tóte 

părţile lumeĭ prăzĭ şi victorie nemărginite, apoĭ energia, şi sborulŭ naţiuneĭ engleze ajunsese a împune în 

neuntru şi în afară, în cătŭ numaĭ Roma veciă în culmea strălucireĭ sele se poté asemena cu acésta. Şi cu 

tóte aceste legea pentru depărtarea străinilorŭ remase în tărită maĭ bine de zece anĭ. Care aŭ fostŭ dar 

motivele bărbaţilorŭ de statŭ ce aŭ recomăndatŭ mesurele aceste, pentru ce se primea legea acésta în acele 

timpurĭ cu o oposiţiune aşia de mică, în vreme ce poporulŭ na’ŭ datŭ nicĭ o adresă pentru susţinerea 

dreptuluĭ de asilŭ? 

 La anulŭ 1816 în 11 Iuniŭ se sui lordulŭ Sidmutŭ în casa de susŭ pe tribună şi proiectă renoirea 

legiĭ pentru depărtarea străinilorŭ cu următóriele cuvinte: „Ve întrebŭ milorzilorŭ, firearŭ cu înţelepţiune 

a merge dintr’o odată o lege, care stă acum de 23 de anĭ şi, măcarcă Europa se află în împregiurărĭ 

favoritórie, óre starea Englitereĭ de astăzĭ nu maĭ cere nicĭ o mesură preîngrigitórie? Mie mi se pare, că 

după o ferbere, care se află în Europa, prolungirea acesteĭ legĭ este de lipsă pentru susţinerea paceĭ din 

năuntru şi din afară.“ 

 Contele Aberdeenŭ, totŭ acela, care se află astăzĭ în fruntea ministeriuluĭ, respunse la oposiţiunea 

conteluĭ de Carnarvonŭ:  

 „În anulŭ 1802 nobilele lordŭ află de cuviinţă a se susţinea legea aceasta. Dar în ce privinţă este 

maĭ multŭ vrednică pacea care o avemŭ astăzĭ de cătŭ ceea dela Amien? În timpulŭ acela aveamŭ de a 

face cu unŭ duşmanŭ, care ţinea în mănile sele frănele guberniuluĭ franţuzescŭ, iar poporulŭ era prietinulŭ 

nostru; acum burboniĭ săntŭ prieteniĭ nostriĭ, iar poporulŭ este în contra nóstră. Care ne póte strica maĭ 

multŭ, este aprópe de mintea omuluĭ. Scopulŭ legiĭ este a îndepărta criminea şi fără delegea, iar nu a 

încide uşia de celŭ prigonitŭ şi apăsatŭ. Pănă acum nu se făcu abusŭ cu poterea aceasta, şi pe viitoriŭ încă 

se va pune în lucrare cu cumpetŭ.“ 

 Alţĭ lorzĭ încă deciarară, cumcă suveranulŭ şi fără de legea pentru depărtarea străinilorŭ are 

dreptulŭ de a scóte din ţéră pe unŭ străinŭ, unŭ dreptŭ de care nu poţĭ despoia pe unŭ guberniŭ, fără de a 

te espune la cele maĭ rele urmărĭ; legea pentru străinĭ este numaĭ pentru de a scurta procesulŭ de 

espulsiune. Cănd se citi acelŭ proiectŭ de lege pentru a doa óră, abia se făcu o oposiţiune de 17 voturĭ. 

Numerulŭ străinilorŭ ce se afla pe acelŭ timpŭ în Englitera era ca la 20,000. 
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 În casa de giosŭ, unde renoirea legeĭ pentru străinĭ se propusese încă în 10 Maiŭ, solicitatoriulŭ 

generale apără cu cuvinte multŭ maĭ categorice dreptulŭ regeluĭ celŭ are pentru de a depărta din ţéră şi 

fără de aceea lege pe fiă care străinŭ. Lordulŭ Castlereag descrise împregiurările Franţieĭ, în contra căria 

se făcéŭ atuncĭ conspiraţiunĭ de către Olanda şi Belgiŭ, întocma cum se facŭ acum în contra guberniuluĭ 

Austriacŭ, de către Englitera, Piemontŭ şi Elveţia. Elveţia în zilele acele se înduplecă a nu maĭ primi în 

mizloculŭ seŭ pe fugariĭ compromişĭ, asemené apucă şi curtea de Olanda unele mesure şi Englitera se 

simţi îndetorată a nu suferi, ca burboniĭ, a cărorŭ readucere pe tronulŭ Franţieĭ a fostŭ naintată maĭ cu 

sémă de către ea, să fiă săpaţĭ prin intrige de din afară. Cabinetulŭ dela Londonŭ, zice acelŭ lordŭ, n’are 

să fiă unealtă duşmanilorŭ espatriaţĭ. Detoria şi onorea luĭ cere, ca elŭ să nu slugiască de vatră şi de locŭ 

de scăpare la avanturieriĭ fugiţĭ din patriă, lipsiţĭ de conştiinţă, carii hrănescŭ plane pentru resturnarea 

potereĭ legiuite. Oposiţiunea care stete contră în casa de giosŭ cănd se hotări renoirea acesteĭ legĭ pentru 

depărtarea străinilorŭ, abia potu înfăţişa unŭ numerŭ de 33 pănă la 47 de voturĭ. 

 Proiectăndŭ lordulŭ Castlereag în 5 Maiŭ 1818 renoirea legiĭ pentru străinĭ, în casa de giosŭ 

descrise starea politică de atuncĭ maĭ pe largŭ, care fiindŭ că sémănă fórte multŭ cu împregiurările nóstre 

de acum, nu va fi fără interesŭ a repeţi căteva pasage din acelea. Ce se zicea atuncĭ de Franţia, se póte 

zice acum de Austria, şi ce se zicé atuncĭ despre turburările de pace, care se grămădiră atuncĭ în Olanda şi 

Belgiŭ, se póte zice acum cu dreptŭ cuvântŭ despre alte ţere, cu aceea osibire, că curtea din Olanda plăti 

scumpŭ apărarea ce o dede revoluţionarilorŭ din Franţia, în vreme ce ţerile, care apără astăzĭ pe 

turburătorĭ, pănă acum remaseră nepedepsite. –  

 Ca o întroducere la puseţiunea sea arătă numitulŭ lordŭ, cumcă legea pentru străinĭ în forma sea 

blăndă nu împedecă pe nicĭ unulŭ din aceia a’şĭ petrece în Englitera cum îĭ place, pănă cănd elŭ nu se 

încércă a turbura liniştea statelorŭ împrietenite. În ceĭ şese anĭ din urmă numaĭ nóe persóne ajunseră a fi 

date peste graniţă, în ceĭ doĭ anĭ din urmă numaĭ treĭ, dóe la 1817, una la a.1818. Elŭ însă e convinsŭ, că 

décă n’arŭ fi în fiinţă acésta lege pentru străinĭ, care pe capitele revoluţionarie le opreşte a’şĭ face 

dievoleştile lorŭ plane în pămăntulŭ Englitereĭ, reulŭ, care se arătă în alte părţĭ, arŭ fi produsŭ şi aicĭ 

fructele sele cele nefericitórie. Décă guberniulŭ n’arŭ fi fostŭ provezutŭ cu aceste poterĭ, ce i se dederă 

pentru preîngrigire, atuncĭ s’arŭ fi vezutŭ strimtoratŭ a lua alte mesure spre apăraré intereselorŭ sele. Ca 

să potemŭ face asemănare, să aruncămŭ o privire asupra Olandeĭ împreunate. Acolo guberniulŭ a datŭ 

asilŭ séŭ locŭ de scăpare la o mulţime de spirite neliniştite, care nicĭ că se mulţumiră pănă căndŭ nu 

desciseră unŭ resbelŭ apriatŭ în contra maĭ multorŭ state; pănă căndŭ nu puseră măna pe tipariŭ, cu unŭ 

cuvăntŭ pănă căndŭ din asilŭ făcură unŭ scandalŭ pentru întréga Europă. Acestĭ eroĭ aĭ revoluţiuneĭ fură 

aşia de îndrăsneţĭ, în cătŭ nu se ruşinară a împărtăşi unuĭ statŭ mare, ce li se păré favoritoriŭ pentru 

scopurile lorŭ, o conjuraţiune formale pentru resturnarea dinastieĭ din Franţa, şi alŭ pofti, ca se le dee 

mănă de ajutoriŭ în privinţa acésta. 

 „Atentatulŭ ce se încercă nu demultŭ asupra vieţeĭ duceluĭ Velingtonŭ,“  zice lordulŭ maĭ departe, 

„este, după cum se ştie, fructulŭ unuĭ complotŭ, care se unelti înte persóne în Olanda şi între consimţitoriĭ 

lorŭ în Franţa.“ Acestŭ atentatŭ nu se póte esplica din vre o dujmăniă personale în contra acestuĭ eroŭ 

renumitŭ, ci elŭ a fostŭ urzitŭ ca asupra unuĭ bărbatŭ cu influinţă mare, care întrebue tóte mizlócele 

pentru susţinerea şi apărarea guberniuluĭ de astăzĭ din Franţa. 
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 Cuvintele acesté ne aducŭ fórte viŭ aminte de atentatulŭ, ce se încercă în zilele trecute asupra 

vieţeĭ prébunuluĭ nostru Împeratŭ. Glasurile ce se auziră cu ocasiunea acésta în Englitera, nu voia să ştie 

nimic despre aceea, cumcă între Libeni şi Coşutŭ a potutŭ să fie vre o legătură, prin urmare, că asupra 

Englitereǐ, care a datŭ locŭ de scăpare  agitătoriuluǐ, şi’lŭ apără pănă în zioa de astăzǐ, încă arŭ poté cădea 

o parte bună din vina morale, ce pórtă acelŭ atentatŭ diavolescŭ. Şi cu tóte aceste lumea vrea să ştie, că 

între acele dóe persóne a statŭ o legătură mult maǐ strinsă de cătŭ între persóna ce s’a încercatŭ a omorâ 

pe Velington şi partida revoluţionariă, ce se afla pe acele timpurǐ în Olanda.  Despre acéstă legătură 

ziurnaliĭ englezeştĭ scriseră şi desbătură maĭ bine de o ziumetate anŭ, şi în parlamentŭ totŭ pe aceea se 

rezimară desbaterile adecă pentru renoirea legeĭ privitóriă la depărtarea străinilorŭ periculoşĭ. Acésta arŭ 

trebui să nu o uĭte Englitera nicĭ în zioa de astăzǐ. Arŭ fi să’şĭ aducă aminte, cu cătă silinţă căută ea atuncĭ 

după firele complotuluĭ, în urmarea căruia ducele de Velington era să cadă jertfă resbunăreĭ refugiaţilorŭ. 

Puţinŭ îĭ păsă Engliterieǐ în fundulŭ inimeĭ sele pentru omorulŭ principeluǐ de Beri, şi cu tóte acesté ea 

pusă ómenĭ în tóte părţile, ca să afle din care parte bate vântulŭ revoluţionariŭ şi óre nu cumva 

complotulŭ se estinde pănă la frontierele Londonuluǐ. Cu revoluţiunea din Iuliŭ încă se împăcară engleziĭ 

fórte uşiorŭ, după ce vezură, că aceea a tăiatŭ în doe florea în care se afla cumerţiulŭ şi industria ce era 

împreunată în Olanda şi Belgiŭ. Cănd Ludovicŭ Filipŭ, regele Franţieǐ, a fostŭ silitŭ să o iee la fugă, 

engleziĭ ridea în pumnĭ şi numaĭ cănd vezură, că din caosulŭ republice franţozeştǐ reesă iarăşĭ 

napoleonismulŭ, cu care Englitera avu a se lupta maǐ bine de 20 anǐ şi a înarma în contra luĭ pe tótă 

Europa, atuncĭ îĭ coprinse spaĭma în tóte mădulările, temânduse, că măne aŭ poĭnăne o flotă frănţozéscă 

se va arăta pe malurile dela Doverŭ şi o colonă de veciĭ granadirĭ franţozeştĭ îşĭ va încerca iarăşĭ vitejia 

coprinzândŭ Toverulŭ. Spaĭma aceasta a fostŭ vrednică de risŭ; însă cu atătŭ maĭ seriósă 

transformaţiunea, în care păşiră clenţiĭ privilegiaţĭ aĭ Englitereĭ, cariĭ pănă acum afla asilŭ numai în 

Englitera, iar acum îşĭ aflară cuĭbŭ şi în Piemontŭ, Elveţia, Belţiŭ, Olanda şi în ceealaltă Italiă ce nu este 

austriacă; engleziĭ ascultară maĭ multŭ de pretensiunile, ce le făcu noulŭ împeratŭ alŭ Franţozilorŭ, de 

cătŭ de înşelătória politică a lorduluĭ Palmersonŭ. Eĭ se folosiră de împregiurărĭ, şi lordulŭ Covleĭ avu 

întru nimicŭ a’şĭ ascunde spaĭma, şi a complimenta pe noŭ alesulŭ împeratŭ Ludovicŭ Napoleone, 

asemené şi regina Engliterieĭ Victoria se grăbi a’lŭ saluta cu nume de frate împerătescŭ. 

Căţĭva anĭ maĭ nainte engleziĭ amerinţiară acestuǐ Napoleone cu încisóre în turnulŭ unde se încidŭ 

ómeniĭ învinuiţĭ pentru neplătirea datorielorŭ, acestuĭ Napoleone zicŭ, care n’avea altu ceva, de cătŭ 

suvenirea unciuluĭ seŭ a împeratuluĭ, care, zică lumea ce va voi, a fostŭ eroulŭ veaculuĭ seŭ, şi care în 

locŭ dea se folosi de fuga ce’ĭ sta descisă, se puse pe corabia „Bolerfon” şi scrise la principele reginte din 

Englitera: „Eŭ ’mĭ amŭ sevârşitŭ cărarea mea politică şi acum, ca unŭ alŭ doile Temistocle, me aruncŭ în 

braţele poporuluĭ englezŭ, supunândume la apărarea legilorŭ luĭ!” În locŭ de respunsŭ îlŭ trămiseră la St. 

Elena, ca acolo să se sevârşască cu încetulŭ. Iar Coşutŭ şi Maţini se bucură de apărarea acelorŭ legǐ, de şi 

eĭ nu potŭ eşi la lumină că vreo faptă eroică, ci maĭ vârtosŭ cu neruşinată vărsare de sănge, făptuită în 

Austria cea înprietinită cu Englitera. 

(Va urma.) 

————— 
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Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

S i b i i ŭ  în 28 Marţiŭ. O scrisóre dela Viena cu datŭ din 23 Marţiŭ, ne aduce înbucurătoria ştire că 

deputaţiunea diecesană a ajunsŭ acolo sănetósă şi scutită de tótă primejdia. Escelenţia Sea D. Episcopŭ 

Barone de Şaguna a călătoritŭ pănă la Aradŭ în 2 ½ zile şi de acolo pănă în Solnocŭ, de şi era drumlŭ 

fórte reŭ, în dóe zile. Iară dela Solnoc pănă la Viena în 12 óre. Ajungăndŭ în Viena întălni pe ceilalţǐ 

deputaţǐ, cariĭ ajunseseră cu o zi maĭ nainte. Audienţiă pănă în zioa însemnată nu avuseră încă, de aceea 

despre acésta şi despre altele vomŭ înştiinţa pre doritoriĭ de a şti cu altă ocasiune. În 22 adecă duminică 

aŭ fostŭ DD. Protopopĭ, membriĭ deputaţiuneĭ la Şőnărunŭ, şi avură norocire să vadă pre Maiestatea Sea 

bunulŭ nostru Împeratŭ petrecutŭ numaǐ de adjutantele seŭ generale Contele Griune. Maiestatea Sea căuta 

bine afară, şi era veselă. 

D. Episcopŭ alŭ Bucovineǐ Părintele Eugeniu Hacmanŭ încă se află în Viena de vreo 10 zile, cu 

vreocăţiva fiĭ sufleteştĭ aĭ seĭ, cu care a fostŭ la Înălţia Sea Arhiducele Franţiscŭ Carolŭ, spre depunerea 

fericitărilorŭ pentru reînsănetoşérea Maiestăţiĭ Sele a Împeratuluǐ. 

S i b i i ŭ  28 Marţiŭ. În „Srăscu Dnevnuc”  Nr. 22 die 18 Marţiŭ este o corespundinţă pentru 

denumirea episcopilorŭ. La care subt asteriscŭ stă următória notă. „Ce va zice acum „Telegrafulŭ 

Romanŭ” care nainte de scurtŭ timpŭ a întăritŭ că alegerea sinodale nu a fostŭ legiuită, şi că aleşiĭ 

episcopǐ nu se vorŭ întări? Iată că saŭ întăritŭ şi acésta tocmaǐ aşia precum a alesŭ sinodulŭ”. În interesulŭ 

adeveruluǐ Telegrafulŭ Romanŭ se vede silitŭ a declara luĭ „Srăscu Dnevnuc” că elŭ acésta nu a zisŭ nicĭ 

odată. În Nr. 9 alŭ  Telegrafuluĭ a scrisŭ unŭ corespundinte din Timişóră cu datŭ 26 Ianuariŭ „Că ne 

îndoimŭ tare de o can dată cumcă Maiestatea Sea arŭ fi întăpritŭ de episcopǐ pe arhimandriţiĭ, pe careiĭ 

iaŭ fostŭ alesŭ sinodulŭ sărbescŭ, iară de legiuinţa séŭ de nelegiunţa sinoduluǐ nu a fostŭ vorba. Cum că 

corespundintele nostru a fostŭ bine înformatŭ, se vede de acolo că întărirea urmă numaǐ după o lună şi 

maĭ bine, de căndŭ s’a scrisŭ aceea, ‒ şi zicăndŭ elŭ de o can dată nu a esclusŭ posibilitatea că se vorŭ 

poté întări maǐ tărziŭ, ci numaǐ pe timpulŭ de atuncǐ. Apoǐ nicǐ Dnevnuculŭ nu va poté nega dela alegere 

pănă la întărire în decursulŭ timpuluǐ de patru lune, nu a fostŭ destule lupte. Pentru aceea nu avea 

Dnevnuculŭ ce se maǐ lăuda, şi a maǐ întărâta inimile care şi altfeliŭ săntŭ destulŭ de întărâtate. 

Telegrafulŭ a avutŭ date multŭ maǐ poternice, şi fapte multŭ maǐ bătătórie în ocĭ, ca să arate multe 

neîndreptăţirĭ, însă consecuente principiuluǐ seŭ a evita tóte certele, ce întărâtă inimile, nu lea 

întrebuinţatŭ şi pentru aceea îĭ pare reŭ Dnevniculŭ îlŭ atinge înputănduĭ vorbe, ce elŭ nicĭ odată nu lea 

zisŭ. Noĭ dorimŭ şi sperămŭ că noŭ denumiţiĭ DD. Episcopǐ vorŭ cunóşte înalta lorŭ ciămare, pre care 

preţiuindo după cuviinţă, se vorŭ desbrăca de tóte patimile naţiunalĭ, şi vorŭ îngrigi de turma ce este lorŭ 

încredinţată fără părtinire, după cum cere puseţiune şi interesele bisericeĭ nóstre. Iară romăniĭ bănăţianĭ şi 

ungurenĭ vorŭ şti stima şi în acésta întărire bunăvoinţa Maiestateĭ Sele, şi se vorŭ arăta prin portare solidă, 

că ştiŭ preţiuĭ căpeteniele sele orĭ de ce naţiune vorŭ fi. Vorŭ lua în consideraţiune şi aceea înpregiurare, 

că întărirea acésta a urmatŭ după supetulŭ ordinaţiunelorŭ împerăteştĭ, care zicŭ că episcopulŭ din Aradŭ 

trebue să fie romănŭ, iară celŭ din Timişóră şi Vărşeţĭ să ştie romăneşte. Apoĭ cumcă D. Episcopŭ 

Ivacicovicĭ este romănŭ născutŭ nu póte nega niminé, iara DD. Eposcopĭ Cengelaţ şi Mamirevici ştiu 

romăneşte, celŭ din tăiŭ bine, iară celŭ de pre urmă binişorŭ. Décă Dnevniculŭ este dreptŭ îlŭ poftimŭ să 
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vorbéscă adevărulŭ, şi să nu scrie „r u m u n s c i ” ci r o m a n s c i , că îĭ va fi maĭ uşiorŭ şi nu i se va umple 

aşia tare gura de u. u.  

S i b i i ŭ  27 Marţiŭ. D. Secretariŭ Ministeriale la Ministeriŭ de cultŭ şi învăţemăntŭ Cavaleriulŭ de 

Haĭfler a fostŭ în véra anuluĭ 1850 aicea în Transilvania ca Comisariŭ ministeriale pentru regulare 

învăţămăntuluĭ publicŭ. În zilele cele libere dela acésta însărcinare a făcutŭ D. Comisariŭ şi escursiunĭ 

botanice prin patria nóstră, – fiindŭ că totŭ de odată este şi unŭ botanicŭ însemnatŭ, –  ca să cunóscă flora 

Transilvanieĭ din însăşĭ intuiţiunea sea. Între escursiunele aceste este maĭ însemnată aceea, ce a făcuto în 

25 Iuliŭ 1850 în valea Arpaşiuluǐ. Unde aŭ aflatŭ o mulţime de plante maĭ alesŭ crintogamice, care elŭ le 

dă acuma la lumină în Viena subt titlul: O probă a floreĭ criptogamice a valeĭ Arpaşuluĭ în carpaţiĭ 

Transilvanieĭ. La acésta probă a alăturatŭ D. Auctore şi călătoria sea ce o făcu spre acestŭ scopŭ 

scientificŭ, descriinduĭ ca o preţisiune acurată, şi cu unŭ coloritŭ poeticŭ. Şi fiindŭ că D. Secretariŭ 

Ministeriale de Haĭfler ne onoră cu trimiterea eĭ încoce ca să o facemŭ cunoscută şi publiculuĭ romănŭ, 

noĭ ne încercarămŭ a o traduce şi o vomŭ împărtăşi în colonele Telegrafuluĭ romănŭ cu numeriĭ viitorĭ. 

Pănă atuncĭ mulţămimŭ D. Auctore pentru bonavoinţa Sea, şi pentru aducerea aminte şi de romănĭ, la care 

a remasŭ în dulce suvenire. 

 B r a ş o v ŭ , 28./16. Marţiŭ. (Şcólă ţigănéscă). Unŭ poporŭ maĭ în tótă Europa despreţuitŭ ca nicĭ 

unulŭ altulŭ, unŭ poporŭ asiatŭ, însă – ce e maĭ neaşteptatŭ, plinŭ de talente fireştĭ pe atăta pe cătŭ elŭ 

este plinŭ şi de viţiurŭ, acestŭ poporŭ e celŭ ţigănescŭ. Óre să nu fie nicĭ unŭ modŭ de a duce şi pe acestŭ 

soiŭ de ómnenĭ în calea omenireĭ şi a cultureĭ? A cercatŭ cineva pănă acumŭ? Unŭ Împeratŭ mare nainte 

cu vreo 60 anĭ da, însă cine l’a sprijonitŭ? Nu vă fie cu greŭ roguve a asculta o mică probă de cultură 

ţigănéscă. La Braşovŭ ca şi pe la alte cetăţĭ Ţiganiĭ aŭ căte unŭ suburbiŭ deosebitŭ, óreşcumŭ despărţitŭ 

de către ceĭlalţĭ muritorĭ, iară legea lorŭ este maĭ cu sémă a vecinilorŭ lorŭ, séŭ a órbeĭ întămplărĭ. În 

Braşovŭ ţiganiĭ toţĭ săntŭ de legea r. n. u. Nainte încă cu 15 - 20 anĭ aceştĭ Ostindianĭ începuseră a’şĭ da 

căte unŭ copilŭ la şcóla normale împerăt. ca de o raritate. – Nainte cu vreo 13 anĭ unuĭ june amploiatŭ 

sasŭ îĭ căşunase a alege ca vreo 30 junĭ ţiganĭ şi a’ĭ învăţa carte şi note. Din aceĭ ţiganĭ se alésă o capelă 

de musică, europénă, căpuită cu cele maĭ bune instrumente, şi ea se întrece astăzĭ cu artiştiĭ altorŭ naţiunĭ! 

După aceea se maĭ formă şi a dóa bandă de musică. – Nainte cu 3 anĭ protopopulŭ şi unulŭ din parohĭ îşĭ 

făcură pomană cu familiiele ţigăneştĭ de aicĭ şi dăndule unŭ dascălŭ de romănŭ, dispuseră desciderea uneĭ 

şcóle ţigăneştĭ elementarie. Ştiţĭ căţĭ şcolarĭ de ţiganĭ se află în acea şcólă? Preste 50 copiĭ şi 23 copile; 

pentru că vezĭ, lucru curiosŭ, ţiganulŭ ştie de frică, şi toţĭ părinţiĭ îşĭ dederă copiiĭ la şcólă. Dar apoĭ să 

auziţĭ răspunsurile acestora din catehisŭ, din istoria biblică, din morală, gramatică ş.a. să’ĭ auziţĭ 

căntăndŭ! În septemăna tr. ţiganiĭ noştri ţinură ecsamenŭ publicŭ şi prea lăudatŭ. Ce ruşine pentru multe 

comune romăne, magiare ş. a. (Gaz. Tr.). 

 Austria. V i e n a  2 Aprile. După cores. austriacă ministeriulŭ de cultŭ şi învăţemântulŭ publicŭ a 

trimisŭ către universitatea din Peşta o ordinaţiune din 14 Fevr. 1853 prin care se demăndă ca la rigorosele 

juridice să se introducă între obiectele de ecsaminare şi dreptulŭ austriacŭ civile, procedura judiţiariă, 

dreptulŭ de comerciŭ şi cambiale, şi statistica austriacă. Aceia candidaţĭ cariĭ nu arŭ fi depusŭ vreunŭ 

rigorosŭ cu aprobaţiune înaintea acesteĭ publicaţiunĭ aŭ a fi ecsaminaţĭ. La rigorosulŭ din teiŭ din filosofia 

dreptuluĭ, din ştiinţele politice, şi din statistica austriacă; la alŭ doilé din dreptulŭ romanŭ, din dreptulŭ 

bisericescŭ, şi din dreptulŭ ungurescŭ privatŭ; La alŭ treilé din dreptulŭ austriacŭ penale şi procesele 
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penalĭ, din dreptulŭ austriacŭ civile, din procedura civile judiţiariă în şi afară de causele litiganţĭ şi din 

dreptulŭ austriacŭ de comerciŭ, şi cambiale. Aceia, cariĭ arŭ fi depusŭ înteielé rigoros după institutulŭ de 

maĭ nainte aŭ a fi ecsaminaţĭ la alŭ doilea rigorosŭ din dreptulŭ romanŭ, din dreptulŭ austriacŭ penale şi 

procesele penalĭ, şi din dreptulŭ ungurescŭ civile; la al treilea din dreptulŭ austriacŭ civile, din procedura 

civile judiţiariă, din dreptulŭ de comerciŭ şi cambiale, şi din ştiinţele politice. Iară maĭ pre urmă aceia, 

cariĭ arŭ fi depusŭ dóe rigoróse după institutele de maĭ nainte cu succesŭ bunŭ, aŭ să fie ecsaminaţĭ la alŭ 

treilea rigorosŭ, ce maĭ aŭ alŭ depune, din dreptulŭ austriacŭ civile, şi procedura civile judiţiariă, din 

dreptulŭ de comerciŭ şi cambiale, şi din dreptulŭ ungurescŭ privatŭ. 

 Candidaţiĭ aŭ să fie ecsaminaţĭ cu aceea rigorositate şi aceea maĭ adăncă întrare în obiectele de 

ecsaminare, şi în a lorŭ împrumutată atărnare, care corespunde demnităţiĭ şi însemnătateĭ unuĭ gradŭ 

academicŭ. În speţie la ecsaminele din statistica austriacă are fieştecare candidatŭ să se ecsamineze şi din 

elementele de căpeteniă ale economieĭ politico-finanţialĭ austriace, încăt cunoştinţa lorŭ cade în sfera uneĭ 

acurate statistice speţialĭ. În privinţa limbeĭ, în care să fie ecsaminatŭ candidatulŭ, are să remănă pe lăngă 

usulŭ depănă acuma, încă dreptulŭ austriacŭ civile, şi procedura civile judecătóriă aŭ la tótă întămplarea 

să se ecsaminese în limba germană. Fieşte care rigorosŭ are să ţină doe óre întregĭ, şi aceste hotărări aŭ să 

între în lurare cu publicarea lorŭ la locŭ. 

 O l o m u ţ i ŭ . În 31 Marţiŭ la 6 ¾ óre séra a reposatŭ emineţia Sea Cardinalele principe 

arhiepiscopŭ de acolo. 

 Maiestatea Sea Împeratulŭ a denumitŭ pe principele episcopŭ din Secaŭ şi arministratorele 

episcopatuluĭ Lioben Iosifŭ Ottmarŭ cavalerŭ de Rauşer de principe episcopŭ în Viena. 

 T r i e s t ŭ  31 Marţiŭ. Gazeta de Triestŭ scrie aşia: Poşta ce a sositŭ către amézi ne a adusŭ pentru 

astăzĭ numaĭ atăta, cum că paşiĭ principeluĭ Mencicof săntŭ fórte moderaţĭ, şi că negoţiaţiunele între elŭ şi 

între ministri porţiĭ ţinŭ întruna. Aceste se ţinŭ în mare secretŭ, dar totuşĭ se vedŭ că maĭ cu cu sémă săntŭ 

atingătórie de S. Mormăntŭ. 

 În privinţa cuestiuneĭ orientalĭ Loidulŭ are următória corespundinţă cu datŭ 31 Marţiŭ. Nu uşiorŭ 

aŭ resunatŭ atătea contrazicătórie judecăţĭ asupra uneĭ cause politice, ca acuma asupra cuestiuneĭ 

orientalĭ. Ea aduce periculŭ se zice astăzĭ din Londonŭ, ea nu aduce periculŭ se aude măne din Parisŭ. 

Uniĭ vreŭ se afirme, cumcă pretensiunile Rusieĭ arŭ fi şi împărtăşite cabinetelorŭ poterilorŭ celorŭ marĭ în 

totŭ detaiulŭ lorŭ, alţiĭ înştiInţéză cum că principele Mencicof arŭ fi tornatŭ divanulUĭ în dose singuratice 

beutura amară, ce acesta trebue să o îngită, şi niminé nu ştie óre nu este sticla luĭ nesecătóriă. Este 

precumŭ se vede unŭ misteriŭ, ce zace numaĭ în pieptulŭ unorŭ, cătŭ de departe cugetă Rusia a păşi în 

momentulŭ acesta. De cugetă a păşi maĭ departe, de cătŭ ce se crede în Parisŭ, atuncea fiereşte este 

destulŭ, că acestŭ cugetŭ este în Parisŭ unŭ misteriŭ. De seva întempla acum în oriente unŭ evinemântŭ 

mare, atuncĭ se póte vedé uşiorŭ, cumcă înprovisăţiunea luĭ se ţine de calculaţiunea luĭ. 

 Însă se luămŭ casulŭ, care póte fi şi celŭ maĭ probabile, că adecă luna maĭ apropape nu va duce la 

unŭ conflictŭ vrăjmăşescŭ în oriente, cine póte lua pe cine garanţia şi pentru luna viitóriă? Primevéra nu 

ne dă cauţiune în acésta întrebare pentru véră şi véra nu pentru tómnă. Cuestiunea orientale din acestŭ 

momentŭ este deciarată în permanenţiă, şi ea nu se maĭ póte linişti într’unŭ deceniŭ, séu nicĭ pe unŭ anŭ, 

pănă nu va urma a eĭ totale resoluţiune. Nóă ni se vede, că nu maĭ zace în poterea diplomaţieĭ europene a 

maĭ susţinea imperiulŭ osmanŭ în Europa. Luĭ îĭ şi lipseşte acuma acelŭ gradŭ de poterea vieţiĭ, ce se cere 
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spre cea maĭ mică susţinere a esistenţeĭ luĭ. Singuraticele mădulare ale statuluĭ săntŭ paralisate, şi le 

lipsescŭ poterea a servi. Procesulŭ disoluţiuneĭ maĭ vărtosŭ în partea europénă a imperiuluĭ, unde 

impoporaţiune creştină prevalase, merge iute spre sfărşitŭ, şi curănd se va isprăvi şi fără vreo lovitură din 

afară, accelerarea reuluĭ precum ni se vede, nu larŭ face maĭ mare. Pănă cănd cuestiunea orientale nu va fi 

deslegată, va aduce frica de deslegare o desvoltare paralisatoriă în tote relaţiunele, şi décă trebue să se 

întămple, ce nu se maĭ pote reţinea, aceea să se întămple maĭ bine maĭ degrabă, decăt maĭ tărziŭ. 

 

Întâmplărĭ de zile. 

 Judecătoria militare ambulante din Segedinŭ, a judecatŭ în 19 Marţiŭ pe nóă inşĭ la mórte, pentru 

că aŭ datŭ hoţilorŭ scutinţă şi ajutoriŭ, şi acésta pedépsă sa şi esecutatŭ la eĭ prin plumbŭ şi pulbere. 

 În V i e n a  în 31 Marţiŭ s’a esecutatŭ sentinţa morţiĭ prin stréngŭ asupra luĭ Cesarŭ Bezord, 

asistente la institutulŭ politehnicŭ de acolo, care a luatŭ parte la complótele lui Coşutŭ.   

 În 5 Marţiŭ în Pojunŭ s’a pedepsitŭ cu mórte după dreptulŭ statariŭ Pavelŭ Cromerensci, care a 

aprinsŭ casa tătâneseŭ. 

 În S i b i i ŭ  a eşitŭ în 25 Marţiŭ o comisiune ca se judece pre treĭ tălharĭ după dreptulŭ statariŭ. 

 La V i e n a  a maĭ urmatŭ osănde asupra maĭ multorŭ individe pentru criminea de lesa Maiestate, şi 

anume Carolŭ Soboslai pe 20 şi Iosifŭ Crivaci pe 10 anĭ agraţiaţĭ dela mórte. Carolŭ Bobori osănditŭ pe 

15, Daniele Ceani pe 12, Georgiu Ileş pe 10, Ladislaŭ Marcuşŭ pe 8 anĭ la muncă de şanţŭ în fortăréţă. 

Iară Carolina Lazarŭ a fostŭ ertată cu totulŭ. Acestia aŭ fostŭ amestecaţĭ în complotulŭ luĭ Iubal şi alŭ luĭ 

Noslopi. 

 Unionulŭ scrie: La celŭ de pre urmă congresŭ care se ţinu de către fraţii Rotşild a fostŭ calculată 

avuţia familieĭ prin unŭ preliminariŭ. Ea se sue can la 250 milióne francĭ şi în poterea credituluĭ potŭ fraţiĭ 

Rotşild dispune peste 500 milióne francĭ. 

 În decursulŭ vereĭ vorŭ merge la Viena doĭ egiptenĭ tinerĭ, ca se înveţe măiestria de ornicariŭ. 

 În decursulŭ vereĭ viitóriă vorŭ serba turciĭ iubileulŭ de 400 de anĭ dela întemeierea împerăţieĭ 

lorŭ în Constantinopole. 

————— 

Franţia. 

 O corespundinţă din Parisŭ în O. D. P. din 28 Marţiŭ zice cumcă de presente între Anglia şi 

Franţia arŭ fi o desginare, care se trage de acolo, căcĭ Franţia se vede părăsită de Anglia în cuestiunea 

orientale. Se zice că Împeratulŭ arŭ fi pentru acésta fórte posomărâtŭ, şi că sarŭ plănge peste totŭ loculŭ 

asupra politiceĭ ceĭ din afară a Anglieĭ. În Anglia se credea adecă că împeratulŭ jócă doe role, şi că se 

arată din tr’o parte liberale ca să se linguşéscă Englesilorŭ, din alta că arŭ coceta cu Rusia, pentru aceea 

arŭ fi purcesŭ şi Anglia pe calea sea, fără să se fie lăsatŭ să o hăţéscă Franţia. Asupra acesteĭ împutărĭ s’a 

apăratŭ Împeratulŭ în disscursŭ cu unŭ membru alŭ corpuluĭ diplomaticŭ, căruia să fie respunsŭ acesta, că 

unde nu a fostŭ maĭ mainte înţelegere, acolo nu pote fi nicĭ nebăgare de sémă. Franţia a trimisŭ flota în 

Arhipelagŭ fără să întrebe pe Anglia. ş. a.  

 Totŭ în acea corespundinţă se împărtăşeşte şi unele interesante detaiurĭ asupra S. mormăntŭ, pe 

lăngă care se întorcŭ acum tóte negoţiaţiunele ale politiceĭ înalte. Ele sună aşia: În anulŭ 1819 a descisŭ 

regele frănţozescŭ Ludovicŭ al 18-lé şi împeratulŭ Alecsandru, cu pórta o negoţiaţiune, ca subt 
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împreunată garanţiă a tuturorŭ treĭ poterĭ să se pună sfărşitŭ nemărginitelorŭ certe între creştiniĭ grecĭ şi 

latinĭ. Ludovicŭ alŭ 18-lé care ca moştenitoriŭ patronŭ alŭ catolicilorŭ în oriente, şi Alecsandru ca 

suveranulŭ alŭ parţiĭ ceĭ maĭ marĭ a creştinilorŭ greceştĭ ortodocşĭ vrură la olaltă a funda acestŭ frumosŭ 

opŭ de toleranţia, şi desciseră pentru acésta o negoţiaţiune în Parisŭ, S. Petersburgŭ, şi Constantinopole. 

Spre acetŭ scopŭ fură doĭ Agenţĭ trimişĭ la Constantinopole şi Ierusalimŭ, din partea Franţieĭ era Contele 

Marţelusŭ, credinţiosŭ amicŭ alŭ luĭ Şatobrianŭ însărcinatŭ să se înţelégă cu patriarşiĭ din 

Constantinopole şi Ierusalimŭ, iară Contele Daşcof întreprinse o asemenea misiune din însărcinarea 

stăpănireĭ ruseştĭ. Din partea porţiĭ eraŭ amăndoĭ diplomaţiĭ prevezuţĭ cu fermane şi cu scrisorĭ 

recomăndătórie, şi de aceea şi dobăndiră cea maĭ deplină privinţă în acésta încălcită întrebare. Era dară 

speranţa cea maĭ bună, cum că pe temeiulŭ cunoştinţeĭ de starea lucruluĭ, la care acestia ajunseseră, 

negoţiaţiunele diplomatice vorŭ duce la cele maĭ favorabile resultate, pănă erumperea resbeluluĭ grecescŭ 

de elibertare adusă totŭ lucrulŭ în stagnaţiune. Din datele ce le a culesŭ D. Marţelusŭ se vede cumcă 

biserica, care a fostŭ zidită pe loculŭ unde Mântuitoriulŭ a aflatŭ mórtea, are originea eĭ dela cucernica 

Împerătésă Elena, şi dela fiulŭ seŭ Constantinŭ celŭ mare. În anulŭ 614 surpă acéstă biserică, ce era sfăntă 

întregeĭ creştinătăţĭ, un rege persianŭ, dar fu însă în scurtŭ timpŭ iarăşĭ zidită de împeratulŭ Heracliusŭ. 

După vreo căţĭva anĭ cuceri Ierusalimulŭ Califulŭ Omer, şi veni iarăşĭ subt stăpănirea păgănéscă, însă 

peleriniĭ (Hagiĭ) creştineştĭ căpătară voie de a poté cerceta S. mormăntŭ. Sultanulŭ Amuratŭ îlŭ strică la 

începutulŭ véculuĭ alŭ 11-lé şi elŭ remasă pustiŭ, pănă căndŭ nevasta luĭ cu numele Maria iarăşĭ îlŭ 

reedifică. În timpulŭ cruciacilorŭ jucară sfintele locurĭ fireşte o rolă însemnată. Lisignanŭ căpătă în 

capitulaţiunea ce a înceeatŭ cu Saladinŭ deosebite însemnate favóre pentru peleriniĭ creştinĭ. În mizloculŭ 

véculuĭ al 14-lé cumpără Robertŭ, regele Sicilieĭ dela Sultanulŭ Egiptuluĭ S. mormăntŭ, şi îlŭ dede 

Franţişcanilorŭ spre apărare şi pază. După ce Sultanulŭ Selim în véculŭ alŭ 16-lé a cuceritŭ S. pămănt, a 

înceiatŭ unŭ tractatŭ cu regele Franţiscŭ I. prin care S. mormăntŭ, şi călugăriĭ, ce eraŭ rănduiţĭ spre 

păzirea luĭ se puseră subt patronatulŭ Franţieĭ. De aicea deduce Franţia dreptulŭ a esercita domnia de 

patronŭ asupta S. mormăntŭ în numele creştinătăţiĭ catolice, şi pentru aceea nu este numaĭ dorinţa de a 

plăcea cleruluĭ, care îndreptă politica luĭ Loi Bonaparte în acésta întrebare, ci şi cererea unuĭ dreptŭ veciŭ 

alŭ Franţieĭ alŭ ţiné în vigore. În anulŭ 1757 începură cele din teiă frecărĭ între călugăriĭ latinĭ şi grecĭ, 

fiindcă ceĭ de pe urmă adecă greciĭ în contra sunetuluĭ fermanuluĭ îşĭ arogaŭ vigiarea mormintelorŭ. 

Peleriniĭ greceştĭ jefuiră mănăstirile latine în Iafa, şi atacară şi monahiĭ latinĭ, cariĭ căutăndŭ scutinţa saŭ 

încisŭ în biserica S. mormăntŭ. De amăndóe părţile merseră acuma păre la divanŭ, şi fiecare partidă 

învinuia pe cea laltă, că a începutŭ cérta. 

 Divanulŭ ascultă amăndoe partidele şi pe ambasadorele franţesŭ, şi slobozi în sfărşitŭ unŭ 

hatimerifŭ prin care se hotără gonirea Latinilorŭ din bisérica Maiceĭ curate, şi din aceea dela Vitleemŭ, şi 

biserica S. mormăntŭ şi alte sfinte locurĭ le dedu monahilorŭ greceştĭ spre învigiere. De atuncĭ în coce 

perdură latiniĭ cu tote fermanele ce se vedéŭ aĭ favorisa cu încetulŭ privilegiele, ce le aveaŭ în seculuiĭ 

trecuţĭ. În anulŭ 1808 se făcŭ S. mormăntŭ din o parte prada foculuĭ ce iarăşĭ dedu materialŭ spre frecărĭ 

înverşiunate. Greciĭ cerură şi căştigară dela portă a reedifica iarăşĭ cupola dela biserica S. mormăntŭ. 

După ce eĭ aŭ căştigatŭ acésta, cerură maĭ multe privilegie, alŭ lorŭ arhitectŭ fu învinuitŭ: că arŭ fi ruinatŭ 

mormintele împeraţilorŭ jidoveştĭ, ce se păstraŭ acolo din adinsŭ, ca să întrebue materialulŭ la 

reedificarea cupoleĭ ceĭ noe. De atuncĭ certele între latinĭ şi grecĭ numaĭ încetară. Armeniĭ şi lăcomia 
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turcilorŭ folosinduse de acésta a căştigatŭ privilegie, ce săntŭ prejudiţiose pentru cele ale latinilorŭ şi 

grecilorŭ. 

 Dela 1819 ţinŭ dară negoţiaţiunele, care se pună sfărşitŭ acestorŭ abusurĭ. Să sperămŭ dară că 

conferinţele ce saŭ descisŭ între Anglia Franţia, Rusia şi pórta vorŭ avea unŭ norocosŭ şi îndestulitoriŭ 

resultatŭ, ca să nu turbure maĭ departe harmonia între credinţioşiĭ învăţetureĭ luĭ Hristosŭ la mormăntulŭ 

dumnezeesculuĭ măntuitoriŭ. Cunoştinţa acestorŭ împregiurărĭ este de lipsă ca să potemŭ preţuĭ 

îndepărtarea portăriĭ acestorŭ conferinţe. 

————— 

Rusia. 

 S .  P e t e r s b u r g ŭ  în 22 Marţiŭ. Maiestatea Sea Împeratulŭ a slobisitŭ către adjutantele de aripă 

alŭ Maiestăţiĭ Sele Împeratuluĭ Austrieĭ Colonelulŭ Conte O Donel următoriulŭ rescriptŭ: 

 În deplina preţuire a cumpănitoriuluĭ meritŭ, ce Dta ţ’aĭ căştigatŭ pentru patria Dtale şi pentru tótă 

Europa, scăpăndŭ scumpa viaţă alŭ Înaltuluĭ nostru aliatŭ, Împeratuluĭ Austrieĭ, care este prin legătura 

împrumutateĭ amiciciă strănsŭ legat de Noĭ, îţĭ concedemŭ Semnele de Comturŭ ale Ordineluĭ nostru ce. 

r. S. Stanislaŭ, crucea mare cu steóă, care cu acésta urmeze, şi ve remănemŭ de bine voitoriŭ.   

S. Petersburgŭ 22 Fevruariŭ 1853.     Sem. N i c o l a ŭ . 

 

L ă d i ţ a  d e  P o ş t ă .  

 D. Corespundinte din Clujŭ (Gaz. Trans. Nr. 24) maĭ dămŭ amicabilele sfatŭ a cere pe calea 

prepuseĭ sele diregătoriĭ licenţiă a întroduce aritmetica sea în şcóle. Căcĭ după înaltele ordinaţiunĭ nu este 

îngăduitŭ nimeruĭ a întroduce vreo carte şcolariă în vreo şcólă fără apriată licenţiă a înaltuluĭ ministeriŭ 

de învăţemăntŭ. Acésta să fie şi spre cunoştinţa altorŭ DD. Auctorĭ cariĭ s’arŭ deprinde cu compunerea 

séŭ traducerea cărţilorŭ şcolarie. 

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